
Wegańskie środy
Pasta z awokado z wędzoną papryką

Składniki na 2 -3 kanapki

1 dojrzałe, miękkie awokado

½ białej cebuli

sok z ½ limonki bądź cytryny (limonka nie ma pestek!)

Przygotowanie

Awokado przetnij na pół, usuń pestkę. Cebulę obierz i posiekaj na jak najdrobniejszą kostkę. Wydrąż łyżeczką miąższ 

z awokado oddzielając go od pestki i umieść w małej misce, dodaj cebulę oraz przyprawy. 

Wszystko zgnieć widelcem na gładką pastę. Gotowe! Zajadaj z porządnym pieczywem i świeżymi warzywami. 

Dyniowe curry z czerwoną soczewicą 

Składniki:

3 szklanki pokrojonej w kostkę świeżej dyni

3/4 szklanki suchej soczewicy czerwonej

1 średnia papryka czerwona

2 średnie pomidory

około 1/2 litra wody lub bulionu warzywnego

1 szklanka mleka kokosowego (około połowa dużej puszki)

Przygotowanie

Soczewicę porządnie wypłucz. W dużym garnku rozgrzej olej i gdy się nagrzeje, dodaj drobno posiekaną cebulę. 

Gdy się zeszkli, dodaj pastę curry, starty czosnek i imbir. W razie potrzeby podlewaj wszystko wodą, aby 

nie przywierało do dna garnka. Kolejno dodaj odsączoną czerwona soczewicę, dynię, pokrojoną w małe kawałki 

paprykę. Wszystko to zalej bulionem i dodaj mleko kokosowe. Gotuj na małym ogniu przez około 15 minut, aż warzywa 

zmiękną, a soczewica wchłonie wodę. Jednak nie za długo, pilnuj, aby dynia się nie rozgotowała, bo będzie się 

rozpadać. Następnie dodaj do curry pomidora posiekanego w kostkę i dokładnie zamieszaj. W razie potrzeby podlewaj 

wodą lub warzywnym bulionem – ja lubię jednak, gdy jest bardzo gęste. Curry podawaj z brązowym ryżem, z dodatkiem 

pokrojonej czerwonej papryki oraz listkami kolendry skropionymi sokiem z limonki. Smacznego!

Chlebek bananowy

Składniki na keksówkę ok. 24 cm:

3 dojrzałe, duże banany (lub 4 mniejsze)

2½ szklanki zmielonych na pył płatków owsianych

1½ łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

4 łyżki neutralnego oleju roślinnego

Przygotowanie

W misie miksera lub malaksera rozgnieć banany na gładką masę, a następnie dodaj olej.

Do osobnej miski przesyp wszystkie suche składniki: zmielone płatki owsiane, cukier, proszek do pieczenia, sodę 

oraz przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj, a następnie przesyp do bananów i porządnie połącz obie masy.

Gotową masę na chlebek odstaw na kilka minut, aby płatki pochłonęły część wilgoci i napęczniały. W tym czasie 

nagrzej piekarnik do 200°C.

Keksówkę wyłóż papierem do pieczenia, a do środka przelej owsianą masę. Na koniec na wierzch dodaj wszystkie 

ulubione, wcześniej posiekane składniki.

Ciasto piecz przez około 25 minut, aż chlebek pięknie wyrośnie i się upiecze. Pamiętaj, że środek powinien być nadal 

lekko wilgotny, inaczej gotowy wypiek będzie suchy i może się rozpadać. Gdy ostygnie, będzie gotowy. Smacznego!

www.martapelinska.com

½ łyżeczki wędzonej słodkiej papryki

sól, pieprz
dobrej jakości chleb na naturalnym zakwasie 

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka imbiru

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

odrobina mielonej wanilii lub ½ łyżeczki ekstraktu 

waniliowego

szczypta soli

dodatki, orzechy laskowe lub włoskie

1 cebula

1 ząbek czosnku

2 łyżeczki czerwonej pasty curry (lub dowolnej ulubionej)

2 łyżeczki łagodnego oleju (np. rzepakowy)

2 cm korzenia imbiru (opcjonalnie)

do podania: kolendra, czerwona papryka, limonka, brązowy 

ryż

Wszystkie przepisy pochodzą z bloga erVegan

13.01.2021.
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody twórcy,  tj. Marty Pelińskiej.


