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Pasty

Pasta do chleba z bakłażana

CZAS PRZYGOTOWANIA:
30 minut

SKŁADNIKI:
2 bakłażany
1 duża biała cebula
2 ząbki czosnku
2 świeże pomidory
Sól
Oliwa z oliwek

PRZYGOTOWANIE

1. Pokrój cebule na małe kawałki.
2. Obierz bakłażana i pokrój go w kostkę.
3. Podsmaż cebulę na odrobinie oliwy z oliwek.
4. Do cebuli dodaj bakłażan i sól.
5. Kiedy warzywa będą miękkie, co powinno zająć ok. 3 minuty, dodaj obrane pomidory,
wymieszaj całość i podgotuj przez chwilę.
6. Na samym końcu dodaj czosnek.
7. Pastę można jeść na zimno lub na ciepło. Smakuje fantastycznie z opiekanym pieczywem.

DODATKOWA WSKAZÓWKA

Łatwiej jest obrać pomidory ze skórki jeśli na spodzie zrobisz nacięcie w kształcie ‚X‘
i zalejesz je wrzącą wodą.
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Pasty

Pasta do chleba z brokułów

CZAS PRZYGOTOWANIA:
20 minut

SKLADNIKI:
500 g różyczek brokułów
120 g serka śmietankowego (a‘la Philadelphia)
1 łyżeczka oliwy z oliwek

1 łyżeczka soku z cytryny
1 ząbek czosnku
Pestki słonecznika

PRZYGOTOWANIE

1. Podziel brokuły na różyczki. Następnie gotuj je w osolonej wodzie przez ok. 6 minut aż
do miękkości. Bardzo ważne, aby do tego przepisu wykorzystać młode, świeże brokuły - bez
brązowych lub żółtych elementów - wtedy danie będzie łatwiejszy do przygotowania. Łodygi
brokułów powinny być jędrne, a korona powinna być na nich solidnie umocowana, miękkie
łodygi oraz sflaczałe różyczki są oznaką tego, że brokuły są stare.
2. Po ugotowaniu, odcedź wodę i pozwól, aby różyczki ostygły. Tę czynność można wykonać
dzień wcześniej.
3. Umieść brokuły, sok z cytryny, czosnek, oliwę z oliwek i sól w robocie kuchennym i miksuj
do momentu kiedy powstanie gładka masa. Do tej czynności możesz również wykorzystać
blender.
4. Używając trzepaczki do jajek, nie blendera, dodaj do gładkiej masy ser.
5. Spróbuj i dodaj sól jeśli jest ona potrzebna.
6. Umieść je w pojemniku na drugie śniadanie i posyp ziarenkami sezamu. Doskonale smakują
ze świeżym pieczywem, paluszkami chlebowymi i krakersami.
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Pasty

Pasta do chleba
z warzyw korzennych

CZAS PRZYGOTOWANIA:
20 minut

SKŁADNIKI:
70 g marchewki
50 g selera
50 g pietruszki
70 g cebuli

1 łyżka masła
1 łyżka musztardy
2-3 łyżki jogurtu naturalnego
Świeży szczypiorek
Sól

PRZYGOTOWANIE

1. Zetrzyj warzywa na tarce z grubymi oczkami, poza cebulą, która powinna być pokrojona
na małe kawałki.
2. Na patelni umieść masło i podgrzewaj aż się roztopi i spieni.
3. Połącz masło z warzywami, a następnie schłodź mieszankę dodając do niej musztardę
i jogurt naturalny.
4. Dodaj sól i szczypiorek do smaku.
5. Pasta smakuje fantastycznie na chipsach kukurydzianych lub nachosach.
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Pasty

Czekoladowy humus

CZAS PRZYGOTOWANIA:
15 minut

SKŁADNIKI:
1 puszka ciecierzycy w zalewie
3-4 łyżki syropu ryżowego/klonowego
½ łyżeczki ekstraktu z wanilii
4 łyżki kakao
2 łyżeczki wody
¼ łyżeczki soli

PRZYGOTOWANIE

1. Umieść wszystkie składniki w robocie kuchennym lub blenderze.
2. Na tym etapie dodaj tylko 3 łyżki syropu klonowego.
3. Kiedy hummus osiągnie gładką, kremową konsystencję spróbuj go i dodaj więcej syropu
jeśli będzie taka potrzeba.
4. Podawaj ze świeżą bagietką.
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Słone przekąski i kanapki

Mini quiche bez glutenu i laktozy

CZAS PRZYGOTOWANIA:
45 minut

SKŁADNIKI:
Na ciasto:
2 szklanki mąki migdałowej
½ łyżeczki soli
¾ łyżeczki proszku do pieczenia
¾ szklanki roztopionego oleju
kokosowego
1 ½ łyżki wody
1 jajko

METHODE

Na nadzienie:
½ czerwonej cebuli, pokrojonej
1 ząbek czosnku
2 garście młodego szpinaku
½ szklanki suszonych pomidorów,
pokrojonych
½ szklanki zielonych oliwek, drobno
pokrojonych
4 jaja
2 łyżki mleka roślinnego

1. Nagrzej piekarnik do temperatury 200 stopni, umieść małe silikonowe foremki w blasze
do pieczenia muffinek.
2. W misce wymieszaj mąkę migdałową z solą i proszkiem do pieczenia.
3. Dodaj roztopiony olej kokosowy, wodę i jajka.
4. Mieszaj masę ręcznie do momentu kiedy uformujesz gładkie ciasto. Masa powinna się skleić
po wymieszaniu.
5. Wypełnij silikonowe foremki masą. Ciasto powinno mieć ok. 0,5 cm grubości.
6. Umieść ciasto na spód quiche w każdej foremce i wsadź je do piekarnika na 10 minut.
7. Podczas gdy spody są w piekarniku, przygotuj cebulę gotując ją przez ok. 5 minut.
8. Dodaj czosnek i gotuj dalej, następnie dodaj młody szpinak i umieść na mniejszym ogniu.
Dodaj suszone pomidory oraz oliwki i dobrze wymieszaj.
9. W misce wymieszaj jaja, drożdże i mleko roślinne.
10. Nafaszeruj ciasto warzywnym nadzieniem, a następnie oblej je jajeczną miksturą.
11. Piecz przez 30 minut albo do momentu, kiedy jaja nie będą surowe.
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Słone przekąski i kanapki

Kanapka z ogórkiem bez glutenu

CZAS PRZYGOTOWANIA:
10 minut

SKŁADNIKI:
1 duży ogórek
Twarożek
Świeży koper
Kilka plasterków wędzonego łososia
Sól

PRZYGOTOWANIE

1. Obetnij końcówki ogórka.
2. Pokrój ogórka na długie plasterki. Plasterki powinny być wystarczająco krótkie, żeby
zmieściły się w pudełku na drugie śniadanie.
3. Posól delikatnie każdy plasterek ogórka. Następnie posmaruj go twarożkiem, posyp go
koperkiem, połóż na wierzch plasterek wędzonego łososia i przykryj kolejnym plasterkiem
ogórka.
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Słone przekąski i kanapki

Kanapka z kurczakiem, winogronami,
orzechami włoskimi i pak choy

CZAS PRZYGOTOWANIA:
30 minut

SKŁADNIKI:
1 pierś z kurczaka
¼ łyżeczki czerwonej papryki
1 pak choy
½ szklanki orzechów włoskich
12 czerwonych winogron, pokrojonych
w ćwiartki

1 łodyga selera
1 jogurt naturalny
4 kromki ciemnego pieczywa
Sól

PRZYGOTOWANIE

1. Na małej patelni podsmaż pokrojone orzechy włoskie, następnie pozwól im ostygnąć.
2. Posyp pierś kurczaka papryką.
3. Rozgrzej olej na patelni.
4. Pokrój mięso w plasterki i podsmaż je na rozgrzanej patelni.
5. W małej miseczce wymieszaj pak choy z selerem, winogronami i solą. Następnie dodaj
kawałki kurczaka oraz jogurt naturalny i dobrze wymieszaj.
6. Opiecz pieczywo tak, żeby odrobine chrupało, a następnie umieść na jednej kromce przygotowaną masę i przykryj kolejną kromką pieczywa.
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Ciasta, ciastka i chipsy owocowe

Tarta z cukinii i serem ricotta

CZAS PRZYGOTOWANIA:
1 godzina 15 minut

SKŁADNIKI:
350 g sera ricotta (świeżego)
½ szklanki brązowego cukru
125 g roztopionego masła
2 jaja
¾ szklanki startej cukinii
½ szklanki startej marchewki
½ szklanki pokrojonych daktyli

1 szklanka mąki
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli
⅔ szklanki mąki orkiszowej
1 łyżka pestek z dyni

PRZYGOTOWANIE

1. Nagrzej piekarnik do temperatury 160 stopni.
2. W silikonowej foremce do pieczenia chleba umieść kawałek foli do pieczenia.
3. W dużej misce wymieszaj serek ricotta z cukrem, masłem i jajkami.
4. Następnie do masy dodaj cukinię, marchewki oraz daktyle.
5. Potem zacznij powoli dodawać do masy mąkę, proszek do pieczenia oraz sól.
6. Przełóż masę do silikonowej foremki, a następnie posyp ją pestkami z dyni.
7. Włóż do pieca na ok. 55 minut. Podawaj z masłem.
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Ciasta, ciastka i chipsy owocowe

Domowe ciasteczka z suszonymi
owocami i pestkami

CZAS PRZYGOTOWANIA:
2 godziny 20 minut

SKŁADNIKI:
½ szklanki żurawiny
2 ½ szklanki płatków owsianych
1/3 szklanki miodu
¼ szklanki brązowego cukru
3/8 szklanki pokrojonej gorzkiej czekolady
(min. 60%)

½ łyżeczki ekstraktu z wanilii
½ szklanki migdałów
½ szklanki mieszanych pestek z dyni i
słonecznika
½ szklanki roztopionego masła
Sól

PRZYGOTOWANIE

1. Nagrzej piekarnik do temperatury 200 stopni.
2. Umieść kawałek foli do pieczenia na kwadratowej blasze do pieczenia, a następnie posmaruj ją olejem.
3. Na blasze rozmieść grubo pokrojone migdały i płatki owsiane, włóż do piekarnika na 8
minut, a następnie przełóż do dużej miski.
4. Na małej patelni wymieszaj masło z cukrem, ekstraktem z wanilii oraz solą i gotuj powoli aż
masło się roztopi, a cukier się rozpuści. Dołóż tę miksturę do migdałów i płatków owsianych.
5. Dobrze wymieszaj całość i pozwól, żeby masa odrobinę ostygła.
6. Kiedy masa ostygnie dodaj do niej suszone owoce oraz pokrojoną czekoladę. Czekolada
odrobinę się roztopi, co pozwoli jej dodatkowo skleić resztę składników.
7. Całą masę rozmieść równo na przygotowanej wcześniej blasze do pieczenia.
8. Umieść w lodówce na 2 godziny, a następnie wykrój z niej ciasteczka.
Ciasteczka można przechowywać tydzień w szczelnym plastykowym pojemniku.
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Ciasta, ciastka i chipsy owocowe

Muffinki

CZAS PRZYGOTOWANIA:
35 minut

SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki orkiszowej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki sody oczyszczonej
Sól
½ łyżeczki cukru z trzciny cukrowej

150 g startego sera (cheddar lub gouda)
Garść posiekanych świeżych ziół: koperek,
pietruszka, tymianek
1 jajko
1 ½ szklanki naturalnego jogurtu
6 łyżek roztopionego masła

PRZYGOTOWANIE

1. Nagrzej piekarnik do temperatury 200 stopni.
2. W blaszce do pieczenia muffinek umieść foremki na muffinki, natłuszczając je odrobiną
oleju, żeby nie przykleiły się do blachy.
3. W misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą oczyszczoną. Następnie dodaj
zioła, ser i cukier. Dobrze wymieszaj.
4. W kolejnej misce wymieszaj jogurt z jajkiem oraz masłem.
5. Połącz masę jogurtową z masą mączną w jedną masę. W razie potrzeby możesz dodać
więcej jogurtu.
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Krakersy, paluszki i muffinki

Owsiane krakersy z cieciorką

CZAS PRZYGOTOWANIA:
30 minut

SKŁADNIKI:
1 szklanka mąki z ciecierzycy
1 łyżka ziarenek z czarnego sezamu
1 łyżka proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli
1 łyżka roztopionego oleju kokosowego
40 ml wody

PRZYGOTOWANIE

1. Nagrzej piekarnik do temperatury 200 stopni.
2. Wymieszaj mąkę z ziarenkami sezamu, proszkiem do pieczenia oraz solą.
3. Przygotowaną miksturę dodaj do oleju koksowego, a następnie powoli dodaj wodę.
4. Wymieszaj całość ręką - aż powstanie gładka masa.
5. Umieść masę pomiędzy dwoma kawałkami folii do pieczenia i rozwałkuj aż ciasto będzie
cienkie.
6. Potnij ciasto na kwadratowe kawałki i włóż do pieca na ok. 20 minut albo aż ciasto stanie
się chrupkie.
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Krakersy, paluszki i muffinki

Paluszki chlebowe z serka
śmietankowego

CZAS PRZYGOTOWANIA:
50 minut

SKŁADNIKI:
120 g mąki
120 g serka śmietankowego (a‘la Philadelphia)
80 g masła
1 jajko
Sól
Ziarenka kminku lub sezamu

PRZYGOTOWANIE

1. Połącz mąkę z solą, serkiem i miękkim masłem. Najlepiej wykonywać tą czynność ręcznie.
2. Włóż do lodówki na 30 minut.
3. Rozwałkuj ciasto na folii do pieczenia i pokrój je na cienkie paski.
4. Posmaruj jajkiem oraz posyp ziarenkami sezamu lub kminku.
5. Wsadź do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na 15 minut.
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Krakersy, paluszki i muffinki

Kalafiorowe kotleciki z komosą ryżową /
danie wegańskie oraz bez glutenu

CZAS PRZYGOTOWANIA:
50 minut

SKŁADNIKI:
3 łyżeczki nasion chia
3 łyżki wody
1 szklanka płatków owsianych
½ szklanki ugotowanej komosy ryżowej
2 szklanki dobrze startego kalafiora
¼ szklanki posiekanej pietruszki

2 łyżki soku z cytryny
1 łyżka oliwy z oliwek
½ łyżki oleju sezamowego
1 ząbek czosnku, starannie posiekany
Sól

PRZYGOTOWANIE

1. Nagrzej piekarnik do temperatury 200 stopni.
2. W małej miseczce połącz nasiona chia z wodą i odstaw na 10 minut do napęcznienia.
3. Używając noża lub blendera, posiekaj płatki owsiane tak, aby powstał z nich proszek.
4. W osobnej misce połącz nasiona chia z płatkami owsianymi, czosnkiem, ugotowaną komosą ryżową, startym kalafiorem, pietruszką, sokiem z cytryny, oliwą z oliwek i solą.
5. Umieść folię do pieczenia na blasze i kładź na niej małej kotleciki – uformujesz je używając
łyżki (masa może być odrobinę wilgotna).
6. Wsadź do piekarnika na ok. 30 minut, aż kotleciki będą złociste.
Podawaj np. z dipem ziołowym.
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Pomysły na napoje

Orzeźwiająca woda

CZAS PRZYGOTOWANIA:
10 minut

SKŁADNIKI:
świeże owoce
mięta lub inne świeże zioła (np. bazylia)

PRZYGOTOWANIE

Słodkie napoje cieszą się dużą popularnością nie tylko latem. A gdyby tak przygotować je bez
cukru, za to z odrobiną smaku natury?
Podpowiemy Ci jak ze zwykłej wody stworzyć smaczny i zdrowy drink, który pokocha cała
Twoja rodzina. Jak to zrobić?
Do butelki lub dzbanka z wodą dodaj swoje ulubione owoce lub warzywa, np.: pokrojone drobno brzoskwinie (lub arbuz), pół ogórka pokrojonego w plasterki i kilka listków mięty. Gotowy
napój włóż do lodówki na 1-2 godziny tak, aby składniki uwolniły cały swój smak.
PODPOWIEDŹ: Napój zyska niepowtarzalny smak i aromat, gdy dodasz do niego lawendę (można użyć suszonej) oraz garść jagód.
16

Pomysły na napoje

Smoothie

CZAS PRZYGOTOWANIA:
10 minut

SKŁADNIKI:
banan
borówki
woda
mięta

PRZYGOTOWANIE

Umieść wszyskie owoce w blenderze do koktaili smoothie i zmiksuj, aż masa stanie się gładka.
Dodaj wody i zmiksuj jeszcze raz.
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Pomysły na napoje

Herbata rumiankowa

CZAS PRZYGOTOWANIA:
10 minut

SKŁADNIKI:
Suszony rumianek

PRZYGOTOWANIE

Zalać herbatę wodą potrafi każdy, ale doprawić ją do smaku to prawdziwa sztuka. Z nami przygotujesz „witaminową bombę“, o której wielu z Was mogło zapomnieć. Czas na rumiankowy
seans. Dwie garście kwiatów rumianku zalej dwoma litrami wrzącej wody i zostaw na dłuższy
czas tak, aby wywar naciągnął. Gdy kwiaty rumianku zmiękną wyciśnij je lekko i przelej całość
przez sitko.
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Pomysły na napoje

Herbata rooibos

CZAS PRZYGOTOWANIA:
10 minut

SKŁADNIKI:
Herbata roiboos

PRZYGOTOWANIE

Pewnie wielu z Was o niej słyszało, ale jeśli jeszcze nie spróbowaliście tej perełki z Afryki,
to czas najwyższy.
Każdy z nas wie jak zaparzyć herbatę – po prostu zalewasz ją wodą. Herbata Rooibos ma
piękny kolor i cudowny smak, który można wzbogacić łyżeczką miodu oraz plasterkiem cytryny. Ważne jednak, aby nie dodawać miodu do gorącej wody (80° C lub więcej) gdyż w tej
temperaturze traci swoje cenne, zdrowotne właściwości. Dlatego przed jego dodaniem warto odczekać kilka minut.
Herbata Rooibos ma bardzo pozytywny wpływ na ludzki organizm. Posiada właściwości przeciwzapalne, pomaga też przy bólach głowy i przy problemach skórnych. Zauważono również, że
pomaga na bezsenność i obniża ciśnienie. Nie zawiera kofeiny więc mogą ją również pić dzieci.
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Pomysły na napoje

Herbata z owoców dzikiej róży

CZAS PRZYGOTOWANIA:
10 minut

SKŁADNIKI:
Suszone owoce dzikiej róży

PRZYGOTOWANIE

Zalać herbatę wodą potrafi każdy ale doprawić ją do smaku potrafi niewielu. Z nami przygotujesz „witaminową bombę“ o której wielu z Was mogło zapomnieć. Czas na seans dzikiej
róży!
Dwie garście owoców dzikiej róży zalej dwoma litrami wrzącej wody i zostaw na dłuższy czas
by wywar naciągnął. Gdy owoce zmiękną wyciśnij je lekko i przelej całość przez sitko.
Na tym jednak nie koniec! Herbaty z owoców dzikiej róży rumianku nie trzeba słodzić gdyż
naturalnie posiada ona wspaniały smak i zapach. Warto jednakże dodać suszonych jabłek
lub gruszek, które nadadzą herbacie lekkiej, owocowej słodyczy. Jeśli chcesz możesz dodać
także skórkę z cytryny lub pomarańczy.
PODPOWIEDŹ: Kwiaty dzikiej róży możesz wykorzystać ponownie zalewając ją litrem wrzącej
wody. Kolejna porcja herbaty jest często jeszcze bardziej aromatyczna niż za pierwszym
razem.
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