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2 porcje

pieczywo żytnie – 4 kromki

polędwica z indyka – 150 g

pomidor – 2 plastry

sałata zielona lub lodowa – 2 liście

czerwona cebula – 2 plastry

mielony pieprz biały

mielona słodka papryka

zioła prowansalskie

DIP Z AWOKADO
awokado – 0,5 szt.

cytryna lub limonka

czosnek – 1 ząbek

papryczka chili – 0,5 szt.

oliwa z oliwek – 2 łyżeczki

sól

DODATKOWO
świeża bazylia

pomidorki koktajlowe – 2 szt.

POZIOM
łatwy00:30

MARYNUJEMY MIĘSO
Polędwicę przekrawamy wzdłuż na pół. Każdą połówkę kroimy 
wszerz na dwie połowy (otrzymujemy 4 równe kawałki). Mięso 
przyprawiamy białym pieprzem, słodką papryką i ziołami 
prowansalskimi. Marynujemy 30 minut w temperaturze 
pokojowej.

PRZYGOTOWUJEMY DIP Z AWOKADO
Wydrążamy miąższ z awokado, przekładamy do naczynia 
i dokładnie rozgniatamy go widelcem. Do awokado dodajemy 
sok z ćwiartki cytryny (lub połowy limonki), drobno posiekany 
czosnek, posiekaną papryczkę chili (bez pestek), oliwę oraz 
szczyptę soli. Dokładnie mieszamy.

GRILLUJEMY INDYKA
Kawałki polędwicy smażymy na mocno rozgrzanej patelni 
grillowej (bez tłuszczu) przez około 2-3 minuty z każdej strony.

OPIEKAMY PIECZYWO
Opiekamy pieczywo z dwóch stron na rozgrzanej patelni 
grillowej lub w tosterze.
 
SKŁADAMY KANAPKĘ
Na podgrzanej kromce pieczywa układamy warstwowo: liść 
sałaty, plaster cebuli, dwa kawałki indyka, plaster pomidora, 
połowę dipu z awokado i przykrywamy drugą kromką chleba. 
Czynność powtarzamy przy drugim toście.
 
DEKORUJEMY
Na wykałaczkę nabijamy pomidor koktajlowy, kilka listków 
bazylii i spinamy nią cały tost.

TOSTY ŻYTNIE Z INDYKIEM  
I DIPEM Z AWOKADO

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

POZIOM
łatwy



4

PRZYGOTOWUJEMY OWSIANKĘ
Płatki owsiane podprażamy na rozgrzanej patelni na złoty kolor. 
Mleko kokosowe wlewamy do garnka, dodajemy syrop klonowy 
i siemię lniane. Cały czas mieszamy. Płatki dodajemy do mleka. 
Mieszamy. Dodajemy skórkę otartą z wyszorowanej limonki 
oraz odrobinę wyciśniętego soku. Owsiankę rozdzielamy do 
miseczek. Dodajemy kilka orzechów oraz dowolne owoce. 

PRZYGOTOWUJEMY GRANOLĘ
Jabłko obieramy, oczyszczamy z gniazda nasiennego i kroimy 
w kostkę. W dużej misce mieszamy płatki owsiane, komosę 
ryżową, gałkę muszkatołową, cynamon i odrobinę soli. Dodajemy 
jabłko i orzechy nerkowca. W drugiej misce mieszamy ze sobą 
sok jabłkowy, rozpuszczony olej kokosowy, cukier trzcinowy 
i syrop klonowy. Do suchych składników wlewamy mokre – 
całość dobrze mieszamy. Granolę rozkładamy równomiernie 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 45 
minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C, mieszając co 10-15 
minut. Odstawiamy do wystudzenia. Łączymy z żurawinami. 
Podajemy z jogurtem lub jako kruszonkę do pieczonych 
owoców. W szczelnym pojemniku w temperaturze pokojowej 
możemy przechowywać granolę do dwóch tygodni.

OWSIANKA
płatki owsiane – 1 szklanka

mleko kokosowe – 1 puszka

mielone siemię lniane – 2 łyżki

syrop klonowy – 2 łyżki

limonka – 1 szt.

orzechy brazylijskie – 6 szt.

owoce do dekoracji

GRANOLA
płatki owsiane górskie – 3 szklanki

komosa ryżowa (quinoa) – 1/2 szklanki

orzechy nerkowca – 1 szklanka

mielony cynamon – 2 łyżeczki

gałka muszkatołowa – 1/2 łyżeczki

jabłko – 1 szt.

olej kokosowy – 1/3 szklanki 

sok jabłkowy niesłodzony – 1/2 szklanki

syrop klonowy – 1/3 szklanki

cukier brązowy – 1/4 szklanki

suszone żurawiny – 3/4 szklanki

01:15

OWSIANKA I GRANOLA

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

POZIOM
łatwy
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4 porcje00:20

TWARÓG Z IMBIREM I OWOCAMI

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

POZIOM
łatwy

KROIMY OWOCE
Grejpfruty obieramy tak grubo, aby usunąć również białą, 
wewnętrzną skórkę. Filety wykrawamy z błonek, zbierając 
przy tym sok. Truskawki oczyszczamy i kroimy w drobną 
kostkę. Jabłka obieramy, pozbawiamy gniazd nasiennych 
i kroimy w kostkę. Owoce mieszamy.

PRZYGOTOWUJEMY TWARÓG
Płatki migdałów podprażamy na patelni bez dodatku tłuszczu. 
Imbir obieramy i drobno siekamy. Oba składniki mieszamy 
z twarogiem i 2–3 łyżkami zebranego soku grejpfrutowego. 
Doprawiamy miodem. Podajemy z owocami.

grejpfrut różowy – 2 szt.

truskawki – 500 g

jabłka – 2 szt.

płatki migdałów – 50 g

korzeń imbiru – 20 g

twaróg ziarnisty – 400 g

miód płynny – 4 łyżeczki
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POZIOM
łatwy

Na patelni rozgrzewamy olej. Wrzucamy pokrojony  
w plasterki czosnek oraz posiekana cebulę i podsmażamy 
do zezłocenia. Następnie na patelnię wrzucamy obrane 
ze skóry i pokrojone w kostkę pomidory oraz posiekaną 
pietruszkę. Mieszamy i podsmażamy około 5 minut. 
Dodajemy cukier, bazylię, ostrą paprykę, sól oraz pieprz, 
mieszamy i zdejmujemy z ognia.

W dużym garnku zagotowujemy 200 ml wody. Warzywa 
z patelni przekładamy do garnka, dodajemy przyprawę 
warzywną i gotujemy aż warzywa zmiękną.

Garnek zdejmujemy z ognia, dodajemy śmietanę i całość 
miksujemy, aż do uzyskania jednolitego kremu. Jeśli zupa 
jest zbyt gęsta, możemy dodać więcej wody.

Zmiksowaną zupę przelewamy ponownie do garnka 
i podgrzewamy (nie zagotowujemy).

00:30

5 pomidorów

200 ml śmietany 30%

1 cebula

6 ząbków czosnku

3 łyżki oleju

1 łyżka cukru

1 szklanka natki pietruszki

2 łyżeczki przyprawy warzywnej uniwersalnej

1 łyżeczka ostrej papryki

1 łyżeczka suszonej bazylii

sól

pieprz

4 porcje

KREMOWA ZUPA Z POMIDORÓW I PIETRUSZKI

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:
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Świeże brokuły oczyścić, podzielić na różyczki, łodygę 
pokroić w kostkę (mrożone brokuły rozmrozić). Cebulę 
obrać i posiekać, wrzucić wraz z brokułami do wrzącego 
wywaru i gotować pod przykryciem przez 15 minut. Wyjąć 
kilka różyczek, resztę zmiksować w bulionie na gładką 
masę. Dodać kwaśną śmietanę i doprawić do smaku.  
Do zmiksowanego kremu wrzucić wcześniej wyjęte różyczki.

Łososia pokroić w paski. Zupę rozlać na talerze, udekorować 
paskami łososia.

WSKAZÓWKA
Ciabattę, 150 g podpiec w piekarniku zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu i pokrojoną w kromki podawać do 
zupy.

00:30

750 g brokułów (lub 600 g brokułów  

mrożonych)

2 cebule

800 ml bulionu warzywnego

200 g kwaśnej śmietany

sól morska

pieprz

200 g łososia wędzonego

ZUPA KREM Z BROKUŁÓW  
Z PASKAMI ŁOSOSIA

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

4 porcjePOZIOM
łatwy
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Awokado pozbawiamy skóry i pestki, a następnie kroimy 
w kostkę. Przekładamy do miski, skrapiamy sokiem z cytryny. 
Dodajemy odsączonego z zalewy tuńczyka oraz pokrojone 
w ćwiartki pomidorki. Natkę pietruszki oraz szczypiorek 
drobno siekamy i dodajemy do sałatki. Całość mieszamy 
razem. Przyprawiamy do smaku solą oraz pieprzem.

2 porcje00:10

1 dojrzałe awokado

150 g tuńczyka w sosie własnym

2 szklanki pomidorków koktajlowych

1 pęczek szczypiorku

1/2 pęczka natki pietruszki

sok z 1 cytryny

sól

pieprz

SAŁATKA Z AWOKADO I TUŃCZYKA

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

POZIOM
łatwy
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1 porcja00:15

MARYNUJEMY ORZECHY W MIODZIE

Paprykę myjemy, osuszamy i kroimy w drobną kostkę. 
Orzechy włoskie obrane z łupin marynujemy w miodzie.

UKŁADAMY ZIMNE SKŁADNIKI SAŁATKI

Na głęboki duży talerz wykładamy sałaty, a następnie 
pokrojoną paprykę. Całość posypujemy żurawinami oraz 
orzechami w miodzie.

GRILLUJEMY ANANASA

Plaster świeżego ananasa grillujemy na rozgrzanej patelni 
grillowej (bez dodatku tłuszczu). Grillowanego ananasa 
układamy na sałatce, a na nim ser kozi.

SAŁATKA Z KOZIM SEREM

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

miks sałat karbowanych – 50 g

rukola – 1 garść

żurawiny – 10 g

orzechy włoskie – 10 g

papryka kolorowa – 40 g

świeży ananas – 1 plaster

ser kozi – 50 g

miód

POZIOM
łatwy
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00:30

ŚCIERAMY KORZEŃ SELERA NA TARCE
Płatki górskie wsypujemy do miseczki i zalewamy gorącą 
wodą. Odstawiamy na 20 minut. Seler obieramy, kroimy na 
ćwiartki i ścieramy na tarce o grubych oczkach.

MIESZAMY SKŁADNIKI PLACUSZKÓW
Do selera dodajemy jajko, łyżkę oleju, namoczone płatki. 
Doprawiamy solą, pieprzem oraz posiekaną pietruszką 
i szczypiorkiem. Całość mieszamy.

SMAŻYMY PLACUSZKI
Rozgrzewamy patelnię. Wykładamy ją papierem do 
pieczenia, kładziemy placuszek i smażymy. Placki smażymy 
po 2-3 minuty z każdej strony. Zanim odwrócimy placki na 
drugą stronę, przykładamy kawałek papieru do pieczenia 
i za pomocą szpatułki obracamy.

4 porcje

PLACKI Z SELERA

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

POZIOM
łatwy

płatki górskie owsiane – 4 łyżki

woda – 125 ml

korzeń selera – 100 g

jajko – 1 szt.

olej rzepakowy tłoczony na zimno – 1 łyżka

sól

pieprz

natka pietruszki, posiekana – 2 łyżki

szczypiorek, posiekany – 2 łyżki
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PRZYGOTOWUJEMY MIĘSO I MARYNATĘ
Pierś indyka myjemy, oczyszczamy, osuszamy i kroimy na trzy części.
Bazylię drobno siekamy, posypujemy odrobiną soli i płaską stroną noża 
rozcieramy zioła, wyciskając z nich soki. Dodajemy oliwę i całość mieszamy.
Kawałki indyka w temperaturze pokojowej obtaczamy dokładnie 
w marynacie, zawijamy pojedynczo w folię spożywczą, tworząc roladki, 
i skręcamy szczelnie na obu końcach. Mięso zawijamy w kolejną warstwę 
folii.

GOTUJEMY PIERŚ INDYKA NA PARZE W FOLII
Mięsne roladki gotujemy na parze około 15-20 minut (czas gotowania zależy 
od rozmiaru kawałków mięsa). Po około 5-10 minutach wyłączamy gaz. 
Ugotowane roladki rozwijamy z folii i przed podaniem kroimy w plastry.

PRZYGOTOWUJEMY SOS CURRY
Dymki kroimy w grube plastry, szczypior drobno siekamy. Część papryczek 
chili i czosnek siekamy w drobne plasterki. Dymkę i czosnek blanszujemy 
na rozgrzanym oleju. Dodajemy chili, startą skórkę z limonki i miód. 
Podsmażamy. Dodajemy przyprawę curry, garam masalę, chwilę smażymy 
i zalewamy mlekiem kokosowym z odrobiną wody. Gotujemy do zgęstnienia 
sosu. Zredukowany sos solimy, doprawiamy sokiem z limonki i dodajemy 
posiekaną kolendrę.

PRZYGOTOWUJEMY KASZĘ JĘCZMIENNĄ
Pistacje miażdżymy płaską stroną noża. Suszone pomidory kroimy 
w drobną kostkę. Kaszę jęczmienną gotujemy lub parujemy (przesmażamy 
kaszę na oleju, zalewamy wodą na wysokość 1,5 cm ponad poziom kaszy, 
zagotowujemy, przykrywamy i zdejmujemy z ognia; parujemy kaszę do 
miękkości). Kaszę łączymy z orzechami, pomidorami i niewielką ilość oleju 
z suszonych pomidorów. Całość mieszamy. Na koniec dodajemy szczypiorek.

SERWUJEMY
Na talerz wykładamy sos curry, układamy na nim plastry indyka. Dekorujemy 
kolendrą i plastrami chili. Do osobnej miseczki nakładamy kaszę. Skrapiamy 
sokiem z limonki.

INDYK
pierś indyka – 500 g

bazylia – 1 pęczek

oliwa z oliwek – 2 łyżki

ORZECHOWA KASZA
kasza jęczmienna – 200 g

pistacje – 100 g

suszone pomidory – 100 g

limonka – 1 szt.

SOS CURRY
mleko kokosowe – 200 ml

dymka ze szczypiorkiem – 3 szt.

czosnek – 2 ząbki

papryczka chili – 1 szt.

limonka – 1 szt.

przyprawa curry – 1 łyżeczka

przyprawa garam masala – 0,5 łyżeczki

miód – 1 łyżeczka

kolendra – 1 pęczek

olej słonecznikowy – 2 łyżki

sól

4 porcje00:40 POZIOM
średni

PIERŚ INDYKA Z KASZĄ JĘCZMIENNĄ  
I SOSEM CURRY

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:



4 porcje
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MIESZAMY SKŁADNIKI FARSZU DO PIEROGÓW
Ziemniaki dokładnie myjemy i gotujemy w mundurkach. 
Ostudzone obieramy ze skórki. Na rozgrzaną patelnię 
wylewamy olej rzepakowy i smażymy na nim cebulę 
pokrojoną w drobną kostkę około 5 minut. Ziemniaki wraz 
z twarogiem przeciskamy przez praskę. Dodajemy cebulę, 
doprawiamy solą i pieprzem.

PRZYGOTOWUJEMY CIASTO
Do drugiej miski wsypujemy mąkę orkiszową, doprawiamy 
solą i gałką muszkatołową. Do gorącej wody dodajemy łyżkę 
oleju rzepakowego i stopniowo wlewamy wodę do miski 
z mąką, mieszając łyżką. Kiedy ciasto przestanie parzyć, 
możemy mieszać już rękami.

LEPIMY PIEROGI
Na stolnicę wysypujemy mąkę i ugniatamy ciasto, aż 
będzie gładkie. Cienko rozwałkowujemy i wycinamy krążki 
o średnicy 10 cm. Na każdy krążek nakładamy po łyżeczce 
farszu. Sklejamy boki ciasta, formując księżyce. Pierogi 
gotujemy około 3-4 minut w osolonej, gotującej się wodzie.

CIASTO

mąka orkiszowa – 130 g (1 szklanka)

gorąca woda – 250 ml (1 szklanka)

olej rzepakowy – 1 łyżka

sól

gałka muszkatołowa

FARSZ

ugotowane ziemniaki – 200 g

olej rzepakowy – 2 łyżki

cebula – 2 szt.

chudy twaróg – 200 g

sól

pieprz

00:30

ORKISZOWE PIEROGI RUSKIE

POZIOM
średni

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:
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2  porcje00:45

TRZEMY KALAFIORA NA TARCE
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200°C z funkcją 
grzania góra-dół. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. 
Kalafiora trzemy na tarce o grubych oczkach. Na suchej patelni 
podprażamy kalafiora przez około 6-8 minut. Mozzarellę 
trzemy na tarce o grubych oczkach i wraz z pozostałymi 
składnikami umieszczamy w misce. Dodajemy wystudzony 
kalafior i mieszamy. Ciasto wykładamy na przygotowaną blachę 
i formujemy okrąg. Pieczemy około 20 minut.

PRZYGOTOWUJEMY WARZYWA
Cukinię, paprykę i cebulę kroimy w talarki. Na rozgrzaną grillową 
patelnię wylewamy dwie łyżki oliwy i układamy na niej pokrojone 
warzywa. Całość smażymy około 5 minut. Wyciągamy pizzę 
z pieca i smarujemy ją pesto bazyliowym.

NA UPIECZONYM SPODZIE UKŁADAMY WARZYWA
Na wierzchu układamy grillowane warzywa. Wkładamy 
do piekarnika na kolejne 5 minut. Wyjmujemy z piekarnika, 
dekorujemy świeżą rukolą. Możemy skropić dodatkowo oliwą.

PIZZA NA SPODZIE Z KALAFIORA

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

kalafior – 0,5 główki

czosnek – 1 ząbek

ser mozzarella light – 1 szt.

jajko – 1 szt.

suszone zioła 

sól

pieprz

DODATKI DO PIZZY

cukinia – 0,5 szt.

czerwona papryka – 0,5 szt.

żółta papryka – 0,5 szt.

czerwona cebula – 1 szt.

rukola

oliwa z oliwek

pesto bazyliowe

POZIOM
średni
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4 porcje01:00

PRZYGOTOWUJEMY LIŚCIE KAPUSTY
Wycinamy głąb kapusty. Warzywo wkładamy do garnka z gotującą się 
wodą. Gotujemy około 4 minut. Wyjmujemy kapustę i ściągamy te liście, 
które łatwo odchodzą. Kapustę ponownie wkładamy do wody – czynność 
powtarzamy do momentu, aż zdejmiemy wszystkie liście. Z liści ścinamy 
twardą, białą część.

GOTUJEMY KASZĘ
Kaszę pęczak dokładnie płuczemy – tak długo, aż będzie leciała czysta 
woda. Kaszę przekładamy do gotującej się wody (3 szklanki wody + 1 
łyżka oleju rzepakowego + 0,5 łyżeczki soli). Gotujemy około 15 minut. 
Kaszę po ugotowaniu zostawiamy na wyłączonym gazie, aby wciągnęła 
całą wodę.

SMAŻYMY SKŁADNIKI FARSZU
Pieczarki oczyszczamy i kroimy w ćwiartki. Szalotkę kroimy w drobną 
kostkę, a czosnek przeciskamy przez praskę.
Na patelni rozpuszczamy łyżkę masła i wlewamy pozostałą łyżkę oleju 
rzepakowego. Na tłuszczu obsmażamy pokrojone w ćwiartki pieczarki 
przez 5 minut. Dodajemy do nich pokrojoną w kostkę szalotkę i wyciśnięty 
przez praskę czosnek. Chwilę przesmażamy i dodajemy suszone śliwki 
pokrojone w paseczki. Całość doprawiamy majerankiem, świeżym 
koperkiem i pieprzem. Zawartość patelni przekładamy do miski wraz 
z kaszą. Dokładnie mieszamy.

ZAWIJAMY GOŁĄBKI
W naczyniu do zapiekania gołąbków rozprowadzamy niewielką ilość oleju. 
Farszem wypełniamy liść kapusty tak, aby można było bez przeszkód 
zawinąć gołąbek. Gotowe gołąbki układamy w naczyniu. Podlewamy 
bulionem i pieczemy około 30-40 minut w piekarniku rozgrzanym do 
temperatury 180°C.

PRZYGOTOWUJEMY SOS POMIDOROWY
Do garnka wlewamy oliwę. Dodajemy pulpę pomidorową. Przyprawiamy 
solą i pieprzem. Kiedy sos się zagotuje, dodajemy posiekaną, świeżą 
bazylię i miód. Gotowe gołąbki polewamy sosem pomidorowym. Możemy 
posypać parmezanem i udekorować koperkiem.

kapusta włoska – 1 szt.

kasza pęczak – 1 szklanka

olej rzepakowy – 2 łyżki

masło – 1 łyżka

pieczarki – 300 g

szalotka – 2 szt.

czosnek – 2 ząbki

suszone śliwki – 5 szt.

sól

pieprz

suszony majeranek

świeży koperek – 1 pęczek

bulion warzywny – 250 ml

SOS POMIDOROWY
pulpa pomidorowa – 400 g

miód – 1 łyżeczka

oliwa z oliwek – 1 łyżka

świeża bazylia

sól

pieprz

GOŁĄBKI Z KASZĄ PĘCZAK I GRZYBAMI

POZIOM
średni

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:



POZIOM
łatwy
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DODAJEMY DO MASY NASIONA CHIA

Mleko kokosowe zagotowujemy z ksylitolem i wiórkami 
kokosowymi. Studzimy i łączymy z nasionami chia. Co jakiś 
czas mieszamy aż do całkowitego wystudzenia.

MASĘ PRZEKŁADAMY DO PUCHARKÓW

Gotową masę przekładamy do pucharków lub kieliszków 
i wstawiamy do lodówki na 2-3 godziny.

UKŁADAMY OWOCE GRANATU

Pudding podajemy schłodzony, udekorowany owocami 
granatu.

mleko kokosowe – 400 ml

wiórki kokosowe – 20 g

nasiona chia – 3 łyżki

ksylitol – 2 łyżki

owoc granatu – 1 szt.

PUDDING KOKOSOWY Z CHIA I GRANATEM

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

2 porcje
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PRZYGOTUJ DWIE DOBY WCZEŚNIEJ
• kaszę gryczaną niepaloną namaczamy w wodzie z dodatkiem soku  

z cytryny przez całą noc (12 godzin) 
PRZYGOTUJ DOBĘ WCZEŚNIEJ
• namoczoną kaszę odcedzamy i płuczemy
• namoczoną grykę umieszczamy w misce, mieszamy z syropem klonowym, 

cynamonem i odrobiną soli morskiej, przekładamy na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia, wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 40°C na 
całą noc (12 godzin), lub 180°C (10-15 minut)

• orzechy nerkowca zalewamy wodą i moczymy przez całą noc (12 godzin), 
następnie osuszamy

• dwie puszki mleka kokosowego wkładamy do lodówki na całą noc  
(12 godzin) 

PRZYGOTUJ
• formę o średnicy 20 cm
• malakser lub rozdrabniacz
PRZYGOTOWUJEMY SPÓD SERNIKA
Okrągłą formę o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia. Do 
misy malaksera wrzucamy połowę karmelizowanej gryki, wiórki kokosowe, 
daktyle (jeśli są suche, należy zalać je ciepłą wodą i odstawić na 10 minut, 
po czym odcedzić), olej kokosowy i odrobinę soli morskiej. Całość miksujemy 
do połączenia się składników. Następnie dodajemy resztę kaszy i mieszamy. 
Wykładamy na spód przygotowanej formy, dokładnie dociskając. Wkładamy 
do lodówki.
MIKSUJEMY SKŁADNIKI MASY SEROWEJ
Przygotowujemy masę. Do misy malaksera wkładamy orzechy nerkowca. 
Wyciągamy mleko kokosowe z lodówki, do masy dodajemy tylko krem, który 
znajduje się na wierzchu. Dodajemy syrop klonowy, olej kokosowy, ekstrakt 
lub ziarna z laski wanilii, skórkę otartą z trzech cytryn i sok wyciśnięty z jednej 
cytryny. Dodajemy szczyptę soli morskiej. Wszystkie składniki miksujemy do 
uzyskania gładkiej, jednolitej masy.
SCHŁADZAMY SERNIK
Masę wylewamy na przygotowany spód. Przykrywamy szczelnie folią 
aluminiową i wkładamy do zamrażalnika na co najmniej 4 godziny. Wszystkie 
składniki polewy przekładamy do rondelka i roztapiamy na małym ogniu. 
Ciasto wyjmujemy z zamrażalnika około 20 minut przed podaniem. 
Dekorujemy polewą i pozostałą gryką.

KARMELIZOWANA GRYKA
kasza gryczana niepalona – 400 g

syrop klonowy – 8 łyżek

cynamon – 6 łyżeczek

sól morska

cytryna – 1 szt.

SPÓD
karmelizowana gryka – 300 g

wiórki kokosowe – 45 g

daktyle – 135 g

olej kokosowy – 2 łyżki

sól morska

MASA SEROWA
orzechy nerkowca – 350 g

mleko kokosowe – 2 puszki

olej kokosowy – 110 g

syrop klonowy – 0,75 szklanki

ekstrakt z wanilii (laska wanilii) – 2 łyżeczki

cytryna – 3 szt.

sól morska

POLEWA CZEKOLADOWA
gorzka czekolada 70% – 1 tabliczka

mleko kokosowe – 4 łyżki

olej kokosowy – 1 łyżka

syrop klonowy – 2 łyżki

DEKORACJA
karmelizowana gryka – 80 g

WEGAŃSKI SERNIK NA KORZENNYM SPODZIE

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

8 porcjiPOZIOM
średni
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PRZYGOTOWUJEMY CIASTO
Piekarnik rozgrzewamy. Formę wykładamy papierem do 
pieczenia. Do misy malaksera wkładamy buraka pokrojonego 
na mniejsze kawałki, jajka, cukier trzcinowy, cynamon 
i szczyptę soli. Miksujemy na gładką masę. W osobnej misce 
mieszamy mielone migdały, proszek do pieczenia, posiekane 
orzechy włoskie i czekoladę. Do masy dodajemy kakao 
oraz mieszankę orzechów i czekolady. Dokładnie mieszamy 
i umieszczamy w przygotowanej formie. Pieczemy około 20 
minut w temperaturze 180°C.

SUSZYMY WIÓRKI W PIEKARNIKU
Wiórki kokosowe mieszamy dokładnie w misce razem 
z sokiem z buraków. Wysypujemy na blaszkę wyłożoną 
papierem do pieczenia i wkładamy na 10-15 minut do 
piekarnika, w którym piecze się ciasto. Co jakiś czas 
mieszamy.

ŁĄCZYMY SKŁADNIKI POLEWY
Wszystkie składniki polewy umieszczamy w rondelku 
i roztapiamy na małym ogniu.

Ciasto polewamy polewą i posypujemy wiórkami. Możemy 
udekorować świeżymi malinami.

BROWNIE
ugotowany burak – 1 duży lub 3 małe

jajka – 3 szt.

cukier trzcinowy – 3 łyżki

cynamon – 0,5 łyżeczki

sól morska

mielone migdały – 1 szklanka

proszek do pieczenia – 0,5 łyżeczki

orzechy włoskie – 0,5 szklanki

czekolada gorzka 70% – 1 tabliczka

kakao – 0,25 szklanki

KOKOSOWA POSYPKA
wiórki kokosowe – 5 łyżek

sok z buraka – 1 łyżka

POLEWA CZEKOLADOWA
gorzka czekolada 70% – 1 tabliczka

mleko kokosowe – 4 łyżki

olej kokosowy – 1 łyżka

syrop klonowy – 2 łyżki

BROWNIE Z BURAKÓW

SKŁADNIKI: PRZYGOTOWANIE:

12 porcjiPOZIOM
średni
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Kliknij i zobacz
więcej przepisów

na kuchnialidla.pl

http://kuchnialidla.pl



