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Cześć!
Na wstępie życzę Ci smacznego. Ogromnie cieszę się, że wspólnie będziemy
gotować oraz że chcesz sprawdzić jak to jest ograniczyć mięso w diecie. Powiem
Ci jedno (a właściwie to nie jedno, ale...) to będzie dla Ciebie i Twojej rodziny
wspaniała przygoda. Odkryjecie nowe smaki, będziecie się świetnie bawić w
kuchni. Wiedz, że ten ebook ma być dla Was wstępem do dobrego jedzenia i
dobrej zabawy w kuchni. Korzystajcie z niego tak, żeby było Wam wygodnie.
Możesz go wydrukować, a kiedy dziecko zmęczy się pomocą w kuchni, może
złapać za kredki i pokolorować aktualny przepis.

Poniżej znajdziesz listę produktów,
które staram się mieć zawsze w domu:
papryka wędzona
majeranek
lubczyk
oregano
pieprz ziołowy
passata
pomidory krojone w puszce
tofu wędzone (można zamrozić)
makaron
warzywa mrożone
fasola w puszce
ciecierzyca w słoiki

"

Ah! Zapomniałabym się przedstawić! Jestem Magda. Mama dwójki. Autorka
bloga i podcastu dla mam i rodziców "Mumspace". Wszystkie przepisy testuję
na sobie, dzieciach i mężu. Przygodę z ograniczaniem mięsa tak na poważnie
rozpoczęłam w styczniu 2021, kiedy to podjęłam się, że przez cały miesiąc będę
jeść roślinnie. Będzie mi ogromnie miło, jeśli przepisy Ci posmakują, a jeśli
podzielisz się zdjęciem i wrażeniami w mediach społecznościowych to oznacz
mnie proszę: @mumspacepl

Śniadania / kolacje

Puszysty omlet
z dodatkami

Składniki (na 1 porcję)
2 jajka
2 łyżki mąki owsianej
odrobina masła
150g-200g owoców (maliny czy
borówki sprawdzą się świetnie)

Sposób przygotowania
Białka ubić na sztywną pianę. Dodać żółtka i powoli mieszać. Dosypywać niewielkie
ilości mąki. Dzięki temu omlet będzie bardziej puszysty.
Na patelni rozpuścić masło, wlać masę na omlet. Smażyć do momentu kiedy będzie
delikatnie złoty, obrócić.
Wyłożyć na talerz, posypać owocami i polać miodem albo syropem klonowym.
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Owsianka na wypasie

Składniki (na 1 porcję)
50 g płatków owsianych (to około 5 łyżek)
200 ml napoju sojowego
banan
Dodatki:
150 g owoców (maliny, borówki)
łyżeczka masła orzechowego albo ulubione
orzechy
kostka gorzkiej czekolady

Sposób przygotowania
Do garnka wlać napój, wsypać płatki i gotować. Banana pokroić i wrzucić do gotującej się
owsianki. Pilnować żeby się nie przypaliło. Wyłączyć. Dodać kostkę czekolady, poczekać
aż się rozpuści.
Gotową przełożyć do miseczki (jeśli jest za gęsta można dodać odrobinę napoju sojowego,
który przy okazji odrobinę schłodzi owsiankę) udekorować owocami i dodać łyżeczkę
masła orzechowego.
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Omlet na słono z
burakami

Składniki ( na 1 porcję)
2 jaja
odrobina masła
Dodatki:
buraczki gotowane
natka pietruszki
ocet balsamiczny
pomidor, mix sałat, vinegret
kromka chleba
sól, pieprz

Sposób przygotowania
Jaja wymieszać widelcem, dodać soli i pieprzu. Usmażyć z obu stron na odrobinie masła.
Buraczki można kupić wcześniej ugotowane (500g np. w Biedronce). Zetrzeć je na tarce z
dużymi oczkami. Doprawić solą, pieprzem, octem balsamicznym i natką pietruszki.
Do gotowego omleta dołożyć buraczki. Podawać z sałatką i chlebem.
Tak naprawdę jest to świetna baza do zdrowego śniadania.
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Szakszuka

Składniki (na 1 porcję)
2 jaja
odrobina masła
200 g pomidorów krojonych z puszki
pół papryki
pół cebuli
odrobina masła
sól
pieprz ziołowy
lubczyk
kolendra mielona
pokrojony szczypiorek

Sposób przygotowania
Cebulę pokroić w drobną kostkę, podsmażyć na maśle. Dodać pomidory i pokrojoną
paprykę. Doprawić przyprawami, przykryć i dusić na średnim ogniu. Kiedy papryka będzie
miękka, zrobić łyżka dwa wgłębienia i tam wbić jaja. Przykryć na kilka minut.
Można podawać z chlebem lub zjeść tylko pyszną szakszukę.
P.S. Jeśli lubisz czarnuszkę to świetnie się sprawdzi do posypania dania.
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Sałatka z hallumi

Składniki (na 1 porcję)
Pomidor cały
Ogórek 40g (jeśli gruntowy to jeden, jeśli
szklarniowy 1/3)
Ogórek kiszony
Garść mieszanki sałat
Hallumi 100g
Jogurt naturalny- 1 łyżka
Ząbek czosnku

Sposób przygotowania
Na talerz wyłożyć garść mix-u sałat. Pomidora i ogórki pokroić, wymieszać z sałatą.
Hallumi pokroić w plastry i położyć na rozgrzanej patelni. Trzymać do zarumienienia. W
między czasie przygotować sos. Jogurt wymieszać z przeciśniętym czosnkiem. Na sałatce
położyć grillowany ser i polać sosem.
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Ryż z owocami

Składniki ( na 1-2 porcje)
3/4 szklanki ryżu do sushi albo risotto
(ok.150g)
3/4 szklanki wody
szczypta soli
0,5 kg jabłek albo śliwek
odrobina masła
łyżeczka erytrolu, cukru trzcinowego
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka soku z cytryny
200 ml mleczka kokosowego
1 łyżka erytrolu, cukru trzcinowego

Sposób przygotowania
Ryż wsypać do garnka, dolać wodę, dosypać szczyptę soli i przykryć pokrywką.
Doprowadzić do wrzenia, później przez 10-12 minut zostawić na małym ogniu. WAŻNE:
Nie podnoś pokrywki przez cały ten czas.
W tym czasie obrać i pokroić jabłka, albo pozbyć się pestek ze śliwek. Włożyć do drugiego
garnka razem z erytrolem (albo cukrem trzcinowym), sokiem z cytryny, cynamonem,
masłem i sokiem z cytryny. Przykryć i przez kilka minut zostawić na małym ogniu.
Kiedy w garnku z ryżem nie będzie widać już wody, dolać mleczko kokosowe, dosypać
erytrol (cukier trzcinowy) i gotować bez przykrycia kolejnych kilka minut - do momentu
kiedy ryż będzie miękki.
Wyłożyć ryż na miseczkę, dodać jabłka albo śliwki.
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Placuczki z serem i
jabłkami

Składniki ( na 1 porcję)
150g twarogu
50g płatków owsianych
1 jajko
cynamon
odrobina masła
1 jabłko
miód/ syrop klonowy

Sposób przygotowania
Jabłko obierz i pokrój w plastry.
Do miski dodaj twaróg, płatki owsiane, jajko i odrobinę cynamonu. Zblenduj. Na patelni
rozpuść masło. Nakładaj po łyżce masy twarogowej, na to połóż plasterki jabłka. Smaż z
obu stron do mocno złotego koloru.

Jeśli robisz więcej
porcji, to po każdym
smażeniu na patelni
zetrzyj ją ręcznikiem
papierowym i nałóż
odrobinę masła.
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Naleśniki
do wszystkiego

Składniki (na 1 porcję)
2 jajka
200 ml napoju sojowego
5 łyżek mąki jaglanej /gryczanej

Sposób przygotowania
Wszystkie składniki wymieszać. Smażyć na patelni z odrobiną tłuszczu.
Jeśli robisz naleśniki na słodko użyj mąki jaglanej, łatwiej się zawijają i nie pękają. Są
podobne jak tradycyjne z mąki pszennej.
Natomiast kiedy w planie masz wytrawne naleśniki użyj mąki gryczanej. Świetnie się do
tego nadaje.
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Gofry bez glutenu

Składniki ( na 1 porcję)
100g mąki owsianej
30g mąki ziemniaczanej, albo ryżowej
3 jajka
200 ml napoju sojowego
szczypta soli
1/4 sody oczyszczonej, albo proszku do
pieczenia
ok. 20 g rozpuszczonego masła

Sposób przygotowania
Wszystkie składniki wymieszać i smażyć w gofrownicy przez kilka minut.
Dodatki: słodki twarożek, dżem, domowa nutella.
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Placuczki bananowe

Składniki ( na 1 porcję)
1 banan
2 jajka
5 łyżek płatków owsianych
1 łyżka kakao
odrobina masła

Sposób przygotowania
Wszystkie składniki zblendować i smażyć na patelni. Można pominąć kakao.
Dodatki: Twarożek na słodko, dżem, świeże owoce.

Jeśli robisz więcej
porcji, to po każdym
smażeniu na patelni
zetrzyj ją ręcznikiem
papierowym i nałóż
odrobinę masła.
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Obiady

Ciecierzyca z papryką,
cukinią i bakłażanem

Składniki ( na ok. 4 porcje)
1 bakłażan
1 cukinia
3 papryki
1 cebula
Słoik ugotowanej ciecierzycy
Śmietanka owsiana
Papryka wędzona, sól, pieprz
ziołowy, lubczyk
Olej
Makaron

Sposób przygotowania
Cebulę pokroić w kostkę, poddusić na odrobinie oleju. Warzywa pokroić w kostkę
(bakłażana, cukinię można obrać). Kiedy cebula się zezłoci, dodać pokrojone warzywa
chwilę podsmażyć. Później dolać niewielką ilość wody, przyprawy i dusić. W momencie
kiedy warzywa zmiękną, dodać ciecierzycę i śmietankę. Doprowadzić do wrzenia.
Można podawać z makaronem. Posypać natką pietruszki.
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Zupa z cukinii i
ogórków kiszonych

Składniki ( na ok. 2-3 porcje)

Garść szpinaku/roszponki
Woda z ogórków (około pół szklanki)
Sok z połowy cytrny
Koperek
Sól, pieprz

1 cebula
Ząbek czosnku
olej / masło klarowane
500 g cukinii
5 ogórków kiszonych
Bulion warzywny lub jaki akurat masz
(dobrą opcją są też eko kostki
bulionowe)

Sposób przygotowania
Cebulę i czosnek pokroić. W garnku rozgrzać odrobinę oleju, wrzucić cebulę i czosnek.
Podsmażać do momentu kiedy cebula zrobi się lekko złota. Koperek pokrój (im więcej tym
lepiej. Do tej ilości pęczek powinien wystarczyć).
Cukinię i ogórki pokroić w kostkę, dorzucić do garnka, chwilę podsmażać (zostaw
odrobinę ogórków, przydadzą się na końcu). Wlać bulion tak, żeby przykrył warzywa,
dodaj część koperku.
Kiedy cukinia będzie miękka, zblendować wszystko. Dodawać soku z cytryny i wody z
ogórków. Doprawić solą i pieprzem.
Podawać posypane koperkiem, pokrojonymi ogórkami i polane odrobiną oleju (np. z lnu)
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Chłodnik

Składniki ( na ok. 4-5 porcji)
3 ugotowane buraki
600 g jogurtu, jogurtu sojowego
1 szklanka zakwasu buraczanego
4 rzodkiewki
pół ogórka szklarniowego
2 łyżki posiekanego szczypiorku
2 łyżki posiekanego kopru
Ząbek czosnku
opcjonalnie: 250 ml zimnej wody lub
bulionu

Sposób przygotowania
Rzodkiewki i ogórka pokroić w kosteczkę. Do garnka/miski w którym chłodnik będzie
przechowywany dodać jogurt, zakwas, warzywa. Wymieszać. Wcisnąć czosnek, buraki
zetrzeć na grubych oczkach. Doprawić solą i pieprzem, wsypać pokrojony szczypiorek i
koper. Wymieszać. Jeśli chłodnik jest za gęsty można dolać zimnej wody lub zimnego
bulionu.
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Naleśniki z fasolką,
papryką i serem

Składniki ( na ok. 4-5 porcji)
2 puszki fasoli czerwonej
1 cebula
4 papryki
Ulubiony ser
Oregano, sól, pieprz, papryka wędzona
Naleśniki przygotować zgodnie z przepisem
na str. 39
Można wykorzystać gotowe tortille.

Sposób przygotowania
Cebulę pokroić w kostkę. Poddusić na niewielkiej ilości oleju. Paprykę pokroić w kostkę.
Dorzucić do cebuli i poddusić. Można dodać niewielką ilość wody. 1 puszkę fasoli
zblendować, drugą zgnieść widelcem. Wszystko wsypać do papryki, doprawić. Farsz
gotowy; podawać na gorąco z ulubionym serem.
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Makaron z sosem
pomidorowym i tofu
(bolognese)

Składniki ( na ok. 5-6 porcji)
2 kostki wędzonego tofu
2 puszki pomidorów krojonych
1 cebula
1 papryka
Sól, pieprz, zioła prowansalskie,
papryka słodka, papryka wędzona
Można też użyć gotowej mieszanki do
spaghetti bolognese (np. Knorr 100%
naturalnych składników)

Sposób przygotowania
Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na odrobinie oleju. Tofu pokruszyć w rękach dodać
do cebuli, doprawić solą, pieprzem, papryką wędzoną. Podsmażyć.
Paprykę pokroić w kostkę. Dodać do tofu. Pomidory wlać na patelnię. Doprawić.
Podawać z makaronem i natką pietruszki.
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Makaron z tuńczykiem

Składniki (na 4 porcje)
1 cebula
2 puszki tuńczyka
jogurt duży 400g
Sól, pieprz
Szczypiorek
200 g makaronu
600 g brokułów

Sposób przygotowania
Cebulę pokroić i podsmażyć do złotego koloru na odrobinie oleju. Dodać odsączonego
tuńczyka, rozdrobnić podsmażyć. Dodać jogurt, doprawić solą i pieprzem. W między
czasie ugotować makaron i brokuł. Podawać posypane szczypiorkiem.
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Ziemniaki z fasolą,
marchewką

Składniki (na 6-8 porcji)
3 papryki
3 marchewki
1 cebula
2 puszki fasoli
2 tofu wędzone
1 kg ziemniaków
Sól, pieprz ziołowy, lubczyk, papryka
wędzona, majeranek, bio kostka
rosołowa, woda
szczypiorek/natka pietruszki

Sposób przygotowania
Cebulę pokroić, podsmażyć na odrobinie oleju w garnku. Paprykę i tofu pokroić w kostkę,
marchewki w półksiężyce. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Wszystkie warzywa
wrzucić do garnka, podsmażyć. Wlać wody do ok. połowy wysokości warzyw. Dodać
kostkę bulionową i gotować. Kiedy warzywa zmiękną, dodać odsączoną fasolę i tofu.
Doprawić solą i przyprawami.
Podawać posypane szczypiorkiem lub natką pietruszki.
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Gulasz z soczewicy

Składniki (na 4-5 porcji)
Pasta gulaszowa
2 cebule
olej
przyprawy
(2 łyżki słodkiej papryki, 1/2 łyżeczki ostrej
papryki, 2 łyżki papryki wędzonej, 1 łyżka
mielonego kminku)
Szklanka bulionu

Pasta gulaszowa
1 marchew
3 papryki
100 g soczewicy
200 g ciecierzycy
700 g passaty pomidorowej
woda do uzupełniania
sól, pieprz, papryka słodka, papryka
wędzona

Sposób przygotowania
Pasta gulaszowa
Cebulę pokroić, poddusić do miękkości na oleju, dodać przyprawy i wlać bulion. Gotować
około 10 minut. Zblendować.
Gulasz
Warzywa pokroić wedle uznania. Do dużego garnka wlać olej (tak, żeby przykrył dno) i
rozgrzać go. Na rozgrzany olej wrzucić warzywa na 3-4 minuty. Później wlać passatę,
dodać ciecierzycę i soczewicę, gotować do miękkości, doprawić. Uzupełniać wodę, jeśli
zajdzie potrzeba.
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Skwarki z tofu,
ziemniaki, twarożek

Składniki ( na ok. 4 porcje)
Skwarki z tofu
2 opakowania wędzonego tofu
1 cebula
papryka wędzona
majeranek
sól / sos sojowy
olej / masło klarowane

Twarożek z nerkowców
200 g nerkowców (namoczonych)
sok z cytryny
napój sojowy
sól, pieprz
koperek

Pozostałe składniki
ziemniaki 600 g
ogórki kiszone
duszona papryka (str. 39)
inna surówka

Sposób przygotowania
Ziemniaki obrać, ugotować.
Tofu odsączyć z zalewy, pokroić w kostkę, doprawić papryką wędzoną, majerankiem, solą
i pieprzem. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni na odrobinie oleju, bądź na
niewielkiej ilości masła klarowanego. Kiedy cebulka będzie lekko brązowa, dodać
doprawione tofu. Podsmażać kilka minut, najlepiej do momentu kiedy kostki chociaż z
jednej strony będą chrupkie.
Nerkowce namaczać w gorącej wodzie minimum godzinę (a im dłużej tym lepiej). Później
odsączyć, przesypać do pojemnika w którym będziesz używać blendera. Dodać odrobinę
napoju sojowego, sok z cytryny, sól, pieprz i blendować. Ilość napoju sojowego i soku z
cytryny uzależniona jest od konsystencji i smaku jaki chcesz uzyskać. Powinno
przypominać twarożek. Na samym końcu dodać koperek i już nie blendować.
Wszystkie składniki ułożyć na talerzu, dodać ziemniaki i warzywa.
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Na słodko

Czekoladowo czekoladowe

Skadniki

Dodatki:
sól himalajska
owoce leśne/ maliny / figi
płatki migdałów
syrop klonowy

Spód:
pół szklanki zalanych wrzątkiem daktyli
do i rozmokniętych ok. 2 godziny
50 g płatków owsianych
3 łyżki kakao
100 g orzechów- u mnie ziemne oraz
nerkowce
50 g wiórków kokosowych
Masa:
mała śmietanka 30%
200 g mascarpone/ serka
homogenizowanego
2 łyżki kakao
dowolny słodzik: kilka kropelek stewii/
ksylitol w proszku /miód

Sposób przygotowania
Wszystkie składniki razem z wodą, w której miękły daktyle miksujemy na prawie jednolitą
masę i wykładamy nią formę tarty. Na czas robienia kremu, tartę wkładamy do lodówki.
Ubijamy śmietankę; do ubitej powoli dodajemy serek mascarpone. Później dosładzamy i
dodajemy kakao. Wylewamy na spód i odstawiamy do lodówki. Po ok.30 minutach krem
nabierze odpowiedniej konsystencji i można tartę udekorować. Należy przechowywać ją w
lodówce.
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Tarta cytrynowa

Składniki
Kruchy spód tarty:
200 g mąki kukurydzianej
2 żółtka
100 g masła
30 g cukru pudru
2 łyżki bardzo zimnej wody
szczypta soli

Masa cytrynowa:
250 ml wody
sok wyciśnięty z 4 cytryn
160 g cukru
3 kopiaste łyżki mąki ziemniaczanej
50 g masła
3 żółtka

Beza:
5 białek
250 g cukru
2 łyżki mąki ziemniaczanej

Sposób przygotowania
KRUCHY SPÓD TARTY
Masło, mąkę, sól, cukier rozetrzeć w palcach na kruszonkę. Dodać żółtka, wodę i szybko
zagnieść na gładkie ciasto. Odstawić na talerzu do lodówki na minimum pół godziny.
Ciasto wałkować do rozmiarów formy na tartę o średnicy 24-26 cm. Przełożyć ciasto do
formy, nakłuć i schłodzić 15 minut w lodówce bądź zamrażalniku.
Ciasto piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200°C (termoobieg) lub 210°C (bez
termoobiegu) przez około 20 minut, aż delikatnie się zarumienieni.
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Tarta cytrynowa

NADZIENIE CYTRYNOWE
W miseczce wymieszać sok z mąką i żółtkami. W rondelku rozpuścić masło, następnie w
kolejności dodać (cały czas mieszając i podgrzewając na bardzo małym ogniu) cukier,
wodę i mieszankę żółtek z mąką. Nie doprowadzać do wrzenia! Gdy masa zgęstnieje, zdjąć
z ognia. Ostudzić.
BEZA
Białka ubić na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodawać stopniowo cukier i mąkę
ziemniaczaną.
Na podpieczony spód wyłożyć ostudzoną masę cytrynową, przykryć ją pianą z białek.
Włożyć do piekarnika i piec w temperaturze 180°C przez ok. 20 minut, aż piana zacznie
się delikatnie rumienić.
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Banofie Pie

Składniki
Spód:
100 g orzeszków ziemnych
(innych dowolnych
orzechów)
100 g suszonych daktyli
100 g wiórek kokosowych
3 łyżki kakao
szczypta soli
I warstwa:
Pozostałe składniki:
100 g suszonych daktyli
4-5 dojrzałych bananów
100 g masła orzechowego
gorzka czekolada
szczypta soli
II warstwa:
100 g suszonych daktyli
100 g masła orzechowego
puszka mleka kokosowego (tylko stała część)
szczypta soli

Sposób przygotowania
Namoczyć daktyle, po 100 g daktyli do trzech miseczek i zalewać wrzątkiem. Zostawić
daktyle na kilkanaście minut (w między czasie przygotować blaszkę i resztę składników).
W blenderze rozdrobnić orzechy oraz wiórki kokosowe. Wsypać do miski razem z kakao i
szczyptą soli.
Kiedy daktyle są miękkie, zblendować jedną miskę (wodę z moczenia zostawić- może
przydać się kiedy ciasto będzie zbyt gęste). Zblendowane daktyle dodać do orzechów i
wymieszać, aż powstanie jednolita, gęsta masa na spód. Jeśli masa się nie klei dolać
odrobinę zimnej wody. Jeśli masa jest zbyt mokra i klei się za bardzo do rąk dodać mąkę
kokosową.
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Banofie Pie
Sposób przygotowania ciąg
dalszy

Spód wyłożyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, odstawić na bok.
Zblendować pierwszą warstwę, daktyle i masło orzechowe z odrobiną soli (ma ją być czuć,
warto spróbować i ewentualnie dodać więcej). Powstałą masą posmarować spód ciasta.
Banany pokroić na ok 2-3 cm plastry i położyć na pierwszej warstwie.
Kolejno zblendować daktyle, masło orzechowe i gęstą część mleka kokosowego (po
włożeniu mleka kokosowego do lodówki na noc stała część zbiera się na górze, a woda
zostaje na dole – wodę można użyć do zielonego koktajlu, albo do 3-4 łyżki do
rozpuszczenia czekolady na wierzch).
Na banany wyłożyć drugą warstwę masy i ciasto włożyć na ok pół godziny do zamrażarki.
Na patelni rozpuścić gorzką czekoladę. Wlać 3-4 łyżki wody, która została w puszcze
mleka kokosowego, żeby czekolada nie była zbyt twarda.
Wyjąć ciasto z zamrażarki i wylać na nie czekoladę. Schłodzić w lodówce przez kilka
godzin, żeby lepiej się kroiło. Dobrze jest przygotować je dzień przed podaniem.

Można podwoić ilość
składników z drugiej
warstwy (będzie wtedy
pysznie x2)
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Ciasteczka owsiane

Składniki
200 g płatków owsianych
70 g orzechów włoskich
70 g pestek dyni
1 banan
6-8 suszonych moreli
6-8 suszonych śliwek
10 daktyli
1 łyżka kakao
cynamon do smaku
200 ml ciepłej wody

Sposób przygotowania
Płatki owsiane, orzechy i pestki zmielić w blenderze (kielich z ostrzem w kształcie S)
Suszone owoce namoczyć w ciepłej wodzie (jeśli trafią się mocno wysuszone), później
pokroić. Wszystkie składniki wymieszać, uformować kształt ciasteczek. Wyłożyć na papier,
piec w 180 st. stopniach przez 30 minut.
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Bananowo-orzechowy
deser specjalny

Składniki (na 6 porcji):
6 bananów
2 czubate łyżki masła
orzechowego
1 czubata łyżka kakao
napój sojowy (do regulowania
gęstości deseru)
dodatki: maliny, wiśnie, suszona
miechunka, listki mięty

Sposób przygotowania
Banany, masło orzechowe i kakao zblendować. Gęstość regulować ilością dolewanego
napoju sojowego (deser powinien być dość gęsty). Przełożyć do miseczek i dodać maliny i
miechunkę. Zamiast malin mogą być inne kwaśne owoce (mrożone maliny są dość kwaśne).
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Pasty,
dodatki

Hummus

Składniki ( na ok. 4 porcje)
200 g ugotowanej ciecierzycy
2 ząbki czosnku
sok z cytryny ok. łyżki
2 łyżki tahini
2 łyżki oliwy
woda przegotowana
sól
kminek mielony lub kumin
rzymski

Sposób przygotowania
Ciecierzycę, czosnek, sok z cytryny, tahini, przyprawy i oliwę wrzuć do miski i zblenduj.
Ilośćwody jaką dodasz zależy od tego jaką konsystencję chcesz uzyskać.
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Ciecierzycowa

Składniki ( na ok. 4 porcje)
200 g ciecierzycy (pół słoika)
100 g fasoli białej
1/4 cebuli
2 łyżki kaparów
3 łyżki marynowanych grzybków
sól
1 łyżka musztardy stołowej
1 łyżeczka chrzanu (opcjonalnie)
2 łyżki majonezu (może być
wegański)
2 łyżki zalewy z kaparów
1 ogórek kiszony

Sposób przygotowania
Cebulkę kroimy drobno, wsypujemy do miski. Dodajemy odrobinę soli i zalewy z kaparów.
Odstawiamy.
Grzybki, kapary, ogórka kroimy drobno.
Ciecierzycę, fasolę oraz majonez, musztardę i chrzan blendujemy na gładką masę. Masę
dodajemy do cebuli i wsypujemy pokrojone warzywa i grzyby. Mieszamy. W razie potrzeby
dosalamy.

| 34 | EBOOK MUMSPACE

Fasolowa z wędzoną
śliwką

Składniki ( na ok. 4 porcje)
puszka białej fasoli
6-7 suszonych pomidorów
4 wędzone śliwki namoczone
sól
1 łyżeczka musztardy
papryka chilli
1-2 łyżki oleju z suszonych
pomidorów

Sposób przygotowania
Śliwki namoczyć wcześniej w gorącej wodzie.
Wszystkie składniki zblendować. Ilość pikantnej przyprawy (np. papryka chilli) zależy od
stopnia pikantności jaki chcecie uzyskać.
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Bakłażanowa

Składniki ( na ok. 4 porcje)
bakłażan
cebula
2 łyżki kaparów
2 łyżki zalewy z kaparów
oliwa
sól
pieprz
sok z cytryny
koperek

Sposób przygotowania
Bakłażana natłuścić oliwą, nakłuć i upiec w piekarniku w 200 stopniach przez około 20
minut.
Wyjąć, przekroić i wydrążyć. Wystudzić.
Cebulę i kapary pokroić drobno. Cebulę posolić i zalać zalewą z kaparów, odstawić.
Koperek pokroić. Środek bakłażana pokroić w kostkę. Wszystkie składniki wymieszać.
Sok z cytryny dolać według uznania.
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Smalczyk z fasoli

Składniki ( na ok. 4 porcje)
1 puszka białej fasoli
1 cebula
1 jabłko
majeranek
sól
masło lub oliwa

Sposób przygotowania
Cebulę pokroić i poddusić na maśle. Jabłko obrać i zetrzeć na tarce, na dużych oczkach.
Do podduszonej cebuli dodać starte jabłko, doprawić majerankiem (śmiało, im więcej tym
lepiej). Fasolę i część cebuli oraz jabłka zblendować, dosolić. Pozostałą cebulę dodać do
smalczyku i wymieszać. Ewentualnie doprawić solą.

Jeśli dodasz
masła i będziesz
przechowywać w
lodówce smalczyk
stężeje.
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Papryka duszona

Składniki ( na ok. 4 porcje)
2 papryki
majeranek
oregano
masło
sól

Sposób przygotowania
Paprykę pokroić w kostkę. Na patelni rozpuścić masło. Dorzucić paprykę i dolać odrobinę
wody. Dusić do miękkości pod przykryciem. W razie potrzeby dolewać niewielkie ilości
wody. Na końcu doprawić dużą ilością oregano i majeranku, dosolić.

| 39 | EBOOK MUMSPACE

Cukinia duszona

Składniki ( na ok. 4 porcje)
cukinia
2 ząbki czosnku
sól
pieprz
lubczyk albo natka pietruszki
oliwa

Sposób przygotowania
Cukinię obrać i jeśli trzeba wydrążyć. Na patelnię wylać oliwę i wycisnąć ząbki czosnku.
Lekko podsmażyć i pilnować, żeby się nie przypaliło. Dodać cukinię i dusić do miękkości.
Doprawić solą i pieprzem. Kiedy cukinia będzie miękka, zdjąć z kuchenki. Na końcu
dosypać lubczyku bądź natki pietruszki (najlepiej świeże liście).
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Pasta z tofu
i ogórka kiszonego

Składniki ( na ok. 4 porcje)
2 opakowania wędzonego tofu
1/2 cebuli
4 ogórki kiszone
papryka wędzona
sól / sos sojowy, pieprz
1 łyżka musztardy stołowej
2 łyżki majonezu (może być w
wersji wegańskiej)
1 łyża jogurtu naturalnego

Sposób przygotowania
Tofu odsączyć z zalewy. Można rozdrobnić palcami, albo zetrzeć na grubych oczkach
tarki. Cebulę i ogórki pokroić w drobną kostkę. Wszystkie składniki połączyć, wymieszać i
doprawić wedle uznania. Podawać z warzywami, na kromeczkach.
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Pieczona ciecierzyca

Składniki ( na ok. 4 porcje)
słoik ugotowanej ciecierzycy
sól, papryka wędzona, papryka
słodka, opcjonalnie papryka
chili,olej/oliwa

Sposób przygotowania
Przyprawy wymieszać z olejem lub oliwą. Ciecierzycę wysypać na blachę i wsadzić do
nagrzanego na 200 stopni piekarnika. Piec około 15-20 minut.
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Smacznego!
Dania, ciasta i przekąski z tego e-booka sprawiły mi ogrom frajdy podczas
gotowania, przygotowywania oraz smakowały nam w trakcie jedzenia.
Przygotowuję je na co dzień, niektóre znajdują się na stole kiedy
świętujemy, a jeszcze inne genialnie sprawdzą się jako... prezent.

Będę bardzo wdzięczna, jeśli dasz mi znać jak smakowały Ci potrawy z
moich przepisów. Chętnie zobaczę je też na zdjęciach w Twoich mediach
społecznościowych. Nie zapomnij mnie oznaczyć @mumspacepl

Jedzenie jest po to, by się nim cieszyć, dzielić i je
celebrować, a zdrowe, pożywne posiłki powinny być
również kolorowe, smaczne i przede wszystkim radosne.
JAMIE OLIVER

