
Dzień II 

WTOREK 
Ryżanka z karmelizowną gruszką

Składniki na 1 porcję:
½  szklanki płatków ryżowych

¼  szklanki pokrojonych suszonych śliwek

1 szklanka napoju migdałowego

1 gruszka

garść orzechów  włoskich

Sposób przygotowania:
Płatki ryżowe ugotuj w napoju migdałowym (możesz dodać odrobinę nasion chia). Podpraż orzechy na suchej patelni, śliwki pokrój 

w paseczki. Gruszkę pokrój w kostkę, przełóż do miseczki, dodaj sok z cytryny, imbir, cynamon i słodzidło. Przełóż na patelnię, dodaj 

trochę wody i duś przez 5 minut delikatnie mieszając. 

Dodaj do płatków skarmelizowaną gruszkę i posyp prażonymi orzechami i pokrojonymi śliwkami.

Kasza z pieczoną marchewką, cukinią i brokułem

Składniki na 3-4 porcje
1 mały brokuł 

1 cukinia 

kilka pomidorków koktajlowych

2 marchewki

2 cm kłącza imbiru

3 ząbki czosnku

1 czerwona cebula

Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 180 st. C. Marchewkę obierz i pokrój na 2 cm kawałki, przełóż do miseczki z imbirem i czosnkiem startym i 

na drobnej tarce. Oprósz solą i skrop oliwą. Wymieszaj i wyłóż na blaszkę wyłożoną pergaminem. Piecz ok. 15 minut, 

pilnując by się nie przypaliła. Cukinię pokrój w kawałki, czosnek w plasterki, cebulę w piórka, brokuł podziel na różyczki (odkrawając 

twardą część).  Brokuła podgotuj ok. 4 minuty. 

Na rozgrzany wok lub głęboką patelnię wlej oliwę i podduś cukinię przez ok. 3-4 minuty, lekko doprawiając solą. Po tym czasie dodaj 

cebulę, pomidorki, czosnek, oregano, kurkumę, tymianek i upieczoną marchewkę oraz brokuła. Dopraw solą i w razie potrzeby dodaj 

trochę oliwy. Na koniec duszenia, dodaj ugotowaną kaszę jaglaną, świeżą bazylię i dobrze wymieszaj.  

Dahl z soczewicy ze szpinakiem

Składniki na 2-4 porcje
2  szklanki czerwonej soczewicy 

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 puszka pomidorów

250 g szpinaku

szczypta gałki muszkatołowej

½ puszki mleka kokosowego

Sposób przygotowania:
Cebulę i czosnek pokrój w kostkę. W garnku rozgrzej olej, wrzuć cebulę i czosnek. Chwilkę duś i dodaj pomidory oraz wszystkie

przyprawy. Wymieszaj i wsyp wypłukaną soczewicę. Uzupełnij wodą. 

Gotuj pod przykryciem, na średnim ogniu ok. 20 minut. 

Dodaj mleko kokosowe, ugotowaną kaszę jaglaną i gotuj jeszcze ok. 5 minut. Dopraw w razie potrzeby. 

Kiedy zupa się gotuje, podduś szpinak na patelni z odrobiną czosnku, gałki muszkatołowej i szczyptą kurkumy. 

Serwuj zupę ze szpinakiem (możesz do zupy dodać surowe liście szpinaku).

www.martapelinska.com

¼ łyżeczki startego imbiru  

odrobina słodzidła (syrop z agawy/syrop klonowy, mus z daktyli)

1 łyżeczka soku z cytryny

szczypta cynamonu

nasiona chia (opcjonalnie)

½ łyżeczki oregano

½  łyżeczki kurkumy

2 szczypty suszonego tymianku

1 łyżeczka sezamu

kilka listków świeżej bazylii

oliwa, sól himalajska 

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej

½ łyżeczki kurkumy

1/3 łyżeczki chilli

3 szklanki wody

olej kokosowy

sól himalajska

½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej 

Przepisy pochodzą z:

książki: Detoks Jaglany, Marek Zaremba (obiad, kolacja)

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


