
Wegańskie środy
03 marca

Cieciornica z jarmużem

Składniki na 2 porcje
1 puszka/słoik ciecierzycy
1 cebula
kilka listków jarmużu
1 łyżka musztardy
1/2 łyżeczki soli himalajskiej

Sposób przygotowania:
Ciecierzycę odsącz w z wody i rozgnieć widelcem. Na patelnie rozgrzej tłuszcz. Podsmaż posiekaną cebulkę. Dodaj ciecierzycę i
smaż. Niech ciecierzyca nabierze chrupkości i odparuje nadmiar wody. Dodaj musztardę, sól, płatki drożdżowe. Z jarmużu usuń 
łodygi, posiekaj go i wrzuć wraz z przekrojonymi na pół pomidorkami na patelnię. Przemieszaj wszystko, niech jarmuż zmięknie.
Spróbuj i dopraw solą i pieprzem. Podawaj z ulubioną zieleniną. Możesz podać na naleśniku jaglanym, gryczanym lub z dobrej 
jakości chlebem. 

Masala dosa z farszem ziemniaczanym

Składniki 3-4 porcje
na placki:
1 szklanka ryżu białego
(wszystkie będą ok oprócz jaśminowego)
1 szklanka czerwonej soczewicy
1 łyżka nasion kopru włoskiego 
1 łyżeczka soli

Sposób przygotowania:
Ryż i soczewicę wypłucz pod bieżącą wodą. Przenieś do wspólnej lub osobnych misek. Dodaj koper włoski, zalej wodą, przykryj 
i zostaw do namoczenia na 12h. Odcedź ale nie wylewaj wody, w której moczyły się składniki. Namoczony ryż i soczewicę 
przenieś do blendera. Dodaj około ½  szklanki odlanego płynu i sól. Zblenduj na jednolitą konsystencję. Masa w dotyku powinna 
być gładka i pozbawiona grudek. Jeśli masz dobry, mocny bleneder nie powinno być problemu. Jeśli masz słabszy bleneder,
zblenduj osobno ryż i osobno soczewicę. Masa powinna być niego gęstsza od typowej masy do naleśników. Niech będzie gęsta, 
ale nie powinno być problemu z rozprowadzaniem ciasta. Jeśli wydaje ci się za gęsta możesz dodać wody. Ale nie mieszaj masy 
zbyt długo. Odstaw masę i przykryj szmatką.  
Farsz: Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości. Rozgrzej olej i zacznij smażyć posiekaną drobno cebulkę, dodaj imbir i inne 
przyprawy. Dodaj ziemniaki i całość ubij i dobrze wymieszaj. Dopraw solą do smaku. Przenieś na miseczkę. 

Czas na placki: Patelnie bardzo mocno nagrzej. Można delikatnie przetrzeć natłuszczonym ręcznikiem papierowym. Na środek 

wlej porcję ciasta, poczekaj 3 sekundy i przy pomocy metalowej łyżki zacznij kulistym ruchem rozprowadzać masę po patelni. 
Zależy nam na charakterystycznym wzorze w kształcie spiralki. Pierwszy naleśnik może nie wyjść, patelnia musi być odpowiednio 
rozgrzana, trzeba wyczuć czy gęstość ciasta jest ok. Naleśnika delikatnie odklej od boków patelni i przewróć na drugą stronę. 
Gotowe naleśniki podawaj z farszem. 

Pudding z marchwi

Składniki na 2 porcje
2- 3 marchewki
1 łyżka oleju kokosowego
½ szklanki napoju roślinnego
6 łyżek syropu z agawy lub kolnowego
3 łyżki rodzynek
½ łyżeczki mielonego kardamonu
1 gwiazdka anyżu

Sposób przygotowania:
Marchewkę umyj i obierz. Zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. W rondlu roztop olej kokosowy. Wrzuć marchewkę, kardamon, 
anyż, cukier oraz marchewkę. Duś około 10 minut. Dodaj rodzynki. Następnie zalej marchewkę mlekiem. Całość duś na małym 
ogniu około 20 minut, aż marchewka zmięknie. Na koniec lekko odparuj mleko, tak by całość zgęstniała. Podawaj z posiekanymi 
migdałami, łyżką mleka kokosowego. Dla aromatu dodaj plaster pomarańczy.

www.martapelinska.com
dodatki:

2 łyżki migdałów

1 łyżka mleka kokosowego

plaster  pomarańczy (opcjonalnie)

składniki na farsz:
5 ziemniaków
1 cebula (niekoniecznie)
1cm startego imbiru
2 łyżeczki ziaren kuminu
1/4 łyżeczki asafetydy (niekoniecznie)

2 łyżeczki płatków drożdżowych
olej
pomidorki do podania
pieprz

sól 

½  łyżeczki kurkumy
płatki chili
świeża kolendra
sól
olej kokosowy

Przepisy pochodzą z:

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


