
Wegańskie środy
Pasta z białej fasoli z makiem*

Składniki

puszka dokładnie odsączonej i opłukanej białej fasoli
1-2 łyżki maku
½ łyżeczki tymianku

Przygotowanie

Wszystkie składniki oprócz maku włóż do naczynia i dokładnie zmiksuj przy pomocy blendera. 
Pod koniec dodaj mak i miksuj, aż do połączenia się maku z całą pastą. 
Spróbuj i ewentualnie dodaj więcej soli lub pieprzu do smaku. Odłóż na chwilę do lodówki, żeby pasta się przegryzła 
i jedz na ulubionym pieczywie. 

Zapiekany kalafior pod pomidorowym sosem z ciecierzycą **

Składniki na 2 porcje

1 średnia główka kalafiora
5-6 średnich pomidorów malinowych
1 szklanka ugotowanej ciecierzycy (lub gotowej ze słoika)
2 ząbki czosnku
2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego

Przygotowanie

Kalafiora umyj i podziel go na mniejsze części, na pojedyncze kąski. Pomidory pokrój i wraz z czosnkiem, oliwą z oliwek 
i syropem klonowym zmiksuj ręcznym blenderem albo po prostu mocno ugnieć widelcem. Możesz zrobić to również 
tłuczkiem do ziemniaków. Piekarnik nagrzej do 220°C, a na blachę lub naczynie żaroodporne (najlepiej odrobinę natarte 
olejem) wyłóż kalafiora i rozsyp na nim równomiernie ciecierzycę. Wszystko zalej rozdrobnionymi pomidorami 
z czosnkiem i oliwą. Lekko wymieszaj, obsyp przyprawami i włóż do piekarnika. Piecz całość, aż kalafior zacznie 
przypalać się z wierzchu, a pomidorowy sos odparuje i zgęstnieje. Posyp posiekaną pietruszką i podawaj z ryżem lub 
ulubioną kaszą.

Sałatka z buraków i granatu z olejem lnianym*

Składniki 1 litr 

3 duże buraki
1 kwaśne jabłko + 1 łyżka soku z cytryny
1 owoc granatu
2 laski selera
1 łyżka rodzynek
1 łyżka płatków migdałowych

Przygotowanie

Piekarnik rozgrzej do 220 stopni. Buraki wyszoruj, osusz i owiń w folię aluminiową, następnie włóż do piekarnika 
i piecz przez 40 – 60 minut. Im dłużej buraki będą się piec tym będą słodsze i bardziej soczyste. 
Kiedy buraki się upieką, rozwiń je z folii i ostudź. W tym czasie przygotuj pozostałe składniki: jabłka obierz, pokrój 
na ćwiartki, a następnie każdą ćwiartkę pokrój na cienkie plasterki i skrop sokiem z cytryny. Seler pokrój na cienkie 
plasterki, a z granatu wydobądź pestki. Najlepiej przekrój granat na pól i uderzaj w niego łyżką, kierując wnętrze owocu 
w stronę talerza lub miseczki (pestki powinny wypaść). Podpraż płatki migdałowe na suchej patelni. 
W szklance wymieszać wszystkie składniki sosu. Ostudzone buraki obierz i pokrój na ósemki. 
Połącz je z jabłkami, selerem oraz sosem i delikatnie wymieszaj. 
Na koniec przełóż wszystkie składniki na talerz, obsyp granatem oraz płatkami migdałowymi.

www.martapelinska.com

4-6 łyżek oliwy z oliwek

świeżo zmielony czarny pieprz

sól

składniki na sos do sałatki: 
2 łyżki oleju lnianego
1 łyżka miodu lub syropu z agawy
2 łyżeczki soku z cytryny
sól i czarny pieprz

*przepisy pochodzą z bloga Jadłonomia

** przepis pochodzi z bloga erVegan
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Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody twórcy,  tj. Marty Pelińskiej.

1 łyżeczka mielonej kolendry lub kminu rzymskiego

kilka szczypt soli i świeżo mielonego pieprzu

świeża pietruszka lub kolendra do dekoracji

1 łyżka syropu klonowego lub z agawy

brązowy ryż lub ulubiona kasza (np. gryczana niepalona)


