
Dzień IV

CZWARTEK
Ryż z jabłkami

Składniki na 3-4 porcje
szklanka ryżu arborio lub do sushi

1 i ¼ szklanki wody

4-5 jabłek (ok. 1 kg)

4 łyżki słodzidła

Sposób przygotowania:
Ryż wypłucz, wsyp do garnka, dodaj wodę i sól, przykryj pokrywką i doprowadź do wrzenia. 

Gotuj na małym ogniu ok. 10 minut (nie odkrywaj, nie mieszaj). Po tym czasie zdejmij z ognia, nie odkrywaj przez ok. 10 minut.

W tym czasie obierz jabłka, zetrzyj na tarce lub pokrój w ćwiartki. Włóż do garnka razem z cynamonem i 2 łyżkami słodzidła. 

Przykryj i podduś na małym ogniu ok. 6-8 minut. 

Kiedy ryż wchłonie wodę, wlej mleczko kokosowe i dodaj 2 łyżki słodzidła. Gotuj ryż w mleczku ok. 5-10 minut do momentu, 

aż ryż będzie miękki i gęsty. Miękki ryż nałóż do miseczki, na wierzch połóż jabłka. 

Można wszystko przełożyć do naczynia żaroodpornego i chwilę zapiec. 

Cukinia tikka masala

Składniki na 3-4 porcje
1 średnia cukinia

ryż basmati

składniki na marynatę:

2 łyżeczki kurkumy

2 łyżeczki garam masala

1 łyżeczka ostrej papryki

2 łyżeczki mąki z ciecierzycy

Sposób przygotowania:
Cukinię pokrój w sześciany. Przesyp do miski. Ryż ugotuj z gwiazdką anyżu. 

Dodaj przyprawy do marynaty. Wymieszaj tak, by przyprawy pokryły cukinię. 

Rozrzuć cukinię na blaszce do pieczenia i piecz ok. 15- minut w 175 stopniach. Pilnuj by się nie przypaliła. 

W rondlu rozgrzej 2 łyżki oleju. Cebulę posiekaj w pióra i wrzuć do garnka. Dodaj wszystkie przyprawy i posiekane ząbki czosnku.

Mieszaj i podsmażaj przez 4 minuty. Dodaj pomidory i gotuj przez 5 minut. 

Mieszaj od czasu do czasu. Sos przestudź i zmiksuj. Jeśli sos jest bardzo gęsty dodaj 1/2- 1 szklanki wody. Przelej sos z 

powrotem do rondla. Dodaj zielony groszek. Gotuj na małym ogniu, niech groszek stanie się miękki. Dodaj mleko kokosowego. 

Mieszaj tak by sos nabrał jednolitego koloru. Dopraw sos solą. Dodaj upieczone kawałki cukini. Dodaj listki świeżej kolendry. 

Podawaj z ugotowanym ryżem basmati.

Krem z dyni z orzechami włoskimi

Składniki na 2-4 porcje
4 szklanki pokrojonej w kostkę dyni

1 duża cebula

4 ząbki czosnku

1 małe jabłko

posiekane orzechy włoskie

1 łyżeczka świeżego/suszonego rozmarynu

1 mała łyżeczka startego świeżego imbiru

Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 180 st. C. Blaszkę wyłóż pergaminem i wsyp pokrojoną dynię, skrop oliwą i piecz ok. 15 minut. W garnku 

rozgrzej olej, wrzuć posiekaną w piórka cebulę, imbir, pokrojone w kostkę jabłko oraz pokrojony dowolnie czosnek, Dodaj wszystkie 

przyprawy i duś na wolnym ogniu ok. 3 minuty. Do garnka dodaj upieczoną dynię i posiekany, świeży bądź suszony rozmaryn. 

Uzupełnij wodą tak, 

aby nie do końca przykryć dynię.  Gotuj ok. 15 minut. Dopraw solą do smaku. Spróbuj i ewentualnie dopraw. Zmiksuj na gładki 

krem. Wlej na talerz i udekoruj posiekanymi orzechami i gałązkami rozmarynu.

www.martapelinska.com
1 płaska łyżeczka curry

szczypta gałki muszkatołowej

½ łyżeczki kurkumy

½ łyżeczki kopru włoskiego (z herbatki)

olej kokosowy do smażenia

oliwa do skropienia dyni

składniki na sos:

2 łyżeczki kurkumy

2 łyżeczki garam masala

1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku

1-2 łyżeczka kuminu

1/3 łyżeczki cynamonu

odrobina słodzidła

1 łyżeczka startego świeżego imbiru

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka soku z cytryny

szczypta soli

1 puszka mleczka kokosowego (400 ml)

4 ząbki czosnku

1 cebula

puszka pomidorów

sól

½ puszki mleka kokosowego

szklanka mrożonego groszku

świeża kolendra (jeśli lubisz)

Przepisy pochodzą z:

blog: VeganNerd (obiad)

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


