
Wegańskie środy
Jaglanka śliwkowa

Składniki na 1 porcję

½  szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

½ szklanki pokrojonych śliwek węgierek

olej kokosowy 

garść ulubionych orzechów 

Przygotowanie

Podpraż orzechy na rozgrzanej patelni. 

Śliwki pokrój w kosteczkę. Rozgrzej olej kokosowy na patelni lub dnie garnka. Wrzuć śliwki 

wraz z przyprawami i podsmażaj, aż zaczną się rozpadać. Dodaj kaszę i chwilę podsmażaj 

mieszając. 

Przełóż do miseczki i dodaj orzechy.

Tofu Tikka Masala*

Składniki na 3-4 porcje

2 opakowania tofu naturalnego 

marynata:

2 łyżeczki kurkumy

2 łyżeczki garam masala

1 łyżeczka ostrej papryki

2 łyżeczki mąki kukurydzianej

Przygotowanie

Odsącz z wody tofu. Zawiń go 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 do marynaty. Wymieszaj tak, by przyprawy pokryły tofu. Rozrzuć tofu na blaszce 
do pieczenia i piecz około 20 minut w 175 stopniach. 
W rondlu rozgrzej 2 łyżki oleju. Cebulę posiekaj w pióra i wrzuć do garnka. Dodaj wszystkie 
przyprawy. Mieszaj i podsmażaj przez 4 minuty. Dodaj pomidory i gotuj przez 5 minut. 
Mieszaj od czasu do czasu. Sos ostudź i zmiksuj. Jeśli sos jest bardzo gęsty dodaj 1/2- 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. Mieszaj tak by sos 
nabrał jednolitego koloru. Dopraw sos solą. Dodaj usmażone kawałki tofu. Dodaj listki świeżej 
kolendry. Podawaj z ugotowanym ryżem basmati.

Sałatka 

Składniki 1-2 porcji

sałata rzymska/masłowa 
pomidorki koktajlowe różnokolorowe
ogórek kiszony
papryka żółta, czerwona, zielona
cebula czerwona
sól
pieprz

Przygotowanie

Warzywa i sałatę umyj. Warzywa pokrój, sałatę porozrywaj. Umieść w miseczce. 

Nasiona zmiel w młynku do kawy lub kielichu blendera. Dodaj wraz solą i pieprzem do warzyw, 

skrop olejem. 

Zjedz z kromką dobrej jakości żytniego chleba na naturalnym zakwasie.  

www.martapelinska.com

szczypta cynamonu

szczypta kardamonu

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta kurkumy 

olej lniany

pestki dyni

słonecznik

sezam

siemię lniane złociste

nasiona konopii

sos:

2 łyżeczki kurkumy

2 łyżeczki garam masala

1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku

1-2 łyżeczka kuminu

1/3 łyżeczki cynamonu

szczypta cukru

1 łyżeczka startego świeżego imbiru

4 ząbki czosnku

1 cebula

puszka pomidorów

sól

1 puszka mleka kokosowego

szklanka mrożonego groszku

świeża kolendra

*Przepis z bloga Vegan Nerd
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Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody twórcy,  tj. Marty Pelińskiej.


