
Wegańskie środy
Kanapki z pastą słonecznikową

Składniki na 1 porcję

1 ½ szklanki nasion słonecznika
5 suszonych pomidorów
½  pęczka pietruszki
2 ząbki czosnku

Przygotowanie

Ziarna słonecznika zalej chłodną wodą dzień wcześniej lub wrzątkiem na 10-15 minut. Po tym czasie odcedź i opłucz. 
Do naczynia blendera wrzuć namoczony słonecznik, suszone pomidory, sok z cytryny, pietruszkę i czosnek. Wszystko zmiksuj 
na gęstą i grudkowatą pastę. Dolej dwie łyżki wody i miksuj nadal, w razie potrzeby dodaj kolejne 2 łyżki i miksuj aż 
do uzyskania gładkiej, lekkiej pasty. Dopraw do smaku sporą ilością soli i czarnego pieprzu, porządnie zblenduj i przełóż 
do czystego słoiczka. Przechowuj w lodówce przez 3 – 4 dni.

Toffu tikka masala **

Składniki na 3-4 porcje

2 opakowania tofu naturalnego

Składniki marynaty:

2 łyżeczki kurkumy

2 łyżeczki garam masala

1 łyżeczki ostrej papryki w proszku

2 łyżki mąki kukurydzianej lub z ciecierzycy

Przygotowanie

Odsącz z wody tofu. Zawiń je w papierowy ręcznik i połóż na nim coś ciężkiego, np garnek. Zostaw na 10 minut. Następnie 
pokrój tofu w sześciany. Przesyp tofu do miski. Dodaj przyprawy marynaty. Wymieszaj tak by kawałki tofu pokryły się w 
przyprawach. Rozgrzej patelnie z łyżką oleju i usmaż tofu na złoto. Przenieś na ręcznik papierowy. W rondlu rozgrzej 2 
łyżki oleju. Cebulę posiekaj w pióra i wrzuć do garnka. Dodaj wszystkie przyprawy do sosu, szczypta cukru i posiekane 
ząbki czosnku. Mieszaj i podsmażaj przez 4 minuty. Dodaj pomidory i gotuj przez 5 minut. Mieszaj od czasu do czasu. Sos 
ostudź i zmiksuj np. przy pomocy blendera kielichowego. Sos dostanie pięknego pomarańczowego koloru. Jeśli sos jest 
bardzo gęsty dodaj ½ - 1 szklanki wody. Przelej sos z powrotem do rondla. Dodaj zielony groszek. Gotuj na małym ogniu, 
niech groszek stanie się miękki. Dodaj porządny chlust gęstego mleka kokosowego.

Kokosowa kasza gryczana*

Składniki 2 porcje

½ szklanki kaszy gryczanej niepalonej
1 puszka mleka kokosowego / 400 ml
½ – ¾ szklanki wody
1 – 2 łyżki syropu z agawy
2 łyżki siemienia lnianego

Przygotowanie

Wszystkie składniki poza siemieniem lnianym włóż do małego garnka, przykryj i gotuj na małym ogniu do momentu, 
aż kasza będzie miękka czyli około 18 – 20 minut. Gorącą kaszę wymieszaj z siemieniem i nakładaj do miseczek, podawaj 
ze świeżymi owocami lub innymi ulubionymi dodatkami.

www.martapelinska.com

3 – 4 łyżki soku z cytryny
2 – 4 łyżki wody
sól i czarny pieprz
2 kromki dobrej jakości chleba na naturalnym 
zakwasie  

1 łyżka maku
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
szczypta soli
do podania: ulubione owoce

Składniki na sos:
2 łyżeczki kurkumy, 

2 łyżeczki garam masala

1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku

1-2 łyżeczka kuminu

1/3 łyżeczki cynamonu

2 łyżeczki czarnuszki (niekoniecznie)

szczypta cukru

1 łyżeczka startego świeżego imbiru

4 ząbki czosnku

1 cebula

puszka pomidorów

sól

1 puszka mleka kokosowego

(opcjonalnie) 1/2 szklanki wody

szklanka mrożonego groszku

świeża kolendra

*przepisy pochodzą z bloga Jadłonomia

** przepis pochodzi z bloga wegan nerd
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