
Wegańskie środy
Kokosowa jaglanka z granatem

Składniki na 2 porcje

1 szklanka kaszy jaglanej
2 szklanki mleka roślinnego lub wody
szczypta soli
1 ½ – 2 szklanki / 350 – 500 ml mleka kokosowego

Przygotowanie

W czajniku zagotuj wodę. Kaszę jaglaną wsy do rondelka, zalej wrzątkiem i delikatnie go odlej.
Powtórz czynność, a następnie wlej do garnka 2 szklanki mleka oraz szczyptę soli. Gotuj na najmniejszym ogniu 
pod przykryciem do czasu, aż kasza wchłonie cały płyn. 
Kiedy kasza będzie gotowa, dodaj mleczko kokosowe ciągle mieszając – wlej go tyle, aby kasza była kremowa. 
Gotową kaszę rozłóż do misek, oblej syropem klonowym i posyp pestkami granatu oraz kilkoma połówkami 
świeżych daktyli. 

Pasztet z kalafiora w sam raz na świąteczny stół

Składniki na dwie małe foremki keksowe o wymiarach 20 x 11 cm

1 nieduży kalafior
4 małe ziemniaki
olej
½ szklani suchej kaszy jaglanej
½ szklanki mielonych, prażonych pestek dyn

Przygotowanie

Piekarnik rozgrzej do 220 stopni. Kalafiora podziel na różyczki, ziemniaki pokrój na ćwiartki, następnie wszystko 
natrzyj olejem. Tak przygotowane warzywa ułóż na dużej blasze wyłożonej papierem do pieczenia, wsuń 
do piekarnika i piecz przez około 30 minut do czasu, aż kalafior i ziemniaki będą miękkie.
W międzyczasie kaszę dokładnie opłucz wrzątkiem, następnie wlej 1 szklankę wody z solą i gotuj 
pod przykryciem na minimalnym ogniu przez 12 – 15 minut do czasu, aż kasza wchłonie wodę.
Upieczone warzywa przełóż do dużej miski wraz z ugotowaną kaszą jaglaną i całą resztą składników 
– możesz zostawić jedną różyczkę kalafiora do ozdoby pasztetów. Zmiksuj wszystko przy pomocy ręcznego 
blendera na gładką masę, dopraw do smaku solą oraz pieprzem.
Piekarnik schłodź do 200 stopni. Dwie małe foremki lub jedną dużą wyłóż papierem do pieczenia, nałóż 
do każdej masę pasztetową i piecz przez 35 – 45 minut do czasu, aż pasztety będą miały złotą skorupkę. 
Odłóż na blat i całkowicie wystudź, dopiero wtedy kroj i podawaj do pieczywa lub surowych warzyw.

Świąteczne carpaccio z buraka

Składniki na duży półmisek

2 buraki
6 suszonych śliwek, pociętych na drobne paski
garść orzechów laskowych
kilka garści rukoli

Przygotowanie

Piekarnik rozgrzej do 220 stopni. Buraki wyszoruj, nie obieraj ich i owiń w folię aluminiową. Piecz przez 45 – 50 
minut, następnie rozwiń z folii, przestudź i pokrój na cienkie plastry.
Wszystkie składniki dressingu dokładnie wymieszaj w małej szklance. Na dużym talerzu rozłóż rukolę, polej 2 
łyżkami dressingu, na niej ułóż plastry buraków i polej resztą dressingu. Obsyp pociętymi śliwkami, posiekanym 
orzechami i gotowe.

www.martapelinska.com

garść pestek granatu
kilka świeżych daktyli
syrop z agawy/klonowy

cynamonowy dressing:
2 łyżki oleju lnianego
2 łyżki octu balsamicznego
1 łyżka syropu klonowego lub syropu z agawy
¼ łyżeczki cynamonu
sól i czarny pieprz

10 suszonych pomidorów
1 pęczek natki pietruszki
1 ząbek czosnku
½ łyżeczki mielonej kolendry
sól i czarny pieprz
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