
Wegańskie środy
Owsianka z prażonymi gruszkami i jabłkami

Składniki na 1 porcje

½  płatków osianych

1 szklanka napoju roślinnego z migdałów

1 łyżeczka nasion chia

migdały 

Przygotowanie

Wsyp płatki do garnka, zalej napojem, dodaj chia i na średnim ogniu, doprowadź do wrzenia. 

Zmniejsz płomień i gotuj ok. 3-4 minuty mieszając. Dodaj szczyptę soli. Migdały podpraż na suchej 

patelni, Jabłka i gruszki zetrzyj na tarce i podduś na patelni z przyprawami. Wyłóż ugotowane płatki 

do miseczki, dodaj owoce, posyp prazonymi, siekanymi migdałami. 

Brokuł z dressingiem imbirowym

Składniki na 1-2 porcje

1 duży brokuł

komosa ryżowa

½ łyżki oleju kokosowego

ziarenka sezamu

sól i pieprz

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, 

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. Wyłóż na talerz i skrop dressingiem. 

Serwuj z prażonym sezamem i listkami bazylii.

Zupa z liśćmi kalafiora

Składniki na 2 porcje

kilka liści kalafiora

kilka różyczek kalafiora

1-2 marchewki

1 ziemniak

Przygotowanie

Pora przesiekaj jak lubisz, nie musi być drobno. Marchewkę i ziemniaka obierz i pokrój w talarki i 

kostkę. Liście kalafiora odetnij i potnij na mniejsze kawałki.. Kalafior rozdziel na różyczki. W 
garnku rozgrzej oliwę. Dodaj warzywa i duś chwilkę. Zalej je wodą i ugotuj, aż do 
miękkości. Dopraw solą i pieprzem. Serwuj z posiekanym koperkiem i śmietanką. 

www.martapelinska.com

½ słodkiego jabłka

1 mała gruszka

szczypta:

cynamonu, kardamon,

kurkumy

ząbek czosnku

listki bazylii

dressing:

¼  szklanki oliwy

¼  szklanki soku z cytryny

szczypta suszonego imbiru

odrobina syropu z agawy/miodu

kawałek pora lub cebula

½ szklanki mrożonego groszku

2 l wody

sól, pieprz

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


