
Dzień VI

SOBOTA
Czarny ryż z nutą kokosa i mango

Składniki 2 porcje:
1 szklanka ugotowanego 

czarnego/czerwonego ryżu

1 dojrzałe mango

2 czubate łyżki mleka kokosowego

Sposób przygotowania:
Ugotowany ryż wsyp do garnka i dodaj mleko. Doprowadź do wrzenia i gotuj stale mieszając ok. 2 minuty. Odstaw. 

Mango obierz i miąższ zmiksuj w blenderze. Do słoików lub miseczek wsyp ryż, mango i owoce. 

Posyp prażonym sezamem i udekoruj listkami mięty/bazylii. 

Gulasz marokański

Składniki  4 porcje:
200 g dyni

1-2 cebule

2-3 ząbki czosnku

1 średnia cukinia

½ szklanki ugotowanej ciecierzycy 

4 daktyle

2-3 cm kłącza imbiru

2 puszki pomidorów

Sposób przygotowania:
Komosę ugotuj z plastrem imbiru i gniazdkiem anyżu lub owocem kardamonu. Migdały upraż na suchej patelni. Upraż również 

sezam. Utrzyj w moździerzu lub zmiksuj mieszankę przypraw. Imbir czosnek i skórkę cytryny zetrzyj na drobnej tarce. Obierz 

dynię i pokrój w równą kostkę, posól delikatnie, oprósz mieszanką przypraw i piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C przez

ok. 15 minut. Na patelni rozgrzej olej i chwilę podsmaż posoloną cukinię. Do rozgrzanego garnka dodaj olej koksowy i podsmaż 

pokrojoną w pióra cebulę. Kolejno wsyp mieszankę przypraw, starty imbir i czosnek. Smaż ok. 30 sekund stale mieszając. 

W razie potrzeby dodaj trochę oleju. Wrzuć pomidory i daktyle pokrojone na cienkie paseczki. Dopraw wszystko solą i gotuj pod

przykryciem ok 10 minut. Dodaj ugotowaną ciecierzycę i startą skórkę z cytryny. Gotuj na wolnym ogniu jeszcze ok. 10 minut. 

Następnie dodaj dynię, cukinię, spróbuj i delikatnie dopraw w razie potrzeby.  Komosę wymieszaj z migdałami, pestkami granatu

i listkami mięty. Podawaj gulasz z komosą, oprósz wszystko sezamem i udekoruj kolendrą. 

Frytki z batatów z paprykowym dipem

Składniki 2-4 porcje:
dip:

2 czerwone papryki

½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

4-6 orzechów włoskich

kilka gałązek świeżego tymianku

Sposób przygotowania:
Dip: Rozgrzej piekarnik do temp. 200 st. C. Usuń gniazda nasienne z papryki i włóż do piekarnika. Piecz, aż skórka stanie się 

lekko czarna (ok. 15-20 minut). Wyjmij paprykę, przełóż do miseczki lub garnka i przykryj. Po ok 15 minutach zdejmij skórkę 

i pokrój paprykę w paseczki.  Paprykę i wszystkie pozostałe składniki wraz z solą zblenduj na niezbyt gęsta masę (w razie 

potrzeby dodaj trochę wody). Spróbuj i dopraw wg uznania. 

Frytki: Bataty obierz i pokrój w słupki. Wrzuć do miski, posól, dodaj oliwę i dokładnie wetrzyj w bataty. Ułóż frytki na wyłożonej 

pergaminem blaszce, piekarnik po papryce nastaw na 180 st. C , włóż blaszkę z batatami i piecz ok. 15 minut. 

Zajadaj bataty z dipem, orzechami i pestkami oraz zieleniną. 
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borówki/maliny/inne owoce

½ łyżeczki uprażonego sezamu

listki mięty/bazylii do dekoracji

Mieszanka przypraw:

½ łyżeczki cynamonu

½ łyżeczki nasion kolendry

½ łyżeczki kurkumy

1 łyżeczka curry

1 łyżeczka nasion kuminu

(kmin rzymski)

1 łyżeczka nasion (suszu) kopru włoskiego 

1 łyżka soku z cytryny

¼ szklanki oliwy z oliwek

sól himalajska

1 łyżeczka słodzidła

Przepisy pochodzą z:

książki: Detoks Jaglany, Marek Zaremba (śniadanie, obiad).

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

skórka starta z ½ cytryny (opcjonalnie)

olej kokosowy do smażenia

sól morska

świeża kolendra

quinoa (komosa ryżowa)

prażone migdały

pestki granatu

listki mięty

frytki:

2-4 bataty

oliwa

sól himalajska  


