
10 marca

wegańska ŚRODA

Marchewkowa owsianka

Składniki na 2-3 porcje
½ szklanki płatków owsianych
1 szklanka mleka roślinnego
1 łyżka słodzidła
½ łyżeczki cynamonu

Sposób przygotowania:

*Purée marchewkowe: to upieczona lub ugotowana, a następnie zblendowana marchew. Warto od razu przygotować większą ilość, 

na przykład z 2 kg marchwii i zamrozić w małych woreczkach w zamrażarce.

Wszystkie składniki poza puree marchewkowym włożyć do małego rondelka i gotować przez 5 – 8 minut na małym ogniu, co jakiś 
czas delikatnie mieszając.
Kiedy płatki będą miękkie, dodać purée marchewkowe, wymieszać i gotować kolejne 2 – 3 minuty. Gorącą owsiankę podawać razem 
z uprażonymi orzechami i większą ilością słodzidła. 

Penne z bakłażanem

Składniki na 3-4 porcje 
2 bakłażany
1 łyżeczka soli
oliwa lub olej do smażenia

Sposób przygotowania:
Bakłażany pokroić w drobną, równą kostkę wielkości około 1 cm. Przełożyć do miski, obsypać solą, wymieszać i pozostawić na 15 
minut.W międzyczasie w garnku zagotować osoloną wodę na makaron i ugotować go al dente. Następnie odcedzić i pozostawić 
na durszlaku.
Dokładnie odlać sok, który wypłynął z bakłażanów. Na dnie dużego rondla lub patelni mocno rozgrzać olej, a na gorący olej dodać 
bakłażany i smażyć przez 8 – 10 minut do czasu, aż będą złote i miękkie w środku. Następnie odłożyć na papierowy ręcznik.
Czosnek posiekać. Na dnie tej samej patelni podsmażać przez 30 sekund czosnek oraz płatki chili, nastepnie dodać pomidory, wodę, 
rodzynki oraz sporą szczyptę soli i pieprzu. Dusić na dużym ogniu bez pokrywki przez 5 minut, następnie dodać podsmażone 
bakłażany i wymieszać.
a sam koniec do sosu dodać makaron, zamieszać i podawać ze świeżą bazylią oraz świeżo zmielonym pieprzem.

Zupa marchewkowa z masłem orzechowym 

Składniki na 2 porcje
500 g marchwi
1 cebula
kawałek imbiru długości 2,5 cm

Sposób przygotowania:
Marchew obrać i pokroić w talarki, cebulę pokroić w pióra. W sporym garnku z grubym dnem rozgrzać kilka łyżek oliwy i dodać 

najpierw cebulę, kiedy zacznie się szklić dodać marchew, masło orzechowe oraz obrany pokrojony imbir. Wymieszać i dusić 

na małym ogniu przez około 10 minut.

alać wodą tak, aby dokładnie przykryła wszystkie warzywa. Gotować przez kolejnych 10 minut do momentu aż warzywa będą 

bardzo miękkie. Następnie dodać sok z cytryny, chilli, sól i pieprz i wszystko dokładnie zblednować. Sok z cytryny dodawać 

stopniowo i spróbować, łatwo przesadzić. Na koniec w razie potrzeby dodać więcej wody, aby zupa miała odpowiednią 

konsystencję. Wsuwać posypaną świeżą kolendrą.

www.martapelinska.com

sól i biały pieprz
woda
liście kolendry do posypania

2 małe ząbki czosnku
½ łyżeczki płatków chili
1 puszka krojonych pomidorów
½ szklanki wody, najlepiej tej z gotowania makaronu

½ łyżeczki suszonego imbiru
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
szczypta soli

¾ – 1 szklanka purée marchewkowego*

prażone orzechy laskowe
syrop klonowy

¼ szklanki rodzynek
sól i czarny pieprz
bazylia
400 g makaronu penne rigate lub podobnego

Przepisy pochodzą z:

blog Jadłonomia

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

dwie łyżki masła orzechowego
szczypta chilli
sok wyciśnięty z jednej cytryny


