
Wegańskie środy
Złota owsianka

Składniki na 1 porcję

1 łyżeczka oleju kokosowego lub innego
1/2 łyżeczki kurkumy
szczypta czarnego pieprzu
banan
orzechy laskowe

Przygotowanie

Na dno małego rondelka włożyć olej kokosowy i lekko podgrzać. Dodać kurkumę oraz pieprz i podgrzewać 
przez 30 sekund. Po tym czasie dodać płatki, mleko, sól oraz cukier i gotować przez 10 – 15 minut 
na małym ogniu, co jakiś czas można zamieszać. Na koniec jeśli owsianka jest za gęsta można dodać 1 – 2 
łyżki mleka i podawać z pokrojonym bananem i orzechami, ale dobrze smakuje naprawdę ze wszystkim 
(ze wszystkimi owocami, pestkami, orzechami, musami, dżemami, powidłami, słodzidłami).

Pieczony kalafior z cieciorką

Składniki na 2 porcje

1/2 kalafiora / 600 g
1 puszka ciecierzycy
10 – 15 sztuk pomidorów koktajlowych
prażone pestki słonecznika
natka pietruszki

Przygotowanie

Piekarnik rozgrzać do 200 stopni. Kalafiora podzielić na różyczki, duże róże pokroić na mniejsze, liście 
pociąć. Puszkę ciecierzycy odcedzić. W małej szklance dokładnie wymieszać wszystkie składniki sosu. Dużą 
blachę do pieczenia wyłożyć papierem, wysypać kalafiora oraz ciecierzycę, polać sosem i dokładnie natrzeć 
rękoma. Pomidorki pokroić na połówki, dodać do kalafiora i wsunąć do gorącego piekarnika. 
Piec przez 10 – 15 minut, po tym czasie wymieszać i piec jeszcze 5 – 10 minut do momentu, aż kalafior 
zrobi się złoty i bardzo miękki. Posypać kalafior prażonym słonecznikiem i pietruszką.

Dyniowa pomidorowa

Składniki 5-6 porcji

1 cebula
1 kg dyni piżmowej, Muscat, Butternut lub Nelson
2 ziarna ziela angielskiego
1 liść laurowy
szczypta chili
szczypta cynamonu
olej

Przygotowanie

Cebulę pokroić w grube półplasterki. Dynię obrać, miąższ pokroić w grubą kostkę. Na dnie dużego garnka 
rozgrzać olej, dodać cebulę, dynię, ziele angielskie, liście laurowe, chili oraz cynamon i wszystko smażyć 
na średnim ogniu przez 5 – 8 minut. Co jakiś czas mieszać. W tym czasie pomidorom wykroić szypułki 
i pokroić na ósemki. Koperek związać sznurkiem. Wyłowić z garnka ziele angielski oraz liść laurowy, 
wyrzucić. Dodać pomidory, wodę, sporą ilością soli oraz czarnym pieprzem. Przykryć i gotować przez 25 –
30 minut. W tym czasie można też nastawić do gotowania kaszę jaglaną, będzie wtedy gotowa razem 
z zupą. Na koniec z zupy wyjąć koperek i wyrzucić. Odlać na chwilę cały płyn z zupy, nie wylewać, 
i blendować przy pomocy ręcznego blendera stopniowo dolewając płyn. Doprawić do smaku sokiem 
z cytryny, solą oraz pieprzem. Podawać z kaszą jaglaną i łyżką kokosowego mleczka.

www.martapelinska.com

1/4 szklanki płatków 
owsianych
1 szklanka mleka roślinnego
szczypta soli
szczypta cukru trzcinowego

1 kg pomidorów
2 szklanki wody
½ pęczka koperku
sól i czarny pieprz
1 – 3 łyżeczki soku z cytryny
1 łyżka mleka kokosowego
ugotowana kasza jaglana

Składniki na sos:
2 – 3 łyżki oleju
1 łyżka sosu sojowego
1/2 łyżeczki papryki wędzonej
1/2 łyżeczki papryki ostrej
1/3 łyżeczki kolendry mielonej
1/4 łyżeczki syropu klonowego/syropu z agawy/musu z daktyli
sól i pieprz

*Wszystkie przepisy pochodzą z bloga Jadłonomia
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