
Dzień VII 

NIEDZIELA
Jaglanka z warzywami imbirem i kurkumą

Składniki na 1-2 porcje:
1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej

1 marchewka

1/3 małego selera

1 pietruszka

1 ząbek czosnku

1 mała łyżeczka utartego świeżego imbiru

Sposób przygotowania:
Warzywa utrzyj na grubych oczkach. Na patelnię dodaj olej. Wrzuć utarte warzywa. Po chwili dodaj imbir i czosnek, sól do smaku oraz 

troszkę wody. Duś na wolnym ogniu mieszając ok. 5 minut. Pestki podpraż na suchej patelni.  Warzywa połącz z ugotowaną kaszą.

Serwuj z pestkami granatu, natką pietruszki i uprażoną dynią oraz słonecznikiem. 

Pomidorowo-dyniowy krem z dodatkiem mango

Składniki na 3-4 porcje
2 puszki pomidorów

2 szklanki pokrojonej dyni

1 mała cebula

1 posiekany ząbek czosnku

prażone migdały

Sposób przygotowania:
Dynię pokrój w kostkę, cebulę w piórka, czosnek dowolnie, imbir zetrzyj. W dużym garnku rozgrzej olej w garnku i wrzuć cebulę 

i czosnek. Delikatnie podduś z curry przez 2-3 minuty. Kolejno dodaj pozostałe przyprawy imbir, pomidory, dynię i otartą skórkę 

z cytryny. Dolej gorącej wody tyle, żeby jej poziom nie przekraczał poziomu warzyw. Gotuj ok. 10 minut. 

Odstaw z palnika, zblenduj na gładki krem. W razie potrzeby dopraw. Serwuj z pokrojonym w kostkę mango i listkami bazylii 

i prażonymi migdałami. 

Chilli sin carne

Składniki na 2-4 porcje
4 puszki czerwonej fasoli 
2 puszki krojonych pomidorów
2 laski selera naciowego
2 czerwone cebule

2 czerwone papryki
1 łyżka octu balsamicznego

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj z gniazdkiem anyżu. Cebulę obierz i pokrój w kostkę, resztę warzyw również pokrój w drobną kostkę. Na dnie dużego 

garnka rozgrzej kilka łyżek oleju, dodaj pokrojone warzywa oraz wszystkie przyprawy, dokładnie wymieszaj i duś wszystko na małym
ogniu przez przynajmniej 10 minut. Po upływie tego czasu dodaj fasolę oraz pomidory wraz z octem balsamicznym, słodzidłem, 
łyżeczką soli i porządną szczyptą czarnego pieprzu. Dokładnie wymieszaj i duś przez przynajmniej godzinę.
Jeśli gulasz będzie wydawał się za rzadki duś go bez przykrycia, jeśli odparuje i będzie miał odpowiednią gęstość możesz go przykryć. 
Pod koniec gotowania spróbuj i według uznania dodaj więcej soli, ostrej papryki lub pieprzu. Podaj z ryżem, każdą porcję skrop sokiem 
z limonki i posyp świeżą kolendrą.
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½ łyżeczki kurkumy

2 łyżki oleju kokosowego

sól himalajska

natka pietruszki

owoc granatu

pestki dyni, słonecznika

2-3 cm utartego kłącza imbiru

szczypta kurkumy

skórka z 1/3 cytryny

1/3 łyżeczki mielonej kolendry

½ nasion kopru włoskiego

curry

1 nieduża marchewka
1 ½ łyżeczki mielonego kminu

1 ½ łyżeczki ostrej papryki
1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżeczka wędzonej papryki
½ łyżeczki cynamonu

Przepisy pochodzą z:

książki: Detoks Jaglany, Marek Zaremba (obiad).

blog: Jadłonomia (kolacja).

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

pół łyżeczki słodzidła
pęczek kolendry
kilka ćwiartek limonki
sól i czarny pieprz

olej do smażenia
ryż brązowy

szczypta kardamonu

olej koksowy

sól himalajska

dojrzale mango do dekoracji (opcjonalnie)

świeża bazylia do dekoracji


