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Składniki na 1 porcję

burak* – 1 ugotowana sztuka

fasola z puszki – 3½ łyżki

2 suszone pomidory z zalewy  

Sposób przygotowania

Zblenduj buraka z fasolą, oliwą i solą. Pomidory potnij w cienkie 

paseczki i dodaj do pasty. 

Pokrój dowolne warzywa w słupki, np. paprykę, świeżego ogórka, 

seler naciowy, marchewkę i chrup maczając w paście. 

Szybka pasta z buraka 

oliwa z oliwek – 1 łyżeczka 

sól – szczypta
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Składniki na 1 porcję

nasiona chia – 3½ łyżki (35 g)

napój roślinny – ¾ szklanki (170 g)

purée dyniowe* – 2 łyżki (50 g)

syrop klonowy/z agawy/

daktylowy – 1½ łyżki

Sposób przygotowania

W słoiczku wymieszaj nasiona chia z napojem. Możesz użyć 

gęstego mleka kokosowego light lub wymieszać mleko koksowe z 

napojem w dowolnych proporcjach. 

Purée dyniowe wymieszaj ze słodzidłem i przyprawą do piernika 

lub kawy lub podanymi wyżej przyprawami.  Powstały mus dodaj 

na górę puddingu. Schowaj do lodówki. 

Pudding chia z musem 
dyniowym

szczypta cynamonu

szczypta kardamonu

malutka szczypta gałki muszkatołowej

lub przyprawa do piernika/kawy – ⅓ 

łyżeczki



Składniki na 1 porcję

ciecierzyca gotowana 

lub z zalewy– 7 łyżek

oliwa z oliwek – 1 łyżka

sok z cytryny– 1,5 łyżki

siemię lniane lub chia – 1 łyżeczka

Sposób przygotowania

Wszystko prócz natki zblenduj na gładką pastę. Natkę posiekaj i 

dodaj do pasty. Wymieszaj, spróbuj i w razie potrzeby dopraw do 

smaku. Zajadaj z ulubionymi surowymi warzywami.

Super smakuje z frytkami z warzyw. Możesz dodać do zupy 

instant. 

Pasta curry

przyprawa curry – 1 łyżeczka

kurkuma - szczypta

czosnek 1 ząbek

sól, pieprz

natka pietruszki 



Składniki na 1 porcję

makaron ryżowy (dowolny) 

oliwa 1 łyżeczka

sól, pieprz

kukurydza/cieciorka/ 

soczewica ze słoika 1 łyżka

1 łyżka zielonego groszku 

(może być mrożony)

dowolna zielenina:

szczypiorek, szpinak, natka

Sposób przygotowania

Połam makaron i umieść go w słoiku. Wrzuć groszek cieciorkę lub 

soczewicę lub/i kukurydzę. Kolejno pokrojone warzywa, na 

wierzchu umieść zieleninę. Dodaj oliwę i przyprawy. Zakręć słoik i 

zabierz ze sobą. Aby przygotować zupę, zalej ją wrzątkiem, zakręc

i odczekaj 10-15 minut.

Zupę możesz przygotować wg własnej receptury. 

Możesz do niej użyć wszelkiego rodzaju warzyw takich, które 

nadają się do jedzenia bez potrzeby obróbki cieplnej. Możesz 

dodać np. sałatę pekińską, młodą cukinię, parowanego buraka. 

Sprawdzą się również kiełki.

Sprawdzi się nawet mrożonka chińska lub garść mrożonej 

włoszczyzny. Jako bazę smakową zupy możesz dodać pastę miso, 

ajwar, pesto, koncentrat pomidorowy, pasattę. Twórz własne 

przepisy, zestawy, smaki, warianty. Ogranicza Cię jedynie 

wyobraźnia! 

Zupa instant na wynos

kawałek warzywnej kostki rosołowej bez soli 

lub szczypta suszonej włoszczyzny

szybka pasta curry jeśli masz lub szczypta 

przyprawy curry jeśli lubisz

dowolne warzywa, które można jeść na 

surowo, np.:

papryka

pomidorki koktajlowe

cieniutko pokrojona obieraczką do warzyw  

marchewka



Składniki na 1 porcję

ulubiona sałata lub szpinak 

lub mix (ja lubię mix młodych listków) 

1 burak gotowany/pieczony/parowany

½ awokado

1 grapefruit

garść orzechów włoskich

pestki granatu 

½ szklanki ugotowanej komosy

Sposób przygotowania

Składniki dressingu zblenduj lub wymieszaj potrząsając 

zakręconym słoiczkiem. 

Spróbuj i w razie potrzeby dopraw do smaku. Komosę  i zieleninę 

umieść na talerzu (lub w pojemniku),dodaj pokrojonego buraka, 

awokado i grapefruita. 

Skrop dressingiem, dodaj orzechy i pestki granatu. 

Sałatka z komosą 

Dressing:

3 łyżki oliwy

sól

słodzidło 1 łyżeczka

1 łyżka octu balsamicznego lub 

jabłkowego lub sok z ½ cytryny



Składniki na 1 porcję

kawałek dojrzałego mango

3 łyżki ugotowanej kaszy jaglanej

napój roślinny ok ½ szklanki

Sposób przygotowania

Wszystko zmiksuj na gładką masę. W razie potrzeby dodaj dodaj

trochę napoju lub wody. Jeśli nie masz ugotowanej kaszy, dodaj 3 

łyżki płatków owsianych. Sprawdzi się również ugotowany ryż lub 

płatki jaglane. Smoothie możesz przelać do słoiczka, 

zakręcić i zabrać ze sobą do pracy. Smacznego! 

Jaglany koktajl z mango 

nasiona chia lub lnu 1 łyżeczka

szczypta kurkumy

kawałeczek korzenia imbiru



Składniki na 1 porcję

1 pietruszka

1 marchewka

1 mały batat

1 mała cukinia

Sposób przygotowania

Rozgrzej piekarnik do 180 st. C.

Marchewkę, batata, pietruszkę i seler obierz. Wszystkie warzywa 

pokrój w słupki, skrop oliwą, oprósz solą i pieprzem. 

Piecz ok. 15-20 minut. 

Jeśli nie masz wszystkich warzyw, użyj tych, które masz. 

Ja osobiście uwielbiam frytki z selera i batata i najczęściej robię 

je w takim właśnie zestawie ☺ Smacznego! 

Frytki

kawałek selera

oliwa

sól, pieprz



Składniki na 1 porcję

napój kokosowy 2 szklanki

ryż basmati ½ szklanki

prażone płatki migdałowe

Sposób przygotowania

Ryż przelej wrzątkiem. W garnuszku podgrzej napój. Kiedy 

zacznie wrzeć dodaj ryż i karadamon, gotuj na wolnym ogniu ok 20 

minut, aż ryż stanie się kleisty. Podawaj ryż z pokrojonym mango, 

prażonymi płatkami migdałowymi, przyozdobiony listkami mięty i 

pestkami granatu. 

Jeśli nie masz czasu możesz użyć płatków ryżowych. 

Gotują się błyskawicznie. 

A może masz ugotowany ryż z wczorajszego obiadu? 

Możesz go użyć. Wówczas dodaj mniej napoju, żeby ryż był 

kleisty. 

Aby obniżyć indeks glikemiczny tego dania, użyj ryżu brązowego 

lub czerwonego i/lub dodaj mleczko kokosowe z puszki.  

*Nie masz mango? Użyj gruszki! 

Mango sticky rice

kardamon mielony – szczypta

½ mango*

kilka listków mięty (opcjonalnie)

pestki grantu (opcjonalnie)



Składniki na 1 porcję

1 duże lub 2 małe jabłka

1 łyżka płatków migdałowych

Sposób przygotowania

Rozgrzej piekarnik do 180 st. C.

Jabłka umyj i pokrój w plastry o grubości ok. 1cm.

Blaszkę wyłóż pergaminem i ułóż na niej jabłka.  

Oprósz jabłka cynamonem i kardamonem i piecz ok 15 minut.

W połowie pieczenia posyp migdałami. 

Pieczone jabłka z migdałami

cynamon szczypta

kardamon szczypta 



Składniki na 10 porcji

2 szklanki mąki z ciecierzycy 

1 i ½ szklanki wody gazowanej

oliwa z oliwek – 2 łyżki

syrop klonowy/z agawy/

daktyli 1 łyżka

Sposób przygotowania

Piekarnik rozgrzej do 190 st. C. 

Mąkę przesiej przez sito. Dodaj sól, proszek do pieczenia i sodę. 

Wymieszaj z siemieniem i czarnuszką. Wlej wodę gazowaną i 

wymieszaj wszystko. Dodaj słodzidło, oliwę i pestki.

Wyrób ciasto. Keksówkę o wymiarach ok. 10cm x 25cm wyłóż 

papierem do pieczenia i przełóż do niej ciasto. Wstaw do 

piekarnika na ok. 40 minut. Kroj dopiero po ostudzeniu. 

Zajadaj do sałatek lub posmarowane pastami  lub awokado 

i obłożone warzywami.  

Białkowy chlebek z mąki 
ciecierzycy

siemię lniane niemielone – 4 łyżki

proszek do pieczenia – ½ łyżeczki

soda – ½ łyżeczki

sól ½ łyżeczki

½ łyżeczki czarnuszki

1 łyżka pestek dyni lub innych 

ulubionych pestek 


