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Dlaczego warto jeść mniej mięsa?
Lekarze i dietetycy zachęcają, abyśmy zaczęli stosować zbilansowaną dietę
ograniczającą spożycie mięsa, tłuszczów i cukru. Takie odżywianie to same plusy.
Nie tylko spadnie waga i poprawią się wyniki badań krwi. Zdrową i pełną
dobrych produktów dietą zapewnimy naszym organizmom prawidłowe
funkcjonowanie i zmniejszymy ryzyko zachorowania na wiele chorób.
Kuchnia roślinna zamiast mięsnej
Podstawą wielu potraw na całym świecie jest mięso. Nie jest łatwo z niego
zrezygnować, ale coraz więcej osób podejmuje decyzję o zmianie sposobu
odżywiania i przejściu na wegetarianizm lub weganizm. Już na samym początku
swojej nowej drogi zderzają się z problemem, czym zastąpić mięso, aby nie
ucierpiał organizm? Chociaż mięso dostarcza do organizmu wartościowe białko,
łatwo przyswajalne żelazo, witaminy oraz aminokwasy, których on sam nie jest
w stanie wyprodukować, tych wszystkich składników można poszukać w
produktach pochodzenia roślinnego.
Jeżeli zamierzasz ograniczyć spożycie mięsa lub przestać je jeść, pamiętaj,
aby Twoja decyzja była przemyślana. Codzienny jadłospis powinien być
zaplanowany na cały tydzień. Dieta powinna być urozmaicona, pełna nie tylko
świeżych owoców i warzyw, ale także kasz i makaronów. Źródeł białka, witamin
i aminokwasów musi być kilka, aby dostarczać do organizmu wszystkie
niezbędne składniki odżywcze. Według lekarzy, zdrowy człowiek powinien
zjadać w ciągu miesiąca 60 różnych produktów.
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Czym zastąpić mięso w menu
na co dzień?
Najwięcej pełnowartościowych zamienników białka zwierzęcego zawierają
rośliny strączkowe. Z powodzeniem możesz zastąpić nimi czerwone mięso. Do
diety wprowadź różne fasole, soczewicę, ciecierzycę i soję. Białko sojowe jest
pełnowartościowe i zawiera wszystkie aminokwasy (tyle samo znajdziesz w
jajach i rybach), które są niezbędne do prawidłowej pracy całego organizmu.
Jedną z bogatych w białko roślin strączkowych jest soja. Wytwarzane z mleka
sojowego tofu jest bardzo dobrym zamiennikiem mięsa. Znajduje się w nim
mnóstwo wartościowych składników odżywczych i można robić je na wiele
różnych sposobów.
Gdzie jest najwięcej dobrego białka?
Sporo dobrego białka znajdziesz także w nasionach słonecznika, dyni, chia,
sezamu czy lnu. Do codziennej diety wprowadź orzechy, które oprócz dobrze
przyswajalnego białka i witamin z grupy B, zawierają także inne prozdrowotne
składniki. Laskowe są bogate w witaminę E, fosfor, żelazo i cynk. Orzechy
brazylijskie to nienasycone tłuszcze i cynk. We włoskich znajdziesz kwas foliowy,
fosfor i potas. Nerkowce to skarbnica witamin C, E, K i kwasu foliowego oraz
żelaza, wapnia, magnezu, potasu, fosforu, cynku i sodu. Nie zapomnij o
orzeszkach ziemnych, pistacjach i migdałach.
W łatwy sposób można ograniczyć białko zwierzęce zawarte w produktach
mlecznych. Masło możesz zastąpić olejem roślinnym tłoczonym na zimno, tahini,
czyli pastą sezamową, masłem orzechowym lub z kukurydzy. Mleko i śmietanę
krowią wymień na produkty roślinne. Sprawdzi się mleko kokosowe, sojowe czy
ryżowe. Smak jajka uzyskasz dzięki szczypcie czarnej soli himalajskiej kala
namak. Do wypieków używaj siemienia lnianego lub nasion chia. Do pulpetów,
kotletów czy burgerów dodawaj masło orzechowe, które sklei masę i nada
przyjemny smak.
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Przyprawy w kuchni wegetariańskiej
Dobre jedzenie to aromat i smak. W kuchni wegetariańskiej bardzo dużą rolę
odgrywają przyprawy, zioła i naturalne wzmacniacze smaku. Jedzenie
wegetariańskie jest zdrowe, ale żeby smakowało, niezbędnym elementem
każdego dania są właśnie przyprawy.
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Jak stosować?
Przyprawianie potraw to po prostu eksperymentowanie. To, czy potrawa będzie
nam smakować, zależy nie tylko od dobrze dobranych ziół, ale i od naszych
upodobań. Pamiętaj, żeby przed dodaniem konkretnej przyprawy, poznać jej
aromat, smak i intensywność. Dodatki nie mogą przebić naturalnego smaku
głównych składników. Bardzo intensywne zioła dodawaj na początku gotowania,
aby składniki dania mogły przejść ich aromatem. Używanie przypraw to również
zastrzyk cennych substancji dla zdrowia, ponieważ wiele ziół i ziarenek wykazuje
działanie lecznicze. Niektóre z nich pobudzają trawienie, oczyszczają organizm
czy wzmacniają odporność.
Które przyprawy sprawdzą się w kuchni roślinnej?
Sklepowe półki uginają się od torebek z przyprawami. Podstawą jest oczywiście
sól i pieprz czarny lub kolorowy. Które jeszcze przyprawy i zioła wybrać, aby
podkręcały smak i nadawały wyjątkowy aromat daniom kuchni
wegetariańskiej?
Papryka wędzona to obowiązkowa przyprawa w kuchni wegetariańskiej. Nadaje
pyszny smak roślinnym potrawom. Dzięki aromatowi wędzonki sprawdzi się w
gulaszu, leczo czy innych warzywnych kompozycjach. Przyjemnie łączy się z
czosnkiem, cebulą i pomidorami. Można nią barwić dania, które także zyskują
wyjątkowy aromat i smak.
Papryka słodka i ostra to mnóstwo smaku i aromatu. Obie pasują do wielu dań
kuchni polskiej. Nadają potrawom piękny kolor. Podobnie jak papryka wędzona,
słodka i ostra doskonale łączą się z pomidorami, cebulą i czosnkiem.
Kurkuma pochodzi z Dalekiego Wschodu. Poza kuchnią wykorzystywano ją w
celach leczniczych ze względu na jej wyjątkowe właściwości. Już ponad 1000 lat
temu Chińczycy za pomocą kurkumy barwili swoje potrawy. Używali jej również
w medycynie ludowej. Dzięki niej potrawy zyskają ciekawy smak i aromat, a
organizm otrzyma zastrzyk zdrowia.
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Tofu
Tofu to jeden z najpopularniejszych składników dań wegetariańskich i
wegańskich. Jest produktem otrzymywanym z mleka sojowego, bogatym w
pełnowartościowe i dobrze przyswajalne białko roślinne oraz wiele innych
cennych dla zdrowia składników.

Skąd się bierze tofu?
Tofu powstało przez przypadek już 2000 lat temu w Chinach. Kucharz przez
pomyłkę wlał do mleka sojowego odsoloną wodę morską. W ten sposób
wytworzył się miękki biały twarożek roślinny. Tofu do dziś stanowi jeden z
najważniejszych składników kuchni azjatyckiej.
Przez wieki proces powstawania tofu praktycznie się nie zmienił. Produkuje się
je z mleka sojowego, które poddawane jest procesowi koagulacji z dodatkiem
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Kasza jaglana
Kasza jaglana jest jedną z najstarszych i najzdrowszych kasz. Pierwsze wzmianki
o niej pojawiły się w 2800 r. p.n.e. w chińskich dokumentach. To właśnie
stamtąd trafiła do Europy.

Kasza jaglana to skarbnica zdrowia
Kasza jaglana otrzymywana jest z nasion prosa. Jest bogata w składniki
odżywcze i ma właściwości lecznicze. To kasza lekkostrawna i bezglutenowa. Nie
powinno jej zabraknąć w diecie chorych na celiakię i niedokrwistość. Kasza
jaglana jest zasadotwórcza, poprawia przemianę materii, oczyszcza organizm i
pomaga przywrócić równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. Wykazuje
działanie antywirusowe i przeciwzapalne, zwłaszcza w stanach zapalnych błon
śluzowych. Polecana jest w czasie przeziębień i przy mokrym kaszlu, ponieważ

Leczo z boczniakami
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Leczo z boczniakami
✓ 250 g boczniaków
✓ 1 puszka (400 g) krojonych
pomidorów
✓ 1 papryka czerwona
✓ 1 papryka żółta
✓ 1 cebula czerwona
✓ 2 ząbki czosnku
✓ 2 łyżki oleju
✓ 2 łyżki sosu sojowego
✓ 2 łyżeczki papryki słodkiej
✓ 1 łyżeczka papryki wędzonej
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz
do podania:
✓ posiekana natka pietruszki

30 minut | 4 porcje
W jednej porcji: kalorie 129 g | białko: 5,0 g | tłuszcze: 6,3 g| Węglowodany:
13,0 g | błonnik: 6,2 g

Leczo to narodowa potrawa Węgrów. W tej wersji oprócz
obowiązkowych składników, czyli kolorowych papryk, cebuli i
czosnku, znajdziesz także boczniaki. Leczo jest sycące i
rozgrzewające, dlatego bardzo dobrze sprawdzi się w
chłodniejsze dni.
1. Boczniaki umyj i osusz. Pokrój w paski. Cebulę pokrój
w piórka, czosnek w plasterki. Obie papryki przetnij na
pół, usuń gniazda nasienne, pokrój w większą kostkę.
2. W dużym garnku rozgrzej olej i smaż na nim cebulę, aż
się zeszkli. Dodaj czosnek i paprykę. Często mieszaj i
smaż 3–4 minuty.
3. Dorzuć boczniaki. Wlej sos sojowy i dopraw solą,
pieprzem i pozostałymi przyprawami. Wymieszaj i
smaż, aż większość wody odparuje.
4. Dołóż pomidory, wymieszaj i gotuj na średnim ogniu
około 5 minut.
5. Podawaj posypane posiekaną natką pietruszki.
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Burgery dyniowe
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Burgery dyniowe
✓ 2 szklanki startej dyni
piżmowej
✓ 1 i 1/2 szklanki ugotowanej
kaszy jaglanej
✓ 1/2 szklanki prażonych
pestek słonecznika
✓ 1/2 pora (tylko biała część)
✓ 4 łyżki bułki tartej
✓ 2 łyżki posiekanego koperku
✓ 2 łyżki oleju z suszonych
pomidorów
✓ 1 łyżeczka papryki słodkiej
✓ 1 łyżeczka tymianku
✓ 1/2 łyżeczki papryki ostrej
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz

50 minut | 4 porcje
W jednej porcji: kalorie 309 g | białko: 10,0 g | tłuszcze: 15,1
g| Węglowodany: 30,3 g | błonnik: 6,6 g

Burgery dyniowe to pomysł na pyszny obiad wege. Robi się je w
miarę szybko, a smaku i aromatu jest w nich mnóstwo.
Znajdziesz w nich także kaszę jaglaną i przyjemnie chrupiące
pestki słonecznika. Składniki są łatwo dostępne, a przepis prosty i
sprawdzony. Można podawać je ze świeżymi warzywami, w bułce
i z ulubionym sosem.
1. Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Blachę wyłóż
papierem do pieczenia.
2. Por posiekaj.
3. Do miski przełóż kaszę jaglaną, dynię, pestki
słonecznika, por, koperek. Dopraw solą, pieprzem,
słodką i ostrą papryką oraz tymiankiem. Wyrób na
gładką masę.
4. Z masy formuj burgery i układaj je na blasze. Każdą
sztukę posmaruj olejem z suszonych pomidorów.
5. Wstaw do piekarnika i piecz 25–30 minut.
6. Podawaj z sosem koperkowym lub innym ulubionym
dipem.

Carbonara wegetariańska
z cukinią
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✓ 30 g makaronu
spaghetti
✓ 1 cukinia o wadze około
200 g
✓ 50 g drobno startego
sera pecorino (można
zastąpić parmezanem)
✓ 5 żółtek
✓ 2 łyżki oliwy z oliwek
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz

Carbonara wegetariańska
z cukinią
4 porcje | 20 minut
W jednej porcji: kalorie 553 g | białko: 22,5 g | tłuszcze: 18,1 g| Węglowodany:
73,8 g | błonnik: 7,4 g

Wegetariańska carbonara w niczym nie ustępuje tej oryginalnej
włoskiej. Oczywiście w tej nie ma ani grama mięsa. Do makaronu
spaghetti dołączyła za to cukinia, która bardzo fajnie się tu odnalazła.
Danie jest pyszne i szybkie do przygotowania. To przepis łatwy, więc
pyszną wege carbonarę zrobi każdy.
1. W dużym garnku zagotuj 4 litry osolonej wody. Wrzuć makaron,
wymieszaj, doprowadź do wrzenia. Garnek przykryj, wyłącz gaz,
pozostaw na 10 minut.
2. W miseczce wymieszaj żółtka z pecorino (lub parmezanem).
3. Nieobraną cukinię pokrój na cienkie paseczki – wpierw za pomocą
obieraczki potnij ją wzdłuż na cienkie plastry, następnie nożem w
paski.
4. Na dużej patelni rozgrzej oliwę, wrzuć cukinię, lekko posól i smaż,
cały czas mieszając, aż się zeszkli (1–2 minuty).
5. Do patelni z cukinią dorzuć makaron niezbyt dokładnie odsączony
z wody. Dodaj mieszaninę żółtek z serem. Wymieszaj, dopraw
pieprzem. Od razu podawaj.
6. Nic więcej nie trzeba, bo to jest klasyczna wegetariańska
carbonara :). Najlepsza na świecie.

Wegański gulasz warzywny
w węgierskim stylu
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warzywa:
✓ 500 g pieczarek
✓ 2 marchewki
(około 400 g)
✓ 1 korzeń pietruszki
(około 250 g)
✓ kawałek selera
(około 250 g)
✓ 4 łyżki oleju
sos:
✓ 2 szklanki
warzywnego
bulionu
✓ 3 cebule
✓ 2 łyżki stołowe
wędzonej słodkiej
papryki
✓ 1 czubata łyżka
koncentratu
pomidorowego
✓ 1 płaska łyżeczka
ostrej papryki
✓ 1 płaska łyżeczka
mielonego kminku
✓ 1 płaska łyżeczka
cukru
✓ sól
✓ świeżo zmielony
czarny pieprz

Wegański gulasz warzywny
w węgierskim stylu
4 porcje | 60 minut
W jednej porcji: kalorie 210 g | białko: 7,5 g | tłuszcze: 12,6 g| Węglowodany: 12,3 g |
błonnik: 9,3 g

To danie zachwyca. Po prostu! Wszystkich! I wielu tych, którzy po raz
pierwszy je próbują, nie może uwierzyć, z jak banalnych składników
zostało przygotowane.
Sos jest aromatyczny i jedwabisty. Warzywa jędrne, pieczarki stawiają
miły opór zębom. Przygotowanie jest łatwe i nie zabiera dużo czasu.
Trzymaj się ściśle przepisu, a efekt Cię zachwyci.
1. Piekarnik rozgrzej do 230 stopni.
2. Obrane warzywa pokrój na kostkę o boku około 1,5 cm. Obrane
pieczarki pokrój na ćwiartki.
3. Warzywa (BEZ pieczarek) rozłóż na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia. Spryskaj 2 łyżkami oleju. Wstaw do piekarnika i zapiekaj
przez 15 minut.
4. Po tym czasie wyjmij je z piekarnika, odstaw na 2–3 minuty, by
odparowały. Wymieszaj. Dodaj pieczarki. Wstaw ponownie do
piekarnika i zapiekaj 10–12 minut, aż ładnie się przyrumienią, a nawet
miejscami nieco przypalą.
5. Obraną cebulę pokrój na cienkie półplastry.
6. Na dużej patelni rozgrzej olej, wrzuć cebulę, lekko posól i smaż, cały
czas mieszając, aż zacznie się przyrumieniać (5–7 minut).
7. Patelnię zestaw z ognia, dodaj wszystkie przyprawy oraz cukier,
wymieszaj. Postaw ponownie na średnim ogniu i cały czas mieszając,
smaż przez 2 minuty.
8. Wlej bulion, dołóż koncentrat, wymieszaj. Gotuj na średnim ogniu 5
minut.
9. Zestaw z ognia i zmiksuj dokładnie na jednolitą masę (możesz to zrobić
mikserem lub w blenderze).
10. Do sosu dodaj warzywa, wymieszaj, trzymaj na ogniu przez minutę.
11. Podawaj z kaszą, kluskami lub ryżem. Wspaniale smakuje również z
pszenną bułeczką :).
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Pieczone wegetariańskie leczo
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✓ 1 i 1/2 szklanki passaty
pomidorowej
✓ 1 cukinia
✓ 1 cebula czerwona
✓ 1 papryka czerwona
✓ 1 papryka zielona
✓ 2 ząbki czosnku
✓ 2 łyżki oleju
✓ 1 łyżka słodkiej wędzonej
papryki
✓ 1 łyżeczka majeranku
✓ 1/2 łyżeczki papryki ostrej
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz
do podania:
✓ ryż i ser feta

Pieczone wegetariańskie
leczo
4 porcje | 50 minut
W jednej porcji: kalorie 202 g | białko: 9,0 g | tłuszcze: 10,3 g| Węglowodany:
15,0 g | błonnik: 7,1 g

W tej wersji leczo smakuje po prostu super. Dzięki pieczeniu
warzywa zyskują przyjemny smak i są niezwykle aromatyczne.
Przygotowanie nie wymaga wiele pracy. Wystarczy pokroić
warzywa i wstawić do piekarnika.
1. Piekarnik nagrzej do 220 stopni.
2. Cebulę pokrój w piórka, cukinię w półplastry, czosnek w
plasterki. Obie papryki przetnij na pół, usuń gniazda nasienne,
pokrój w większą kostkę.
3. Warzywa przełóż do formy do zapiekania. Skrop olejem i lekko
posól. Wstaw do piekarnika i piecz 15 minut. Wyjmij i
przemieszaj.
4. Wlej passatę i dopraw wszystkimi przyprawami. Wymieszaj i
ponownie wstaw do piekarnika. Piecz 20 minut.
5. Leczo podawaj posypane serem feta i z ryżem.

Zapiekane muszle makaronowe
z tofu, szpinakiem i pieczarkami
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✓ 16 muszli
makaronowych
✓ 300 g świeżego
szpinaku
✓ 1 opakowanie tofu
wędzonego (200 g)
✓ 200 g pieczarek
✓ 16 minikulek mozzarelli
✓ 1 żółty pomidor
✓ 1 czerwona cebula
✓ 2 ząbki czosnku
✓ 2 łyżki oleju
✓ 1 łyżka ziół
prowansalskich
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz
sos:
✓ 1 szklanka krojonych
pomidorów z ziołami
✓ 1/2 szklanki mleczka
kokosowego

Zapiekane muszle
makaronowe z tofu,
szpinakiem i pieczarkami
4 porcje | 60 minut
W jednej porcji: kalorie 450 g | białko: 20,4 g | tłuszcze: 19,7 g| Węglowodany: 44,2
g | błonnik: 5,6 g

„Życie jest kombinacją makaronu i magii” – powiedział reżyser
Federico Fellini. Nie sposób się z nim nie zgodzić, zwłaszcza jeżeli
spróbuje się tych przepysznych zapiekanych muszli makaronowych z
tofu, szpinakiem i pieczarkami oraz sosem pomidorowo-kokosowym.
Twoi bliscy będą zachwyceni. Najpierw oczaruje ich wygląd dania, a po
chwili zachwyci jego smak.
1. Szpinak umyj, osusz i posiekaj. Cebulę pokrój w drobną kostkę.
Czosnek posiekaj. Pieczarki obierz i zetrzyj na tarce o grubych
oczkach. Pomidor pokrój w kostkę. Tofu rozgnieć widelcem.
2. Na patelni rozgrzej olej i smaż na niej cebulę z czosnkiem. Dorzuć
szpinak, pomidor, pieczarki i tofu. Dopraw solą, pieprzem i ziołami
prowansalskimi. Wlej sos sojowy. Wymieszaj i smaż, aż cała woda
odparuje.
3. Piekarnik nagrzej do 180 stopni.
4. Przygotuj sos: pomidory wymieszaj z mleczkiem kokosowym.
Przelej do formy do zapiekania.
5. Farsz nakładaj do muszli makaronowych. Do każdej włóż kulkę
mozzarelli. Muszle przekładaj do formy z sosem. Wstaw do
piekarnika i piecz około 30 minut.
6. Podawaj na gorąco.
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Sznycle jaglane z marchewką
w sosie jogurtowym
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✓ 1 i 1/2 szklanki
ugotowanej kaszy
jaglanej
✓ 3/4 szklanki mieszanki
orzechów (laskowych,
włoskich, migdałów)
✓ 1 duża marchewka
✓ 1/2 białej cebuli
✓ 2 łyżki oleju
✓ 2 łyżki posiekanego
koperku
✓ 1 łyżeczka mielonej
kolendry
✓ 1 łyżeczka kurkumy
✓ 1 łyżeczka garam
masala
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz

Sznycle jaglane
z marchewką w sosie
jogurtowym
2 porcje | 45 minut
W jednej porcji: kalorie 309 g | białko: 7,8 g | tłuszcze: 20,7 g| Węglowodany: 20,5
g | błonnik: 4,8 g

Te pyszne sznycle zrobione są z tytułowych składników, czyli kaszy
jaglanej i marchewki. Charakteru dodaje im mieszanka orzechów i
przypraw. Doskonałym uzupełnieniem jest sos jogurtowy z dodatkiem
czerwonej cebuli i szczypiorku. W tej potrawie wszystkie smaki
idealnie się ze sobą komponują.
1. Piekarnik nagrzej do 190 stopni. Blachę wyłóż papierem do
pieczenia.
2. Kaszę jaglaną przełóż do miseczki i ziarenka rozdziel widelcem.

sos jogurtowy:
✓ 4 łyżki jogurtu
greckiego
✓ 1 łyżka drobno
posiekanej czerwonej
cebuli
✓ 1 łyżka posiekanego
szczypiorku
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz

3. Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Cebulę
pokrój w kostkę. Orzechy zmiel.
4. Do kaszy jaglanej dodaj marchewkę, cebulę i koperek. Wsyp
orzechy, wlej olej i dopraw solą, pieprzem oraz pozostałymi
przyprawami. Dokładnie wymieszaj.
5. Z masy formuj sznycle i układaj na blasze. Wstaw do piekarnika i
piecz 30 minut.
6. W międzyczasie przygotuj sos: wszystkie składniki umieść w
zakręconym słoiczku i energicznie potrząśnij nim kilka razy.
7. Podawaj na gorąco z kolorową sałatką i sosem jogurtowym.
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Wegetariański bigos z cukinii
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✓ 1 puszka (400 g)
krojonych pomidorów
✓ 1/2 szklanki wody
✓ 2 cukinie (ok. 400 g)
✓ 1 cebula
✓ 1 marchewka
✓ 2 ząbki czosnku
✓ 2 łyżki oleju
✓ 1 łyżka słodkiej papryki
✓ 1 łyżeczka majeranku
✓ 1/2 łyżeczki czarnuszki
✓ 3 liście laurowe
✓ 3 ziarenka ziela
angielskiego
✓ szczypta chili
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz
do podania:
✓ bułeczki i natka
pietruszki

Wegetariański bigos
z cukinii
4 porcje | 50 minut
W jednej porcji: kalorie 109 g | białko: 3,2 g | tłuszcze: 6,2 g| Węglowodany: 10,1 g
| błonnik: 5,9 g

Bigos to tradycyjna potrawa w kuchni polskiej, litewskiej i białoruskiej.
Ta wersja różni się od tradycyjnej. Nie ma w niej ani kapusty, ani
mięsa. Jest za to cukinia, cebula, marchewka i pomidory. Odpowiednio
dobrane przyprawy podkreślają smak i aromat potrawy. Ten
oryginalny bigos z cukinii oczaruje – wyglądem, aromatem i smakiem.
1. Cukinię i cebulę pokrój w kostkę. Czosnek posiekaj. Marchewkę
obierz i pokrój w kostkę.
2. W dużym garnku rozgrzej olej i smaż na nim cebulę z czosnkiem.
Często mieszaj.
3. Dodaj cukinię i marchewkę. Wymieszaj i smaż, aż warzywa będą
miękkie.
4. Wlej wodę, dorzuć liście laurowe i ziele angielskie. Wymieszaj i duś
pod przykryciem około 20 minut.
5. Dołóż pomidory i dopraw solą, pieprzem oraz pozostałymi
przyprawami. Wymieszaj i duś pod przykryciem około 15 minut.
6. Podawaj na ciepło posypane natką pietruszki i z bułeczkami.

Wegetariańskie zielone risotto
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✓ 3 szklanki gorącego
bulionu warzywnego
✓ 250 g ryżu arborio
✓ 1/2 szklanki zielonej
fasolki szparagowej
✓ 2 garście świeżego
szpinaku
✓ 1 cebula
✓ 1 łodyga selera naciowego
✓ 1 ząbek czosnku
✓ 2 łyżki oleju
✓ 2 łyżki mleczka
kokosowego (gęsta część)
✓ 2 łyżki zielonego sosu
pesto
✓ 1 łyżka posiekanego
koperku
✓ 1 łyżeczka mielonej
kolendry
✓ szczypta szafranu
✓ sól
✓ świeżo zmielony czarny
pieprz
do podania:
✓ posiekane orzeszki ziemne
i koperek

Wegetariańskie zielone
risotto
4 porcje | 45 minut
W jednej porcji: kalorie 488 g | białko: 8,9 g | tłuszcze: 11,0 g | węglowodany:
81,3 g | błonnik: 5,0 g

Zielone risotto to potrawa, w której znajdziesz mnóstwo pysznych
warzyw bogatych w witaminy, takie jak: A, C, E i K, oraz błonnik,
magnez i żelazo. Są pełne naturalnych przeciwutleniaczy i niszczą
wolne rodniki. W tym pysznym risotto znajdziesz zieloną fasolkę
szparagową, szpinak i seler naciowy. Nie zabrakło cebuli i czosnku.
Trochę mleczka kokosowego nadaje aksamitną konsystencję, a
zielone pesto doskonale podkreśla smak dania.
1. Cebulę pokrój w kostkę. Czosnek i szpinak posiekaj. Fasolkę
pokrój na mniejsze kawałki, seler naciowy w drobną kostkę.
2. Na dużej patelni rozgrzej olej i smaż na nim cebulę, aż się
zeszkli. Dorzuć czosnek, fasolkę, seler naciowy i szpinak. Smaż,
aż szpinak będzie intensywnie zielony. Często mieszaj.
3. Dodaj pesto i mleczko kokosowe. Wsyp ryż i wymieszaj.
4. Wlej połowę bulionu, dopraw solą, pieprzem, kolendrą i
szafranem. Dosyp koperek. Wymieszaj i gotuj, aż ryż wchłonie
bulion.
5. Wlej pozostały bulion i ponownie gotuj, aż ryż go wchłonie. Od
czasu do czasu wymieszaj.
6. Risotto przełóż na talerze. Posyp orzeszkami i koperkiem.
Podawaj na gorąco.

Zapraszam po więcej!

Obejrzałaś właśnie 18 stron "Wege obiady"...
Cały ebook ma ich aż 121!

Jeśli przepisy Ci się podobają, kliknij i kup, by już za kilka minut
mieć je wszystkie i już jutro nastawić zdrową kiszonkę.

Uśmiechy wysyłam i zapraszam do mniamowego sklepu :)
Grześ z MniamMniam.pl

www.MniamMniam.pl

