
Składniki na 2 porcje granoli

płatki owsiane 10 łyżek

orzechy włoskie – 5 sztuk

½ jabłka

½  szklanki napoju roślinnego

Sposób przygotowania

1. Na patelnię wsyp płatki owsiane i podprażaj je mieszając, aż 

zaczną się rumienić.

2. Dodaj syrop klonowy i przyprawy.

3. Całość szybko wymieszaj, by syrop pokrył wszystkie

płatki.

4. Gdy wszystkie składniki się połączą, zdejmij patelnię z kuchenki 

i poczekaj, aż przestygnie. 

Połowę granoli przesyp do słoiczka i schowaj.

5. Resztę granoli wraz z pozostałymi składnikami użyj do 

przygotowania śniadania.

6. Podgrzej napój i dodaj do niego granolę razem z posiekanymi 

orzechami włoskimi i pokrojonym jabłkiem.

DZIEŃ I
Śniadanie

Granola pierniczkowa

cynamon – ½ łyżeczki

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta suszonego imbiru (opcjonalnie)

syrop klonowy/z agawy/ daktylowy – 2 łyżki



Składniki na 2 porcje

makaron ryżowy 

1 puszka pomidorów krojonych

½ puszki mleka koksowego

1 średnia cebula

1 ząbek czosnku 

1 łyżka oliwy

garść mrożonego groszku (opcjonalnie)

Sposób przygotowania

1. Cebulę pokrój w piórka, czosnek posiekaj.

2. Rozgrzej oliwę na dnie garnka.

3. Dodaj pomidory, mleczko, przyprawy i goreszek jeśli używasz.

4. Gotuj, aż sos zredukuje swoją objętość o ok ¼ 

5. Jeśli jesz obiad w pojedynkę - połowę sosu odlej do słoika i 

pozostaw do ostygnięcia. Gdy ostygnie zamroź w słoiku.

4. Ułam trochę makaronu i dorzuć do gotującego się sosu. Gotuj 

jeszcze 2-3 minuty, po czym wyłącz gaz, przykryj sos i makaron i 

odczekaj jeszcze chwilkę, żeby makaron zmiękł.

5. Serwuj posypane prażonymi (opcjonalnie) pestkami i świeżymi 

ziołami (pasuje kolendra i mięta, ale bazylia i pietruszka też będzie 

ok). 

DZIEŃ I
Obiad

Makaron w sosie indyjskim

kmin rzymski 1 łyżeczka

¼ łyżeczki kardamonu mielonego

chilli – szczypta lub kawałeczek posiekanej papryczki 

sól jodowania

pieprz

ulubione pestki (np. mix sałatkowy)



Składniki na 1 porcję

1 szklanka białej komosy ryżowej

1 mała puszka groszku konserwowego 

lub ½ szklanki mrożonego

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta kurkumy 

Sposób przygotowania

1. Jeśli używasz mrożonego groszku, zalej groszek wrzątkiem 

w szklance i odstaw na parę minut. 

2. 1 szklankę* komosy ryżowej przelej wrzątkiem i przesyp do garnka. 

Dodaj 1 i ¼ szklani wody. Dodaj sól, kurkumę, plaster imbiru 

(opcjonalnie) i ziarno kardamonu (opcjonalnie). Gotuj pod przykryciem 

na średnim gazie ok. 10-12 minut. Wyłącz gaz i zostaw komosę pod 

przykrywką na jakieś 10 minut. 

2. W tym czasie rozgrzej suchą patelnię i wrzuć na nią posiekane 

migdały lub płatki migdałowe i podpraż (opcjonalnie).

3. Na drugiej patelni lub dnie garnka rozgrzej olej i dodaj wypłukany 

groszek jeśli używasz groszku z puszki. Jeśli mrożonego posól 

groszek delikatnie.

4. Dodaj gałkę muszkatołową i duś ok 2 minuty.

5. Serwuj z komosą, posypane bazylią i migdałami. 

*do tego przepisu zużyjesz ½ szklanki ugotowanej. 

Resztę włóż do pojemnika/słoika, ostudź i umieść w lodówce. 

DZIEŃ I Kolacja
Komosa z groszkiem 

i prażonymi migdałami 

szczypta soli jodowanej

1 łyżka oleju kokosowego

świeża bazylia

migdały całe lub płatki 1 łyżka

plasterek imbiru (opcjonalnie)

ziarno kardamonu (opcjonalnie)



Składniki na 1 porcję

½ szklanki ugotowanej komosy ryżowej

1 łyżka gęstego mleka kokosowego

syrop klonowy/z agawy/daktylowy

(opcjonalnie) 

Sposób przygotowania

1. Na rozgrzaną patelnię dodaj komosę. Jeśli używasz mrożonych 

owoców, podgrzej je w rondelku z odrobiną wody na dnie na 

sąsiednim gazie. 

2. Na drugiej patelni możesz podprażyć wiórki (opcjonalnie).

3. Mieszaj komosę, aż się podgrzeje. 

4. Na koniec dodaj łyżkę mleka kokosowego i wszystko mieszając 

podgrzej jeszcze chwilkę.

5. Przełóż do miseczki i dodaj odrobinę słodzidła (opcjonalnie).

6. Dodaj owoce i posyp wiórkami. 

DZIEŃ II

Śniadanie
Kokosowa komosianka z owocami

wiórki kokosowe ½ łyżeczki

maliny/borówki/jagody/czarne 

porzeczki - świeże lub mrożone



Składniki na 2 porcje

batat lub marchewka – 1 sztuka 

1 średnia cebula

2 ząbki czosnku

1 szklanka pomidorów z puszki

reszta mleka  kokosowego,

które zostało z poprzednich przepisów

sól, pieprz 

2 garści szpinaku

pomidorki koktajlowe  

soczewica czerwona lub żółta niecała szklanka

Sposób przygotowania

1. Soczewicę dobrze wypłucz. 

2. Batata/marchewkę obierz i pokrój w kostkę.

3. Pokrój cebulę i czosnek.

4. Imbir zetrzyj, papryczkę posiekaj.

5. Do garnka wlej pomidory i mleko.

6. Dodaj cebulę i czosnek oraz przyprawy.

7. Dodaj soczewicę i batata.

8. Doprowadź do wrzenia i gotuj jeszcze ok 10 minut od czasu do 

czasu mieszając(soczewica lubi przywierać do dna)

9. W razie potrzeby dolej trochę wrzącej wody.

10. Pod koniec gotowania, na ok 3 minuty dodaj pokrojone na pół 

pomidorki i szpinak i wszytsko przemieszaj. 

11. Serwuj ze świeżą kolendrą jeśli masz i lubisz. 

DZIEŃ II Obiad
Gęste curry z soczewicą

kawałek papryczki chilli lub szczypta 

przyprawy

kawałeczek startego imbiru

½ łyżeczki kurkumy

½ łyżeczki kuminu

½ łyżeczki mielonej kolendry

1 łyżka soku z limonki (opcjonalnie)



Składniki na 1 porcję

1 szklanka suchej kaszy jaglanej*

3 łyżki cieciorki 

ugotowanej/ze słoika/z puszki

1 łyżeczka curry

ząbek czosnku

Sposób przygotowania

1. Kaszę podpraż chwilę na dnie garnka (mieszaj prażąc do 

momentu gdy poczujesz lekko orzechowy zapach).

2. Przelej ją wrzącą wodą, odsącz na sitku i wrzuć z powrotem do 

garnka. Dodaj 1 i ¼ szklanki wody, sól, odrobinę oleju kokosowego, 

plaster imbiru i gotuj na wolnym ogniu ok. 10 minut. 

3. Cieciorkę i brokuła dokładnie wypłucz.

4. Odetnij stwardniałe części brokuła.

5. Czosnek potnij na cieniutkie plasterki.

6. Do garnka wlej świeżo zagotowaną wodę na dno, dodaj brokuł, 

czosnek i cieciorkę. Dopraw solą i gotuj parę minut. Brokuł powinien 

być ugotowany al dente.

7. Gdy woda odparuje dodaj trochę oliwy, przyprawy i podduś 

jeszcze chwilę. .

9. Serwuj z kaszą, posypane sezamem lub ulubionymi pestkami. 

Możesz  dodać natkę pietruszki lub dowolnego rodzaju świeże 

ziołami.   

* Do tego przepisu użyjesz ½ szklanki kaszy. Resztę ostudź i włóż do lodówki. 

DZIEŃ II Kolacja
Cieciorkowa jaglanka z brokułem 

½ małego brokuła

oliwa

gałka muszkatołowa – szczypta

jodowana sól

ziarenka sezamu



Składniki na 1 porcję

½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

śliwki węgierki 10 sztuk

syrop daktylowy/z agawy/klonowy

Sposób przygotowania

1. Śliwki pozbaw pestek i pokrój.

3. Wrzuć śliwki na patelnię i dodaj odrobinę wody oraz przyprawy:

szczyptę cynamonu i szczyptę  suszonego  imbiru lub odrobine 

startego korzenia.

4. Duś chwilkę mieszając, aż śliwki zmiękną.

5. Dodaj kaszę i mieszając podgrzej wszystko. 

6. Serwuj z orzechami i słodzidłem. 

DZIEŃ III
Śniadanie

Śliwkowo cynamonowa jaglanka

starty/suszony imbir

orzechy włoskie prażone

cynamon



Składniki na 1 porcję

2 ziemniaki

garść fasolki szparagowej

1 mała cebula

ząbek czosnku

2 buraki

sok z cytryny

Sposób przygotowania

1. Ziemniaki wyszoruj i pokrój (nie obieraj).

2. Fasolkę umyj i poobcinaj nożyczkami szypułki.

3. Brokuła umyj i podziel na różyczki.

4. Pokrój cebulę w kostkę.

5. Zetrzyj buraczki.

6. Do garnka wrzuć ziemniaki i fasolkę, zalej wrzącą. posól i gotuj 

ok. 12 minut.

8. Na patelni rozgrzej 1 łyżeczkę oliwy i zeszklij cebulkę.

9. Na cebulkę wrzuć buraczki. Dodaj sól, pieprz, skrop cytryną i 

chwilę podduś.

10. Pod koniec gotowania warzyw dodaj brokuła i gotuj jeszcze 

kilka minut. 

11. Serwuj warzywa z buraczkami, polane oliwą i z ogórkiem.

12. Jeśli masz płatki drożdżowe posyp płatkami. 

DZIEŃ III
Obiad

Najlepszy polski obiad wegański

½ małego brokuła

oliwa

sól i pieprz

ogórek małosolny lub kiszony 

(jeśli masz)



Składniki na 1 porcję

1 duża dynia hokaido

kawałek selera 

1 mała cebula

1-2 ząbki czosnku

1 łyżka oleju kokosowego

Sposób przygotowania

1. Rozgrzej piekarnik do 180 st. C. 

2. Przekrój dynię na 3 części i wyciągnij z niej pestki.

3. 2 z 3 części pokrój w kostkę (nie obieraj) i połowę pokrojonej dyni umieść 

w pojemniku i schowaj do lodówki. 

4. Trzecią część przełóż na blaszkę skórą do góry i włóż do rozgrzanego 

piekarnika na ok. 30 minut.

5. Seler obierz i pokrój w kostkę. Cebulę pokrój w talarki, czosnek i imbir zetrzyj 

lub posiekaj. 

6. W garnku rozgrzej olej i wrzuć cebulę, czosnek, imbir i przyprawy. 

Podduś ok 1 minuty mieszając.

7. Dodaj dynię oraz seler i wlej gorącą wodę ok 2 cm poniżej poziomu warzyw. 

8. Dopraw solą. 

6. Gotuj 10 minut pod przykryciem na średnim ogniu. Zdejmij z ognia i zmiksuj 

na gładki krem. 

7. Serwuj z kroplą oliwy i pokrojonym w kostkę awokado.

4. Zajrzyj do piekarnika i sprawdź, czy dynia jest gotowa – wbij w nią widelec: 

jeśli jest miękka, to jest gotowa!

5. Pozostaw ją do ostygnięcia.

6. Po przestudzeniu wydłub miąższ z dyni i zblenduj go lub

rozgnieć widelcem na purée, przełóż do pojemnika i schowaj do lodówki. 

DZIEŃ III Kolacja
Krem dyniowo-selerowy 

z awokado 

szczypta startego korzenia imbiru

kurkuma – szczypta

gałka muszkatołowa szczypta 

sól jodowana 

½  małego dojrzałe awokado

oliwa lub ulubiony olej dobrej jakości (np. 

dyniowy lub z awokado)



Składniki na 1 porcję

płatki owsiane ½ szklanki

½ szklanki musu z dyni 

(masz gotowy w lodówce)

niecała szklanka roślinnego napoju

(najlepiej kokosowego)

syrop klonowy/ z agawy/daktylowy

Sposób przygotowania

1. Do garnuszka wlej napój i dodaj mleko kokosowe oraz płatki 

2. Zagotuj.

6. Gotuj ok 5 minut pod przykryciem.

5. Do musu z dyni  dodaj przyprawy i wymieszaj.

7. Zdejmij pokrywkę z płatków i gotuj jeszcze 3-4 minut.

8. Pod koniec gotowania dodaj mus i wymieszaj z płatkami. 

Gotuj jeszcze chwilkę, aż poczujesz aromat pierniczkowy. 

8. Przełóż płatki do miseczki, dodaj mus i wymieszaj z płatkami, 

dodaj owoce, polej słodzidłem i serwuj z posiekanymi orzechami. 

DZIEŃ IV
Śniadanie

Dyniowa owsianka pierniczkowa

1 łyżka gęstego mleka kokosowego

orzechy włoskie – 5 sztuk

cynamon – ½ łyżeczki

kurkuma - szczypta

gałka muszkatołowa szczypta

ulubione owoce (idealnie pasują maliny)



Składniki na 2 porcję

1 średnia cebula

cieciorka ugotowana/

ze słoika/puszki 1,5 szklanki

pasta sezamowa tahini 3 łyżeczki

sok z limonki 2 łyżeczki

sezam ½ łyżeczki

Sposób przygotowania

1. Cebulę i czosnek pokrój i podduś na rozgrzanej na dnie garnka 

oliwie. 

2. Dodaj cieciorkę i kumin. Dolej wodę tyle, żeby cieciorka 

wystawała troszkę ponad wodę. 

3. Doprowadź do wrzenia i zdjejmij zupę z gazu. 

4. Dodaj tahini, sok z limonki/cytryny sól i pieprz i kropelkę 

słodzidła. Spróbuj. W razie potrzeby dopraw.

5. Serwuj z prażonym sezamem natką pietruszki lub ulubionymi 

świeżymi ziołami (pasuje kolendra). 

DZIEŃ IV
Obiad

Krem z ciecierzycy z tahini

1 ząbek czosnku 

kmin rzymski (kumin) – szczypta

sól i pieprz

odrobina syropu klonowego/z

agawy/daktyli



Składniki na 1 porcję

2 garści liści szpinaku

2 małe gotowane/pieczone burak

pestki granatu

Składniki na dressing:

1 i ½  łyżki oliwy

1 i ½ yżki soku z cytryny

sól

Sposób przygotowania

1. Składniki na dressing umieść w słoiczku, zakręć słoik i potrząsaj 

nim, aż wszystko się ładnie połączy. wymieszaj 

2. Spróbuj i dopraw w razie potrzeby wg swojego uznania.

3. Buraki i awokado pokrój w kostkę.

4 Komosę wyłóż na talerz, dodaj na wierzch umyty szpinak, buraki 

i awokado, polej dressingiem i posyp pestkami granatu.  

DZIEŃ IV
Kolacja

Sałatka z komosą i burakiem

kawałeczek utartego korzenia imbiru 

lub szczypta suszonego

syrop klonowy z agawy/daktyli

½ awokado

½ szklanki komosy



Składniki na 1 porcję

½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

1 średnie jabłko

½ małej gruszki

1-2 liście jarmużu

szczypta startego/suszonego imbiru 

pestki granatu

Sposób przygotowania

1. Na patelni rozgrzej olej. 

2. Jabłko i gruszkę pokrój w kostkę, z jarmużu usuń łodygi i 

podrzyj liście 

na  kawałki.  

3. Wrzuć jabłka, jarmuż i przyprawy na patelnię i podpraż chwilkę. 

4. Dodaj kaszę i wszytko podduś ok 2-3 minuty, aż kasze się 

podgrzeje. 

5. Serwuj posypane orzechami i pestkami granatu (opcjonalnie). 

DZIEŃ V

Śniadanie
Jaglanka z jabłkiem, gruszką i jarmużem 

1 łyżka oleju kokosowego

garść orzechów włoskich

szczypta kardamonu 

szczypta suszonego tymianku



Składniki na 1 porcję

pure dyniowe 4 łyżki 

mleczko kokosowe 3 łyżki

papryczka chilli szczypta

słodka papryka szczypta

sól jodowana

odrobina słodzidła

Sposób przygotowania

1. Makron ugotuj zgodnie z opisem na opakowaniu. Do tego dania 

użyjesz połowy ugotowanego makaronu. 

Resztę przestudź i schowaj do lodówki. 

2. Do purre dyniowego dodaj przyprawy, nerkowce oraz sól i 

podgrzej wszystko w rondelku. 

3. W słoiczku połącz 1 łyżkę oliwy z 1 łyżką cytryny lub octu. Dodaj 

trochę słodzidła i sól. 

4. Na talerz przełóż połowę makaronu i polej go sosem. 

5. Umytą i porozrywaną na kawałki sałatę ułóż na talerzu na lub 

obok karbonaryi skrop sosem z oliwy.

DZIEŃ V Obiad 
Dyniowa karbonara

½ szklanki ulubionego makaronu: 

soczewicowy/cieciorkowy/groszkowy

ulubiona sałata lub mix sałat

orzechy nerkowca - kilka sztuk

oliwa, cytryna lub ocet 

jabłkowy/balsamiczny



Składniki na 2 porcję

soczewica czerwona ½ szklanki

½  kalafiora

½ małej cebuli

1,5 szklanki pasatty pomidorowej

1 marchewka

mleczko kokosowe – ½ szklanki

sok z limonki

kolendra świeża lub natka

odrobina słodzidła

Sposób przygotowania

1. Kalafior podziel na małe różyczki (resztę schowaj do lodówki), 

marchewkę pokrój, soczewicę przelej wrzątkiem. 

2. Cebulę pokrój na talarki, czosnek na plasterki.

3. Rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę z czosnkiem i wszystkimi 

przyprawami oprócz soli.

4. Dodaj pasattę i mleczko, chwilę gotuj.

5. Dorzuć soczewicę i marchewkę, gotuj ok. 10 minut. W razie 

potrzeby dolej trochę wrzątku.

6. Dorzuć kalafior i gotuj do miękkości warzyw i soczewicy.

7. Ugotowaną całość zmiksuj. Pod koniec miksowania sok 

z limonki.

8. Serwuj z posiekaną kolendrą lub natką. 

DZIEŃ V
Kolacja

Orientalny krem z soczewicy 
i kalafiora 

1 ząbek czosnku

kurkuma – szczypta

kumin – ½ łyżeczki

kolendra mielona – ½ łyżeczki

cynamon – spora szczypta

kawałeczek papryczki chilli

(lub szczypta przyprawy)

sól i pieprz



Składniki na 1 porcję

ugotowana kasza jaglana ½ szklanki 

syrop klonowy – 1 łyżka

napój roślinny niecała szklanka

pasta tahini 1 łyżka

Sposób przygotowania

1. Kaszę zalej napojem i podgrzewaj ok 3-5 minut.

2. Kolejno dodaj chia, sok z cytryny, tahini i syrop klonowy. 

4. Zmiksuj wszystko.

5. Gruszkę pokrój i skrop sokiem z cytryny. 

5. Przelej do miseczki, dodaj gruszkę, posyp pestkami granatu 

DZIEŃ VI
Śniadanie

Jaglany budyń z syropem klonowym 
i gruszką

pestki granatu

sok z cytryny – 1 łyżka

nasiona chia 1 łyżeczka

½  małej gruszki



Składniki na 2 porcje

pokrojona w kostkę dynia

puszka pomidorów

niecała szklanka dowolnej fasoli z puszki*

2 ząbki czosnku

szczypta kurkumy, sól

łyżeczka mielonych nasion kopru włoskiego**

Sposób przygotowania

1. Posiekaj czosnek, imbir zetrzyj.

2. Na dno garnka wlej trochę wrzątku i wrzuć czosnek, imbir, 

koperek i kurkumę. 

Podduś chwilkę i wlej pomidory oraz mleko.

2. Dodaj dynię i fasolę, dosól do smaku.

3. Gotuj aż dynia zmięknie. 

4. Pod koniec gotowania ułam kawałek makaronu ryzowego i 

wrzuć do gulaszu i jeszcze chwilkę gotuj.

5. Zdejmij garnek z gazu i pozostaw chwilkę do ostygnięcia, w tym 

czasie makaron powinien zmięknć.

6. Serwuj ze świeżą bazylią, posypane sezamem. 

DZIEŃ VI
Obiad 

Rozgrzewający gulasz dyniowy

1 szklanka gęstego mleczka 

kokosowego

kawałek korzenia imbiru

uprażone nasiona sezamu lub 

dowolnych pestek

świeża bazylia (opcjonalnie)

makaron ryżowy



Składniki na 1 porcję

kasza gryczana niepalona 1,5 szklanki

½  kalafiora (masz w lodówce)

1 łyżeczka curry (pasta lub przyprawa)

olek kokosowy 1 łyżeczka

kurkuma – szczypta

oliwa – 1 łyżeczka

Sposób przygotowania

1. Kaszę przelej wrzątkiem i wstaw do gotowania dolewając 1 i ¼ 

miarki wody na miarkę kaszy. Posól. 

2. Kalafior ugotuj al dente.

3. Po gotowaniu przelej zimną wodą, żeby go ostudzić.

4. Do miseczki włóż różyczki kalafiora, dodaj musztardę, szczyptę 

soli, oliwę oraz kurkumę.

5. Na patelni rozgrzej olej koksowy i obsmaż różyczki kalafiora.

6. Serwuj z połową ugotowanej kaszy gryczanej i natką . 

DZIEŃ VI
Kolacja

Gryczanka z musztardowym kalafiorem 
curry 

sól jodowana

1 łyżka gruboziarnistej 

musztardy  

3 łyżki oliwy 

natka pietruszki lub kolendry



Składniki na 1 porcję

½ ugotowanej kaszy gryczanej

świeże liście szpinaku

1 ząbek czosnku 

4 suszone pomidory z zalewy*

Sposób przygotowania

1. Kaszę wyjmij z lodówki.

2. Czosnek posiekaj, pomidory pokrój w paseczki.

3. Rozgrzej oliwę/olej na patelni, wrzuć szpinak, przyprawy, 

czosnek i trochę soli.

4. Podsmażaj chwilę, aż szpinak zmięknie. 

5. Pod koniec dodaj kaszę i jeszcze chwilę podsmaż mieszając, 

aż kasza się podgrzeje. 

6. Serwuj z pestkami dyni. 

* Możesz użyć świeżych pomidorków koktajlowych, wówczas przetnij je na 

pół.  

DZIEŃ VII
Śniadanie

Kasza gryczana ze szpinakiem 
i suszonymi pomidorami

kurkuma – szczypta

gałka muszkatołowa – szczypta

oliwa lub olej kokosowy

pestki dyni



Składniki na 2 porcję

3 małe różnokolorowe cukinie

3 małe różnokolorowe papryki

pasatta pomidorowa

1 łyżka koncentratu pomidorowego

½ szklanki fasoli z puszki

1 duża cebula 

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Papryki umyj, wydrąż i pokrój w grube paski.

2. Cebulę pokrój w talarki.

4. Fasolę przepłucz.

5. Cukinię pokrój w plasterki. 

5. Rozgrzej oliwę w garnku, wrzuć cebulę, fasolę i dodaj odrobinę 

słodzidła.

6. Podduś chwilę. 

7. Dodaj cukinię i wszystkie przyprawy, podsmażaj chwilkę ciągle 

mieszając.

8. Kiedy poczujesz aromat przypraw, dolej pasattę, dodaj 

koncentrat, sól i sporą szczyptę pieprzu. 

9. Przykryj i gotuj ok. 8 minut.

10. Serwuj z kasza gryczaną lub inną ulubioną. 

DZIEŃ VII
Obiad

Leczo z fasolą

papryka wędzona ½ łyżeczki

papryka słodka ½ łyżeczki

papryka ostra szczypta

½ szklanki ugotowanej kaszy 

gryczanej lub 2 ugotowane 

ziemniaki



Składniki na 1 porcję

½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

1 mały batat

kawałek selera

oliwa

Sposób przygotowania

1. Rozgrzej piekarnik do 180 st.C. 

2.Warzywa obierz i pokrój w kostkę i przełóż do miski, skrop oliwą, 

dopraw solą.

3. Jarmuż włóż na chwilę do wrzątku, kolejno odetnij łodygi, a listki 

porozrywaj na mniejsze kawałki i przełóż do naczynia.

3. Wymieszaj jarmuż z odrobiną oliwy, sokiem z cytryny oraz solą 

i chwilę zamarynuj.

4. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia, wrzuć na nią warzywami 

włóż do piekarnika na ok. 15 minut.

5. Pod koniec pieczenia warzyw podpraż na patelni kaszę z łyżką 

oleju kokosowego.

6. Wyłóż kasze na talerz, dodaj warzywa, a na wierzch jarmuż. 

DZIEŃ VII
Kolacja

Kasza jaglana z pieczonymi 
warzywami  i jarmużem

sok z cytryny

½ łyżeczki ziół prowansalskich

liście jarmużu

sól, pieprz


