
Wegańskie środy
Smoothie z kruszonką

Składniki na 2 porcje

1 banan

garść orzechów nerkowca

1 szklanka mleka ryżowego

4 suszone daktyle

kawałek świeżego imbiru o długości 1 cm

2 szczypty cynamonu

Przygotowanie

Wszystkie składniki zmiksuj w blenderze, a płatki owsiane i zmielone orzeszki podpraż chwilę na suchej 

patelni, aż się połączą i zaczną chrupać. Smoothie możesz pić na zimno (jako deser – użyj zamrożonego 

banana) lub lekko podgrzać w garnuszku. W obu wersach smakuje przepysznie. 

Śmietanka z nerkowców i pieczone ziemniaki

Składniki na blachę ziemniaków i 1 szklankę śmietanki:

4 większe ziemniaki

1 łyżka oleju rzepakowego

1 łyżeczka wędzonej papryki

1 łyżeczka kuminu

1 łyżeczka oregano

większa szczypta soli i pieprzu

Przygotowanie

Ziemniaków nie obieraj, ale porządnie je wyszoruj w wodzie. Piekarnik nagrzej 180°C, a jego blachę wyłóż 

papierem do pieczenia. Ziemniaki pokrój wzdłuż na mniejsze łódeczki i przełóż do garnka, gdzie gotuj je 

w wodzie, aż będą al dente. Ugotowane ziemniaki odcedź i przełóż do większej misy, gdzie wymieszaj je 

z olejem, a następnie z przyprawami. Do nagrzanego piekarnika włóż ziemniaki wyłożone na blasze i piecz 

około 15 minut, aż będą rumiane i chrupiące. W tym czasie odcedź nerkowce, przełóż je do naczynia 

wysokiego blendera kielichowego i razem z pozostałymi składnikami: zmiksuj na gładką śmietankę. Dopraw 

do smaku większą ilością cytryny i soli, a jeśli wolisz czosnkową wersję: dodaj 2 dodatkowe ząbki czosnku. 

Upieczone ziemniaki podawaj z kleksem śmietanki i posiekanym szczypiorkiem. Smacznego!

Szybka meksykańska kukurydza

Składniki na około 1 słoik pasty:

1½ szklanki ugotowanej ciecierzycy

2 średnie białe cebule

2 łyżeczki oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek

½ łyżeczki wędzonej papryki

½ łyżeczki kuminu (opcjonalnie)

Przygotowanie

Cebulę posiekaj na pióra lub drobną kostkę i podsmaż na patelni, aż uzyskasz złoto-brązowy kolor. Dodaj 

kolejno ciecierzycę, dopraw papryką oraz pieprzem i podduś przez chwilę, aż ciecierzyca przejdzie 

aromatem cebuli oraz przypraw. Do ciecierzycy dodaj ulubione przyprawy i dodatki: posiekane suszone 

pomidory, ziarna słonecznika lub pestki dyni. Wszystko dokładnie wymieszaj i przełóż do naczynia blendera. 

Wszystkie składniki zmiksuj na pastę – na gładko lub pozostawiając niezmiksowane grudki dla ciekawszej 

konsystencji. Pasty używaj do codziennych kanapek z warzywami lub np. jako sos do burgerów. 

Smacznego!
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2 szczypty zmielonego lub zmiażdżonego ziela 

angielskiego

2 łyżki zmielonych płatków owsianych

2 łyżki zmielonych orzechów ziemnych

sól, pieprz do smaku

2 duże szczypty pieprzu

sól do smaku

dodatki opcjonalne: suszone pomidory/słonecznik/

pestki dyni

do podania: dobrej jakości pieczywo. 

śmietanka z nerkowców:

1 szklanka nerkowców, namoczonych przez noc w wodzie

½ szklanki wody z ogórków kiszonych

1–2 łyżeczki cytryny (do smaku)

1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

spora szczypta soli, pieprz

1 pęczek szczypiorku

Wszystkie przepisy pochodzą z bloga erVegan

06.01.2021.
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody twórcy,  tj. Marty Pelińskiej.


