
24 marca

wegańska ŚRODA

Jaglana z mango, kokosem i daktylami

Składniki na 2-3 porcje
½ szklanki kaszy jaglanej

1 świeże mango

½ owocu granatu

Sposób przygotowania:
Ugotuj kaszę jaglaną według uznania. Pamiętaj, aby dokładnie wypłukać ją przed gotowaniem. Posól lekko do smaku po 

ugotowaniu. Skrop olejem sezamowym, tłoczonym na zimno i delikatnie wymieszaj. Mango obierz i potnij w kostkę, a daktyle w 

cienkie paseczki. Dodaj wraz z owocami granatu i płatkami kokosa do ugotowanej kaszy w miseczkach. Udekoruj świeżą miętą i 

skrop jeszcze, delikatnie olejem sezamowym.

Krem z kalafiora z soczewicą

Składniki na 3-4 porcje 
1 kalafior

2 szklanki domowego wywaru

1/2 puszki mleka kokosowego

1/2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka łagodnego curry

Sposób przygotowania:
Dokładnie wypłucz i ugotuj soczewicę w lekko osolonej wodzie i odstaw w ciepłe miejsce. Umyj kalafior i podziel na mniejsze kawałki. Pokrój cebulę

w piórka, czosnek i chili w drobną kostkę oraz imbir w paseczki. Rozgrzej olej kokosowy lub oliwę i zeszklij cebulę. Dodaj czosnek, chili oraz imbir. 

Po chwili wlej wywar, dodaj kalafior i gotuj, aż będzie lekko miękki. Wlej mleko kokosowe, dodaj przyprawę curry i cynamon. Gotuj przez ok. 5-6 

minut. Dopraw solą i posmakuj. Możesz dodać odrobinę syropu z agawy lub miodu do smaku. Zmiksuj wszystko na gładki krem. Serwuj z 

ugotowaną soczewicą i pociętymi na cztery części migdałami oraz czarnym sezamem. Gotową zupę na talerzu możesz delikatnie skropić olejem 

sezamowym, tłoczonym na zimno.

Sałatka gryczana z fenkułem

Składniki na 2 porcje
½ szklanki kaszy gryczanej niepalonej

szpinak drobnolistny

¼ szklanki orzechów włoskich

½ kopru włoskiego (fenkuł)

4 łyżki oleju lnianego

Sposób przygotowania:
Ugotuj kaszę gryczaną w lekko posolonej wodzie. Odstaw. W miseczce przygotuj dressing z oleju lnianego, soku z cytryny, 

syropu z agawy. Wymieszaj dokładnie, dopraw solą morską i posmakuj. Połowę gruszki potnij w cienkie plasterki, a drugą część 

w słupki. Skrop pokrojoną gruszkę, sokiem z cytryny. W czasie, kiedy gotuje się kasza pokrój w plastry surowego buraka, następnie 

układaj je dokładnie jeden na drugim i ponacinaj, tak aby powstały cienkie paseczki. Rozgrzej na patelni oliwę z oliwek i podsmażaj 

buraka przez 2 minuty. Odstaw buraczki na papierowy ręcznik kuchenny. Pokrój fenkuł wzdłuż i obsmażaj wraz z nasionami 

kolendry (opcjonalnie). Po chwili dodaj syrop z agawy lub mód płynny. Poruszaj energicznie patelnią lub delikatnie zamieszaj.

Jak się fenkuł skarmelizuje i uzyska jasnobrązowy kolor, zdejmij patelnię z palnika.

Do miski dodaj wszystkie składniki, skrop dressingiem i delikatnie wymieszaj.

www.martapelinska.com

olej ryżowy lub oliwa z oliwek

½ buraka

pestki dyni

1 gruszka

1 cebula

olej kokosowy lub oliwa

sól morska do smaku

2 ząbki czosnku

4- 6 migdałów (opcjonalnie)

4 daktyle bez pestek

1 łyżka płatków kokosowych
1 łyżka oleju sezamowego tłoczonego na 

zimno

sól morska do smaku

1/2 szklanki soczewicy czerwonej

2 cm kłącza imbiru

1/2 papryczki chili bez pestek

1/2 łyżeczki czarnego sezamu (opcjonalnie)

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

sok z ½ cytryny

1 łyżeczka chrzanu

1 łyżka syropu z agawy lub płynnego miodu

sól morska do smaku

10 nasion kolendry (opcjonalnie)


