
Wegańskie środy
Kokosowa owsianka z masłem orzechowym i malinami

Składniki na 2 porcje

½ szklanki płatków owsianych

1 szklanka wody

1 mała puszka mleczka kokosowego / 165 ml

½ łyżeczki cukru trzcinowego albo dowolnego słodzika

szczypta soli

garść mrożonych malin

Przygotowanie

Do małego garnuszka dodać płatki owsiane, kokosowe mleczko, wodę, cukier oraz sól. Doprowadzić 

do zagotowania, a następnie gotować na małym ogniu nie mieszając przez 5 – 7 minut czyli do momentu, 

aż owsianka odpowiednio zgęstnieje. W międzyczasie do blendera dodać masło orzechowe z wodą oraz solą 

i przygotować orzechowy krem. W miseczce rozgnieść maliny. Gotową owsiankę nałożyć do misek, na każdą 

nałożyć łyżeczkę orzechowego kremu i dużą łyżkę rozgniecionych malin. Dobrze smakuje na gorąco i na zimno.

Leczo z boczniaków

Składniki na 4 porcje

2 cebule

2 – 4 łyżki oleju

3 papryki czerwone

2 łyżeczki papryki słodkiej

1 łyżeczki papryki wędzonej

1/2 łyżeczki papryki ostrej

2 cukinie

1 puszka krojonych pomidorów

sól i pieprz

Przygotowanie

Cebule pokroić w półksiężyce, jeśli są bardzo duże przekroić jeszcze raz na pół. Na dnie dużego garnka rozgrzać 

olej i dodać cebulę, smażyć na średnim ogniu przez 2 – 3 minuty. W tym czasie papryki przekroić na pół, wydrążyć 

gniazda nasienne i pokroić w grube paski. Tak pokrojoną paprykę dorzucić do cebuli razem ze wszystkimi rodzajami 

sproszkowanej papryki, zwiększyć ogień i smażyć przez 4 – 6 minut. W międzyczasie cukinię pokroić w grubą 

kostkę, a boczniaki pokroić wzdłuż blaszek na mniejsze kawałki. Do podsmażonej papryki dodać cukinie, krojone 

pomidory, sporą szczyptę soli oraz pieprzu i przykryć garnek. Gotować pod przykryciem przez 10 minut. Na patelni 

rozgrzać niedużą ilość oleju. Wrzucić boczniaki, nie mieszać i smażyć przez minutę, aby się zezłociły. Obrócić 

smażyć kolejną minutę, po czym dodać sos sojowy, cukier oraz czarny pieprz. Intensywnie zamieszać, aby 

boczniaki równo pokryły się sosem sojowym, a gdy sos odparuje zdjąć patelnią z ognia. Kiedy warzywa w leczo 

będą miękkie dorzucić do nich usmażone boczniaki, dokładnie wymieszać i gotować jeszcze minutę. Podawać 

z ulubioną kaszą lub pieczywem. Bardzo dobrze smakuje następnego dnia.

Szybka meksykańska kukurydza

Składniki na duży półmisek

2 puszki kukurydzy
100 g pomidorków koktajlowych
1/4 pęczka świeżej kolendry
1/4 pęczka szczypiorku

Przygotowanie

W dużej patelni rozgrzać 2 – 3 łyżki oleju. Dodać kukurydzę i smażyć na dużym ogniu przez 2 – 3 minuty nie 
mieszając. Następnie dość hojnie posolić, pomieszać i smażyć kolejne 2 – 3 minuty. Potem zmniejszyć ogień 
i smażyć częściej mieszając jakieś 5 – 6 minut, do momentu, aż będzie miękka i karmelowa, rumiana na końcach 
ziaren. W międzyczasie posiekać zioła i ostrą papryczkę. Pomidorki pokroić w plastry.
Kiedy kukurydza będzie gotowa połączyć z przygotowanymi składnikami, wycisnąć na nią sok z limonki i dokładnie 
wymieszać. Dobre tuż po przygotowaniu na ciepło oraz na zimno.

www.martapelinska.com

Składniki na krem z masła orzechowego:

2 łyżki masła orzechowego

3 – 4 łyżki wody

szczypta soli

olej

sól

2 – 3 łyżki soku z limonki

kawałek świeżej papryczki lub szczypta chili

Składniki na boczniaki:

250 g boczniaków

olej

3 łyżki sosu sojowego

1/2 łyżeczki cukru trzcinowego

duża szczypta czarnego pieprzu

do podania: pieczywo lub ulubiona kasza
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