
Wegańskie środy
Kasza jaglana z prażoną gruszką i jabłkiem

Składniki na 2 porcje

1 gruszka

1 jabłko

2 szklanki jarmużu

6-8 orzechów laskowych

1-2 łyżki oleju kokosowego do smażenia

Przygotowanie

Jarmuż porozrywaj na drobne kawałki, usuwając twarde części. Przelej wrzątkiem. 

Jabłko gruszkę  pokrój w centymetrową kostkę i skrop sokiem z cytryny (opcjonalnie). Na patelni 

rozgrzej olej kokosowy, dodaj gruszkę i jabłko, orzechy i jarmuż. 

Dopraw kardamonem, cynamonem, szczyptą kurkumy.

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

Na końcu dodaj  ugotowaną kaszę jaglaną. Podsmaż wszystko chwilę mieszając.

Brokuł w sosie kokosowym 

Składniki na 1-2 porcje

1 duży brokuł

komosa ryżowa

½ łyżki oleju kokosowego

ziarenka sezamu

Przygotowanie

Komosę ugotuj.

Brokuł umyj i podziel na różyczki. Włóż do garnka i zalej wodą do ¾ wysokości. 

Kiedy woda zacznie wrzeć, gotuj ok. 5 minut (tak by brokuł nie rozgotował się). Kiedy brokuł będzie 

gotowy, odlej wodę, umieść z powrotem w garnku. Dodaj do brokuła olej i 2-3 łyżki śmietany, 

wyciśnięty czosnek, sól i pieprz. Ustaw mały ogień pod garnkiem i chwilę duś wszystko delikatnie 

mieszając. Kiedy brokuł z sosem podgrzeją się, dodaj komosę i delikatnie wymieszaj. 

Serwuj z prażonym sezamem i listkami bazylii.

Zupa marchewkowo-pomidorowa

Składniki na 2 porcje

2 puszki pomidorów

1 duża marchewka

1 posiekany ząbek czosnku

1 pokrojona w piórka cebula

2 daktyle

2-4 łyżki ugotowanej kaszy

Przygotowanie

Marchew umyj, obierz i pokrój w grubszą kostkę. W garnku rozgrzej olej, dodaj cebulę i czosnek. 

Podsmażaj z dodatkiem curry ok. 2-3 minut. Wrzuć pomidory.

i marchew, wlej gorąca wodę, tak, aby jej poziom przekraczał poziom warzyw. 

Gotuj 10 minut. Dodaj daktyle, czosnek i ugotowaną kaszę. Gotuj jeszcze ok. 5 minut. 

Odstaw z palnika i zblenduj na krem. Serwuj z dodatkiem kukurydzy, łyżką mleka kokosowego 

i listkami bazylii.  

. 

www.martapelinska.com

1,5 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

szczypta cynamonu i kardamonu, 

kurkumy

listki bazylii

ząbek czosnku

pieprz

śmietana wegańska

sól morska/himalajska

½ łyżeczki curry

szczypta kurkumy

kukurydza 

olej kokosowy do smażenia

sól himalajska/morska

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


