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Kanapki z pastą z nerkowców o smaku wędzonej papryki

Składniki na 2-3 porcje
250 – 300 g orzechów nerkowca

1/3 szklanki wody

+ 2 łyżki octu jabłkowego

Sposób przygotowania:
Orzechy nerkowca zalej wrzątkiem i zostaw na około 2h. Orzechy przenieś do kielicha blendera.
Dodaj wodę i ocet. Rozpuść olej kokosowy i wlej do kielicha blendera. Dodaj paprykę wędzoną. Zacznij miksować. Jeśli orzechy 
były twarde i trudno się miksuje dodaj odrobinę wody. Spróbuj masę i dopraw solą. Jeśli jest za słodka dodaj odrobinę octy 
jabłkowego. Gotową masę przelej do naczynia lub słoiczka i wstaw do lodówki. Jeśli masz ochotę przed wystudzeniem posyp 
kolorowym pieprzem.

Biała fasola duszona z porem, jarmużem i gruszka

Składniki na 3-4 porcje 
500g ugotowanej fasoli (może być z puszki)

1 por

2-3 gruszki

Sposób przygotowania:
Jeśli gotujesz fasolę, namocz ją w mocno osolonej wodzie. Wymień wodę i gotuj do miękkości z dodatkiem liści laurowych. 
Odcedź. Pora pokrój na większe kawałki. Rozgrzej oliwę i dodaj pora. Niech smaży się i zmięknie. Dodaj posiekany czosnek 
smaż minutę. Wsyp fasolę. Niech fasola chwilę smaży się z porem. Jarmuż umyj. Usuń wszystkie grube łodyżki i "żyłki". Podziel 
na małe kawałki. Dodaj z 3 łyżkami wody, by się sparzył. Chodzi o to by jarmuż nabrał koloru i zmiękł. Mieszaj i niech całość 
smaży się około 1-2 minuty. Po chwili dodaj wino. Bez wina też wychodzi super. Gruszkę pokrój na łódeczki, płasty lub większą 
kostkę. Nie trzeba obierać gruszki ze skórki. Dodaj gruszkę na końcu. Chodzi o to by nabrała temperatury, wiec przemieszaj ją z 
fasolą. Nie duś długo. Maksymalnie około 1-2 minuty. Chodzi o to by gruszka zachowała swój kształt i nadal była 
chrupka. Przenieś na półmisek. Podawaj na ciepło lub zimno.

Makaron z warzywami z jednego garnka

Składniki na 2 porcje
1 średnia cukinia
garść oliwek
kilka pomidorków
2 ząbki czosnku
½ szklanki wina (niekoniecznie)

Sposób przygotowania:
Cukinię pokrój na mniejsze kawałki i przenieś do rondla. Dodaj pomidorki, oliwki i posiekany czosnek. Wsyp oregano i sól. Wlej 
wino i 1-2 łyżki oliwy. Dodaj makaron i przemieszaj. Całość zalej wodą tak by prawie przykryła makaron. Przykryj i dotuj około 7
minut. Po 5 minutach usuń pokrywkę. Sprawdź czy makaron jest ok i ewentualnie gotuj jeszcze chwilkę. Dodaj płatki drożdżowe. 
Przed podaniem posyp świeżą bazylią i skrop oliwą z oliwek.

www.martapelinska.com

makaron (wstążki lub penne)

2-3 łyżki oliwy

płatki drożdżowe (niekoniecznie)

2-3 garście jarmużu

½ szklanki białego wina (niekoniecznie)

2 ząbki czosnku

2-3 kopiate łyżki oleju kokosowego

1-2 łyżeczki papryki wędzonej 
pieprz

sól

tymianek (najlepiej świeży)

sól

4 łyżki oliwy

Przepisy pochodzą z bloga Vegan Nerd.

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

świeża bazylia

1 łyżeczka oregano

sól


