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Pankejki bananowo-owsiane

Składniki na 2-3 porcje
2 średnie banany
1 szklanka mleka roślinnego
1 szklanka maki pszennej lub orkiszowej

Sposób przygotowania:
W mniejszej miseczce połącz mleko z octem. Przenieś banany do miski i mocno rozdrobnij je widelcem. Dodaj do bananów mąkę, 
płatki, proszek do pieczenia, cukier, cynamon i sól. Dodaj mleko i zacznij mieszać. Na koniec dodaj olej. Rozgrzej patelnię z 
odrobią oleju.
Porcjuj masę po 2 łyżki na jeden naleśnik. Wyjdą duże. Smaż po kilka minut z obu stron na złoto. Podawaj z jogurtem 
kokosowym, owocami i syropem klonowym.

Fasola masala

Składniki na 3-4 porcje 
2 szklanki ugotowanej fasoli jaś
(może być z puszki)
komosa ryżowa
3 łyżki oleju
1 cebula
3 ząbki czosnku 

Sposób przygotowania:
Komosę ugotuj. Rozgrzej olej i wsyp posiekaną cebulę. Smaż ok 2 minuty. Dodaj posiekany czosnek i imbir oraz 
wszystkie przyprawy w tym listki kafiru. Mieszaj i uważa by nie przypalić przypraw. Po chwili dodaj passatę. Mieszaj po ok 2 
minutach dodaj zwartą część mleka kokosowego. Wg uznania może być 1 łyżka lub więcej. Fasolę dobrze osusz z nadmiaru wody 
szczególnie jeśli będziesz używać fasoli z puszki. Dodaj fasolę i wymieszaj. Wymieszaj, spróbuj i dopraw solą. Podawaj z komosą.

Baba ghanoush czyli sezamowa pasta z cukini

Składniki na 2 porcje
2 średnie cukinie
2-3 łyżki pasty tahini

Sposób przygotowania:
Cukinię umyj i piecz w całości w 180-200 stopniach przez około 30 minut. Następnie wyciągnij cukinie i pozostaw do ostygnięcia. 
Obierz cukinię ze skórki. Przy pomocy łyżki przenieś miąższ do blendera. Jeśli cukinia jest bardzo soczysta, przenieś miąższ na 
sitko i pozostaw na 10 minut przed włożeniem do kielicha blendera. Tak pozbędziesz się nadmiaru płynów. Oczywiście z 
powodzeniem użyj blendera ręcznego. Dodaj tahini (na początek 2 łyżki), ząbek czosnku, sok z cytryny i szczyptę soli. Przenieś 
do miski. Posyp zatharem i polej oliwą z oliwek. Ozdób orzechami i świeżymi listkami ziół. Jedz z pieczywem, albo warzywami 
pokrojonymi w słupki – np. z marchewką, papryką, selerem naciowym, ogórkiem. 

www.martapelinska.com

do posypania 
sezam, tymianek

½ łyżeczki chilli
½ łyżeczki cukru trzcinowego/kokosowego
400 g passaty lub pomidory w puszce
2-4 łyżki mleka kokosowego
sól lub sos sojowy
4 listki kafiru (niekoniecznei)

1 szklanka drobnych płatków 
owsianych 
1 łyżka octu jabłkowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 łyżeczka cynamonu
szczypta soli
2-3 łyżki cukru
1 łyżka oleju+olej do smażenia 

2 cm korzenia imbiru
1 łyżeczka kurkumy
2,5 łyżeczki kuminu
½ łyżeczki cynamonu
½ łyżeczki kolendry

Przepisy pochodzą z bloga Vegan Nerd.

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

sok z ½ cytryny
szczypta wędzonej papryki


