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Kokosowa gryczanka

Składniki na 1-2 porcje
½ szklanki kaszy gryczanej niepalonej
1 puszka mleka kokosowego / 400 ml
½ – ¾ szklanki wody
1 – 2 łyżki słodzidła
2 łyżki siemienia lnianego

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki poza siemieniem lnianym włóż do małego garnka, przykryj i gotuj na małym ogniu do momentu, 
aż kasza będzie miękka czyli około 15 minut. Gorącą kaszę wymieszaj z siemieniem i nakładaj do miseczek, 
podawaj z owocami, prażonymi migdałami i orzechami.

Kalafior curry z czarnym ryżem

Składniki na 3-4 porcje
1kalafior

1 puszka pomidorów

1 cebula

2 ząbki czosnku

¼ papryczki chilli bez pestek

Sposób przygotowania:
Ryż ugotuj z gniazdkiem anyżu. Kalafior podziel na malutkie różyczki. Cebulę, czosnek, chilli, curry  i kurkumę zmiksuj 

z odrobiną wody na jednolitą pastę. W garnku rozgrzej olej i podgrzej pastę. Wrzuć różyczki kalafiora, dodaj mleko, 

pomidory i sól do smaku. Gotuj na wolnym ogniu 10-15 minut. Serwuj z ryżem i uprażonym sezamem. 

Cukinia po włosku

Składniki na 2 porcje

Sposób przygotowania:

www.martapelinska.com

1 łyżka maku
1 łyżeczka ziarenek z laskii wanilii lub ekstraktu waniliowego
szczypta soli
do podania: ulubione owoce
prażone migdały i orzechy

1-2 szklanki ugotowanego czarnego/czerwonego ryżu

1 łyżeczka uprażonego sezamu

2 łyżeczki curry

sól do smaku

Przepisy pochodzą z:

książki: Detoks Jaglany… Kolejny Krok, Marek Zaremba (obiad)

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

½ łyżeczki kurkumy

2 łyżki oleju kokosowego

szczypta cynamonu

trochę wody

1 puszka mleka kokosowego

2 małe cukinie

kilka pomidorków koktajlowych

sok z ½ cytryny

ząbek czosnku

1/3 łyżeczki suszonego oregano

½ szklanki oliwy z oliwek

listki świeżej bazylii

sól himalajska, pestki dyni

½ łyżeczki ksylitolu/syropu z agawy/musus z daktyli

Cukinię pokrój w słupki o długości ok. 3 cm, dopraw solą i podsmaż na niewielkiej ilości oliwy. 

Przełóż do głębokiego naczynia. Pozostałą oliwę delikatnie podgrzej w garnku, dodaj pokrojony w plasterki czosnek, sok z cytryny, 

oregano, sól i słodzidło. Wrzuć pokrojone na pół pomidorki. 

Kiedy pomidorki lekko zmiękną pod wpływem podgrzewania oliwy, przełóż wszystko do naczynia z cukinią. 

Serwuj po ostygnięciu dodając na wierzch listki świeżej bazylii i podprażone na suchej patelni pestki dyni. 


