
Wegańskie środy
Owsianka czekoladowo- śliwkowa

Składniki na 1 porcję

½  szklanki płatków owsianych

¼  szklanki pokrojonych suszonych śliwek

½  szklanki mleka kokosowe z puszki lub domowe

½ szklanki wody

1 kostka gorzkiej czekolady

garść ulubionych orzechów 

Przygotowanie

Podpraż orzechy na rozgrzanej patelni. 

Śliwki pokrój w paseczki. Wrzuć płatki do garnka, zalej wodą i mlekiem. Dodaj śliwki. 

wraz z przyprawami Zagotuj a po zagotowaniu gotuj ok 5 minut na małym ogniu. 

Przełóż do miseczki i dodaj do gorącej owsianki kostkę czekolady,  wymieszaj Posyp orzechami. 

Makaron ze szpinakiem

Składniki na 3-4 porcje

2 opakowania mrożonego szpinaku

1 opakowanie tofu naturalnego 

szczypta kurkumy

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

kilka suszonych pomidorów z zalewy

puszka kukurydzy bez dodatku cukru

Przygotowanie

Odsącz z wody tofu i rozdrobnij za pomocą widelca na drobne kawałki. Cebulę pokrój w kostkę, czosnek 

posiekaj drobno. W woku lub na dużej patelni rozgrzej. Dodaj cebulę kolejno dodaj czosnek i chwilkę  

podduś mieszając. Dodaj zamrożony szpinak i rozmrażaj szpinak na patelni od czasu do czasu mieszając. 

Pomidory pokrój w paseczki. Kiedy szpinak rozmrozi się dodaj przyprawy, pomidory i kukurydzę. 

Podsmażaj wszystko mieszając ok . 5 minut. Podawaj z ugotowanym makaronem i posypane płatkami 

drożdżowymi. 

Cytrynowy krem z brokuła

Składniki 3-4 porcje

1 mała cebula 
2 ząbki czosnku
2 brokuły
1 małe jabłko
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
płatki migdałowe

Przygotowanie

Podziel brokuł na różyczki. Jabłko pokrój w kostkę, cebulę w piórka a czosnek w plasterki.

Rozgrzej olej kokosowy na dnie garnka. Dodaj cebulę, a po chwili czosnek. 

Podsmażaj wraz z przyprawami. Dodaj brokuł i jabłko i zalej gorącą wodą do ¾ wysokości  zawartości 

garnka. Gotuj ok. 10 minut. Po ugotowaniu zblenduj na gładki krem i dodaj skórkę z cytryny. Wymieszaj. 

Podawaj z prażonymi płatkami migdałów i świeżą bazylią. j 

www.martapelinska.com

szczypta cynamonu

szczypta gałki muszkatołowej

odrobina słodzidła (miód, 

syrop z agawy, mus z daktyli)

1 łyżeczka majeranku

½ łyżeczki curry

olej kokosowy

½ łyżeczki startej skórki cytryny

listki bazylii

1 łyżka oleju

1 mała cebula

1 ząbek czosnku 

makaron razowy

sól

11 listopada 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody twórcy,  tj. Marty Pelińskiej.


