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 "ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY"



DYNIOWE SMOOTHIE

Wielkość porcji (liczba osób/sztuk): 2
Czas przygotowania: 25+ (czas upieczenia dyni)
Skala trudności (1-3 gwiazdki): *

Składniki:

- 3 łyżki dyniowego puree
- 1 banan
- 1 jabłko
- 1 szklanka mleka ryżowego
- szczypta cynamonu

Sposób przygotowania:

1. Dynię kroimy na 2 -3 części i pieczemy w piekarniku w
temperaturze 180 stopni. Do pieczenia nie używamy żadnego
tłuszczu, po prostu układamy dynię na blasze i czekamy aż
miąższ będzie na tyle miękki, że będzie można wyjąć go łyżką.
2. Wystudzone puree miksujemy z pozostałymi składnikami.

Wskazówki: polecam przygotować większą ilość puree, które
można zawekować i używać jeżeli chcemy szybko przygotować
koktajl. Puree można wykorzysywać również do innych
przepisów, np. ciast, owsianek czy zup.

Autor przepisu
Dorota Szostak



wegański
PLACEK ZE ŚLIWKAMI

Wielkość porcji (liczba osób/sztuk): ok. 12 kawałków (średnia blacha)
Czas przygotowania: powyżej 60 minut
Skala trudności (1-3 gwiazdki): *

Składniki:

Na ciasto:
- 2 szklanki maki orkiszowej
- 3-4 łyżki cukru
- 1/3 szklanki oleju
- 1/3 szklanki mleka roślinnego lub wody
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 500-700g śliwek węgierek
- 1 łyżeczka cynamonu
Na kruszonkę:
- 4 łyżki mąki
- 3 łyżki oleju
- 3 łyżki cukru
- garść płatków migdałowych (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

1. W misce mieszamy wszystkie suche składniki na ciasto, następnie
dodajemy olej oraz mleko i zagniatamy. Ciasto odstawiamy do lodówki na
czas nagrzewania się piekarnika.
2. Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 180 stopni
3. Śliwki myjemy i rozdzielamy na 2 części pozbywając się pestki. Śliwki
przekładamy do niewielkiego rondelka, dodajemy odrobinę wody,
posypujeme cynamonem i dusimy bez przykrycia. Ważne aby pozbyć się
nadmiaru soku.
4. Składniki na kruszonkę mieszamy.
5. Ciasto rozkładamy na blasze, nakładamy śliwki i posypujeme kruszonką.
6. Pieczemy około 45 minut.

Autor przepisu
Dorota Szostak



KONCENTRAT BULIONU WARZYWNEGO

Wielkość porcji: 15-20 porcji
Czas przygotowania: 90 min.
Skala trudności: **

Składniki:

- 4-5 marchewek
- średni seler lub seler naciowy
- 2 pietruszki
- 2 cebule
- pół małej cukinii (ok 200g)
- garść (ok 50g) świeżych grzybów (pieczarki, kurki, inne)
- 2 ząbki czosnku
- 2 małe pomidory
- 3 liście laurowe
- 3 ziela angielskie
- 6 gałązek mieszanych ziół (bazylia, szałwia, rozmaryn,lubczyk itp) tylko liście
- 6 gałązek natki pietruszki
- 80g soli morskiej gruboziarnistej (6 łyżek)
- 3 łyżki oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego
- opcjonalnie 40g białego wytrawnego wina

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa i grzyby  (wcześniej oczyszczone) rozdrabniamy (trzemy na
tarce, używamy robota kuchennego wielofunkcyjnego lub maszynki do mielenia
mięsa).
2. Zioła i natkę pietruszki również należy rozdrobnić (siekamy).
3. Tak przygotowane warzywa, grzyby i zioła wrzucamy do jednego garnka, dodajemy
pozostałe składniki i gotujemy ok 30 min. Można podlać troszkę wodą gdyby przywierało
i oczywiście nie zapominamy o mieszaniu co jakiś czas.
4. Po ugotowaniu możemy jeszcze zmiksować (blenderem). Przekładamy do szczelnie
zamykanego słoika i po ostygnięciu przechowujemy w lodówce max. 2 tygodnie. Można
również wyporcjować bulion w małe pojemniczki (np. do kostek lodu) i zamrozić.
5. Baza do sosów, zup i innych dań gotowa. Do przygotowania 0,5l płynnego bulionu
potrzeba użyć 1-2 łyżek tak przygotowanego koncentratu i 0,5l wody.

Autor przepisu
Kasia Popielawska



wege; bez gluten

CUKINIA FASZEROWANA SOCZEWICĄ

Wielkość porcji: 2
Czas przygotowania: 1h

Skala trudności (13 gwiazdki): **

Składniki:
 1 duża cukinia
 Pół szklanki suchej czerwonej soczewicy
 Łyżeczka masła klarowanego
 1 liść laurowy i 2 ziarna ziela angielskiego
 Pół średniego pora
 2 ząbki czosnku
 1 papryka czerwona

 5 pieczarek

 2 pomidory

 1 Mozzarella w zalewie

 Garść kukurydzy z puszki
 2 łyżki koncentratu pomidorowego
 Przyprawy (sól morska, pieprz, papryka słodka mielona, zioła prowansalskie, czosnek niedźwiedzi,
tymianek)

 Natka pietruszki do posypania

Sposób przygotowania:

1. Soczewicę wrzucamy do garnka z wrzącą wodą (proporcje soczewicy do wody powinny wynosić 1:2)
i gotujemy około 510 minut, aż będzie miękka, ale nie rozgotowana. Nadmiar wody można odlać.
2. W międzyczasie rozgrzewamy masło na patelni, wrzucamy na nią pokrojonego w grubą kostkę pora,
ziele angielskie i liścia laurowego i trzymamy na małym ogniu, aż por lekko się zeszkli.
3. Dorzucamy do pora pokrojoną paprykę, wyciśnięty przez praskę czosnek, obrane i pokrojone
pieczarki i dusimy pod przykryciem kilka minut.

4. Pomidory sparzamy wrzątkiem i ściągamy z nich skórkę, następnie kroimy je w kostkę i dorzucamy
do warzyw, dusząc wszystko jeszcze kilka minut.
5. Na końcu dorzucamy soczewicę, kukurydzę, koncentrat, przyprawy i całość mieszamy.
6. Gdy farsz jest gotowy, nastawiamy piekarnik na 180 stopni, w międzyczasie myjemy cukinię, kroimy
ją wzdłuż na pół. Wydrążamy łyżeczką pestki i wkładamy cukinię na 15 minut do rozgrzanego
piekarnika.

7. Cukinię wypełniamy farszem i wstawiamy do piekarnika na kolejne 5 minut. Po tym czasie
rozkładamy na wierzchu pokrojoną w paski mozzarellę i wkładamy do piekarnika na dodatkowe 5
minut.

8. Gotową cukinię wykładamy na talerz i posypujemy natką pietruszki.

Autorka przepisu

Justyna Podyma



wege; bez glutenu

NUTELLA ZE ŚLIWEK

Wielkość porcji: 6 słoików
Czas przygotowania: 1,5 godziny
Skala trudności (1-3 gwiazdki): *

Składniki:

- 2 kg śliwek węgierek
- 200 g gorzkiej czekolady
- 200 g cukru trzcinowego
- 2 łyżki kakao

Sposób przygotowania:

1. Śliwki drylujemy i przekładamy do garnka.
2. Gotujemy na małym ogniu, często mieszając.
3. Gdy śliwki nieco zgęstnieją dodajemy cukier, a następnie
kakao i połamaną czekoladę.
4. Gotujemy do czasu, aż śliwki osiągną pożądaną konsystencję
dżemu.
5. Gorącą nutellę przekładamy do słoików, zamykamy i
pasteryzujemy.

Wskazówki: Nutellę pasteryzować należy 15 minut w garnku
wyłożonym ściereczką, wypełnionym wodą do ¾ wysokości
słoików.

Autorka przepisu:
Anna Brykala



wegański
SOS PAPRYKOWY

Wielkość porcji (liczba osób/sztuk): ok. 10 słoików
Czas przygotowania: powyżej 60 minut
Skala trudności (1-3 gwiazdki): **

Składniki:

- 3 kg czerwonej papryki
- 1,5 szklanki oleju*
- 1 szklanka cukru*
- 1 łyżeczka chili*
- 1 łyżka soli*
- 3 główki czosnku
- 600 g koncentratu pomidorowego
- 1 szklanka octu jabłkowego
- 3 liście laurowe
- świeża bazylia, pieprz

Sposób przygotowania:

1. Obraną paprykę należy przepuścić przez maszynkę do mielenia, przez sito z
dużymi oczkami
2. Składniki * wymieszać w garnku i gotować ok 20 min.
3. Dodać pozostałe składniki wraz z papryką, gotować jeszcze 15-20 min, często
mieszać.
4. Natychmiast nakładać do wyparzonych, gorących słoików, zamknąć słoiki i
odwróćić do góry nogami. Można dla wydłużenia czasu przechowywania
pasteryzować 10-15 min.

Sos jest idealny do dań z makaronu, różnego rodzaju mięs pieczonych lub
gotowanych, a nawet jako dodatek do zup, np. pomidorowej.

Autor przepisu
Renata Mirska



wege; bez glutenu

PULPETY Z SOCZEWICY I KASZY JAGLANEJ W AROMATYCZNYM SOSIE POMIDOROWYM

Wielkość porcji: 30 pulpecików
Czas przygotowania: 1,5 godziny
Skala trudności (1-3 gwiazdki): **

Składniki na pulpety:

- 1 szklanka kaszy jaglanej
- 1 szklanka soczewicy zielonej lub czerwonej
- 2 cebule
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżeczki zmielonego siemienia lnianego
- sól, pieprz
- 1 łyżeczka kuminu zmielonego
- 1 łyżeczka papryki wędzonej
- olej do smażenia

Składniki na sos pomidorowy:

- 0,5 l przecieru pomidorowego lub 5 dojrzałych pomidorów bez skórki
- 1 średnia cukinia
- 2 cebule
- 1 ząbek czosnku
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- sól, pieprz
- garść świeżej bazylii
- ½ łyżeczki cynamonu

Sposób przygotowania:
Pulpety:

1. Soczewicę i kaszę jaglaną gotujemy do miękkości w oddzielnych garnkach, stosunek kaszy/soczewicy do
wody 1:2, gotujemy przez około 15 min (kasza jaglana i czerwona soczewica) i 20 min zielona soczewica Po
ugotowaniu zostawiamy pod przykryciem na 10 minut. Zarówno soczewica jak i kasza jaglana mają być po
ostudzeniu gęste i zbite.
2. Posiekaną cebulę, czosnek i wszystkie przyprawy łączymy z wystudzoną kaszą i soczewicą. Dokładnie
mieszamy, zalecane użycie dłoni do wyrobienia masy na pulpety.
3. Formujemy małe pulpeciki (można zwilżyć dłonie oliwą) i smażymy na rozgrzanym oleju. Można również
ugotować pulpety na parze bądź upiec w piekarniku.
Sos pomidorowy:
1. Posiekaną cebulę i czosnek należy zeszklić na oliwie a następnie dodać pokrojoną w półplasterki cukinię.
2. Do miękkich warzyw dodajemy pokrojone w kostkę pomidory lub odparowany przecier pomidorowy,
jeszcze chwile smażymy cały czas mieszając.
3. Doprawiamy solą, pieprzem, cynamonem i posiekaną bazylią.
4. Ciepły sos pomidorowy podajemy z pulpecikami.

Autor przepisu:
Kasia Popielawska



Wege, bez mleka

MUS DYNIOWY

Wielkość porcji : kilka słoiczków
Czas przygotowania: 1h 10 minut (z pasteryzowaniem)
Skala trudności : *

Składniki:
- 1 średnia dynia
- 2-3 jabłka
- 2-3 gruszki
- 5-6 łyżeczek nasion chia
Opcjonalnie: miód

Sposób przygotowania:

1. Dynię obierz, pokrój na kawałki; zalej wodą i ugotuj do miękkości(użyj
takiej  ilości wody by zakrywała dynię w garnku).
2. Jabłka, gruszki obierz ze skórek, pokrój i podduś na patelni podlewając
wodą.
3. Ugotowaną dynię odcedź, dodaj owoce i zblenduj na gładką masę.
4. Mus gotuj jeszcze kilka minut i dodaj nasiona chia.
5. Gotowy mus przekładamy do wyparzonych słoików i pasteryzujemy 15
minut.

Wskazówki:

W zależności od rodzaju dyni oraz od tego jaką konsystencję musu chcemy
uzyskać można dodać mniej lub więcej nasion chia, należy pamiętać, że gdy
mus ostygnie jeszcze trochę zgęstnieje, jeśli mus wydaje nam się za mało
słodki można dodać do niego miodu.

Autor przepisu
Agnieszka Gruszka



RACUSZKI JAGLANO - BANANOWE

Wielkość porcji: 10-12 placuszków / 4 porcje
Czas przygotowania: 30 minut
Skala trudności (1-3 gwiazdki): *

Składniki :

- 75g kaszy jaglanej
- 1 banan
- 2 jaja
- 2 łyżki oleju kokosowego
- 4 łyżki jogurtu greckiego
- owoce wedle uznania

Sposób przygotowania:

1. Kaszę przepłukać w letniej wodzie i gotować do miękkości.
2. Ostudzoną kaszę włożyć do miski, dodać pokrojonego
banana i jaja.
3. Smażyć na oleju do zarumienienia się.
4. Wyłożyć na talerz placuszki. podawać z łyżką jogurtu
naturalnego i owocami.

Placuszki są delikatne i słodkie. Wspaniale smakują z
mlekiem.
Przy doborze owoców zalecam wybór tych sezonowych.
  
Autor przepisu:
Urszula Stefanowicz



KREM Z PIECZONYCH POMIDOROW

Wielkość porcji:  6 porcji
Czas przygotowania: 0 min.
Skala trudności: *

Składniki:

-2 kg dojrzałych pomidorów (najbardziej lubię malinowe)
-3-4 szt suszonych pomidorów
-3-4 ząbki czosnku
-3 gałązki świeżej bazylii
-6 gałązek świeżego tymianku
-oliwa z oliwek
-sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Pomidory umyj, wytnij gniazda nasienne, natnij na ćwiartki i
poukładaj w naczyniu żaroodpornym.
2. Pomiędzy pomidory wciśnij ząbki czosnku w obierkach i suszone
pomidory, a na wierzch połóż gałązki świeżych ziół. Pomidory polej
niewielką ilością oliwy.
3. Tak przygotowane pomidory wstaw do nagżanego do 180 C
piekarnika i piecz do czasu gdy pomidory będą bardzo miękkie, 40-50
minut.
4. Po upieczeniu zdejmij wysuszone gałązki ziół, listki które odpadną
zostaw na pomidorach, wyciśnij upieczony czosnek ze skorupki. Jeśli
masz wysokoobrotowy mikser, możesz zmiksować pomidory razem ze
skórką, jeśli użyjesz blendera, zdejmij skórki z pomidorów (same
odchodzą).
5. Całość miksujemy na gładki krem i doprawiamy do smaku. Ja
uwielbiam podany z plastrem mozzarelli i świeżą bazylią.

Autor przepisu
Hanna Rajchowska



POMIDORY FASZEROWANE KURCZAKIEM Z WARZYWAMI

Wielkość porcji:  6 porcji
Czas przygotowania:  60 min.
Skala trudności: *

Składniki:

-6 dojrzałych pomidorów
-mała pierś z kurczaka
-½ małej cebuli
-1 ząbek czosnku
-¼ papryki zółtej
-¼ papryki czerwonej
-¼ cukini
-50 g ugotowanego ryżu
-Ser mozarella (opcjonalnie)
-tymianek, ostra papryka, sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Pomidory umyć, odciąć czubki i wydrążyć miąsz. Część miąszu z
pomidorów zostawić do połączenia składników farszu.
2. Wydrążone pomidory ułożyć w naczyniu żaroodpornym.
3. Na patelni zeszklić drobno posiekaną cebulę, dodać kurczaka
pokrojonegow drobną kosteczkę i dusić pod przykryciem 10 minut,
zamiast wodą podlać sokiem z wyrążonych pomidorów.
4. Odparować nadmiar płynu, dodać papryki, cukinie, czosnek i
ugotowany ryż. Wszystko doprawić do smaku.
5. Tak przygotowanym farszem napełnić pomidory i wstawić do
nagrzanego piekarnika na 20 minut. Opcjonalnie można położyć na
każdym pomidorze plaster mozarelli i zapiec jeszcze 10 minut.

Autor przepisu
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JAGLANKA ZE ŚLIWKAMI 

Wielkość porcji: 1 porcja
Czas przygotowania: 20 minut
Skala trudności (1-3 gwiazdki): *

Składniki :

- 4 łyżki kaszy jaglanej
- pół szklanki mleka migdałowego
- 2-3 śliwki
- łyżeczka miodu

Sposób przygotowania:

1. Kaszę gotujemy na wodzie (proporcje 1:2).
2. Do ugotowanej kaszy dolewamy mleko i gotujemy jeszcze
przez chwilkę, aż stanie się gęsta.
3. Śliwki podsmażamy na suchej patelni przez kilka minut.
4. Do słoika nakładamy kaszę, śliwki i polewamy miodem.

Autor przepisu:
Justyna Kłeczek



TARTA OWSIANA Z WINOGRONEM

Wielkość porcji: 1 tarta
Czas przygotowania: 20 minut
Skala trudności (1-3 gwiazdki): *

Składniki:

spód
- 2 szklanki płatków owsianych górskich 
- 2 banany
- kilka daktyli
- garstka migdałów
krem
-szklanka kaszy kukurydzianej
- 2 szklanki dowolnego mleka
- skórka z całej cytryny
- sok z połówki cytryny
- łyżka miodu
- winogrona lub inne owoce

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na spód mieszamy ze sobą (banana rozgniatamy
widelcem, daktyle i migdały kroimy na małe kawałeczki).
2. Naczynie na tartę wykładamy natłuszczoną folią aluminiową i okładamy
spód i boki owsianą mieszanką.
3. Pieczemy 20 minut w 180 st.
4. Kaszkę zalewamy mlekiem i gotujemy kilkanaście minut do miękkości. Gdy
ostygnie dodajmy miód i całość miksujemy na gładszy krem. Po koniec
dodajemy otartą skórkę z cytryny i sok.
5. Na przestudzone ciasto owsiane nakładamy krem cytrynowy, wierzch
dekorujemy owocami.

Autor przepisu:
Justyna Kłeczek
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