
17 marca

wegańska ŚRODA
Wędzona pasta z suszonych pomidorów i śliwek

Składniki na 1 słoik
10 suszonych śliwek

1/2 szklanki gorącej wody
dobrej jakości pieczywo* 

*najlepiej z mąki żytniej razowej na naturalnym zakwasie lub chlebek gryczany. 

Sposób przygotowania:
Śliwki włożyć do szklanki i zalać wrzątkiem. Zostawić na kilka minut.
W międzyczasie do pojemnika blendera włożyć wszystkie pozostałe składniki
Śliwki odcedzić z wody, wody nie wylewać, dodać śliwki do blendera i wszystko razem zblendować. Kiedy pasta będzie zblendowana
stopniowo dodawać po trochę wody z moczenia śliwek i dolewać aż do uzyskania ulubionej kanapkowej konsystencji. Pysznie 
smakuje na pieczywie, świetnie również z makaronem lub kaszą. Wytrzymuje w lodówce do 3 – 4 tygodni.

Curry z ciecierzycy

Składniki na 3-4 porcje 
1 cebula
1 łyżeczka gorczycy, 
można zastąpić musztardą
1/2 łyżeczki soli
olej, 3 puszki cieciorki

Sposób przygotowania:
Ryż ugotować z gwiazdką anyżu. Cebulę pokroić w kostkę, na dnie dużej patelni rozgrzać olej. Dodać cebulę, gorczycę i sól, smażyć 
na średnim ogniu przez 4 – 5 minut. Jeśli nie macie gorczycy można dodać musztardę. Do podsmażonej cebuli dodać kumin, 
kurkumę, chili oraz cynamon. Zamieszać, smażyć przez kilkanaście sekund i dodać kokosowe mleko, pomidory, sos sojowy 
oraz cukier. Zwiększyć ogień na maksymalny i gotować przez 5 – 8 minut, czyli do momentu, aż sos się lekko zagęści i zrobi się 
błyszczący. Dodać odsączoną ciecierzycę, zmniejszyć ogień na średni i gotować przez 5 – 6 minut. Doprawić do smaku solą lub 
w razie potrzeby większą ilością cukru trzcinowego. Podawać z ryżem i ulubionymi warzywami, które można zanurzać w kremowym 
sosie. 

Makaron z pomidorowo- marchowkowym sosem

Składniki na 2 porcje
3 – 4 ząbki czosnku
3 łyżki oliwy
150 g pomidorków koktajlowych
1 suszony pomidor, opcjonalnie

Sposób przygotowania:
Przygotować składniki sosu. Czosnek obrać i zostawić w całości; suszonego pomidora posiekać; cebulę obrać i przekroić na pół; 
marchew obrać.
Do małego rondelka włożyć czosnek, wlać oliwę i dopiero wtedy zacząć podgrzewać. Podgrzewać przez 5 – 7 minut na małym 
ogniu do momentu, aż czosnek będzie rumiany. Usmażony czosnek wyjąć, dodać pomidorki i suszonego pomidora, jeśli używamy. 
Dusić na średnim ogniu przez 5 – 6 minut, aż się rozpadną i zmienią w gęstą, błyszczącą, bulgoczącą masę o słodkim zapachu. 
Wtedy dodać puszkę pomidorów, cebulę, marchew, sos sojowy, sól i czarny pieprz i dusić bez przykrycia przez 20 – 30 minut, sos 
powinien dość intensywnie bulgotać. To ważny krok. W międzyczasie wstawić wodę, ugotować wybrany makaron i zachować około 
pół szklanki wody z gotowania makaronu. Gęsty, zredukowany sos (o taki) spróbować i doprawić w razie potrzeby solą. Dać sobie 
kilka sekund na kontemplacje jego umamicznego smaku. Wyłowić cebulę oraz marchew, dodać ugotowany makaron oraz stopniowo 
wlewać po kilka łyżek zachowanej wody z gotowania makaronu. Podgrzewać chwilę razem w razie potrzeby dolewając więcej wody, 
na koniec obsypać czarnym pieprzem, pokrojonym usmażonym czosnkiem z solą lub innymi ulubionymi dodatkami i podawać.

www.martapelinska.com

2 – 3 łyżeczki sosu sojowego
sól i czarny pieprz

300 – 400 g ulubionego makaronu, 
tradycyjnego razowego lub z soczewicy

1 łyżeczka kuminu, zmielonego
1/2 łyżeczki kurkumy
szczypta płatków chili

szczypta cynamonu
ryż basmati

150 g pomidorów odcedzonych z oleju / około 
zawartość 1 słoika, bez oleju
3/4 łyżeczki wędzonej papryki

1/4 łyżeczki ziaren kolendry mielonych 
duża szczypta chili
duża szczypta czarnego pieprzu
sól

1 puszka mleka kokosowego / 400 ml
1 puszka pomidorów krojonych
1 łyżka sosu sojowego
1/2 łyżeczki cukru trzcinowego

Przepisy pochodzą z:

blog Jadłonomia

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

1 puszka pomidorów, krojonych
1 cebula, średnia
1/3 marchewki

https://www.jadlonomia.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_4603.mov

