
Dzień III

ŚRODA

Naleśniki jaglane z burakiem i awokado

Składniki na 2-3 porcje
składniki na nadzienie:

2 upieczone/ugotowane/parowane buraki

1 dojrzałe awokado 

2 szklanki rukoli

kilka orzechów włoskich 

Sposób przygotowania:

Naleśniki: Kaszę wsyp do garnka i dolej gorącą wodę. Wypłucz i przelej przez sito. Kolejno zalej ją zimna wodą na 8 godzin 

(np. na noc). Po tym czasie, odlej wodę. Wrzuć kaszę do kielicha blenedra i wlej świeżą wodę do wysokości poziomu kaszy 

(możesz dodać pól na pół wody i napoju roślinnego), dodaj łyżkę oleju, szczyptę soli i zmiksuj na gładką masę. 

Smaż na patelni typu non stick bez dodatku tłuszczu. 

Dressing: zmiksuj wszystkie składniki, spróbuj i dopraw w razie potrzeby.

Nadzienie: buraki skrop oliwą i octem balsamicznym, zawiń w folię aluminiową i piecz w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C 

przez ok. 45 minut. Możesz ugotować buraki lub użyć parowanych. 

Awokado i buraki pokrój w kostkę. Rozkładaj na każdym naleśniku wraz z rukolą, skrop dressingiem, posyp orzechami, 

zawiń i zajadaj. 

Makaron ze szpinakiem

Składniki na 3-4 porcje 
2 opakowania mrożonego (lub świeżego) szpinaku

wegańska śmietana (lub mleko kokosowe z puszki)

szczypta kurkumy

1 łyżeczka gałki muszkatołowej

Sposób przygotowania:
Cebulę pokrój w kostkę, czosnek posiekaj drobno. W woku lub na dużej patelni rozgrzej olej. Dodaj cebulę kolejno czosnek 

i chwilkę  podduś mieszając. Dodaj zamrożony szpinak i rozmrażaj szpinak na patelni od czasu do czasu mieszając. Pomidory 

pokrój w paseczki. Kiedy szpinak rozmrozi się dodaj przyprawy i pomidory Na koniec dodaj 2-3 łyżki śmietany lub mleka 

kokosowego i kukurydzę. Podsmażaj wszystko mieszając ok. 5 minut. Słonecznik podpraż na suchej patelni. 

Podawaj z ugotowanym makaronem, posypane prażonymi pestkami słonecznika.

Kasza jaglana z prażonym jabłkiem

Składniki na 2 porcje
1 duże lub 2 małe jabłka

2 szklanki jarmużu

6-8 orzechów włoskich/laskowych

1-2 łyżki oleju kokosowego do smażenia

Sposób przygotowania:
Jarmuż porozrywaj na drobne kawałki, usuwając twarde części. Umyj pod ciepłą wodą. 

Jabłko pokrój w centymetrową kostkę i skrop sokiem z cytryny (opcjonalnie). Na patelni rozgrzej olej kokosowy, dodaj jabłka, 

orzechy i jarmuż. Dopraw kardamonem, cynamonem i tymiankiem.  

Podsmaż stale mieszając, przez ok. 2 minuty, aż wszystko zmięknie. 

Na końcu dodaj tymianek i ugotowaną kaszę jaglaną. Podsmaż wszystko chwilę mieszając.
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1,5 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

szczypta cynamonu i kardamonu

świeży/suszony tymianek

1 łyżka oleju

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

sól himalajska

składniki na dressing:

¼ szklanki oliwy

sok z cytryny

szczypta soli

odrobina słodzidła

1/3 ząbku czosnku

kilka listków pietruszki 

składniki na naleśniki:

szklanka kaszy jaglanej

woda 

olej 

szczypta soli 

kilka suszonych pomidorów z zalewy

puszka kukurydzy bez dodatku cukru

makaron z soczewicy/ciecierzycy/groszku

pestki słonecznika

Przepisy pochodzą z:

książki: Detoks Jaglany, Marek Zaremba, Detoks Kolejny Krok Marek Zaremba (śniadanie, kolacja)

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


