
Wegańskie środy
Ryżanka z karmelizowaną gruszką

Składniki na 1 porcję

½  szklanki płatków ryżowych

¼  szklanki pokrojonych suszonych śliwek

1 szklanka napoju roślinnego 

(migdałowy/owsiany/sojowy/kokosowy)

1 gruszka

garść orzechów  włoskich

Przygotowanie

Płatki ryżowe ugotuj w napoju roślinnym odstaw. Gruszkę pokrój w kostkę, przełóż do miseczki, dodaj sok 

z cytryny, imbir, cynamon i słodzidło. Przełóż na patelnię, dodaj trochę wody i duś przez 5 minut delikatnie 

mieszając. Polej owsiankę skarmelizowaną gruszkę i posyp prażonymi orzechami. 

Chilli sin carne*

Składniki na 8 porcji

4 puszki czerwonej fasoli 
2 puszki krojonych pomidorów
2 laski selera naciowego
2 czerwone cebule
2 czerwone papryki
2 łyżki sosu sojowego
1 nieduża marchewka
1 ½ łyżeczki mielonego kminu
1 ½ łyżeczki ostrej papryki

Przygotowanie

Cebulę obierz i pokrój w kostkę, resztę warzyw również pokrój w drobną kostkę. Na dnie dużego garnka 
rozgrzej kilka łyżek oleju, dodaj pokrojone warzywa oraz wszystkie przyprawy, dokładnie wymieszaj i duś 
wszystko na małym ogniu przez przynajmniej 10 minut. Po upływie tego czasu dodaj fasolę oraz pomidory 
razem z sosem sojowym, octem balsamicznym, cukrem trzcinowym, łyżeczką soli i porządną szczyptą 
czarnego pieprzu. Dokładnie wymieszaj i duś przez przynajmniej godzinę.
Jeśli gulasz będzie wydawał się za rzadki duś go bez przykrycia, jeśli odparuje i będzie miał odpowiednią 
gęstość możesz go przykryć. Pod koniec gotowania spróbuj i według uznania dodaj więcej soli, ostrej 
papryki lub pieprzu. Podaj z ryżem lub pieczywem, każdą porcję skrop sokiem z limonki i posyp świeżą 
kolendrą.
* Przepis pochodzi z bloga Jadłonomia

Kokosowy krem z buraka

Składniki 2-3 porcje

6-7 średnich buraków 

½ szklanki kaszy jaglanej (opcjonalnie)

½ szklanki mleka kokosowego

1 czerwona cebula

2 duże ząbki czosnku

1 jabłko

2 cm kłącza imbiru

½ łyżeczki curry

Przygotowanie

Możesz upiec buraki nie musisz. Możesz użyć ugotowanych lub parowanych. 
Jeśli pieczesz to:
Rozgrzej piekarnik do 200 st. C. Umyte buraki zawiń w folię aluminiową. Piecz ok. 40 minut. Przestudź. 
Obierz ze skóry i pokrój w ćwiartki.  W garnku rozgrzej olej kokosowy. Dodaj pokrojoną w piórka cebulę, 
posiekany czosnek oraz straty imbir. Gotuj ok. 3 minuty. Wsyp przyprawy i wymieszaj. 
Wrzuć buraki oraz pokrojone w koskę jabłko i zalej wodą do wysokości ¾ warzyw. Dopraw solą. 
Gotuj ok. 10 min., po czym wlej mleko kokosowe i ugotowaną dodaj kaszę jaglaną. Gotuj jeszcze 5 minut. 
Zmiksuj wszystko na gładki krem. Serwuj z łyżką mleka kokosowego, zjedz z kromką chleba.   

www.martapelinska.com

¼ łyżeczki startego imbiru  

odrobina słodzidła

(miód,/syrop z agawy/syrop 

klonowy)

1 łyżeczka soku z cytryny

szczypta cynamonu

szczypta kurkumy

szczypta mielonej kolendry

szczypta kopru włoskiego (susz 

z herbatki)

szczypta majeranku

1 łyżka oleju kokosowego

sól morska/himalajska
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Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody twórcy,  tj. Marty Pelińskiej.

1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżeczka wędzonej papryki
½ łyżeczki cynamonu
1 łyżka octu balsamicznego
pół łyżeczki trzcinowego cukru
pęczek kolendry
kilka ćwiartek limonki
sól i czarny pieprz
olej do smażenia


