
Dzień I

PONIEDZIAŁEK
Jaglana granola z musem jagodowym

Składniki 1-2 porcje:
mrożone jagody 1 szklanka

1 jabłko

skórka z ½ cytryny

1/3 łyżeczki suszonego tymianku

1/5 łyżeczki słodzidła (ksylitol)

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej

Sposób przygotowania:
Przygotuj granolę. Rozgrzej piekarnik do 180 st. C. Przestudzoną kaszę wymieszaj dokładnie z pozostałymi składnikami. 

Wyłóż blaszkę pergaminem. Piecz ok. 10 minut, aż płatki lekko zbrązowieją. Wyjmij i odstaw do przestygnięcia. 

Jabłko utrzyj na grubych oczkach. Podsmaż z rozmrożonymi jagodami na patelni z dodatkiem skórki cytrynowej i tymianku. 

Dodaj słodzidło i wymieszaj. Granolę serwuj z musem oraz odrobiną mleka (opcjonalnie).

Leczo

Składniki 4-6 porcji:
5 papryk

1 duża cebula

1 cukinia 400 g

puszka pomidorów

słoik ciecierzycy 400 g

1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

Sposób przygotowania:
Z papryk wydrąż pestki i pokrój w grube paski. Cebulę przekrój na pół i pokrój w plasterki.

Cukinię pokrój w kostkę. Ciecierzycę odsącz.  

W dużym garnku rozgrzej olej. Wrzuć papryki i cebulę, dodaj słodzidło i duś, aż cebula będzie miękka i przeźroczysta 

(ok. 5 minut). 

Do podsmażonych warzyw dodaj ciecierzycę i cukinię. Po chwili wsyp wszystkie przyprawy, mieszając podduś ok. 5 minut.

Dodaj pomidory i koncentrat. Puszkę po pomidorach napełnij do połowy wodą i dolej do warzyw. Dopraw delikatnie solą. 

Wszystko zmieszaj i gotuj pod przykryciem ok 10 minut. Ugotuj kaszę. Serwuj z kaszą. 

Rozgrzewający krem z pieczonego kalafiora z nutą curry

Składniki 2-4 porcje:
kalafior, cebula

2 duże ząbki czosnku

1 łyżeczka utartego, świeżego imbiru

1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej

1 płaska łyżeczka majeranku

Sposób przygotowania:
Kalafior opłucz, podziel na różyczki i wrzuć do naczynia. Dodaj curry, ok. 1/3 szklanki oliwy i sól do smaku. Dokładnie wymieszaj. 

Piekarnik rozgrzej do 150 st. C. Piecz ok. 25 minut. Cebulę pokrój w piórka, czosnek w plasterki. 

Do garnka wlej trochę oliwy i wrzuć cebulkę, czosnek i wszystkie przyprawy. Podduś na wolnym ogniu ok. 2 minuty. 

Dodaj upieczony kalafior i wlej wodę – ok. 5 cm. Ponad powierzchnie kalafiora. Dopraw solą. Gotuj ok 10 minut. Zmiksuj.  

Podawaj z listkami bazylii. 
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3-4 łyżki płatków migdałowych

kilka orzechów laskowych

1 łyżka oleju kokosowego

1/3 łyżeczki cynamonu

szczypta kurkumy i kardamonu

mleko migdałowe (opcjonalnie)

3-4 łyżki oleju

1 i ½ łyżeczki papryki wędzonej 

1 i ½ łyżeczki papryki słodkiej 

½ łyżeczki papryki ostrej 

odrobina słodzidła (ksylitol/syrop z agawy/mus z daktyli)

kasza  gryczana

sól himalajska

½ łyżeczki estragonu

2 łyżeczki curry

oliwa do pieczenia i smażenia

sól himalajska 

bazylia do dekoracji

Przepisy pochodzą z:

książki: Detoks Jaglany, Marek Zaremba, Wzmocnij Jelita, Marek Zaremba

blog: Jadłonomia

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


