
Wegańskie środy
Świąteczna granola **

Składniki na 1 porcję

1/3 szklanki płatków owsianych
1/3 szklanki płatków jęczmiennych
1/3 szklanki płatków gryczanych
1/2 szklanki daktyli
1/2 szklanki moreli
1/3 szklanki suszonej żurawiny
7 kawałków suszonych jabłek
6 suszonych fig

Przygotowanie

Suszone owoce pokrój w kostkę i przenieś do miski. Dodaj płatki, przyprawy i syrop. Dla podkręcenia granoli możesz dodać 
pokruszonego piernika lub innych korzennych ciastek. Zacznij mieszać tak by owoce i płatki połączyły się z przyprawami. Granolę
przenieś do żaroodpornego naczynia lub formy do pieczenia. Wyrównaj i przyciśnij.
Piecz przez 20 minut w piekarniki rozgrzanym do 175stopni. Granolę ostudź i przenieś do słoika

Spaghetti aglio olio z kaparami

Hummus*

Składniki 1 litr

1 szklanka suchej ciecierzycy

1 szklanka jasnej pasty tahini

⅓ szklanki lodowatej wody

3 łyżki soku z cytryny

2 – 3 ząbki czosnku

Przygotowanie

Namoczoną przez noc ciecierzycę odcedź i opłucz. Zalej dużą ilością świeżej wody, dodaj łyżeczkę sody i zagotuj. Gotuj przez około 
40 – 60 minut lub do czasu, kiedy pojedyncze ziarenko cieciorki z łatwością będzie dało się rozgnieść w palcach. Ugotowaną 
cieciorkę odcedź i dokładnie opłuacz. Przełóż do naczynia blendera, dodaj tahinę, sól, sok z cytryny i czosnek i wszystko zmiksuj 
na bardzo gładką pastę pomagając sobie silikonową szpatułką. W zwyczajnym, domowym blenderze zajmuje to około 2 – 3 minut i 
jest gotowe, kiedy pasta jest aksamitna i nie ma żadnej grudki. Do gęstej sezamowo-ciecierzycowej pasty dolewaj powoli lodowatą 
wodę cały czas miksując. Hummus zmienia kolor i nabiera przyjemnej, aksamitnej konsystencji. Ucieraj hummus jeszcze przez 
kolejne 2-3 minuty lub do momentu, aż woda idealnie połączy się z pastą i całość zmieni się w jasny, gładki krem. Przełóż gotowy
hummus do miski i dodaj chlust oliwy, posiekaną pietruszkę, posyp słodką papryka. Jedz z pokrojoną w słupki marchewką, 
papryką i łodygami selera naciowego lub/i z dobrej jakości chlebem.

www.martapelinska.com

4-5 wędzonych śliwek

2-3 łyżki stołowe syropu z agawy

1 łyżka mielonego cynamonu

½ łyżeczki mielonych goździków

1/3 łyżeczki kardamonu

szczypta czarnego pieprzu

1/3 łyżeczki mielonego imbiru

opcjonalnie parę korzennych kruchych ciasteczek

2 łyżeczki sody oczyszczonej
sól
do podania: 
dobra oliwa, posiekania pietruszka, słodka papryka

Składniki na 2 porcje

2 porcje długiego razowego makaronu spaghetti

5 ząbków czosnku

około +/- 1/4 szklanki dobrej oliwy z oliwek

2 łyżeczki kaparów

*przepis pochodzi z bloga Jadłonomia

** przepis pochodzi z bloga wegan nerd

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

garść pistacji lub innych orzechów

sól morska

świeże zioła: bazylia, oregano

Przygotowanie

Zagotuj wodę z dodatkiem soli i ugotuj makaron tak jak jest to zalecane, aby był ugotowany al dente. Pod koniec gotowania  

makaronu posiekaj czosnek razem z kaparami. Posiekaj je jednocześnie, aby podczas siekania składniki zaczęły wymieniać się 

smakami. Przygotuj patelnie, postaw ją na małym ogniu i wlej dużą porcję oliwy.

Poczekaj aż oliwa się lekko zagrzeje i dodaj czosnek z kaparami. Cały czas mieszaj tak by oliwa przesiąkła czosnkiem, ale uważaj

żeby nie spalić czosnku (mały ogień pod patelnią). Kiedy makaron jest już prawe gotowy, wyłów go i przełóż na patelnię. Zacznij 

mieszać (idealnie sprawdzają się szczypce do makaronu). Posiekaj zioła: bazylię i oregano i dodaj do makaronu.

Chwilę mieszaj tak by powstały sos wsiąknął i wymieszał się dobrze z makaronem.

Przed rozłożeniem porcji dodaj jeszcze orzechy. Całość skrop oliwą, ozdób bazylią.


