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.ŘÜìÜīĴĥ÷
SK!ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 1 dojrza!e awokado (awokado wybieramy mi"kkie, mo#emy oderwa$ 
szypu!k" – je%li pod spodem widzimy jasnozielony mi&#sz, to znaczy, 
#e jest dojrza!e)

s� 1 !y#eczka soku z limonki
s� 1/2 ma!ej czerwonej cebuli
s� 1 pomidor malinowy (%redniej wielko%ci)
s� szczypta soli
s� %wie#o mielony pieprz
s� opcjonalnie ostra papryka w proszku 

Awokado myjemy, kroimy na pó! i usuwamy pestk". Za pomoc& !y#ki 
wydr&#amy mi&#sz i rozdrabniamy widelcem na past" (wygodnie jest 
to zrobi$ na desce do krojenia). 
Pomidora myjemy (mo#emy tak#e go obra$, nacinaj&c skór" i zalewaj&c 
na chwil" wrz&tkiem, a pó'niej zimn& wod&), kroimy w kostk" %redniej 
wielko%ci. 
Cebul" obieramy i kroimy w drobn& kostk". 

Past" z awokado przek!adamy do miski, dodajemy pokrojon& cebul" 
i pomidora, doprawiamy sokiem wyci%ni"tym z limonki, sol& i pieprzem 
wed!ug uznania. Dla odwa#nych smakoszy mo#emy doda$ szczypt" 
ostrej papryki. 
Past" mo#emy podawa$ na grzance z razowego pieczywa, bu!k& 
grahamk& lub innym ulubionym rodzajem pieczywa. 

Podczas krojenia cebuli cz"sto lec& nam !zy. Aby zminimalizowa$ to uczucie, mo#emy sch!odzi$ 
cebul", wk!adaj&c j& na 10 minut do zamra#arki lub zimnej wody z dodatkiem lodu, i dopiero kroi$. 

Najlepiej spo#y$ od razu po przygotowaniu lub tego samego dnia, prze-
chowywana w lodówce pasta mo#e zmieni$ kolor na ciemniejszy.
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SK!ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 10 !y#ek wy!uskanych nasion s!onecznika (ok. 80–100 g, pó! szklanki)
s� 1 jab!ko
s� 1 !y#ka miodu
s� 1 !y#ka oleju, np. rzepakowego lub s!onecznikowego
s� cynamon mielony
s� opcjonalnie gar%$ rodzynek

Pestki s!onecznika namoczy$ w wodzie i zostawi$ na kilka godzin (mi-
nimum 2–3 godz.), po namoczeniu odcedzi$ wod" (ale nie wylewa$ jej, 
mo#na dola$ odrobin", gdy konsystencja pasty po zblendowaniu b"dzie 
zbyt g"sta) i zblendowa$ (najlepiej w blenderze z ostrzem typu „S”).
Jab!ko obra$ i pokroi$ w drobn& kostk", poddusi$ lub podsma#y$, a# 
si" rozpadnie. Przyprawi$ cynamonem.
Przygotowan& mas" nale#y doda$ do pasty z pestek s!onecznika 
i jeszcze raz zblendowa$ na g!adk& mas", dodaj&c miód.
Opcjonalnie do zblendowanej masy mo#emy doda$ rodzynki lub !y#k" 
ca!ych nasion s!onecznika, aby nada$ pa%cie chrupko%ci. 
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 Z JAB!KAMI

S!odka pasta kanapkowa o smaku przypominaj&cym szarlotk". 

Past! mo"emy przechowywa# kilka dni w lodówce. 
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Mo#emy upra#y$ p!atki na suchej patelni lub dnie garnka, w którym b"dziecie gotowa$ owsiank". 
Taki zabieg sprawi, #e p!atki nabior& s!odkiego, orzechowego posmaku i zapachu. 

Tak$ owsiank! mo"ecie zje%# bezpo%rednio po przyrz$dzeniu na ciep&o 
lub na zimno jako drugie %niadanie do szko&y. 
 

ŔŇđĢ
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SK!ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 4–5 !y#ek p!atków owsianych zwyk!ych lub górskich
s� 3/4 szklanki soku pomara(czowego 100% t!oczonego (najlepiej sok 

tzw. NFC, czyli nie z koncentratu)
s� gar%$ orzechów laskowych lub nerkowca
s� 1 !y#eczka mas!a orzechowego 100%
s� gar%$ malin, borówek lub innych owoców w zale#no%ci od upodobania 

i sezonu

P!atki owsiane zala$ sokiem pomara(czowym i gotowa$ przez chwil", 
a# do wch!oni"cia soku, mieszaj&c. 

Na dno miseczki w!o#y$ mas!o orzechowe, nast"pnie doda$ owsiank", 
podawa$ z owocami i orzechami. 
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 OWSIANKA

Klasycznie gotujemy owsiank" najcz"%ciej na mleku lub wodzie. Tutaj propozycja czego% 
zupe!nie nowego – owocowej owsianki o smaku pomara(czowym. 

(porcja dla 1 osoby)
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SK!ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 1 puszka ciecierzycy lub ok. 250 g ugotowanej ciecierzycy (1 szklanka)
s� 1/3 szklanki zimnej wody
s� 1 !y#eczka soku z cytryny lub limonki
s� 1 z&bek czosnku
s� 4–5 !y#ek pasty tahini (w zale#no%ci od upodoba()
s� sól 
s� pieprz

HUMMUS

Mo#emy zje%$ hummus w wersji klasycznej, podaj&c go z oliw& z oliwek lub 
%wie#ymi zio!ami, najlepiej ze %wie#& posiekan& kolendr&. Kolendra ma spe-
cyficzny smak, podobny do natki pietruszki. Je%li jeste%cie odwa#ni, mo#ecie 
spróbowa$ tej wersji podania!
 
Aby stworzy$ kolorowe wersje hummusu, dodajcie do misy blendera jeden 
wybrany sk!adnik:

s� KOLOR RÓ)OWY – 1 %redni upieczony burak 
s� KOLOR POMARA*CZOWY – 1/2 szklanki upieczonej dyni 
s� KOLOR )Ó+TY – 1/2 !y#eczki kurkumy w proszku 
s� KOLOR ZIELONY – dwie gar%ci zielonych li%ci, np. szpinaku lub rukoli

Ciecierzyc" such& namoczy$ w zimnej wodzie, najlepiej na ca!& noc. 
Odla$ wod", wyp!uka$ ciecierzyc" i gotowa$ w nowej, czystej wodzie 
przez ok. 40 minut do 1 godz., sprawdzaj&c, czy jest mi"kka. 
Po ugotowaniu odcedzi$ i op!uka$. Je%li u#ywamy ciecierzycy z puszki, 
odcedzamy. 
Ciecierzyc" blendujemy na g!adk& mas" razem z sokiem z cytryny, 
czosnkiem i past& tahini, stopniowo dolewaj&c wod".
Hummus blendujemy, a# do uzyskania g!adkiej, kremowej pasty. 
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Jak w &atwy sposób obra# pomidora? 
Nacinamy delikatnie skór" „na krzy#” z jednej lub dwóch stron pomidora. Wk!adamy do g!"bo-
kiego naczynia i zalewamy wrz&c& wod& na 15–20 sekund, ostro#nie wyjmujemy i wk!adamy 
do naczynia z bardzo zimn& wod&. Skórk" bez problemu zdejmiemy palcami. 

ŔŇđĢ
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SK!ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 1 opakowanie sera mozzarella 
s� 1 du#y pomidor malinowy lub inny
s� kilka li%ci %wie#ej bazylii
s� 1–2 !y#ki oliwy z oliwek
s� sól
s� pieprz

Pomidora myjemy (lub te# obieramy), kroimy na plasterki. 

 

Ser mozzarella ods&czamy z zalewy i kroimy na plasterki.
Listkujemy bazyli". 
Uk!adamy plastry pomidora i mozzarelli na talerzu naprzemiennie. 
Posypujemy porwanymi listkami bazylii, doprawiamy sol& i pieprzem 
do smaku i polewamy oliw& z oliwek.
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CAPRESE

Znacie w!osk& flag"? Jakie ma kolory? Zielony, bia!y i czerwony. Tak jak nasza sa!atka. 
To bardzo prosta potrawa idealna na %niadanie lub drugie %niadanie, do podania z tostem 
z ulubionego pieczywa, najlepiej chleba #ytniego na zakwasie.
Mo!ecie zapakowa" j# do lunchboxa lub do kanapki ;) 

(porcja dla 2–3 osób)
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Na pewno widzieli%cie w sklepie banany z mocno #ó!t& skórk& i czarnymi kropkami. Niektórzy 
my%l&, #e takie banany nie nadaj& si" ju# do jedzenia. Otó# wr"cz przeciwnie – im wi"cej „pie-
gów” ma bananowa skórka, tym s!odszy jest mi&#sz wewn&trz. W!a%nie takie owoce idealnie 
sprawdz& si" w przepisie na koktajle. 

ŔŇđĢ

XůĴìĴůŵ
SK!ADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

s� 200 ml (3/4 szklanki)  mleka krowiego lub dowolnego napoju 
(„mleka”) ro%linnego

s� 1 dojrza!y banan
s� 100 g (ok. 3/4 szklanki) malin %wie#ych lub mro#onych
s� kilka listków %wie#ej mi"ty
s� 2–3 !y#ki p!atków owsianych
s� 1/4 !y#eczki suchego maku

Banana myjemy i obieramy. 
Blendujemy wszystkie sk!adniki razem na g!adki koktajl. 
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KOKTAJL "NIADANIOWY

(porcja dla 1–2 osób)


