
Dania dla 
brzucha 
i ducha

36 przepisów przepisów 
na wege ucztę z bliskimi

Ania Dymarczyk-Chlebicka



Te przepisy to ogrom wspomnień z warsztatów, wyjazdów, 
okresu ciąży i karmienia, gdy byłam wiecznie głodna. Spisa-
łam je z tęsknoty za gotowaniem. Motywacją była dla mnie  
chęć przekazania klimatu mojej kuchni synkowi oraz radość 
wspierania mojej przyjaciółki Basi w nauce gotowania. Jedze-
nie łączy ludzi. To moja ulubiona funkcja posiłków! Ma być 
smacznie, zdrowo i prosto. A przede wszystkim razem! Dlate-
go posyłam je w świat z nadzieją, że będą łączyły kolejnych 
głodomorów.

Ania Dymarczyk



Ania to moja przyjaciółka, pieszczotliwie nazywam ją też “ognistą siostrą”. Znamy się od wielu lat. 
Jeszcze kiedy mieszkałam w Krakowie, stworzyłyśmy projekt “Jalla! Odzyskaj ciało”. Od 2013 r. ży-
jemy w różnych miastach, rozwijałyśmy swoje zawodowe pasje i założyłyśmy rodziny. A odległość 
i nowe życiowe wyzwania nie miały wpływu na naszą wyjątkową więź.

Łączy nas bardzo wiele, a jak to w przyjaźniach - również wspólne przygody, którym zawsze to-
warzyszyło… jedzenie. Bo z Anią tak już jest - nie ma spotkania bez gotowania, zapachów, brzę-
ku talerzy, rozmów przy stole. Ania jest dla mnie od zawsze taką mobilną Westalką - strażniczką 
ognia. W starożytności Westalki siedziały w jednym miejscu i strzegły ogniska. Ania, ciągle roz-
tańczona, ciągle w ruchu,  zawsze, gdzie tylko się pojawiła, przynosiła ogień z sobą. A wraz z tym 
ogniem swoje pyszne jedzenie.

Mamy z rodziną i przyjaciółmi mnóstwo zabawnych historii o Ani miłości do gotowania. Na przy-
kład o tym, jak na przystanku w podróży autostopem gotowała na kuchence turystycznej… zupę 
z soczewicy (bo przecież TRZEBA się odżywić na resztę drogi!).

Albo o tym, że przez cały, wielotygodniowy trekking w indyjskim Ladakhu miała z sobą w pleca-
ku... garnek i butlę (aby w przerwach ciało mogło się zregenerować ciepłą strawą, a głowa odpo-
cząć przy ulubionej czynności). Lub też o tym, jak podczas żeglowania w Dalmacji, niewzruszona 
bujaniem zeszła pod pokład - żeby w porze obiadowej ugotować współpasażerom coś pożywne-
go.  A nasze wspólne warsztaty - czy to w beskidzkiej wsi Więciórka, czy to na chorwackiej Bez-
ludnej Wyspie, zaczynały się ZAWSZE tak samo: od namoczenia cieciorki na hummus :)

Ania nauczyła mnie mnóstwa niesamowitych rzeczy: tańczenia tak, jakby nikt nie patrzył (albo 
właśnie tak jakby patrzyli wszyscy!), doświadczania przyrody innymi zmysłami niż wzrok, robienia 
gigantycznych baniek mydlanych, rozsmakowywania się w jedzeniu - tak jak w życiu... 
To dzięki Ani jestem taką niepokorną nauczycielką jogi, to dzięki Ani odważyłam się na zostanie 
żoną, a potem mamą (bo ona odważyła się pierwsza), to Ania wspiera mnie teraz w tym, żeby 
gotować - i poprzez gotowanie zadbać o siebie i bliskich.

Przepisy na jej legendarne proste i szybkie w przygotowaniu, a jednocześnie przepyszne, pomy-
słowe i odżywcze dania (spróbujcie tylko spaghetti z pokrzywowym pesto from Więciórka, albo 
makaronu z bakłażanem i fetą z Bezludnej Wyspy) to najpiękniejszy prezent jaki mogłam od Ani 
dostać. Z radością posyłam go dalej - do Was. 

Gotowanie  w wydaniu Ani to wyraz miłości, przyjaźni, dzielenia się i dbania o bliskich. A przede 
wszystkim celebrowania Tu i Teraz. To naprawdę kuchnia dla Brzucha i dla Ducha.

Dziś Ania nie może stanąć przy kuchni. Jeszcze wiosną 2020 planowała prowadzenie nowych 
grup lowenowskich. Rozmawiałyśmy o wspólnych warsztatach. A potem znienacka spadła na 
nią choroba, która w kilka miesięcy przykuła ją do łóżka.Według lekarzy Ania cierpi na nieuleczal-
ne stwardnienie zanikowe boczne, które kawałek po kawałku zabiera jej władzę w ciele. Mimo 
wszystko, wierzę, że to nie jest wyrok.

 
Dopóki jest nadzieja, będziemy walczyć o zdrowie Ani i powrót do normalnego życia, by mogła 
w pełni nacieszyć się byciem mamą i żoną, siostrą, córką i przyjaciółką…  A może stanie się cud  
i jeszcze razem wszyscy zatańczymy? 
 
Tymczasem Ania, w swoim stylu, znalazła sposób na dzielenie się jedzeniem - przy użyciu eye 
trackera, specjalnego urządzenia, które śledzi ruchy oka, spisuje swoje ukochane przepisy, tak, 
żebyśmy teraz my przejęli pałeczkę, postawili gary na ogniu i mogli cieszyć się pysznymi, sezono-
wymi smakami, w towarzystwie bliskich. 
 
Ten ebook jest sposobem na podtrzymanie ognia, dzielenie się i wspólne ucztowanie. Ania jest 
autorką wszystkich przepisów, które w nim znajdziecie. Całość zysku z jego sprzedaży zostanie 
przekazana na jej leczenie i rehabilitację.
 
Smacznego, Kochani! Lub raczej - jak ma w zwyczaju mówić Ania - OMMMM MNIAM MNIAM!

Basia Tworek



  ciepłe śniadania

Kasza jaglana z dynią i orzechami ›

Kasza jaglana z batatami i nerkowcami ›

Szakszuka ›

Ciepły hummus z jajkiem ›

13
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22

Kasza gryczana z pieczonymi burakami, oliwkami i serem kozim ›

Kasza gryczana z porem, fetą i suszonymi pomidorami ›

Jajka na szparagach ›

Tortilla ›

Kasza jaglana z porem, marchewką i kaparami ›

14
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25

spis 
treści

  obiady

  kolacje

Marchewka z rodzynkami ›

Sałatka z pieczonych buraków ›

Bakłażany z Bezludnej Wyspy ›

Spaghetti z marchewką i słonecznikiem ›

Zupa ryżowa ›

Brukselka z orzechami ›

Warzywne risotto ›

Sałatka z bobu i pomidorów ›

Wege musaka ›

Risotto ze szparagami ›

Krem z pora ›

Biała kapusta z pomidorami ›

Soczewica à la kaczka ›
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Risotto ze szpinakiem i nerkowcami ›
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Cieciorka w pomidorach ›

Makaron z bobem ›

Zupa z czerwonej soczewicy ›

Gulasz z fasoli mung ›

Makaron z bakłażanem i fetą ›

Sałatka z fasolki szparagowej z sezamem ›

Gulasz marokański ›

Makaron z porem ›

Dynia hokkaido z nerkowcami i pastą tahini ›

Curry z ziemniakami i kalafiorem ›

Spaghetti z pokrzywowym pesto z Więciórki ›

Zapiekanka z białych warzyw ›
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To jak zaczynasz dzień, może mieć wpływ na twoje samopo-
czucie przez jego resztę. Dlatego właśnie tak ważne są po-
ranne rytuały. Dla niektórych jest to medytacja lub ulubio-
na sekwencja jogi. Może ktoś z was lubi rano wpatrywać się  
w drzewo za swoim oknem i obserwować jak poruszają się 
na nim liście? Dla innej osoby nieodłącznym elementem jest 
powoli wypita szklanka ciepłej wody z cytryną. To co jed-
nak chyba większość z nas lubi najbardziej to zdrowe i aro-
matyczne śniadanie! Jeśli znajdziesz czas, zachęcam cię do 
przygotowania go w wersji ciepłej, która rozgrzeje twój or-
ganizm i naładuje energią!

ciepłe 
śniadania
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WEGETARIAŃSKIE / WEGAŃSKIE

Kasza jaglana 
z dynią i orzechami

2 duże lub 4 małe porcje

1. Kaszę jaglaną przesyp na sitko i dokładnie opłucz zimną 
wodą. Wlej do garnka ok. 700 ml wody. Zagotuj i dodaj ka-
szę. Podczas gotowania mieszaj cały czas, żeby kasza się nie 
przypaliła. W trakcie dodaj 2 szczypty soli. Kiedy kasza wchło-
nie całą wodę, zdejmij garnek z ognia.

2. Pokrojoną w kostkę dynie podsmaż (na oleju) w garnku. 
Jabłka pokrój w ósemki i oczyść z gniazd nasiennych. Następ-
nie dołóż je na patelnię. Zmniejsz ogień i duś przez ok. 5 mi-
nut. Przypraw i dodaj masło. Dokładnie wymieszaj.

3. Orzechy włoskie wsyp na patelnię i praż (bez dodatku 
tłuszczu) przez około 2- 3 minuty. Od czasu do czasu poru-
szaj patelnią, żeby uniknąć przypalenia.

4. Do dyni dodaj ugotowaną kaszę i prażone orzechy.  
Przypraw. Wymieszaj i przełóż na głęboki talerz. Możesz ude-
korować kilkoma kroplami miodu.

1 szklanka 
(200g)

kasza jaglana, 
sucha

1½ szklanki 
(300g)

dynia, np. 
hokaido, 
pokrojona  
w dużą kostkę

2 małe sztuki 
(200g)

jabłka

2 garści 
(60g) 

orzechy 
włoskie

1 łyżka (20g) masło

2 łyżki (20g) olej rzepakowy

1 łyżka (25g) miód

do smaku sól, cynamon, 
gałka 
muszkatołowa

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień
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1. Kaszę ugotuj w małej ilości osolonej wody. Postaraj się, 
żeby nie była rozgotowana.  

2. Buraki dobrze wyszoruj i owiń w folię aluminiową lub bez-
pośrednio ułóż w naczyniu żaroodpornym. Włóż do nagrza-
nego piekarnika (ok. 220°C ). Piecz przez około 30 minut. 

3. Po ostygnięciu obierz je ze skórek i pokrój w dużą kostkę. 
Oliwki przekrój na pół. Przełóż kaszę i buraki na talerz. Posyp 
oliwkami i koperkiem. 

4. Na koniec skrop oliwą, cytryną i posyp przyprawami. Po-
dawaj z pokruszonym serem.

WEGETARIAŃSKIE

Kasza gryczana z pieczonymi 
burakami, oliwkami  

i serem kozim 
2 duże lub 4 małe porcje

1 szklanka
(200g)

kasza gryczana, 
sucha

6 sztuki
(600g)

buraki,  
w skórkach

garść
(45g)

oliwki czarne, 
bez pestek

kostka
(200g)

ser kozi

4 łyżki 
(40g)

oliwa z oliwek

3 łyżki 
(15g)

sok z cytryny

kilka łyżek koperek, 
poszatkowany

do smaku pieprz, sól, 
oregano, 
bazylia

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Całoroczne
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1. Cebulę obierz i pokrój w piórka. Paprykę i cukinię (lub ba-
kłażan*) pokrój w kostkę. 

2. Podsmaż warzywa na oliwie. Następnie dodaj pokrojone 
w kostkę pomidory i plasterki czosnku. Następnie na sos 
wbij jaja. Warto zrobić to uważnie, żeby żółtka się nie ścięły. 
Zmniejsz ogień i przykryj na kilka minut. Kiedy białko będzie 
już dobrze ścięte, posyp kolendrą lub pietruszką. Wyłóż po-
trawę na talerze i podawaj z pieczywem.

3. W przepisie możesz używać dowolnych warzyw 
(np. paprykę, cukinię lub bakłażan), w dowolnych pro-
porcjach i zestawieniach. Kieruj się swoim smakiem. 
 

*Jeżeli będziesz używać bakłażana, pamiętaj: przed doda-
niem do potrawy trzeba go pokroić w plastry, lekko posolić, 
odstawić na kilka minut, a na koniec odcisnąć z wody na pa-
pierowym ręczniku lub ściereczce.

WEGETARIAŃSKIE

Szakszuka
2 duże lub 4 małe porcje

1 sztuka
(150g)

papryka, np. 
czerwona

1 mała sztuka
(ok. 240g)

cukinia lub 
bakłażan

1 duża sztuka
(150g)

cebula

4 sztuki
(600g)

pomidory

4 sztuki jajka

2 łyżki 
(20g)

oliwa

2 ząbki czosnek

4 łyżki (40g) kolendra lub 
pietruszka, 
pokrojone

do smaku sól, pieprz

4 kromki ulubione 
pieczywo

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato i Jesień

1. Umyj i odetnij zdrewniałe części szparagów, resztę prze-
krój na pół i podsmaż na oliwie z czosnkiem.

2.  Następnie wbij na wierzch jajka i smaż jak sadzone – tak 
żeby żółtko było płynne. Przypraw. 

3. Przełóż danie na talerz.  Możesz podawać z pieczywem.

WEGETARIAŃSKIE

Jajka na szparagach
2 porcje

mała garść
(300g)

zielone 
szparagi

2 sztuki jajka

2 łyżki (20g) oliwa

2 ząbki czosnek

do smaku sól, pieprz

4 kromki ulubione 
pieczywo, 
najlepiej żytnie

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Wiosna
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1. Kaszę jaglaną przesyp na sitko i dokładnie opłucz zimną 
wodą. Wlej do garnka ok. 700 ml wody. Zagotuj i dodaj ka-
szę. Podczas gotowania mieszaj cały czas, żeby kasza się nie 
przypaliła. W trakcie gotowania dodaj 2 szczypty soli. Kiedy 
kasza wchłonie całą wodę, zdejmij garnek z ognia.

2. Bataty obierz i pokrój w kostkę. Olej rozgrzej na patelni. 
Następnie dodaj bataty i nerkowce. Przypraw. Po kilku mi-
nutach dodaj ½ szklanki wody i duś pod przykryciem aż ba-
taty będą miękkie.

3. Bataty połącz z kaszą. Przełóż na talerz i udekoruj tahini 
i granatem.

WEGAŃSKIE

Kasza jaglana 
z batatami i nerkowcami

2 duże lub 4 małe porcje

1 szklanka
(200g)

kasza jaglana, 
sucha

2 małe sztuki
(300g)

bataty

2 łyżki
(20g)

oleju kokoso-
wego lub 
rzepakowego

2 garści 
(60g)

orzechy 
nerkowca

4 łyżki (60g) pasta tahini

do smaku sól, cynamon, 
gałka 
muszkatołowa, 
mielone 
goździki 

do dekoracji granat

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Całoroczne
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1. Por obierz z zewnętrznych zielonych liści. Poszatkuj go 
w talarki. Pomidory lekko odcedź z oleju i pokrój w mniejsze 
kawałki. Podsmaż na oleju pora razem z pomidorami. Przy-
praw.

2. Kaszę ugotuj w niewielkiej ilości osolonej wody. Mieszaj 
od czasu do czasu, żeby kasza nie przywarła do garnka.

3. Kaszę połącz z porem i pomidorami. Przełóż danie na ta-
lerz. Udekoruj pokruszonym serem i natką.

WEGETARIAŃSKIE

Kasza gryczana 
z porem, fetą 

i suszonymi pomidorami
2 duże lub 4 małe porcje

1 mała sztuka 
(100g)

por

5 sztuk
(100g)

suszone 
pomidory

1 szklanka
(200g)

kasza gryczana, 
sucha

¾ kostki 
(150g)

ser feta

3 łyżki (30g) olej rzepakowy

2 łyżki (20g) natka 
pietruszki

do smaku pieprz, sól, 
oregano

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień i Zima
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1. Cieciorkę namocz w wodzie przez noc (na ok. 8 godzin). 
Następnie ugotuj ją w małej ilości wody z dodatkiem kuminu, 
czosnku i suszonej bazylii. Na końcu dodaj pół łyżeczki soli. 
Gotuj, aż cieciorka będzie miękka. Cieciorka może gotować 
się 2 godziny, a czasem dłużej.

2. Odłóż łyżkę cieciorki a resztę połącz z tahiną (propor-
cja 4:1), świeżo wyciśniętym czosnkiem i sokiem wyciśnię-
tym z cytryny. Zblenduj wszystko na gładko. Przypraw pie-
przem i solą.

3. Jajka ugotuj na pół-twardo, obierz i pokrój w ćwiartki. Hu-
mmus przełóż do miski, dodaj jeszcze ciepłe ćwiartki jajek. 
Posyp cieciorką i skrop oliwą. Sezam upraż na suchej pa-
telni i ułóż na wierzchu hummusu. Danie udekoruj poszat-
kowaną pietruszką lub kolendrą. Wiosną możesz podać hu-
mmus z rzeżuchą łąkową.

4. Hummus podawaj z ulubionym pieczywem i świeżymi 
lub kiszonymi warzywami.

WEGETARIAŃSKIE

Ciepły hummus
z jajkiem

2 duże lub 4 małe porcje

1¼ szklanki
(220g)

cieciorka, 
sucha

ok. 6 łyżek 
(100g)

pasta tahinI

4 sztuki jajka

6 łyżek (60g) oliwa

4 łyżki (40g) sezam

3 ząbki czosnek

½ sztuki cytryna

½ łyżeczki kumin

do smaku sól, pieprz, 
suszona bazylia

¼ pęczku kolendra lub 
pietruszka

4 kromki ulubionego 
pieczywa

świeże lub 
kiszone 
warzywa,
opcjonalnie:
rzeżucha 
łąkowa

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Całoroczne

1. Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie. Następnie 
pokrój je w talarki. Cebulę obierz i drobno poszatkuj.

2. Ziemniaki i cebulę podsmaż na oleju. Jajka wbij do miski 
i dokładnie roztrzep z przyprawami. Wlej masę jajeczną na 
patelnię. Smaż pod przykryciem. Kiedy masa się zetnie prze-
wróć tortillę przy pomocy pokrywki lub talerza.

3. Gotowe danie przełóż na talerz. Podawaj z sosem czo-
snkowym, pesto z czosnku niedźwiedziego lub majonezem.  

4. Śniadanie zjedz ze świeżymi pomidorami, sałatą i pie-
czywem.

WEGETARIAŃSKIE

Tortilla
2 duże porcje

4 sztuki
(280g)

całe ziemniaki

4 sztuki jajka

1 średnia 
sztuka (100g)

cebula

3 sztuki 
(450g)

pomidory

2 łyżki (20g) olej

do smaku pieprz, sól

2 kromki ulubione 
pieczywo

2 garści ulubione sałaty 
(np. rukola, 
szpinak, sałata 
masłowa) 

opcjonalnie sos czosnkowy, 
pesto z czosnku 
niedźwiedziego 
lub majonez

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Całoroczne
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1. Kaszę jaglaną przesyp na sitko i dokładnie przepłucz zimną 
wodą.

2. Do garnka wlej ok. 700 ml wody, doprowadź do wrzenia 
i dodaj kaszę. Podczas gotowania mieszaj cały czas, tak żeby 
kasza się nie przypaliła. W trakcie dodaj 2 szczypty soli. Kiedy 
kasza wchłonie całą wodę, zdejmij garnek z ognia.

3. Marchew obierz ze skórki. Por dokładnie opłucz i obierz 
z zewnętrznych liści. Warzywa pokrój w talarki.

4. Na gorącej patelni rozgrzej olej. Następnie dodaj warzywa. 
Lekko podsmaż cały czas mieszając drewnianą łyżką. Przy-
praw. Po kilku minutach dodaj ½ szklanki wody. Duś warzywa 
pod przykryciem przez około 5 minut.

5. Na koniec połącz kaszę z warzywami i kaparami. Wyłóż 
danie na miseczki. 
 

* Możesz dodać jajko sadzone.

WEGETARIAŃSKIE / WEGAŃSKIE

Kasza jaglana z porem, 
marchewką i kaparami 

2 duże lub 4 małe porcje

1 szklanka 
(200g)

kasza jaglana, 
sucha

2 duże sztuki
(200g)

marchew

½ średniej 
sztuki (70g)

por

2 łyżki (20g) olej rzepakowy

4 łyżki (40g) kapary

do smaku sól, pieprz, 
oregano, 
papryka słodka

opcjonalnie 4 sztuki jaj

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień i Zima
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Szukasz pomysłu na zdrowy, bazujący na roślinach obiad? 
Portfolio roślinnych produktów jest tak bogate, że możesz  
z niego tworzyć nieskończoną ilość kombinacji smaków!  
Jeśli nie możesz się zdecydować jaki przepis wybrać, kieruj 
się porą roku. Wiosna i lato to zupełnie inna paleta produk-
tów, niż sezon jesienno - wiosenny. Planując swoje posiłki za-
chęcam cię do korzystania z sezonowych składników, naj-
lepiej od lokalnych producentów. Jeżeli gotujesz wegańsko 
możesz dostosować przepisy do siebie i np. zastąpić sery 
ich wegańskimi odpowiednikami lub zjeść danie z porcją 
hummusu czy ugotowanymi nasionami roślin strączkowych.

obiady
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1. Marchew obierz i pokrój w kostkę. W brytfance lub na 
patelni (ze zdejmowaną rączką) rozgrzej olej. Wrzuć pokro-
joną marchew z korą cynamonu. Posyp chilli i podsmaż przez 
chwilę. Następnie dodaj rodzynki i podduś przez kilka minut. 

2. Całość włóż do nagrzanego piekarnika (180°C). Piecz przez 
15 - 20 minut. Po upieczeniu skrop sokiem z cytryny. 

3. Marchew podawaj z ugotowanym ryżem lub wege bur-
gerami.

WEGAŃSKIE

Marchewka z rodzynkami
2 duże lub 4 małe porcje

ok. 10 sztuk 
(1kg)

marchew, cała

1 szklanka 
(140g)

rodzynki

1⅓ szklanki 
(240g)

ryż brązowy, 
suchy

4 łyżki (40g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) sok z cytryny

1 sztuka kora cynamonu

szczypta chilli

do smaku pieprz, sól

opcjonalnie wege burgery

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Zima
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1. Ryż arborio włóż do garnka. Dodaj szklankę bulionu (lub 
wody) gotuj na wolnym ogniu. Kiedy płyn zostanie wchło-
nięty dodaj kolejną szklankę - powtarzaj aż ryż będzie miękki. 
Zamiast bulionu możesz zrobić risotto na wodzie.

2. Posiekaj ¾ porcji nerkowców a pozostałą część pozostaw 
w całości. Podsmaż je na patelni oleju. Dodaj pokrojony szpi-
nak i duś pod przykryciem. Dołóż posiekany czosnek i oliwę. 
Następnie dodaj ryż. Wszystko połącz z pokrojonymi suszo-
nymi (lub świeżymi) pomidorami.

3. Przełóż na talerz i udekoruj pokruszonym serem lub in-
nym ulubionym. 

WEGETARIAŃSKIE

Risotto ze szpinakiem 
i nerkowcami

2 duże lub 4 małe porcje

2 garści  
(90g)

nerkowce

miska (200g) świeży szpinak

6 sztuk 
(100g)

suszone 
pomidory

1 szklanka suchy ryż 
arborio lub 
basmati

1 litr bulion 
warzywny lub 
woda

kostka 
(200g)

ser feta (lub 
inny ulubiony)

3 łyżki (30g) olej rzepakowy

2 łyżki (20g) oliwa

4 ząbki czosnek

do smaku sól, pieprz

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato

1. Pory dokładnie umyj i oderwij zewnętrzne liście. Paprykę 
oczyść z pestek. Pory, obraną marchew, paprykę i cukinię 
drobno pokrój. Włóż warzywa do garnka i podsmaż na oleju.  

2. Następnie dodaj ryż arborio. Zalej wszystko bulionem, tak 
żeby zakrył ryż. Gotuj na małym ogniu. Kiedy bulion się wchło-
nie dolej kolejne porcje. Pod koniec gotowania dodaj oliwę.  

3. Przygotuj gomasio: na patelni upraż siemię lniane i sezam. 
Następnie zmiel je razem z solą (1/4 łyżeczki).

4. Przełóż risotto na talerze. Danie posyp gomasio.

WEGAŃSKIE

Warzywne risotto
2 duże lub 4 małe porcje

1 sztuka (140g) por

2 duże sztuki 
(200g)

marchew

1 sztuka (150g) papryka 
czerwona

1 sztuka 
(250g)

cukinia

1 szklanka 
(200g)

suchy ryż 
arborio 

1⅓ litra bulion 
warzywny

po 3 łyżki 
(30g)

olej rzepakowy 
i oliwa

2 łyżki siemię lniane

2 łyżki sezam

do smaku pieprz i sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień
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1. Bakłażany pokrój w dużą kostkę, posól i odstaw na 30 mi-
nut. Następnie opłucz je pod bieżącą wodą i wysusz.

2. Na patelni rozgrzej olej, ułóż warstwę bakłażanów na pła-
sko i smaż z każdej strony. Przełóż je do rondla. Dodaj poszat-
kowany czosnek, pokrojone w cząstki pomidory i wlej oliwę. 
Duś, aż bakłażany będą się delikatnie rozpływać. Na koniec 
dodaj kapary i trochę octu winnego.

3. Podawaj z ugotowanym makaronem, pokruszonym se-
rem feta i świeżą bazylią.

WEGETARIAŃSKIE

Makaron z bakłażanem  
i fetą

2 duże lub 4 małe porcje

2 sztuki 
(500g)

bakłażan

6 sztuk (900g) pomidory

4 łyżki (40g) kapary

kostka (200g) ser feta

4 garści 
(280g)

suchy makaron 
penne

3 łyżki (30g) oliwa

3 ząbki czosnek

mała garść świeża bazylia

1 łyżeczka (5g) ocet winny

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato
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1. Marchewki obierz i zetrzyj na tarce na grubych oczkach. 
Na patelni rozgrzej olej i podsmaż słonecznik, aż się zarumieni. 

2. Następnie dodaj marchewkę i chwilę smaż. Duś pod przy-
kryciem, aż marchew zmięknie. Dodaj wyciśnięty czosnek, 
oregano, pieprz oraz passatę. Lekko podgrzej.

3. Na koniec wymieszaj z ugotowanym makaronem. Polej 
oliwą i udekoruj natką.

WEGAŃSKIE

Spaghetti z marchewką  
i słonecznikiem

2 duże lub 4 małe porcje

10 sztuk (1kg) marchew, cała

2 szklanki 
(400g)

passata 
pomidorowa

4 szklanki 
(320g)

makaron 
zwykły lub 
strączkowy

8 łyżek (80g) słonecznik

po 2 łyżki 
(20g)

oliwa i olej 
rzepakowy

3 ząbki czosnek

4 łyżki poszatkowana 
natka 
pietruszki

do smaku pieprz, sól, 
oregano

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato
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1. Bób ugotuj w dużej ilości wody. Odcedź go i obierz ze 
skórek.  

2. Na oliwie podsmaż poszatkowany czosnek i dodaj ka-
wałki sera. Kiedy powstanie kremowy sos dołóż bób i przy-
praw. Przez chwilę podduś wszystko razem.

3. W tym czasie ugotuj makaron w osolonej wodzie. Od-
cedź go i przełóż do sosu. Wymieszaj wszystko dokładnie. 
Gotowe danie posyp startą skórką z cytryny. 

WEGETARIAŃSKIE

Makaron z bobem
2 duże lub 4 małe porcje

1½ szklanki 
(240g)

świeży bób

1 trójkąt 
(100g)

ser lazur

4 garści 
(300g)

makaron 
tagiatelle, 
suchy

2 łyżki (20g) oliwa

3 ząbki czosnek

1 łyżeczka 
(5g)

starta skórka 
z cytryny

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato

1. Marchew, pietruszkę i jedną cebulę obierz. Por dokładnie 
opłucz i pokrój na mniejsze części. Włóż warzywa do garnka 
i zalej wodą. Dodaj liść laurowy, ziele angielskie i gotuj, aż po-
wstanie bulion.  

2. Odkrój zdrewniałe części szparagów i wrzuć do gotu-
jącego się bulionu warzywnego. Następnie odetnij główki 
i odłóż je na bok. Resztę szparagów pokrój w kawałki.

3. Obierz dwie cebule i pokrój w kostkę. W garnku rozgrzej 
olej. Włóż suchy ryż, cebulę i smaż przez chwilę. Następnie 
dodaj szklankę ciepłego bulionu i gotuj, aż ryż go wchłonie. 
Stopniowo dodawaj kolejne porcje bulionu, tak aby ryż był 
prawie gotowy.

4. Kawałki szparagów podsmaż na patelni z czosnkiem i oliwą.

5. Pod koniec gotowania ryżu dodaj smażone szparagi i czo-
snek. Następnie dołóż kawałki bryndzy i główki szparagów. 
Wymieszaj wszystko i jeszcze chwilę gotuj.

6. Migdały posiekaj i upraż na suchej patelni. Posyp nimi 
gotowe danie.

WEGETARIAŃSKIE

Risotto ze szparagami
2 duże lub 4 małe porcje

2  duże sztuki 
(200g)

marchew

2 sztuki 
(160g)

pietruszka

1 sztuk
(140g)

por

3 średnie 
sztuki (300g)

cebula

pęczek 
(300g)

zielone 
szparagi

około 80g bryndza

szklanka 
(200g)

ryż arborio, 
suchy

garść (40g) migdały

po 3 łyżki 
(30g)

olej rzepakowy 
i oliwa

3 ząbki czosnek

po 2 sztuki ziele angielskie 
i liść laurowy

do smaku pieprz i sól

1½ litr woda

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Wiosna
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1. Nerkowce pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć na rozgrzany 
olej.

2. Pory dokładnie umyj, obierz z zewnętrznych liści i po-
krój w plastry. Następnie dołóż je na patelnię. Przez chwilę 
wszystko podsmaż. Następnie wlej na patelnię 125 ml wody 
i duś. Przypraw i dodaj śmietanę.

3. Duś do momentu, aż pory będą się rozpadały.

4. Makaron ugotuj al dente, odcedź i wymieszaj z sosem. 
Skrop oliwą. Danie podawaj ze świeżo zmielonym pieprzem.

WEGETARIAŃSKIE

Makaron z porem
2 duże lub 4 małe porcje

4 sztuki 
(560g)

por

2 garści (90g) nerkowce

4 garści (280g) makaron 
penne, suchy

5 łyżek śmietana 12% 
(lub wegański 
zamiennik)

1 łyżka (10g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

do smaku sól, pieprz

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień i Zima
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1. Do przygotowania tego przepisu przydadzą Ci się ręka-
wice kuchenne.

2. Zbierz (lub kup) młode pędy pokrzyw, umyj je i sparz. Na-
stępnie drobno je pokrój.

3. Rozgrzej olej na patelni i wrzuć słonecznik.

4. Kiedy się zarumieni dodaj pokrzywy i oliwę. Duś pod przy-
kryciem. Co jakiś czas zamieszaj. Na koniec dodaj wyciśnięty 
czosnek.

5. Wymieszaj pesto z ugotowanym makaronem.

WEGAŃSKIE

Spaghetti z pokrzywowym 
pesto z Więciórki

2 duże lub 4 małe porcje

miska 
(ok. 200g)

pokrzywa, 
młode pędy

4 garści 
(280g)

makaron 
spaghetti lub 
penne, suchy

3 garście 
(ok. 120g)

słonecznik

2 łyżki (20g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

3 ząbki czosnek

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Wiosna

1. Bakłażany pokrój w plastry, lekko oprósz solą i odstaw na 
30 minut. Następnie opłucz je pod bieżącą wodą. Osusz do-
kładnie papierowym ręcznikiem lub ściereczką.

2. Na patelni rozgrzej olej i usmaż z dwóch stron plastry ba-
kłażana. W trakcie smażenia posyp pieprzem i oregano.

3. Ser mozzarella pokrój w cienkie plasterki.

4. Piekarnik nagrzej do 180°C. W naczyniu żaroodpornym 
ułóż „kanapki”: plaster bakłażana, gęsty sos pomidorowy, pla-
sterek sera mozzarella i ponownie bakłażan, mozzarella i sos. 
Na końcu możesz udekorować parmezanem. Skrop oliwą.

5. Włóż do piekarnika i piecz ok. 30 minut. Podawaj ze świeżą 
bazylią.

WEGETARIAŃSKIE

Bakłażany z Bezludnej Wyspy
2 duże lub 4 małe porcje

3 sztuki (750g) bakłażan

1 szklanka 
(250g)

gęsta passata 
pomidorowa

2 kule (250g) ser mozzarella

2 łyżki (20g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

do smaku pieprz, sól, 
oregano, 
świeża bazylia

opcjonalnie kilka łyżeczek 
parmezanu

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato i Jesień
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1. Suchą cieciorkę przepłucz pod bieżącą wodą. Następ-
nie włóż do wysokiego naczynia i zalej 4 szklankami wody. 
Odstaw na noc do namoczenia. Następnie odcedź, prze-
płucz pod zimną wodą i przełóż do garnka. Zalej ok. 1 l zim-
nej wody, posól (1 łyżeczka) i gotuj przez dwie godziny lub 
do momentu, aż cieciorka będzie miękka. Na koniec odcedź.

2. Cebulę obierz i pokrój w pióra. Na patelni rozgrzej olej, 
dodaj cebulę i przyprawy. Następnie dodaj cieciorkę, pokro-
jone w kostkę pomidory i daktyle.

3. Duś danie co najmniej 30 minut na małym ogniu. Pod ko-
niec dodaj wyciśnięty czosnek i oliwę. Danie podawaj z ugo-
towanym ryżem (posolonym).

WEGAŃSKIE

Cieciorka w pomidorach
2 duże lub 4 małe porcje

1 szklanka
(200g)

suchej 
cieciorki

5 -6 sztuk 
(800g)

pomidory

2  średnie 
sztuki (200g)

cebule

1 szklanka 
(200g)

ryż (np. 
brązowy), suchy

mała garść daktyli bez 
pestek

3 łyżki (30g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

2 ząbki czosnek

2 łyżeczki sól

po ¼ łyżeczki kurkuma, 
kumin, garam 
masala, 
papryka 
słodka i ostra, 
cynamon

po 2 szczypty pieprz, kolendra 
mielona, imbir 
mielony

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Całoroczne
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1. Ziemniaki dokładnie umyj i ugotuj w mundurkach. Ostudź, 
obierz ze skórek i pokrój w plasterki.

2. Bakłażany pokrój w plastry, lekko oprósz solą i odstaw na 
30 minut. Następnie je opłucz pod bieżącą wodą. Osusz do-
kładnie papierowym ręcznikiem lub ściereczką. Na patelni 
rozgrzej olej, włóż bakłażany i usmaż z dwóch stron.

3. Soczewicę opłucz pod bieżącą wodą. Do gotującej się 
wody (1 l) wrzuć soczewicę. Dodaj ½ łyżeczki soli. Gotuj, aż  
się rozgotuje. Potem ją odcedź.

4. Na oddzielnej patelni podsmaż poszatkowaną cebulę, 
czosnek z oliwą i przyprawami (cynamon, oregano, ziele an-
gielskie pieprz). Kiedy cebula będzie zeszklona dodaj pas-
satę. Wymieszaj i podduś jeszcze przez kilkanaście minut.  

5. W naczyniu żaroodpornym ułóż warstwami: ziemniaki, ba-
kłażany, soczewicę.

6. Na koniec zalej przygotowanym sosem pomidorowym. 
Na wierzchu ułóż plastry oscypka. Włóż do nagrzanego pie-
karnika. Piecz ok. 30 minut w temperaturze 180°C.

WEGETARIAŃSKIE

Wege musaka
2 duże lub 4 małe porcje

8 sztuk 
(600g)

ziemniaki, całe

2 sztuki 
(500g)

bakłażan

1½ szklanki 
(270g)

zielona 
soczewica, 
sucha

2 szklanki 
(500g)

passata 
pomidorowa

2 średnie 
sztuki (200g)

cebula

2 małe sztuki 
(60g)

oscypek

4 łyżki (40g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

3 ząbki czosnek

po ¼ łyżeczki cynamon, 
oregano

2 sztuki ziele angielskie

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień
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1. Cebulę obierz i pokrój w pióra. Marchew obierz i pokrój 
w duże słupki. Cukinię pokrój tak samo.

2. Podsmaż chwilę na oleju cały kumin. Dodaj warzywa, chilli, 
paprykę w proszku i  kurkumę. Smaż, a potem dodaj passatę, 
ugotowaną cieciorkę i duś. Dodaj wyciśnięty czosnek, oliwę 
i jeszcze trochę kuminu do smaku. Na talerzu skrop sokiem 
z cytryny i posyp świeżą kolendrą.

3. Gulasz podawaj z ugotowanym kuskusem, kaszą jaglaną 
bądź ryżem.

WEGAŃSKIE

Gulasz marokański
2 duże lub 4 małe porcje

1 średnia 
sztuka (500g)

cukinia

2 duże sztuki 
(200g)

marchew

1 duża sztuka 
(150g)

cebula

2 szklanki 
(400g)

passata 
pomidorowa

2½ szklanki 
(440g)

cieciorka, 
ugotowana

4 ząbki czosnek

2 łyżki (20g) oliwa

3 łyżki (30g) olej rzepakowy

po ¼ łyżeczki kumin, papryka, 
kurkuma

2 szczypty chilli

4 łyżeczki świeża kolendra, 
poszatkowana

sok z ½ cytryny

1¼ szklanki 
(240g)

kuskus, kasza 
jaglana lub ryż

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato
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1. Świeże brukselki dokładnie opłucz. Następnie przekrój je 
na połówki. 

2. Na patelni rozgrzej olej, dodaj brukselki i podsmaż. Co 
jakiś czas przemieszaj, żeby się nie przypaliły. Dopraw pie-
przem, solą i gałką muszkatołową.

3. Orzechy włoskie pokrusz i upraż na suchej patelni, do uzy-
skania złotego koloru. Następnie dodaj je do brukselek. Wy-
mieszaj wszystko i przełóż na talerze.

4. Możesz serwować z innymi warzywami z piekarnika lub 
z zapiekanką ziemniaczaną.

WEGAŃSKIE

Brukselka z orzechami
2 duże lub 4 małe porcje

około 600g brukselka

3 łyżki (30g) olej rzepakowy

4 łyżki (40g) orzechy 
włoskie

szczypta gałka 
muszkatałowa

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień
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1. Cebulę, ziemniaki, marchew obierz i pokrój w kostkę. Na 
patelni rozgrzej olej i dodaj przyprawy (kurkuma, kumin, pieprz, 
papryka słodka, imbir). 

2. Następnie dodaj warzywa i podsmaż. Wymieszaj wszystko 
i chwilę podduś. 

3. Dodaj ugotowaną fasolkę i passatę. Duś pod przykryciem. 

4. Na koniec dodaj wyciśnięty czosnek i oliwę. 

5. Podawaj z ugotowanym ryżem.  

WEGAŃSKIE

Gulasz z fasoli mung
2 duże lub 4 małe porcje

3 średnie  
sztuki (300g)

cebula

6 sztuk 
(420g)

ziemniaki

4 duże sztuki
(400g)

marchew

½ szklanki 
(120g)

fasolka mung, 
sucha

ok. 2 szklanki 
(400g)

passata 
pomidorowa

4-5 ząbków czosnek

1 szklanka 
(200g)

biały ryż

po 4 łyżki 
(40g)

oliwy i oleju 
rzepakowego

po 2-3 
szczypty

kumin, pieprz, 
papryka słodka, 
imbir

¼ łyżeczki kurkuma

do smaku sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Zima

1. Kapustę opłucz, oczyść i pokrój w pióra.

2. Rozgrzej olej na patelni i wrzucaj kapustę małymi porcjami, 
tak żeby się przypiekła. 

3. Kiedy kapusta zacznie puszczać sok dodaj koncentrat po-
midorowy, kminek i sól. Lekko wymieszaj. 

4. Zmniejsz ogień i duś pod przykryciem.

5. Ziemniaki obierz, pokrój w ósemki i ułóż je w naczyniu ża-
roodpornym. Skrop oliwą i posyp z rozmarynem (wersja śród-
ziemnomorska) lub bluszczykiem kurdybankiem (wersja le-
śna). Włóż do nagrzanego piekarnika (220°C) i piecz na złoty 
kolor przez 30 - 40 minut.

6. Kapustę serwuj z pieczonymi ziemniakami.

WEGAŃSKIE

Biała kapusta z pomidorami
2 duże lub 4 małe porcje

½ główki 
(ok. 800g)

biała kapusta

12 sztuk 
(1¼kg)

ziemniaki

3 łyżki (60g) koncentrat 
pomidorowy

5 łyżki (50g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

szczypta kminek

gałązka rozmaryn lub 
bluszczyk 
kurdybanek

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato, Jesień i Zima



| 5352 |

1. Dynię pokrój na duże kawałki. Jeżeli skórka będzie zbyt 
twarda możesz ją obrać. Ziemniaki i pietruszkę obierz ze skóry 
i pokrój w dużą kostkę.

2. Nerkowce lekko upraż na oleju. Następnie dodaj wszystkie 
warzywa i oliwę. Chwilę podsmaż, a potem polej 3/4 szklanki 
wody i duś pod przykryciem. Przypraw.

3. Przygotuj sos: pastę tahini rozmieszaj z wodą i sokiem z cy-
tryny. Dokładnie mieszaj składniki, aż powstanie jednolity sos.

4. Ugotuj ryż i wyłóż go na talerze. Na wierzchu ułóż wa-
rzywa i polej je sosem tahini.

WEGAŃSKIE

Dynia hokkaido 
z nerkowcami 
i pastą tahini

2 duże lub 4 małe porcje

½ średniej 
sztuki (600g)

dynia hokkaido

7 sztuk (500g) ziemniaki, całe

2 sztuki (160g) korzeń 
pietruszki

1 szklanka 
(250g)

ryż basmati, 
suchy

2 garści (90g) nerkowce

4 łyżki (80g) pasta tahini

1 łyżka (10g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

1 szklanka woda

5 łyżek (30g) sok z cytryny

do smaku pieprz, sól, 
oregano, 
świeża bazylia

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień



| 5554 |

1. Obierz ziemniaki, czosnek (3 ząbki), pietruszkę, seler i kala-
repę pokrój w kostkę. W garnku rozgrzej olej i wrzuć warzywa. 
Lekko podsmaż, w trakcie dodaj sól, pieprz i gałkę muszkato-
łową. Po 10 minutach dołóż połówki brukselek i zamieszaj. Po 
5 minutach ułóż na wierzchu różyczki kalafiora i polej oliwą.

2. Następnie warzywa przełóż do naczynia żaroodpornego 
i umieść w nagrzanym piekarniku. Piecz przez około pół go-
dziny w temperaturze 180°C. Pod koniec dodaj ząbek wyci-
śniętego czosnku.

3. Wiosną na koniec pieczenia możesz dodać zioła: czosnek 
niedźwiedzi, bluszczyk kurdybanek lub szałwię.

4. Danie podawaj posypane prażonym sezamem, czarnuszką 
i udekorowane rukolą. Świetnie pasuje tu również sos z tahiny 
(patrz przepis „Dynia hokkaido z nerkowcami..”).

5. W sezonie (wiosna – lato) brukselkę możesz zastąpić szpa-
ragami.

WEGAŃSKIE

Zapiekanka 
z białych warzyw

2 duże lub 4 małe porcje

7 sztuk (500g) ziemniaki, całe

2 sztuki (160g) korzeń pietruszki

1 sztuka (200g) mały seler

1 sztuka (120g) kalarepa

miska (200g) brukselka (lub 
szparagi)

½ małej sztuki 
(350g)

kalafior

3 łyżka (30g) olej rzepakowy

2 łyżki (20g) oliwa

4 ząbki czosnek

4 łyżki (40g) sezam

1 łyżka (10g) czarnuszka

2 garści rukola

do smaku sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa

zioła czosnek niedźwiedzi, 
bluszczyk 
kurdybanek, szałwia

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Całoroczne



| 5756 |

1. Soczewicę opłucz pod bieżącą wodą. Do gotującej się 
wody (1 l ) wrzuć soczewicę. Gotuj, aż się rozgotuje.

2. Cebulę obierz i posiekaj. Wrzuć cebulę i przyprawy (ziele 
angielskie, liść laurowy, goździki). W garnku rozgrzej olej. Do-
daj cebulę i zeszklij ją. Potem zmniejsz ogień i duś, aż cebula 
będzie miękka. Następnie wyjmij przyprawy.

3. Dodaj soczewicę i oliwę. Wymieszaj i kontynuuj duszenie. 
Dołóż wyciśnięty czosnek i przyprawy.

4. Jabłka podziel na ćwiartki, oczyść z gniazd nasiennych 
i dodaj do soczewicy. Duś całość pod przykryciem przez kil-
kanaście minut.

5. Możesz też zawartość patelni przełożyć do naczynia ża-
roodpornego i piec w nagrzanym (180°C) piekarniku przez 
20 minut.

6. Danie serwuj posypane natką.

WEGAŃSKIE

Soczewica à la kaczka 
2 duże lub 4 małe porcje

2 szklanki 
(360g)

zielona 
soczewica, 
sucha

3 duże sztuki 
(450g)

cebula

3 sztuki 
(360g)

jabłka

3 łyżki (30g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

3 ząbki czosnek

4 łyżki natka 
pietruszki, 
poszatkowana

po 2 sztuki ziele 
angielskie, liść 
laurowy

4 sztuki goździki, całe

do smaku sól, pieprz

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Zima

1. Ziemniaki obierz i pokrój w ćwiartki. Kalafior podziel na 
małe różyczki. Cebulę obierz i drobno posiekaj. 

2. Na rozgrzany olej wrzuć przyprawy (kurkumę, pieprz, 
słodką i ostrą paprykę, kumin, masalę) i cebulę.

3. Następnie dodaj ziemniaki. Chwilę podsmaż, a później 
duś pod przykryciem. Po 20 minutach dodaj kalafior, oliwę 
i poszatkowany czosnek. Duś do momentu, aż powstanie 
gęsty sos. Przypraw.

4. Podawaj z ugotowanym ryżem i prażonym sezamem.

WEGAŃSKIE

Curry z ziemniakami  
i kalafiorem

2 duże lub 4 małe porcje

mała sztuka 
(700g)

kalafior

2 sztuki (200g) cebula

6 sztuki (420g) ziemniaki, całe

1 szklanka 
(200g)

ryż np. basmati, 
suchy

4 łyżki (40g) sezam

3 łyżki (10g) olej rzepakowy

3 łyżki (30g) oliwa

4 ząbki czosnek

po ¼ łyżeczki kurkuma, 
pieprz, słodka  
i ostra papryka, 
cały kumin, 
garam masala

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Zima



| 5958 |

Kolacja to ukoronowanie dnia. Dla wielu osób to właśnie ten 
posiłek jest pierwszą okazją, aby spokojnie usiąść przy stole, 
spotkać się z bliskimi i wspólnie delektować się potrawami. 
Świetnym pomysłem na zdrową kolację są ciepłe zupy czy 
sałatki. Po takiej “warzywnej” wieczornej “imprezie” twój or-
ganizm następnego dnia z pewnością  będzie gotowy na 
nowe wyzwania! Sałatki z tego rozdziału świetnie sprawdzą 
się też jako dodatek do obiadu. Znajdziesz tu mnóstwo ko-
lorowych dań i ciekawych połączeń smakowych. 

kolacje



| 6160 |

1. Piekarnik rozgrzej do 220°C. Buraki dobrze wyszoruj i owiń 
w folię aluminiową lub bezpośrednio ułóż w naczyniu żaro-
odpornym. Piecz w skórkach przez około 50 minut. Następ-
nie ostudź, obierz i pokrój w ósemki lub dużą kostkę.

2. Przełóż je do miski, polej oliwą, octem balsamicznym i so-
kiem z cytryny. Na suchej patelni upraż orzechy włoskie na 
złoty kolor (od czasu do czasu poruszaj patelnią, żeby orze-
chy się nie przypaliły). Sałatkę posyp orzechami i poszatko-
wanym koperkiem. Dopraw solą i pieprzem.

3. W zależności od tego co masz w lodówce możesz poda-
wać również z kaparami, oliwkami lub serem feta.

4. Sałatkę możesz zjeść samą lub dodać jako dodatek do 
potraw.

WEGAŃSKIE

Sałatka 
z pieczonych buraków

2 duże lub 4 małe porcje

12 sztuk 
(1¼kg)

buraki

2 garści 
(60g)

orzechy 
włoskie

mały pęczek 
(20g)

koperek

4 łyżki (30g) oliwa

2 łyżki (20g) ocet 
balsamiczny

3 łyżki (15g) sok z cytryny

do smaku pieprz, sól

opcjonalnie kapary (4 
łyżki, 40g), 
oliwki czarne 
(5 łyżek), dla 
wegetarian ser 
feta (kostka, 
200g)

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Zima



| 6362 |

1. Kapustę dokładnie umyj i pokrój w pióra. 

2. Rozgrzej na patelni olej i wrzucaj kapustę małymi por-
cjami. Podsmaż tak, żeby się lekko przypiekła. 

3. Następnie dodaj korę cynamonu, sól i cynamon w proszku. 
Duś pod przykryciem. 

4. Po porcjowaniu udekoruj ziarenkami granatu. Kapustę mo-
żesz użyć jako dodatek do obiadu lub zjeść ją solo.

WEGAŃSKIE

Czerwona kapusta 
z cynamonem

2 duże lub 4 małe porcje

½ główki  
(800g)

kapusta czerwona

3 łyżki (30g) olej rzepakowy

1 laska kora cynamonu

¼ łyżeczki cynamon mielony

4 łyżki granat, do dekoracji

do smaku sól, pieprz

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Zima

1. Ugotuj bób w dużej ilości osolonej wody. Ostudź i obierz 
go. Jeżeli masz młody bób nie musisz go obierać.

2. Pomidory pokrój w kostkę. Połącz je z bobem. Następnie 
dodaj wyciśnięty czosnek, oliwę, sok z cytryny i świeżą ba-
zylię. Przypraw.

WEGAŃSKIE

Sałatka z bobu 
i pomidorów

2 duże lub 4 małe porcje

2 szklanki 
(320g)

bób świeży

4 sztuki (600g) pomidory

2 ząbki czosnek

3 łyżki (30g) oliwa

4 łyżki (40g) sok z cytryny

mała garść świeża bazylia

do smaku sól, pieprz

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato



| 6564 |

1.  Fasolkę obierz z końcówek i ugotuj do miękkości w du-
żej ilości wody. Odcedź. 

2. Pomidory pokrój w kostkę. Ciepłą fasolkę przekrój na pół 
i dodaj oliwę, przyprawy i wyciśnięty czosnek. 

3. Fasolkę wymieszaj z pomidorami i oliwkami. Na koniec 
posyp prażonym (na suchej patelni) sezamem.

WEGAŃSKIE

Sałatka z fasolki 
szparagowej z sezamem

2 duże lub 4 małe porcje

ok. 700g fasolka 
szparagowa 

4 średnie 
sztuki (500g)

pomidory

garść (45g) czarne oliwki

3 ząbki czosnek

2 łyżki (20g) sezam

4 łyżki (40g) oliwa

do smaku pieprz, 
sól, słodka 
papryka, 
oregano

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato



| 6766 |

1. W garnku rozgrzej olej. Dodaj poszatkowaną zieloną ce-
bulkę i podsmaż z ryżem. Dolej wodę, sól i gotuj ok. 20 mi-
nut. Przypraw. Odlej kilka łyżek zupy do szklanki i dokładnie 
rozprowadź w niej pastę miso. Następnie przelej wszystko 
to do zupy.

2. Polecam dodać do zupy glony – jednak wcześniej trzeba 
je namoczyć w wodzie i odcedzić.

3. Kiedy ryż będzie miękki przelej zupę do miseczek i po-
syp uprażonym na suchej patelni sezamem.

WEGAŃSKIE

Zupa ryżowa
2 duże lub 4 małe porcje

1⅓ szklanki  
(280g)

ryż biały, suchy

5-6 sztuk 
(100g)

zielona cebulka

4 łyżki (40g) olej rzepakowy lub 
masło

3 łyżki (90g) pasta miso

6 łyżek (10g) prażony sezam

1 litr woda

do smaku pieprz, sól

opcjonalnie glony wakame, około 
½ szklanki (4g)

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Jesień

1. Soczewicę opłucz i namocz w zimnej wodzie (ok. 0,75 l). 
Odstaw na godzinę.

2. Cebulę, ziemniaki i marchew obierz, następnie pokrój je 
w kostkę.

3. W dużym garnku podsmaż na oleju warzywa z kurkumą 
i słodką papryką. Możesz dodać również trochę ostrej papryki.  

4. Soczewicę (razem z wodą) dodaj do garnka z warzywami. 
Wszystko gotuj przez pół godziny.

5. Następnie dodaj wyciśnięty czosnek, pokrojone w kostkę 
pomidory. Posól.

6. Na oddzielnej patelni lekko podsmaż na oleju całe ziarna 
kuminu i dodaj je do zupy. 

7. Całą zupę jeszcze chwilę jeszcze podgotuj. Przypraw do 
smaku. Na koniec możesz dodać posiekany w plasterki se-
ler naciowy.

WEGAŃSKIE

Zupa z czerwonej 
soczewicy

2 duże lub 4 małe porcje

2 szklanki  
(360g)

soczewica, sucha

2 sztuki 
(200g)

cebula, cała

8 sztuk (600g) ziemniaki, całe

6 sztuk (900g) pomidory

2 sztuki (200g) marchew, duża

2 łodygi (90g) seler naciowy

4 łyżki (40g) olej

4 ząbki czosnek

po ¼ łyżeczki kurkuma, słodka 
papryka

½ łyżeczki całe ziarna kuminu

szczypta papryka ostra

do smaku pieprz, sól

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Zima



| 6968 |

1.  Pory dokładnie umyj i obierz z zewnętrznych liści. Na-
stępnie pokrój je w plasterki i podsmaż w dużym garnku na 
oliwie (2 łyżki). Następnie zalej wodą i chwilę podduś.

2. Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie. Dodaj ziem-
niaki do pora. Wszystko przypraw i połącz z oliwą. Powstałą 
masę zblenduj. Jeżeli konsystencja będzie za gęsta możesz 
dodać trochę wody.

3. Zupę przelej do miseczek. Podawaj z łyżką śmietany i upra-
żonym na suchej patelni słonecznikiem.

WEGETARIAŃSKIE

Krem z pora
2 duże lub 4 małe porcje

4 sztuki 
(560g)

por

7 sztuk 
(500g)

ziemniaki, całe

4 łyżki (40g) śmietana 12%

4 łyżki (40g) oliwa

8 łyżki (80g) prażony 
słonecznik

2 szklanki woda

do smaku pieprz, 
sól, gałka 
muszkatałowa

Składniki:

Przygotowanie:

Pora: Lato
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