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Dietę wzmacniającą odporność warto zacząć od ciepłego śniadania. Nie bez 

powodu mówi się, że śniadanie powinno jeść się jak król, to najważniejszy posiłek w ciągu 

dnia. Zacznij dzień od zadbania o swój organizm, czas poświęcony na przygotowanie 

śniadania to inwestycja w zdrowie i energię na cały dzień.

Podstawą śniadania powinny być gotowane zboża, to mogą być płatki owsiane, kasza 

jaglana, brązowy ryż, czy komosa ryżowa (quinoa). Wszystkie te produkty są źródłem 

węglowodanów złożonych, które dostarczają energii na kilka godzin, oraz błonnika, który 

daje poczucie sytości.

Jako dodatek do zbóż wybierz sezonowe owoce lub warzywa. My najbardziej lubimy 

śniadania na słodko, dlatego zawsze sięgamy po banana, którego uzupełniam sezonowymi 

owocami. Jesienią są to jabłka, gruszki, śliwki i maliny, wszystkie te owoce świetnie 

smakują z dodatkiem ciepłej owsianki lub kaszy.  Zimą wybieram kiwi lub pomarańczę.

Dodatkowy element, który podnosi wartość odżywczą śniadania, to orzechy i pestki. 

Wybór jest duży i podobnie jak z innymi produktami w diecie, warto postawić na 

różnorodność. Jednego dnia to mogą być migdały i ziarna słonecznika, a kolejnego 

orzechy włoskie i laskowe. Obowiązkowo codziennie do śniadania dodaj zmielone siemię 

lniane, które dzięki zawartości zdrowych tłuszczów przyczynia się do wzrostu odporności.

W najmniejszej ilości do takiego śniadania używam przypraw (imbir, cynamon, 

kurkuma), ale to właśnie one mają dodatkowe działanie rozgrzewające, a także 

przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Odradzam jedzenie na śniadanie kanapek, szczególnie jeśli zabierasz kanapki do szkoły. 

Jeśli jednak zdecydujesz się na kanapki, wybierz pieczywo pełnoziarniste, pastę z roślin 

strączkowych, oraz zielone liście i inne warzywa.
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OWSIANKA

Szara papka, do której zmuszano dzieci w przedszkolach, mogła skutecznie obrzydzić Ci 

jedzenie owsianki. Czas odkryć na nowo tą wspaniałą potrawę :) 

Wszystkie przepisy znajdujące się w tym materiale traktuj jako bazę wyjściową, którą 

możesz zmieniać zgodnie z preferencjami twojej rodziny. Nie bój się eksperymentować, do 

owsianki możesz dodać kakao (otrzymasz czekoladową wersję), domowy dżem (ja bardzo 

lubię powidła), a nawet masło orzechowe.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 12 łyżek płatków owsianych górskich

- 10 suszonych daktyli

- 1 jabłko

- garść rodzynek

- garść pestek słonecznika

- 1 banan

- 2 łyżki mielonego siemienia lnianego

- 2 łyżki mielonego sezamu

- dowolne orzechy

WYKONANIE

1. Płatki zalej na noc zimną wodą. Rano wlej do garnka kubek zimnej wody, zacznij 

podgrzewać, w tym czasie pokrój daktyle i jabłko, wrzuć do garnka.

2. Kiedy woda zacznie się gotować, przełóż płatki owsiane, dodaj rodzynki, słonecznik i 

zamieszaj. Całość gotuj, mieszając od czasu do czasu aż do zgęstnienia (możesz w tym 

czasie zmielić siemię i sezam).

3. Pod koniec gotowania dodaj banana, po chwili także siemię, sezam i ponownie 

wymieszaj. Przełóż do miseczek lub głębokich talerzy, udekoruj dowolnymi orzechami i 

wiórkami kokosowymi lub świeżymi owocami (truskawki, nektarynki, brzoskwinie, śliwki).
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KASZA JAGLANA

Kaszę jaglaną możesz przyrządzić bardzo podobnie do owsianki, gotując ją z daktylami i 

dodając na koniec orzechy, banana i inne owoce.

Inna wersja to kasza ugotowana bez dodatków i polana truskawkami zmiksowanymi z 

bananem. Możesz wykorzystać mrożone truskawki, a także zamienić je na maliny. To 

ulubione śniadanie naszej Hani, no może po naleśnikach ;)

Przepłukując kaszę zimną i gorącą wodą, pozbędziesz się jej charakterystycznej goryczki.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

– kubek 300 ml kaszy jaglanej przed ugotowaniem

– 2 dojrzałe banany (najlepiej żeby 

już miały czarne kropki na skórce)

– kubek truskawek świeżych lub rozmrożonych

– 2 łyżki siemienia lnianego (świeżo mielonego)

– 2 łyżki sezamu

– 1 kiwi do przybrania

WYKONANIE

1. Kaszę jaglaną przepłucz na sitku zimną wodą i przelej wrzątkiem.

2. W garnku zagotuj 2 kubki wody. Do gotującej się wody przełóż kaszę i gotuj pod 

przykryciem przez około 15 minut (bez mieszania).

3. W wysokim naczyniu zmiksuj banany z truskawkami, siemieniem i sezamem. Jeśli 

miksujesz w blenderze kielichowym, to nie musisz wcześniej mielić siemienia.

4. Nałóż kaszę na talerze, polej sosem truskawkowym i udekoruj pokrojonym kiwi.
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KOMOSA RYŻOWA

Komosa ryżowa to kolejny produkt, który może stanowić bazę śniadania. Jest droższa niż 

płatki owsiane czy kasza jaglana, ale w porównaniu z innymi kaszami zawiera duże ilości 

białka. Warto stosować ją od czasu do czasu, jako urozmaicenie diety.

Komosę ryżową gotuję na mleku roślinnym, ale możesz również ugotować ją na wodzie

i dodać swoje ulubione dodatki.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

– 150 g komosy ryżowej (około 1 szklanka)

– 550 ml mleka (u mnie domowe migdałowe)

– 1 jabłko

– 1 banan

– 1 łyżka miodu (można pominąć lub dać 

więcej)

– maliny (lub inne owoce do dekoracji)

WYKONANIE

1. Komosę ryżową przepłucz na sitku, przełóż do garnka i dodaj mleko migdałowe.

2. Jabłko zetrzyj na tarce, dodaj do komosy, gotuj pod przykryciem przez 10 minut (od 

momentu zagotowania). Jeśli po tym czasie komosa jest jeszcze twarda, to odstaw garnek 

na kilka minut, aby kasza napęczniała (bez gotowania).

3. Dodaj banana pokrojonego w kostkę i ewentualnie łyżkę lub dwie miodu. Wymieszaj.

4. Komosę przełóż do miseczek i udekoruj malinami.
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GRANOLA

Domowa granola to produkt, którym zastąpisz kupne mieszanki typu musli. Możesz ją 

podawać z mlekiem (sugeruję, aby było to mleko roślinne) lub koktajlem. 

Większość przepisów na granolę zawiera olej i dodatkowy cukier, ja te dwa składniki 

zastąpiłam zmiksowanymi bananami. Jest zdrowiej i nadal bardzo pysznie :)

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

– 2 szklanki płatków owsianych górskich

– 1/2 szklanki migdałów

– 1/2 szklanki orzechów laskowych

– 1/3 szklanki wiórków kokosowych

– 1/3 szklanki pestek dyni

– 1/3 szklanki pestek słonecznika

– 2 banany

– 1/2 szklanki rodzynek

WYKONANIE

1. Zacznij od włączenia piekarnika na 180 stopni. W dużej misce wymieszaj płatki, 

orzechy, pestki i wiórki kokosowe. W wysokim naczyniu zmiksuj banany na gładką papkę.

2. Wlej banany do płatków i dokładnie wymieszaj, tak aby się lekko posklejały. Przełóż 

całość na blachę z papierem do pieczenia.

3. Piecz w temperaturze 170 stopni przez około 30 minut, od czasu do czasu mieszając, 

tak aby płatki były zrumienione i chrupiące ale nie przypalone. Jeżeli twój piekarnik 

mocniej grzeje w głębi, może być konieczne obrócenie całej blachy.

4. Po wystudzeniu dodaj rodzynki, wymieszaj i przełóż całość do szczelnego słoika. Słoik 

powinien być szczelny aby całość nie zwilgotniała.
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PLACUSZKI Z DYNIĄ

Placuszki również mogą być dobrym pomysłem na śniadanie. Żeby były wartościowe użyj 

mąki pełnoziarnistej (na początek może to być połowa ilości całej mąki, później zwiększ 

proporcje). Zamiast jajek do ciasta dodaj puree z dyni. Przepis na puree znajdziesz na 

jakzdrowozyc.pl, warto przygotować je w większej ilości i zamrozić.

Do ciasta dodaj jabłko, latem możesz zamienić je na jagody lub borówki amerykańskie.

Najważniejsze: nie smaż placuszków w dużej ilości tłuszczu (na dobrej patelni wystarczy 

odrobina na początek) i nie posypuj ich cukrem (użyj domowego dżemu z małą ilością 

cukru).

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 2 kubki mąki pełnoziarnistej

- 1 kubek puree z dyni

- 1 szklanka mleka roślinnego

- ½ szklanki wody

- 1 łyżeczka sody

- 1 łyżka oleju (plus odrobina do smażenia)

- 2 małe jabłka lub jedno duże

WYKONANIE

1. W misce wymieszaj mąkę i sodę.

2. Dodaj mleko, dynię, olej i prawie całą wodę. Porządnie wymieszaj i dodaj resztę wody 

(jeżeli ciasto jest za gęste).

3. Jabłko umyj, pokrój na ósemki i na plasterki. Dodaj do ciasta i wymieszaj.

4. Smaż na rozgrzanej patelni (przed pierwszym plackiem wlej na patelnię trochę oleju).
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NALEŚNIKI Z KASZY JAGLANEJ

Naleśniki z kaszy jaglanej smakują i wyglądają jak tradycyjne naleśniki. Trochę dłużej się 

je smaży, ale warto poświęcić ten czas, aby podać rodzinie kaszę jaglaną zamiast białej 

mąki pszennej.

Mnie najlepiej wychodzą naleśniki z 5 łyżkami mąki pszennej, ale jeśli musicie całkowicie 

unikać glutenu, możesz je przygotywać dodając tylko skrobię ziemniaczaną.

Aby śniadanie było wartościowe, podaj naleśniki ze świeżymi owocami lub domową nutellą 

z daktyli i orzechów nerkowca.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 15 łyżek ugotowanej, zimnej kaszy jaglanej

(1/2 kubka przed ugotowaniem)

- 8 łyżek skrobi ziemniaczanej

- 5 łyżek mąki pszennej

- 5 łyżek oleju

- 1 szklanka mleka roślinnego

- 1 szklanka wody

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki zmiksuj blenderem na gładką masę, ale nie dawaj od razu całej 

wody, bo ciasto łatwiej rozrzedzić niż zagęścić.

2. Sprawdź konsystencję i ewentualnie dolej więcej wody.

3. Naleśniki smaż na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju (tylko przed pierwszym 

naleśnikiem). Odwracaj na drugą stronę gdy brzegi zaczną odstawać.
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CZEKOLADOWA KASZA PĘCZAK

Jeśli lubisz bardziej chrupiące śniadania z wyraźnym, orzechowym smakiem, wybierz 

kaszę pęczak. Z kakao, cynamonem i orzechami jest przepyszna.

Kasza pęczak gotuje się dość długo, aby przyspieszyć przygotowanie śniadanie namocz ją 

na noc w zimnej wodzie lub ugotuj dzień wcześniej.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 1 szklanka kaszy pęczak

- 10 suszonych daktyli

- garść rodzynek

- garść pestek słonecznika

- garść dowolnych orzechów

- 2 łyżeczki cynamonu

- 2 łyżki mielonego siemienia lnianego

- 1 jabłko

- 4 kostki gorzkiej czekolady

WYKONANIE

1. Kaszę namocz na noc w zimnej wodzie.

2. W garnku zagotuj 2 szklanki wody. Dodaj kaszę i gotuj przez 15 minut.

3. Dodaj pokrojone drobno daktyle, rodzynki i pestki słonecznika. Wymieszaj i gotuj 

kolejne 5 minut.

4. Dodaj starte na tarce jabłko, orzechy, siemię lniane i drobno pokrojoną czekoladę.
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Koktajle to jeden z najlepszych sposobów, aby włączyć do codziennej diety produkty 

wzmacniające odporność:

- zielone liście (jarmuż, szpinak, roszponka, natka pietruszki), 

- owoce jagodowe (maliny, truskawki, jagody, jeżyny),

- ziarna (siemię lniane, sezam, dynia, słonecznik),

- warzywa (marchew, burak, seler naciowy, awokado),

- rozgrzewające przyprawy (imbir, cynamon, kurkuma).

Rozdrobnienie produktów w blenderze do postaci koktajlu znacząco zwiększa ich 

przyswajalność. Większość cząstek pokarmu, które trafiają do naszego żołądka po 

przeżuciu, nadal jest większa niż 2 mm, podczas gdy wysokoobrotowy blender potrafi 

rozbić jedzenie na cząstki mniejsze niż 125 µm.

Jak zacząć jeśli nie lubisz zielonego?

- możesz zmienić kolor koktajlu na czekoladowy (wykorzystując kakao) lub owocowy (tu 

sprawdzą się jagody i jeżyny, ale nawet duża ilość malin zmieni kolor),

- zamrozić w pojemniczkach na lody - rozwiązanie raczej na ciepłe miesiące, ale warto o 

nim pamiętać. 

Koktajlem możesz zastąpić jeden z posiłków, np. kolację lub drugie śniadanie. Może on 

również stanowić uzupełnienie głównego posiłku. Latem może zastąpić zupę.

Im mocniejszy blender, tym bardziej koktajl będzie gładki i kremowy, ale nie rezygnuj z 

jedzenia koktajli jeśli nie masz bardzo dobrego sprzętu. Koktajl możesz zrobić 

nawet blenderem ręcznym, typu żyrafa.
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ZIELONY KOKTAJL WERSJA PODSTAWOWA

To podstawowa wersja zielonego koktajlu. Zacznij od niego, a w następnej kolejności 

eksperymentuj dodając inne owoce i zmieniając zielone liście.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja rodzina polubi smak zielonych liści, to możesz do 

koktajlu dać dodatkowego banana lub kilka suszonych daktyli - wtedy koktajl będzie 

słodszy, a smak liści mniej wyczuwalny.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 1 banan

- garść zielonych liści

- 1 szklanka mleka roślinnego

- 2 łyżki siemienia lnianego

- 100ml wody

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze 

i zmiksuj.
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KOKTAJL Z OWOCÓW LEŚNYCH

Latem możesz korzystać z owoców, które za darmo rosną w lesie lub kupić je na ryneczku. 

W pozostałych miesiącach korzystaj z produktów zamrożonych w sezonie lub kupuj 

gotowe mrożonki. 

Fajną mieszankę mrożonych owoców można kupić w LIDLu. Ma w składzie czarną 

porzeczkę, która nadaje charakterystyczny kwaśny smak. Polecamy, bo cena tej owocowej 

mrożonki jest całkiem przystępna.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 1 szklanka mleka roślinnego

- 1 banan

- garść dowolnych zielonych liści

- 1 szklanka owoców leśnych

- 2 łyżki siemienia lnianego

- 100ml wody

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze 

i zmiksuj.
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ZIELONY KOKTAJL  Z KIWI

Czy wiesz, że naukowcy z Nowej Zelandii przeprowadzili dokładne badanie wpływu 

owoców kiwi na nasze zdrowie? Okazało się, że u dorosłych codzienne jedzenie 4 owoców 

kiwi skróciło czas trwania przeziębienia z 5 dni do jednego!!

Co więcej, u dzieci kiwi nie tylko skracało czas przeziębienia, ale również częstotliwość 

jego występowania. Dzieci jedzące owoce kiwi miały prawie 50% mniej przypadków 

infekcji górnych dróg oddechowych :)

Zatem warto sięgać po kiwi jak najczęściej, a przypadku przeziębienia zrobić koktajl z 

dużą ilością tych owoców.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 4 kiwi

- 1 banan

- 1 pomarańcza

- 100ml wody

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze 

i zmiksuj.
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DOMOWY KUBUŚ

Kupując podobny sok w sklepie nie znajdziesz takiego bez dodatkowego cukru lub syropu 

glukozowo-fruktozowego. Przygotowując napój w domu masz pewność, że został zrobiony 

ze świeżych produktów, bez zbędnych dodatków. A dodatkowo wychodzi taniej niż w 

sklepie :)

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 1 marchew

- 1/2 banana

- 1/2 jabłka

- 2 łyżki siemienia lnianego

- 200 ml wody

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze 

i zmiksuj.
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KOKTAJL Z ANANASEM NA PRZEZIĘBIENIE

Czy wiesz, że zawarta w ananasie bromelaina łagodzi stany zapalne i działa 

przeciwbólowo? Ananas jest również dobrym źródłem witaminy C. Dzięki temu może 

pomóc nam w walce z przeziębieniem, szczególnie z bólem gardła.

Oczywiście jednorazowe zjedzenie ananasa nie wyleczy nas natychmiast z kataru czy bólu 

gardła, ale regularne włączanie go do diety, razem z innymi produktami wzmacniającymi 

odporność, da widoczne rezultaty.

Ale uwaga! Bromelaina jest zawarta tylko w świeżym ananasie, puszkowany nie zawiera 

już tego enzymu! Sięgajmy zatem po świeże owoce i jedzmy je w całości lub zmiksowane 

w koktajlu. Zielone liście i owoce jagodowe dodane do koktajlu z ananasem dodatkowo 

zwiększą zawartość cennych przeciwutleniaczy, dzięki którym odporność organizmu 

dziecka będzie rosła.

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 1 plaster ananasa

- 1 dojrzały banan

- 1 szklanka liści roszponki

- 1 szklanka malin

- 2 łyżki siemienia lnianego

- 1 szklanka wody

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze 

i zmiksuj.
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KOKTAJL Z PUREE Z DYNI

Koktajl z dyni ma piękny złoty kolor. Poprawia nastrój w pochmurny jesienny dzień. Jest 

słodki i gęsty, może zastąpić deser.

Dynię można również jeść na słodko, w plackach albo koktajlu. To cenne warzywo ma 

dużo beta-karotenu i minerałów (potas, fosfor, magnez, żelazo).

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 1 szklanka puree z dyni

- 1 szklanka mleka roślinnego

- 1 banan

- 1 łyżeczka cynamonu

- 2 łyżki siemienia lnianego

- 1 łyżeczka miodu

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze 

i zmiksuj.

http://jakzdrowozyc.pl/jak-zrobic-puree-z-dyni-gotowac-czy-piec/
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KOKTAJL Z AWOKADO I SELEREM NACIOWYM

Tym razem bardziej warzywny, niż owocowy koktajl. Z podanych składników otrzymasz 

lekki i orzeźwiający napój o bardzo ciekawym smaku. 

SKŁADNIKI (na 3 osoby):

- 1 długi ogórek

- 1 laska selera naciowego

- 1/4 awokado

- 1 dojrzały banan

- 100 ml wody

- sok z połówki cytryny

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze 

i zmiksuj.
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Zupy są ważnym elementem zdrowego odżywiania, szczególnie w okresie 

jesienno-zimowym, kiedy potrzebujemy więcej ciepłych posiłków.

Jak zrobić wartościową zupę?

1) wiele warzyw  - w zupach stosujemy warzywa, które rzadko je się na surowo, jak 

np. seler, pietruszka czy burak. Zupy kremy to prawie wyłącznie zmiksowane warzywa 

(np. dynia lub brokuł). Na talerzu każdą zupę posyp zieloną pietruszką lub drobno 

posiekanym jarmużem :) 

2) różne rodzaje kasz - w zupach możesz wykorzystać różne rodzaje kasz (jaglaną, 

gryczaną, jęczmienną, pęczak, komosę ryżową). W niewielkich ilościach dodawaj je do 

zup, które normalnie je się bez kaszy (np. do ogórkowej).

3) rośliny strączkowe - to dobre źródło białka (z dużą zawartością błonniką i małą 

ilością tłuszczu), zwiększy również kaloryczność zupy. Możesz ugotować je w zupie, lub 

dodać ugotowane wcześniej (np. jeśli coś zostało z przygotowywania innych posiłków). 

Biała fasola dobrze się komponuje z zupą buraczkową, a ciecierzyca świetnie pasuje do 

warzywnych kremów (zamiast grzanek).

4) cebula i grzyby - pamiętasz, że te produkty wzmacniają odporność?

Warto dodawać je również do zup.

5) unikaj gotowych zup w proszku, kostek rosołowych i przypraw z chemicznymi 

dodatkami i glutaminianem sodu, jeśli zupełnie nie masz czasu gotować, to zamiast takiej 

zupy lepiej zjeść surowe jabłko i marchewkę lub zrobić koktajl z zielonymi liśćmi.
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Zalety gotowania zup (nie tylko zdrowotne)

1) Łatwo jest je przygotować, przechować i odgrzać

Zupy gotuje się dość szybko, wystarczy pokroić warzywa, a reszta robi się sama. 

Przeważnie wystarczy jeden garnek więc nie ma dużo sprzątania. Łatwo je schować i 

podgrzać następnego dnia. Ja zawsze przygotowuję zupy na 2-3 dni, dzięki czemu ciepły 

posiłek możemy mieć od razu, np. po powrocie z zawodów czy długiego niedzielnego 

treningu. Jeżeli potrzebujesz podgrzać niewielką część zupy, zrób to w oddzielnym małym 

garnku. Każde odgrzewanie całości powoduje, że zupa traci witaminy, które rozpadają się 

pod wpływem ciepła. Raz ugotowanej zupy nie doprowadzaj ponownie do wrzenia, 

podgrzej tylko tyle, aby uzyskać temperaturę odpowiednią do jedzenia.

2) Można je jeść o każdej porze dnia

Kto powiedział, że zupa musi być częścią dwudaniowego obiadu? Równie dobrze możesz ją 

zjeść na drugie śniadanie lub wieczorem na kolację. Jeżeli na śniadanie jesz kanapki, na 

drugie śniadanie kanapki i na kolację znowu kanapki to zastąp jeden z tych posiłków 

ciepłą warzywną zupą. My jemy zupę koło godziny 12-13, a drugie danie godzinę później. 

Hania dostaje swoją porcję po powrocie ze szkoły (w której także je obiad) czyli koło 

godziny 17.

3) W jesienne i zimowe dni wspaniale rozgrzewają

Zimą i jesienią potrzebujemy więcej rozgrzewających posiłków. Latem jemy więcej 

surowych warzyw i owoców, ale gdy robi się chłodniej organizm sam prosi o ciepłą zupę. 

Ciepłe posiłki podnoszą odporność organizmu i są lżej strawne niż surowe warzywa.
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ZUPA Z CZERWONEJ SOCZEWICY

Ta zupa, to nasz odpowiednik zupy pomidorowej. Jedna z zup, które robię najczęściej, bo 

jest prosta w wykonaniu i wszystkim smakuje.

SKŁADNIKI:

– 1 cebula (opcjonalnie por)

– 1 duża marchewka (lub 2 małe)

– 1/2 korzenia selera lub seler naciowy

– pomidory w puszce lub słoiku

– 1 szklanka czerwonej soczewicy

– 1/2 szklanki kaszy jaglanej

– oliwa z oliwek

– 1 łyżeczka oregano

– 1/2 jabłka

– 3 liście laurowe

– 2 łyżki płatków drożdżowych (opcjonalnie)

– natka pietruszki

WYKONANIE

1. W dużym garnku podsmaż cebulę, dodaj pokrojoną na plasterki marchewkę i selera, 

całość zalej wodą (około 1 litra) i gotuj przez 10 minut. Dodaj czerwoną soczewicę  i gotuj 

przez kolejne 10 minut.

2. Dolej pomidory i dodaj kaszę jaglaną (przepłukaną na sitku i przelaną wrzątkiem), 

gotujemy kolejne 30 minut.

3. Po tym czasie dodaj starte na tarce jabłko, oregano, sól, pieprz, płatki drożdżowe.

4. Na talerzach posyp natką pietruszki.
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JESIENNA ZUPA Z ZIELONEJ SOCZEWICY I KASZY GRYCZANEJ

Nasze ostatnie odkrycie :) Zawiera kaszę, soczewicę, grzyby, a do tego warzywa 

korzeniowe i przyprawy, wszystko czego potrzebujesz do wzmacniania odporności.

SKŁADNIKI:

– 1 marchewka

– 1 pietruszka

– 1 szklanka kaszy gryczanej

– 1 szklanka zielonej soczewicy

– 20 g suszonych grzybów

– 3-4 ziemniaki

– sól, pieprz

– 1 łyżka majeranku, 1 łyżka kurkumy, 

– 3 ziela angielskie, 2 kulki pieprzu, 

– 4 liście laurowe

– 1 łyżka płatków drożdżowych (można pominąć, ale polecam dodać)

– natka pietruszki do podania

WYKONANIE

1. Grzyby pokrusz i zalej na noc zimną wodą.

2. Do garnka wlej 2 litry wody i zacznij podgrzewać. Marchewkę i pietruszkę umyj, zetrzyj 

na tarce lub zmiksuj w pojemniku blendera i dodaj do zupy.

4. Dodaj grzyby (wraz z wodą, w której się moczyły), kaszę, soczewicę, liście laurowe, 

ziele angielskie, pieprz, łyżeczkę soli i gotuj przez 30 minut.

5. Dodaj obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Gdy ziemniaki będą miękkie, dodaj płatki 

drożdżowe, kurkumę i mielony pieprz. Ewentualnie dosól do smaku. Podawaj ze świeżą 

natką pietruszki.
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GROCHÓWKA WEGETARIAŃSKA

Grochówka to bardzo zdrowa zupa, pod warunkiem, że nie dodasz do niej dużej ilości 

tłustego mięsa. Ja w miejsce mięsa stosuję tofu, które jest również źródłem białka, a 

także wapnia i działa przeciwnowotworowo.

SKŁADNIKI:

– 250g suchego grochu łuskanego

– 1 duża marchewka

– 1 duża pietruszka

– 2-3 ziemniaki

– 1 cebula

– 100g tofu wędzonego

– pieprz, sól

– 1 łyżeczka kurkumy

– 1 łyżka majeranku

WYKONANIE

1. Groch namocz na noc w zimnej wodzie.

2. Do garnka wlej 1,5 litra wody i wrzuć groch i zacznij gotować. Pietruszkę i marchewkę 

zetrzyj na tarce lub zmiksuj w pojemniku blendera. Dodaj do zupy i gotuj aż groch będzie 

miękki (do 1 godziny).

3. Gdy groch będzie miękki dodaj sól, pieprz i odlej około 0,5 litra zupy do słoika. Odlaną 

zupę zmiksuj blenderem. Dzięki temu całość będzie bardziej gęsta ale nadal będą 

widoczne całe ziarenka grochu.

4. Wlej zmiksowaną zupę do garnka i dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki. Na patelni 

podsmaż cebulę i pokrojone w drobną kostkę tofu. Tofu i cebulę przełóż do zupy, dodaj 

kurkumę i majeranek. Gotuj całość do momentu aż ziemniaki będą miękkie, a kawałeczki 

cebuli niewyczuwalne.
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KRUPNIK Z KASZĄ PĘCZAK

Prosta i bardzo tania zupa (jeśli mamy swoje suszone grzyby). 

SKŁADNIKI:

– 150g kaszy pęczak

– 2 litry wody

– 1 marchewka

– 1 pietruszka

– 1/2 cebuli

– 2 ziemniaki

– 4 kawałki suszonych grzybów

– 2 liście laurowe

– 2 ziela angielskie

– 1 łyżka majeranku

– sól, pieprz

– 1 łyżka sosu sojowego

– 2 łyżki ziarenek słonecznika

WYKONANIE

1. Grzyby namocz na noc w zimnej wodzie.

2. Kaszę umyj dokładnie na sitku. Zalej 2 litrami wody i gotuj przez 30 minut (od czasu 

zagotowania). Marchewkę, pietruszkę i cebulę umyj, zetrzyj na tarce lub w pojemniku 

blendera. Do zupy dodaj rozdrobnione warzywa oraz drobno pokrojone grzyby wraz z 

wodą w której się moczyły.

3. Dodaj sól, liście laurowe, ziele angielskie oraz obrane i pokrojone ziemniaki. Całość 

gotuj przez kolejne 30 minut.

4. Dodaj pieprz, majeranek i ewentualnie więcej soli. Zupę zabiel zmielonym w młynku 

słonecznikiem lub płatkami drożdżowymi.
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BOTWINKA (Z JARMUŻEM)

Liście botwinki w tej zupie możesz zastąpić jarmuż (także mrożony). Dodatkowo 

wzbogacisz zupę jeśli dodasz do niej ugotowaną białą fasolę (możesz wykorzystać 

puszkowaną).

SKŁADNIKI:

– 2 duże buraki

– 2 duże ziemniaki

– pęczek liści botwinki

– 1 marchewka

– 1 jabłko

– 2 łyżki soku z cytryny

– 2 łyżki mleka kokosowego z puszki

– 2 łyżki ziarenek słonecznika

– 2 łyżki płatków drożdżowych

– sól

WYKONANIE

1. Do dużego garnka wlej 1,5 litra wody. Zacznij podgrzewać. Buraki i marchewkę obierz, 

umyj i rozdrobnij w pojemniku blendera lub zetrzyj na tarce. Wrzuć do garnka.

2. Łodygi i liście od botwinki pokrój w paski. Wrzuć do zupy, dodaj sól. Gotuj przez około 7 

minut od momentu gdy całość się zagotuje. Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę i ugotuj w 

oddzielnym garnku do miękkości.

3. Jabłko obierz i zetrzyj na tarce. Dodaj do zupy wraz z sokiem z cytryny. Ponownie gotuj 

około 7 minut.

4. Dodaj ugotowane ziemniaki. Możesz zjeść zupę w takiej postaci lub zabielić mlekiem 

kokosowym, zmielonym słonecznikiem i płatkami drożdżowymi, ewentualnie lekko 

dosłodzić lub dosolić do smaku.
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ZUPA Z BRĄZOWEJ SOCZEWICY

Gotowanie zup jest w sumie bardzo proste i daje wiele możliwości tworzenia własnych 

przepisów, w zależności od tego co mamy w domu. Zupę czerwonej soczewicy możesz 

zmienić w zupełnie inne danie, czerwoną soczewicę zamień na brązową, kaszę jaglaną na 

komosę ryżową i dodaj ziemniaki.

SKŁADNIKI:

– 2 cebule

– 2 marchewki

– karton przecieru pomidorowego 

– kubek 300 ml brązowej soczewicy

– 5 małych ziemniaków

– 1/2 szklanki komosy ryżowej

– 2 łyżki oleju

– 2 łyżki płatków drożdżowych

– 3 liście laurowe

– sól, pieprz

WYKONANIE

1. W garnku rozgrzej olej i podsmaż na nim cebulę rozdrobnioną w blenderze lub drobno 

pokrojoną. Dodaj marchewkę również rozdrobnioną w blenderze lub startą na tarce, 

podsmażaj mieszając.

2. Wlej 1,5 litra wody, dodaj sól, pieprz, liście laurowe i doprowadź do wrzenia. Dodaj 

kubek brązowej soczewicy. Gotuj na małym ogniu, aż soczewica będzie miękka.

3. Dodaj karton przecieru pomidorowego, pokrojone w kostkę ziemniaki, oraz komosę 

ryżową (przepłukaną na sitku zimną wodą i przelaną wrzątkiem). Gotuj około 20 minut, aż 

ziemniaki będą miękkie. Zupę dopraw płatkami drożdżowymi, wędzoną papryką, 

ewentualnie dodaj więcej soli.
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ZUPA KREM Z BROKUŁA

Brokuł to jedno z najbardziej wartościowych warzyw. Najwięcej korzyści otrzymamy 

jedząc go na surowo, ale od czasu do czasu można przygotować z niego zupę. 

Ugotowanego brokuła łatwiej jest zjeść więcej niż surowego. Grzanki do zup krem zamień 

na ugotowaną ciecierzycę, orzechy, pestki dyni lub nasiona słonecznika.

SKŁADNIKI (na 2 osoby):

– 1 duża marchewka

– 1 pietruszka

– 200g groszku świeżego lub mrożonego

– 200g brokuła

– 1/2 łyżeczki kolendry

– 1 łyżeczka sosu sojowego

– sól, pieprz

– kilka orzechów nerkowca

WYKONANIE

1. Do garnka wlej około 0,6 litra wody. Marchewkę i pietruszkę obierz, umyj i ugotuj w 

wodzie do miękkości.

2. Wyjmij warzywa, dodaj pokrojonego brokuła i groszek (mrożonego groszku nie musisz 

wcześniej rozmrażać) oraz sól. Jeśli dużo wody wyparowało uzupełnij ją (zależy to głównie 

od szczelności przykrywki).

3. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu przez 10 minut.

4. Dodaj pieprz, kolendrę, sos sojowy i zmiksuj blenderem. Możesz dolać gorącej wody w 

celu osiągnięcia ulubionej konsystencji.

5. Przełóż do miseczek i podawaj z orzechami nerkowca lub ziarenkami słonecznika.
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W tym miejscu chcę namówić Was od odejścia, od tradycyjnego postrzegania drugiego 

dania, gdzie większą część talerza stanowią ziemniaki, do tego duży kotlet, a surówka jest 

tylko dodatkiem. Zdarzało Wam się usłyszeć jako dziecko “zjedz chociaż mięsko?”, 

a może same mówicie tak do dzieci? Mam nadzieję, że nie :)

Ogranicz ziemniaki

Ziemniaki same w sobie nie są produktem szczególnie wartościowym, ale też nie są 

specjalnie szkodliwe. Niestety jedzone za często przyczyniają się do tego, że nie jemy w 

ograniczonych ilościach kaszę gryczaną, jęczmienną, brązowy ryż. Kaszy jaglanej i 

komosy ryżowej większość osób zupełnie nie zna. W Polsce średnio zjadane jest 60 kg 

ziemniaków na osobę rocznie, tyle samo ile wszystkich pozostałych warzyw razem. A 

spadek spożycia ziemniaków w ostatnich latach nie wynika z większej ilości jedzonych 

kasz, ale niestety ze zwiększonej konsumpcji żywności typu fast-food (pizza, zapiekanki, 

hamburgery).

Ogranicz spożycie mięsa

Jeśli nie chcesz całkowicie zrezygnować z mięsa (do czego namawiam), to zacznij do 

produktów mięsnych dodawać rośliny strączkowe. Możesz w ten sposób zrobić np. kotlety 

mielone (zastępując część mięsa soczewicą), sos do spaghetti czy gulasz.

Pamiętaj o surówce lub gotowanych warzywach

Surówka jest bardzo ważnym elementem obiadu i powinna stanowić nawet połowę talerza. 

Szczególnie korzystne są warzywa z rośliny krzyżowych (kapusta, brokuł, kalafior) oraz 

kiszonki. Zachęcam do podawania surówki nawet do potraw, których tradycyjnie nie je się 

w ten sposób (np. spaghetti, fasolka po bretońsku).



Wzmocnij Odporność

Przepisy II dania

Maria Pabich    jakzdrowozyc.pl

KOTLETY Z SOCZEWICY

Do kotletów z roślin strączkowych trzeba się przekonać, ale kiedy już się je polubi okazuje 

się, że nie są trudniejsze w wykonaniu niż mięsne kotlety. Polecam pieczenie ich w piecu, 

zamiast smażenia na tłuszczu.

SKŁADNIKI:

– szklanka zielonej soczewicy

– cebula

– marchewka

– 2 łyżki oleju

– około 1/2 szklanki płatków owsianych

– sól, pieprz

– cząber 1/2 łyżeczki

– majeranek 1 łyżeczka

WYKONANIE

1. Soczewicę zamocz na 30 minut w gorącej wodzie, odcedź i ugotuj do miękkości (około 

15 minut po wrzuceniu do wrzątku). Płatki owsiane zalej zimną wodą i odstaw do 

nasiąknięcia.

2.Cebulę drobno pokrój, marchewkę zetrzyj na tarce lub w pojemniku blendera. 

3. Soczewicę, cebulę, marchew, odciśnięte płatki owsiane olej i przyprawy umieść w dużej 

misce i zmiksuj blenderem na papkę.

4. Z masy formuj kotlety. Układaj je na blaszce z papierem do pieczenia i piecz około 

40 minut w temperaturze 180 stopni (grzałka z góry i dołu). W trakcie pieczenia można je 

odwrócić ale ja przeważnie tego nie robię. Im dłużej będziesz je trzymać w piecu tym 

bardziej będą chrupiące ale też suche.



Wzmocnij Odporność

Przepisy II dania

Maria Pabich    jakzdrowozyc.pl

KOTLETY Z KASZY JAGLANEJ

Kasza jaglana bardzo fajnie skleja kotlety, możesz modyfikować poniższy przepis dodając 

inne warzywa lub strączki. Możesz je podać z samą surówką lub w bułce jako burgery.

SKŁADNIKI:

– 1 mały brokuł

– 1 i 1/2 szklanki ugotowanej

 kaszy jaglanej

– 1 i 1/2 szklanki ugotowanej 

ciecierzycy

– pieprz, sól

– 2 ząbki czosnku

– 2 łyżki oleju

– 2 łyżki mielonych nasion chia 

lub siemienia lnianego

WYKONANIE

1. Brokuła umyj i drobno posiekaj lub rozdrobnij w pojemniku blendera.

2. Wszystkie składniki umieść w dużej misce i zmiksuj końcówką blendera na gładką 

masę.

3. Z masy formuj kotlety i układaj na papierze do pieczenia.

4. Piecz przez około 40 minut w temperaturze 150 stopni. W połowie pieczenia możesz 

odwrócić kotlety, ale nie jest to konieczne.
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RYŻ Z SOCZEWICĄ I SUSZONYMI POMIDORAMI

Kasza jaglana bardzo fajnie skleja kotlety, możesz modyfikować poniższy przepis dodając 

inne warzywa lub strączki.

SKŁADNIKI:

– 1 szklanka zielonej soczewicy

– 1 cebula

– 2 ząbki czosnku

– 8-10 suszonych pomidorów w oliwie

– sól, pieprz

– 2 łyżki płatków drożdżowych

– 8-10 zielonych oliwek (opcjonalnie)

– 2 szklanki ugotowanego ryżu 

WYKONANIE

1. Zieloną soczewicę zalej wrzątkiem na 30 minut.

2. Odcedź i ugotuj do miękkości (około 15 minut) w osolonej wodzie.

3. W drugim garnku podgrzej oliwę z pomidorów i zrumień pokrojoną cebulę i czosnek.

4. Suszone pomidory pokrój w paseczki i podsmaż z cebulą.

5. Dodaj soczewicę i pokrojone w plasterki oliwki. Wymieszaj, przypraw do smaku solą, 

pieprzem i płatkami drożdżowymi.

6. Dodaj ugotowany ryż i wymieszaj. Podawaj z surówką.
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MAKARON Z CUKINIĄ

Bardzo prosty obiad, tylko z 3 składników (makaron, cukinia i fasola) oraz przypraw. 

Cukinia w połączeniu z  płatkami drożdżowymi smakuje jak ser :) Obiad, w którym w tym 

roku zakochała się cała nasza rodzina :)

SKŁADNIKI:

    –  250 g makaronu pełnoziarnistego

     –  1/2 puszki fasoli czerwonej 

lub pinto

    –   2 cukinie (razem około 600g)

     –  3 ząbki czosnku

     –  1 łyżka oleju rzepakowego

      – 2 łyżeczki majeranku

      – sól, pieprz

    –   3 czubate łyżki płatków 

drożdżowych

WYKONANIE

1. Makaron ugotuj w osolonej wodzie.

2. Na patelni podgrzej olej i zrumień na nim czosnek.Dodaj pokrojoną w kostkę cukinię i 

smaż 5 minut.

3. Po tym czasie dodaj sól, pieprz, majeranek. Przykryj i duś 8-10 minut na małym ogniu 

(cukinia powinna być miękka i łatwo się rozpadać).

4. Fasolę odcedź, przepłucz na sitku i dodaj do cukinii na ostatnie 3 minuty duszenia.

5. W garnku wymieszaj odcedzony makaron, cukinię i płatki drożdżowe.
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W zdrowym odżywianiu nie musisz całkowicie rezygnować ze słodyczy. Kupne ciastka, 

batony czy pączki nie są niczym wartościowym, ale przygotowując desery 

w domu masz pewność, że dajesz swojemu organizmowi tylko zdrowe składniki. 

Dodatki o których warto pamiętać przygotowując zdrowe desery:

1) świeże owoce  - mogą być dekoracją ciasta, dodatkiem do lodów lub budyniu. Łącząc 

owoce z deserem przyzwyczajasz się, że również owoce są czymś pysznym, pewnego 

rodzaju nagrodą i pojawiają się również na specjalne okazje.

2) orzechy - większość z nas je zdecydowanie za mało orzechów, a są to bardzo 

wartościowe produkty (chociaż wysokokaloryczne). Możesz je wykorzystać do 

przygotowania kremu do ciasta lub mleka. 

3) awokado - awokado ma dość specyficzny smak, który przez większość osób nie od 

razu jest lubiany, potrzeba kilku razy, aby go polubić. Na szczęście awokado bardzo 

dobrze komponuje się w czekoladowych deserach.

4) warzywa - w deserach możesz również przemycić warzywa. U nas najczęściej 

pojawiają się muffinki z cukinią, marchewką lub dynią. Zastępując część mąki warzywami 

zwiększasz ilość błonnika i wartości odżywczych. To również świetny sposób na 

wykorzystanie resztek z wyciskania soku.

5) suszone owoce - mogą tylko dosładzać ciasto lub być jego głównym składnikiem. 

Poniżej znajdziesz przepis na figowe kuleczki, które są świetnym źródłem wapnia.
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FIGOWE KULECZKI

Do przygotowania tego deseru możesz użyć dowolnej mieszanki pestek lub orzechów. 

Podstawa to pestki dyni, ziarenka słonecznika, orzechy lub migdały, z dodatkiem 

mielonych ziaren sezamu, siemienia lnianego i maku. 

Gotowe cukierki można przechowywać w lodówce w zamkniętym pojemniku kilka dni, ale 

bez obawy, szybciej znikną niż się popsują :) Z podanych proporcji wychodzi około 30 

sztuk.

SKŁADNIKI:

– 1 szklanka suszonych fig 

namoczonych przez co najmniej godzinę

– 2 szklanki dowolnej mieszanki ziaren, 

– wiórki kokosowe

WYKONANIE

1. Figi pokrój i wytnij twarde końcówki.

2. Pestki i ziarna zmiel w blenderze z końcówką S.

3. Figi umieść w dużej misce i dodaj rozdrobnione suche składniki.

4. Przy pomocy blendera zmiksuj wszystko na gęstą, kleistą masę, jeżeli masa wydaje się 

za sucha, można dolać odrobinę wody (ale naprawdę odrobinę).

5. Z gotowej masy formuj figowe kuleczki wielkości orzecha włoskiego i obtaczaj w 

wiórkach kokosowych. Jeżeli masa bardzo klei się do palców, należy zmoczyć je w zimnej 

wodzie.
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CZEKOLADOWY KREM Z AWOKADO

Dając mniej mleka otrzymasz wersję domowej nutelli, którą możesz wykorzystać do 

smarowania na kanapki, przybrania ciasta czy jako nadzienie do naleśników :) 

Prawda, że proste? :)

SKŁADNIKI:

– 1 dojrzałe awokado

– 2 dojrzałe banany

– 1/4 szklanki mleka roślinnego

– 2 łyżki ksylitolu

– 3 łyżki kakao

– 2 łyżki karobu (lub kakao)

WYKONANIE

1. Wszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj na gładki krem.
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BUDYŃ Z KASZY JAGLANEJ

Ten budyń możesz przygotować w wersji na zimno lub na ciepło. Możesz również 

zmiksować kaszę z ulubionymi owocami, otrzymując owocową wersję budyniu. Ksylitol 

możesz zastąpić bananem, ale pamiętaj że banan będzie ciemniał, więc to rozwiązanie 

sprawdzi się jeśli zjadacie budyń od razu lub robisz czekoladową wersję.

SKŁADNIKI:

– 1/2 kubka suchej kaszy jaglanej  (150 g)

– 2-3 łyżki ksylitolu lub cukru

– 2 szklanki mleka roślinnego

– 2 łyżki soku z cytryny

– 1 i 1/2 łyżki kakao

– dowolne świeże owoce

WYKONANIE

1. Kaszę jaglaną wypłucz w zimnej wodzie i przelej na sitku wrzątkiem.

2. W garnku zagotuj kubek wody. Przełóż kaszę i gotuj na wolnym ogniu przez 10 minut. 

Jeśli chcesz przygotować budyń na zimno, odstaw kaszę do ostudzenia.

3. Do blendera przełóż połowę ugotowanej kaszy, wlej szklankę mleka, łyżkę soku z 

cytryny i wsyp 1 do 1,5 łyżki ksylitolu. Dla mnie z 1 łyżką deser był wystarczająco słodki, 

ale Hania wolała słodszy.

4. Zmiksuj wszystko na gładki budyń. Przełóż do miseczek lub pucharków, w których 

będziesz podawać. Bez mycia blendera przełóż pozostałą część kaszy, mleko, sok z 

cytryny, ksylitol i kakao. Zmiksuj, aby uzyskać czekoladową porcję budyniu.

5. Przełóż do miseczek i posyp świeżymi owocami.
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MUFFINKI CZEKOLADOWE

Ulubione ciasto naszej Hani, a również moje, ponieważ łatwo się robi i jest słodzone tylko 

owocami. Mąkę owsianą i ryżową możesz przygotować w domu mieląc płatki owsiane i ryż 

w blenderze lub w młynku.

SKŁADNIKI:

– 1/2 kubka mąki owsianej

– 1/2 kubka mąki ryżowej

– 1/2 kubka wiórków kokosowych

– 200 g suszonych fig i daktyli 

w dowolnych proporcjach

– 1 duży dojrzały banan

– 2 łyżeczki sody

– 4 łyżki kakao

– 3 łyżki oleju

WYKONANIE

1. Z fig wytnij twarde końcówki. Figi i daktyle zalej wrzątkiem (tak aby wszystkie były 

przykryte) i odstaw na co najmniej 30 minut. W misce wymieszaj mąki, wiórki, sodę i 

kakao.

2. Końcówką blendera zmiksuj na papkę suszone owoce (wraz z wodą) oraz banana i olej. 

Przełóż bananowo-daktylową masę do miski i całość delikatnie wymieszaj.

3. Przekładaj do foremek na muffinki i piecz w 180 stopniach przez około 25 minut.
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CZEKOLADOWE CIASTECZKA Z FASOLI

Roślinne przepisy potrafią być bardzo zaskakujące, a to jeden z moich ulubionych, którym 

lubię zaskakiwać gości. Ciasteczka z fasoli są miękkie i puszyste, a wykonane zupełnie bez 

mąki. Fasolą adzuki możesz zastąpić ciecierzycą lub czerwoną fasolą.

SKŁADNIKI:

– 200 g suchej fasoli adzuki 

(3 szklanki po ugotowaniu)

– 6 łyżek kakao

– 9 łyżek ksylitolu

– 6 łyżek oleju

– 6 łyżek mleka roślinnego

– 2 łyżeczki sody

– 3 łyżki mielonego siemienia lnianego

– 1/3 gorzkiej czekolady

– duża szczypta soli

WYKONANIE

1. Fasolę namocz na noc w zimnej wodzie. Rano ugotuj do miękkości i odcedź.

2. Ostudzoną fasolę umieść w misce, dodaj pozostałe składniki (poza czekoladą) i zmiksuj 

na masę (ja używałam ręcznej końcówki blendera). Odstaw masę na 10 minut aby siemię 

lniane wchłonęło nadmiar wilgoci.

3. Nakładaj czubatą łyżkę ciasta na papier do pieczenia (lekko spłaszczając).

4. Czekoladę pokrój na drobne kawałki i posyp nimi ciasteczka.

5. Ciasteczka piecz przez 20 minut w 180 stopniach. Ostudź i gotowe.
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CHRUPIĄCE CIASTECZKA Z PŁATKÓW OWSIANYCH

Takie ciasteczka to doskonały dodatek do drugiego śniadania do szkoły lub na wycieczkę. 

W razie zaspania do pracy mogą nawet zastąpić śniadanie. Podobnie jak śniadaniową 

granolę, ciasteczka sklejam tylko bananem, nie dodaję już do nich oleju i cukru.

Banany możesz zastąpić innymi owocami, np. 1 pomarańcza + 6 suszonych daktyli 
+ 1 jabłko.

SKŁADNIKI:

– 2 szklanki płatków owsianych 

– 1/2 szklanki ziarenek słonecznika

– 1/2 szklanki pestek dyni

– 1/2 szklanki orzechów i migdałów 

– 1/2 szklanki wiórków kokosowych

– 2 banany 

WYKONANIE

1. Suche składniki wymieszaj w misce.

2. Pomarańczę, jabłko i daktyle zmiksuj blenderem. Jeśli masz słabszy blender, namocz 

wcześniej daktyle (wystarczy pół godziny moczenia w gorącej wodzie).

3. Przelej uzyskany mus do miski i wymieszaj. Jeśli masa jest za rzadka, aby formować z 

niej ciasteczka, to dodaj więcej płatków.

4. Łyżką nabieraj masę i rozkładaj na papierze do pieczenia, formując małe ciasteczka.

5. Piecz w temperaturze 160 stopni przez około 30 minut. Ciasteczka powinny się ładnie 

zrumienić, wtedy będą chrupiące.
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MUFFINKI DYNIOWE

Muffinki z dyni są słodkie, pachnące cynamonem z chrupiącymi kawałkami orzechów. 

Przepyszne. Przy użyciu blendera można je przygotować w kilkanaście minut, a z tego 

przepisu zawsze mi się udają.

SKŁADNIKI:

– 1 szklanka dyni

– 3/4 szklanki dowolnych orzechów

– 1/4 szklanki pestek słonecznika

– 1 szklanka mąki pełnoziarnistej

– 1/2 szklanki ksylitolu lub cukru

– 3/4 szklanki mleka (roślinnego)

– 3 łyżki oleju

– 2 łyżki mielonego siemienia lnianego

– 2 łyżeczki sody

– 1 łyżeczka cynamonu

– 1 łyżeczka przyprawy do piernika

WYKONANIE

1. Dynię zetrzyj na tarce lub w blenderze. Orzechy także zmiel w blenderze.

2. W misce wymieszaj suche składniki (mąkę, orzechy, cukier, sodę, przyprawę do 

piernika i cynamon).

3. Dodaj mokre składniki (mleko, olej, dynię) i ponownie wymieszaj.

4. Przełóż do foremek na muffinki i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 

około 30 minut.
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W przepisach śniadaniowych były same słodkie propozycje, dlatego tutaj znajdziesz 

pomysły na pasty na kanapki, tofucznicę czy zapiekanki. Nic jednak nie stoi na 

przeszkodzie, abyś wykorzystała te przepisy na śniadania, a placki z dyni usmażyła na 

kolację :)

Szykując kolację pamiętaj o zasadzie zdrowego talerza - połowę jego zawartości powinny 

stanowić warzywa. Spróbuj zmienić myślenie o warzywach, niech pomidor czy ogórek nie 

kojarzy Ci się z dodatkiem do kanapki. 

To kanapka ma być dodatkiem do dużej miski warzywnej sałatki.

Unikaj: białego pieczywa, żółtego sera, wędlin. Mam nadzieję, że przepisy z tego rozdziału 

pomogą Ci znaleźć pomysły na kolacje, które zasmakują całej Twojej rodzinie.

Kolacja to ostatni posiłek w ciągu dnia, a zatem też okazja, aby dobrze zbilansować cały 

dzień. Jeżeli we wcześniejszych posiłkach nie pojawiały się strączki, to koniecznie podaj je 

na kolację. Jeśli brakowało zielonych liści, to zadbaj właśnie o nie.
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SAŁATKA Z ZIELONYCH LIŚCI

Dla mnie to podstawowy przepis na kolację, kanapki jeżeli się pojawiają to są tylko 

dodatkiem do sałatki. Nie podam tu jednego konkretnego przepisu na sałatkę, ale napiszę 

Ci jak ją dobrze skomponować, aby mogła zastąpić cały posiłek.

Odpowiednie dodatki sprawią, że sałatka stanie się sycącym daniem. Możesz ją również 

wykorzystać w podróży lub jako lunch w pracy. 

Zielone warzywa liściaste

Podstawą sałatki powinny być zielone warzywa liściaste. Pewnie pamiętasz, że to właśnie 

zielone liście są na samej górze listy produktów o dużej gęstości odżywczej (dużo 

wartościowych składników, przy małej liczbie kalorii). 

Wybieraj różne sałaty (nie ograniczaj się tylko do lodowej), używaj także kapusty 

pekińskiej (jest smaczna i tania!), kapusty rzymskiej, jarmużu, brokuła. Dodaj także 

mniejsze listki, takie jak rukola lub roszponka

Jeszcze trochę warzyw

Do podstawy z zielonych warzyw dodaj warzywa w innych kolorach. Tutaj ogranicza Cię 

tylko wyobraźnia i pora roku :) Używaj różnych kolorów aby sałatka była bardziej wesoła. 

Stawiaj na świeże warzywa, a nie gotowane lub z puszki, które straciły już większość 

swoich wartości odżywczych.

Czerwone: papryka, pomidor, rzodkiewki, marchewka

Żółte: papryka, kukurydza

Zielone: papryka, ogórek świeży lub kiszony, cukinia, awokado

Pamiętaj o warzywach, szczególnie wzmacniających odporność, dodaj kiszonego ogórka 

oraz coś z roślin cebulowych (szczypiorek, pora, cebulę białą lub czerwoną).
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Rośliny strączkowe

Rośliny strączkowe dodadzą sałatce wartościowego białka i podniosą jej kaloryczność. 

Niezależnie od tego czy jecie mięso, czy nie, pamiętaj o codziennej porcji roślin 

strączkowych. W tej kategorii możesz dodać: soczewicę czerwoną lub zieloną, 

różnokolorowe fasole (najbardziej wartościowa jest fasola azuki), ciecierzycę. Korzystaj 

z suszonych ziaren, które samodzielnie ugotujesz. Wykorzystanie fasoli i ciecierzycy 

musisz wcześniej zaplanować, bo należy je długo moczyć. Soczewicę możesz ugotować 

bez moczenia. W ostateczności użyj fasoli z puszki, ale opłucz ją na sitku, aby usunąć 

słony sos w którym była moczona.

Orzechy i pestki

Orzechy i pestki to cenne źródło wartościowych kwasów tłuszczowych. Są jednak 

wysokokaloryczne, także powinny stanowić tylko dodatek do sałatki. Do wyboru masz 

orzechy laskowe, włoskie, brazylijskie, ale nie zapominaj też o pestkach słonecznika i dyni 

(te ostatnie dostarczają dużo cynku, szczególnie ważnego dla osób na diecie 

wegetariańskiej).

Kiełki

Sałatkę posyp kiełkami, to skoncentrowane źródło wartości odżywczych, które jest w 

stanie „nakarmić” całą nową roślinę, więc także Twojemu dziecku dadzą dużo energii.

Lekki sos i przyprawy

Aby Twoja sałatka była zdrowa uważaj na sos. Unikaj majonezu, który zawiera dużo 

tłuszczu. Uważaj także na gotowe mieszanki przypraw do przygotowania sosu – mogą 

zawierać glutaminian sodu, cukier, duże ilości soli i innych chemicznych polepszaczy 

smaku. Najprostszy sos przygotujesz z oliwy z oliwek, ząbka czosnku i soku z cytryny. 

Osobiście nie dodaję do sałatek żadnego sosu. Czasami sięgam po samą oliwę i płatki 

drożdżowe, które mają tak fajny smak, że inne przyprawy nie są mi już potrzebne.
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ZAPIEKANKI Z PIECZARKAMI

W takiej  zapiekance łączysz korzystne właściwości cebuli i grzybów. Unikając żółtego sera 

zdecydowanie zmniejszasz ilość tłuszczu i kalorii, które ma taki posiłek. A zmieniając 

pieczywo na pełnoziarniste zwiększasz ilość błonnika. Dzięki temu typowe danie fast-food 

możesz zmienić w wartościowy posiłek, szczególnie jeśli dodasz dużą ilość warzyw.

SKŁADNIKI:

– 400-500 g pieczarek

– 1 duża cebula

– 1 łyżka oliwy z oliwek

– 2 łyżki mąki pszennej lub ziemniaczanej

– 6 bułek pełnoziarnistych

– sól, pieprz

WYKONANIE

1. Cebulę drobno posiekaj i podsmaż na oleju

2. Dodaj pieczarki (pokrojone na plasterki), sól, pieprz i podsmażaj przez kilka minut.

3. Gdy pieczarki zmiękną dodaj mąkę wymieszaną w ¾ szklanki wody. Wymieszaj 

i podsmażaj jeszcze kilka minut, aż całość zgęstnieje, a nadmiar wody odparuje.

4. Sos pieczarkowy nakładaj na pieczywo i piecz w piekarniku przez około 10-15 minut, 

w temperaturze 150-180 stopni.

Nadmiar sosu możesz zmiksować z soczewicą na pastę do chleba.
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TOFUCZNICA

Tofucznica to nasz odpowiednik jajecznicy, zawiera mniej tłuszczu i cholesterolu, a więcej 

wapnia i białka. Dodatek cebuli, pieczarek i kurkumy sprawia, że danie wzmacnia 

odporność.

Badania pokazują, że produkty sojowe (w tym tofu) dzięki zawartości fitoestrogenów 

pomagają zapobiegać chorobom nowotworowym i chorobom serca. Nawet jeśli Twoja 

rodzina nie jest na diecie wegetariańskie czy wegańskiej, jedzenie tofu przyniesie jej 

korzyści.

SKŁADNIKI:

– 1 kostka tofu (180-200g)

– 1 mała cebula

– 1 pomidor

– 5-6 pieczarek

– 1 łyżeczka kurkumy

– sól, pieprz

– oliwa z oliwek

WYKONANIE

1. Na patelni podgrzej olej i podsmaż na nim cebulę, dodaj pokrojone pieczarki i 

pomidora. Podduś parę minut.

2. Tofu rozgnieć widelcem w miseczce, wymieszaj z kurkumą, solą i pieprzem. Wrzuć na 

patelnię, zamieszaj i podgrzej.

3. Tofucznicę można przygotować w wersji z samymi pieczarkami lub samym pomidorem. 

Dodaj kromkę lub dwie pełnoziarnistego chleba.
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PASTA Z ZIELONEJ SOCZEWICY

Kolejny przepis, który potraktuj tylko jako bazę do własnych eksperymentów. Zielona 

soczewica jest moją ulubioną bazą na pastę, ponieważ szybko się gotuje i nie trzeba jej 

długo moczyć. Taką pastę można doprawić na wiele sposobów, dodając suszone pomidory, 

pieczarki, oliwki, zielone liście (rukolę) lub czosnek.

SKŁADNIKI:

– 1 szklanka zielonej soczewicy

– 5 suszonych pomidorów z oleju

– 1/4 szklanki oleju z pomidorów

– sól, pieprz

WYKONANIE

1. Soczewicę zamocz na 30 minut we wrzątku.

2. Gotuj do miękkości (około 15 minut) 

w osolonej wodzie. 

3. Zmiksuj z olejem i przyprawami i suszonymi pomidorami.  Jeżeli pasta jest za gęsta 

możesz dodać trochę wody lub więcej oleju.
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TWAROŻEK Z NERKOWCÓW

Na diecie roślinnej najbardziej tęskniłam za twarożkiem. Kilka razy robiłam go z tofu, 

ale smak nie do końca mi pasował. Ale kiedy odkryłam twarożek z nerkowców, 

zakochałam się :)

SKŁADNIKI:

– 1 szklanka orzechów nerkowca

– sok z 1/2 dużej cytryny (około 5-6 łyżek)

– 2 łyżki płatków drożdżowych

– 4-5 łyżek mleka roślinnego lub wody

– sól, pieprz

– ulubione warzywa

WYKONANIE

1. Orzechy namocz na 8 godzin w zimnej wodzie.

2. Odcedź i przełóż do pojemnika blendera, dodaj sok z cytryny, płatki drożdżowe i mleko.

3. Zmiksuj blenderem do uzyskania ulubionej konsystencji. Im dłużej będziesz miksować, 

tym twarożek będzie bardziej gładki. Ja jednak lubię, gdy ma lekkie grudki.

4. Dodaj sól, pieprz i ulubione warzywa. Zjadaj ze świeżym pieczywem.
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KASZA JAGLANA PO MEKSYKAŃSKU

Była kasza jaglana na śniadanie, będzie również na kolację. U nas w domu raczej nie je 

się ciepłych kolacji, stawiamy na sałatki warzywne i do tego ewentualnie kanapka. 

Ale jecie kanapki na śniadanie, to na kolację zamiast ponownie pieczywa lepiej zjeść kaszę 

:)

SKŁADNIKI:

– 1 cebula

– 1 czerwona papryka

– 1 pomidor

– 2 i 1/2 kubka soku pomidorowego

– 3/4 kubka kaszy jaglanej

– 1/2 puszki kukurydzy

– 1 puszka czerwonej fasoli 

(lub szklanka ugotowanej czerwonej fasoli)

– sól, pieprz

– 1 łyżeczka słodkiej suszonej papryki

– 1/2 łyżeczki ostrej suszonej papryki

– 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżka oregano

– 2 łyżki oleju

WYKONANIE

1. W garnku rozgrzej olej i zrumień na nim pokrojoną w kostkę cebulę. Dodaj pokrojoną 

paprykę i podsmażaj chwilę, aż papryka zmięknie. Wlej sok pomidorowy, dodaj 

pokrojonego pomidora oraz przyprawy. 

2. Kaszę jaglaną opłucz na sitku i przelej wrzątkiem. Gdy sok pomidorowy zacznie się 

gotować, przełóż do niego kaszę jaglaną i gotuj około 20 minut. Pod koniec gotowania 

kilka razy zamieszaj. Fasolę i kukurydzę odcedź na sitku i przepłucz wodą. Dodaj do 

ugotowanej kaszy i zamieszaj.
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KANAPKI Z AWOKADO

Awokado to najprostsze roślinne smarowidło, które bez żadnego dodatkowego 

przygotowania możesz rozsmarować na kanapce. Taka kanapka z awokado, świeżym 

pomidorem i szczypiorkiem jest niesamowicie pyszna. 

Możesz również awokado zmiksować z dodatkami (czosnkiem, cebulką) otrzymując 

bardziej wyrazistą pastę Guacamole.

SKŁADNIKI:

– 2 dojrzałe awokado

– średni ząbek czosnku

– pół limonki

– 1/2 cebuli

– kolendrę

– sól

– czarny pieprz

WYKONANIE

1. Awokado przetnij na pół, wyciągnij pestkę i łyżeczką wybierz miąższ.

2. Do awokado dodaj przyprawy, sok z limonki i przeciśnięty czosnek. Rozgnieć widelcem 

lub w moździerzu. Możesz również zmiksować w blenderze.

3. Na koniec dodaj drobno posiekaną cebulkę.


