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Szanowni Państwo,

publikacja, która trzymacie w ręku powstała na potrzeby projektu edukacyjnego
skierowanego do osób starszych. Jego głównym celem jest dostarczenie wiedzy i
umiejętności oraz zmiana nawyków w obszarach aktywności umysłowej, fizycznej
oraz w zakresie żywienia. Trzy wymienione sfery są kluczowe dla profilaktyki chorób
neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzhaimera, co roku dotykających coraz
większą liczbę osób.
Jesteśmy przekonani, że właściwe przygotowanie potraw, opartych głównie na
warzywach, drobiu, rybach, orzechach oraz roślinach strączkowych pozytywnie
wpłynie na stan zdrowia, samopoczucia, a także pomoże opóźnić lub zapobiec
wystąpieniu niekorzystnych zmian o podłożu neurologicznym.
Dlatego też zachęcamy do korzystania z bazy przepisów kulinarnych, które zostały
starannie dobrane pod kątem właściwości odżywczych ale również dostępności
składników niezależnie od pory roku, a także powszechności ich występowania.

Życzymy smacznego!

Zespół projektu
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Śniadania

Chleb na ziarnach
140 g ziaren słonecznika
90 g ziaren siemienia lnianego
60 g orzechów ziemnych
145 płatków owsianych
4 łyżki nasion babki płesznik
3 łyżki sezamu
1 łyżeczka soli
1 łyżka miodu
1 jajko
3 łyżki roztopionego oleju kokosowego
330 ml wody

Wymieszać w jednej misce suche składniki, w drugiej wymieszać mokre, połączyć je
ze sobą, przykryć miskę i odstawić na minimum 2 godziny. Masę przełożyć do
krótkiej foremki wysmarowanej olejem i posypanej bułką tartą. Piec przez 20 minut w
temperaturze 180 stopni, następnie delikatnie wyjąć i piec kolejne 30- 40 minut.
Pozostawić do wystygnięcia.

Pasta jajeczna
2 jajka
2 łyżki jogurtu naturalnego
Pół cebuli
Garść kiełków brokułu
3 łyżki słonecznika
Sól, pieprz,

Słonecznik uprażyć na suchej patelni, jajka ugotować na twardo, obrać i wystudzić.
Cebulę pokroić w drobną kostkę. Posiekać jajko, dodać jogurt, ugnieść widelcem,
dodać słonecznik, cebulkę, kiełki, doprawić solą i pieprzem, wymieszać.
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Grzanki z rukolą, pomidorami i jajkami w koszulce
2 kromki chleba pełnoziarnistego
musztarda
2 jajka
Łyżeczka octu
2 plastry pomidorów,
2 garście rukoli
Sól, świeżo zmielony pieprz

Kromki włożyć do tostera lub na kilka minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni.
W międzyczasie zagotować w niedużym garnku wodę, posolić i dodać ocet. Po
zagotowaniu zmniejszyć ogień i delikatnie wbić do garnka jajko, delikatnie
zamieszać. Gotować na miękko do 3 minut lub dłużej na twardo. Wyjąć jajka łyżką
cedzakową i pozbyć się nadmiaru wody na papierowym ręczniku. Wyciągnąć grzanki
z tostera, każdy posmarować musztardą i nakładać kolejno warstwami rukolę,
pomidor, jako, doprawić z wierzchu solą i pieprzem.

Jaglanka ze śliwkami i orzechami włoskimi
500 ml mleka
0,5 szklanki kaszy jaglanej
4 suszone śliwki
2 łyżki miodu
2 garście włoskich orzechów
Szczypta cynamonu
Wypłukać kaszę jaglaną i przelać ją wrzątkiem. Zagotować mleko, dodać kaszę i
gotować mieszając 10- 15 minut, dodać miód, wyłączyć gaz i zostawić pod
przykryciem na 10 minut. Posiekać śliwki i orzechy, kaszę nałożyć do miseczek
dołożyć śliwki i orzechy, posypać cynamonem.
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Chleb na ziarnach s. 5

Grzanki z rukolą pomidorami i jajkami w koszulce s.6
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Pasta z makreli
150 g chudego twarogu
3 łyżki jogurtu 0%
Skórka starta z połówki cytryny
3 łyżeczki chrzanu
4 łyżki posiekanego szczypiorku
Połówka wędzonej makreli
Sól, pieprz

Ugnieść widelcem twaróg ze śmietaną, dodać chrzan, startą skórkę z cytryny,
szczypiorek, sól i świeżo zmielony pieprz, wszystko wymieszać. Na wierzchu ułożyć
kawałki wędzonej makreli

Granola ( źródło: Nigela Lawson)
220 g płatków owsianych
60 g ziaren słonecznika
60 g ziaren sezamu
Pół startego jabłka
1 łyżeczka cynamonu
Pół łyżeczki proszku z imbiru
100 g płynnego miodu
130 g migdałów lub orzechów włoskich lub orzechów ziemnych
1/3 łyżeczki soli
1 łyżka oliwy
150 g rodzynek
Wymieszać wszystkie składniki oprócz rodzynek. Rozłożyć na blasze, piec w
temperaturze 170 stopni 30 minut, po upieczeniu dodać rodzynki i wymieszać.
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Pasta z czerwonej soczewicy
1 marchewka
Szklanka czerwonej soczewicy
1 duża cebula
Pęczek natki pietruszki
1 łyżka oliwy
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka soku z cytryny
Sól pieprz
Posiekać cebulę w kostkę, ugotować soczewicę do miękkości, ugotować marchew na
pół twardo, po ugotowaniu zetrzeć na tarce o grubych oczkach, posiekać natkę
pietruszki, wycisnąć ząbki czosnku. Na patelni usmażyć cebulę na złoto. Wszystkie
składniki wymieszać, doprawić solą i pieprzem.
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Serek Tzatziki
150 g chudego twarogu
4 łyżki jogurtu 0 %
50 g ogórka
Ząbek czosnku
2 łyżki oliwy
Sól i pieprz
Zetrzeć ogórek na tarce z grubymi oczkami, odcisnąć z ogórków nadmiar płynu.
Wycisnąć ząbek czosnku, zmiksować wszystkie składniki poza ogórkiem, domieszać
do masy starty ogórek, doprawić solą i pieprzem

Jaglanka Ala Bounty ( źródło: zdrowe- odżywianie-przepisy.blogspot.com)
3 łyżki kaszy jaglanej
1 szklanka wody
1 łyżeczka stewii w proszku ewentualnie miód
3 łyżki jogurt naturalnego 0 %
2 łyżki wiórek kokosowych
3 kostki gorzkiej czekolady (o zawartości kakao min. 70%)
¼ szklanki zagęszczonego mleka niesłodzonego o obniżonej zawartości tłuszczu
Łyżka posiekanych dowolnych orzechów

Kaszę jaglaną gotujemy przez ok. 12 minut w szklance wody z dodatkiem ½ łyżeczki
stewii. Następnie odstawiamy pod przykryciem do czasu wchłonięcia całego płynu.
Jogurt naturalny mieszamy z łyżką wiórek kokosowych i ½ łyżeczki stewii.
Do rondelka przelewamy mleko zagęszczone, dodajemy pokruszoną gorzką
czekoladę, łyżkę wiórek kokosowych i posiekane orzechy – stawiamy na gaz i
mieszamy do całkowitego rozpuszczenia czekolady. W szklance układamy na
przemian kaszę, jogurt i masę czekoladową.
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Chleb mamy
40 g drożdży
1 łyżeczka cukru
480 ml wody
400 g mąki tortowej
100 g otrębów orkiszowych
80 g otrębów pszennych
3 łyżki pestek słonecznika
3 łyżki pestek dyni
3 łyżki sezamu
3 łyżki ziaren lnu
1 łyżeczka soli

W ciepłej wodzie rozmieszać drożdże i cukier, pozostawić na 20 minut. Po tym
czasie dodać resztę składników i wyrabiać. Masę przełożyć do wysmarowanej
masłem i obsypanej bułką tartą długiej keksówki. Pozostawić w ciepłym miejscu
kolejne 20 minut do wyrośnięcia. Piec 40 minut w temperaturze 200 stopni.
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Przystawki
Roladki z chleba

5-6 kromek chleba najlepiej żytni na zakwasie
150 g serka białego kremowego (chudego)
2 łyżeczki chrzanu
½ ogórka
100 g wędzonej makreli
Sezam
Sól, pieprz
Obkroić kromki chleba ze skórki, wymieszać serek z chrzanem i odrobiną soli. Obrać
rybę z ości, podzielić na większe kawałki. Obrać ogórka i pokroić go na długie słupki.
Każdą z kromek mocno rozwałkować wałkiem. Na każdy z nich nałożyć serek,
położyć trochę makreli i ogórka, posypać sezamem i zawijać w roladki. Można użyć
dowolnych składników warzywnych lub mięsnych.

Zupa krem z cukinii
400 g cukinii
1 Cebula
Ząbek czosnku
1,2 litra wywaru warzywnego
2 łyżki oliwy
2 garście ziaren słonecznika lub dyni
Cebulę kroimy w kostkę, cukinie również kroimy w większą kostkę, czosnek
przeciskamy przez praskę. W garnku rozgrzewamy 2 łyżki oliwy, wrzucamy do
garnka cebulę, smażymy kilka minut aż będzie szklista, dodajemy czosnek a po 30
sekundach dodajemy cukinię. Smażymy wszystko przez kolejne 10 minut ciągle
mieszając. Zalewamy zawartość garnka bulionem około 1 cm ponad cukinię,
przykrywamy, zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze przez 10 minut. Przed końcem
gotowania miksujemy wszystko blenderem. Podając posypać wszystko uprażonymi
pestkami słonecznika lub dyni

12

Pasta warzywna ( domowy koncentrat do zup i sosów)- inspiracja: chillibite.pl

3 liście laurowe
15 ziaren ziela angielskiego
20 ziaren czarnego pieprzu
50g liści świeżego lubczyku
kilka gałązek rozmarynu
pęczek natki pietruszki
1/3 pęczka koperku
500g marchwi
200g selera
100g białej części pora
100g korzenia pietruszki
200g pomidorów bez skórki i pestek
5g czosnku
130 g soli morskiej
20g oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek
70g wody

Liście laurowe, pieprz i ziele angielskie drobno mielimy, zioła drobno siekamy, na
drobnej tarce ścieramy marchew, seler i pietruszkę. Wszystko przekładamy do
garnka z grubym dnem, dodajemy resztę składników i gotujemy na małym ogniu 40
minut ciągle mieszając. Na końcu miksujemy blenderem. Gotową pastę przekładamy
do słoika. Po ostygnięciu przechowujemy w lodówce. Do przygotowaniu pół
litrowego wywaru wystarczy 1- 2 łyżki pasty
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Roladki z cukinii z serem feta
Jedna średnia cukinia
100 g sera feta
pieprz
Zagotowujemy w dużym garnku osoloną wodę. Kroimy cukinię wzdłuż w cienkie
plastry. Przygotowujemy garnek z zimną wodą, wkładamy do niego pół opakowania
kostek lodu. Po zagotowaniu wody, wrzucamy partiami po 3-4 plastry cukinię do
wrzątku, wyciągamy łyżką cedzakową po nie więcej jak 2 minutach i od razu
przekładamy do wody z lodem. Wyciągamy cukiniowe plastry po wystudzeniu.
Cukinię odsączamy na papierowym ręczniku. Na każdy z nich nakładamy słupek z
sera feta i zawijamy. Doprawiamy lekko pieprzem

Sałatka Tabbouleh
½ szklanki kaszy Kuskus
1 duży pomidor
1/2 ogórka szklarniowego
½ czerwonej papryki
½ małej cebuli
10-12 listków mięty
3 łyżki posiekanej natki pietruszki
½ ząbka czosnku
3 łyżki oliwy
3 łyżki soku z cytryny
Sól, pieprz do smaku
Kaszę przygotować zgodnie z opisem na opakowaniu i wystudzić. Pokroić miąższ
pomidora w kostkę. Ogórka, paprykę, cebulę pokroić w kostkę. Posiekać drobno
miętę i natkę pietruszki. Wymieszać wszystkie składniki doprawić oliwą, sokiem z
cytryny, przeciśniętym czosnkiem oraz solą i pieprzem. Podawać schłodzone.
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Surówka z selera, kokosa, rodzynek i orzechów włoskich

300 g obranego selera
1 jabłko
2 łyżki płynnego miodu
Sok z ½ cytryny
2 łyżki jogurtu naturalnego
50 g rodzynek
3 łyżki wiórków kokosowych
Seler zetrzeć na drobnej tarce, jabłko obrać i zetrzeć na tarce z grubymi oczkami,
dodać rodzynki i wiórki kokosowe. W osobnym naczyniu połączyć, jogurt, miód, sok
z cytryny. Wymieszać sos razem z resztą składników

Krewetki z papryką, czosnkiem i pietruszką
250 g krewetek
2 ząbki czosnku
Pół papryki czerwonej
Pęczek natki pietruszki
2 łyżki oliwy
Sól, pieprz
Krewetki rozmrozić pod strumieniem letniej wody, pokroić paprykę w drobną kostkę,
posiekać natkę pietruszki, wycisnąć czosnek. Na średnim ogniu rozgrzać oliwę,
wrzucić paprykę, smażyć przez 4 minuty, dodać czosnek i po 30 sekundach dodać
krewetki, zwiększyć ogień na duży i smażyć kilka minut. Pod koniec dodać
pietruszkę, odrobinę soli i pieprzu.
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Buraki pieczone
3 średniej wielkości buraki
6 łyżek oliwy
3 łyżki octu balsamicznego
Łyżka ziół prowansalskich
Sól, pieprz
Wymieszać oliwę z octem balsamicznymi kilkoma szczyptami soli. Obrać buraki i
pokroić w grube plastry. Buraki zalać oliwą wymieszaną z octem i solą. Odstawić na
pół godziny. Żaroodporne naczynie nasmarować oliwą, położyć plastry buraka
doprawić pieprzem i ziołami prowansalskim. Przykryć naczynie pokrywką i piec w
temperaturze 180 stopni przez 35 minut

Sałata lodowa z sosem miodowym ala Kurt Schoeler

Połowa małej sałaty lodowej
Połówka małej cebuli
Musztarda francuska 2 łyżki
Musztarda sarepska 1 łyżka
Mleko mikrofiltrowane 3,2 % 100 ml
Miód 3-4 łyżki
Łyżka oliwy
Ocet winny biały 2 łyżki
2 ząbki czosnku
Sól, pieprz
Sałatę kroimy w łódki, cebulę siekamy w drobną kostkę, czosnek wyciskamy.
Mieszamy trzepaczką ze sobą wszystkie składniki oprócz sałaty, doprawiamy solą i
pieprzem. Na talerzu układamy łódki z sałaty lodowej, na każdą z nich nakładamy
łyżkę sosu
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Gazpacho
1 kg pomidorów
150 g ogórka szklarniowego
50 g cebuli
50 g papryki
1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżeczka sosu worcestershire ( czyt: wurczesterszer)
1 łyżka oliwy
Ogórek i cebula do ugarnirowania
Sól, pieprz
Pomidory sparzyć i obrać ze skórki, wykroić gniazda nasienne, ogórka obrać, cebulę
obrać. Włożyć do miksera wszystkie składniki, zmiksować. Doprawić solą pieprzem i
cukrem. Włożyć do lodówki na 2 godziny, podawać z serem feta, drobno pokrojonymi
ogórkami i cebulą.
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Dania obiadowe
Gotowany kurczak w czosnku i ziołach w sosie brokułowym

Filet z kurczaka
4 ząbki czosnku
4 ziarna pieprzu
4 ziela angielskie
2 listki laurowe
Łyżeczka papryki w proszku
Łyżeczka majeranku
Łyżeczka oregano
Łyżka zmielonych suszonych warzyw
Łyżeczka soli
Filet z kurczaka umieścić w garnku, zalać zimną wodą 1 cm ponad poziom mięsa,
dodać resztę składników, przykryć garnek i zagotować. Po zagotowaniu zmniejszyć
ogień, i gotować 20 min, wyłączyć i pozostawić pierś w garnku w zalewie do
ostygnięcia. Przed podaniem, ponownie krótko zagotować.

Sos jogurtowo- brokułowy

3-4 różyczki brokułu
Pół szklanki jogurtu naturalnego
Łyżka soku z cytryny
Sól, pieprz
zmiksować ugotowany i wystudzony brokuły z jogurtem, solą pieprzem
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Warzywne kotlety z sosem pomidorowo- cukiniowym i kaszą pęczak

150 g kaszy pęczak
Sos cukiniowo- pomidorowy
400 g cukinii
800 g pomidorów lub dwie puszki rozdrobnionych pomidorów
2 cebule
4 ząbki czosnku
Oliwa
Sól, pieprz, cukier
Kotlety warzywne:
1 średnia cukinia
Pół cebuli
3 marchewki
3 łyżki zmielonego siemienia lnianego
1/3 szklanki mąki z pełnego przemiału
2 łyżki oleju
Ząbek czosnku
Pęczek natki pietruszki
2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
Sól, pieprz
Przygotowanie kotletów warzywnych
Siemię lniane mieszamy z 3 łyżkami wody. Cebulę kroimy w kostkę, dodajemy olej i
miksujemy blenderem na papkę. Cukinię bez obierania trzemy na tarce o grubych
oczkach, obrane marchewki także trzemy na tarce, wyciskamy ząbek czosnku.
Kroimy natkę pietruszki. Mieszamy wszystkie składniki, doprawiamy solą i pieprzem.
Jeśli masa jest za rzadka, dodajemy więcej mąki. Rozgrzewamy piekarnik do 200
stopni. Na blachę kładziemy papier do pieczenia, na papierze układamy uformowane
ręką kotleciki. Pieczemy przez około 20- 25 minut.

Przygotowanie sosu
Cukinię obrać, zetrzeć na tarce, pomidory sparzyć, obrać i drobno pokroić, cebulę
pokroić w kostkę, czosnek wycisnąć. Na 3 łyżkach oliwy smażyć cebulę do momentu
aż będzie szklista, dodać czosnek. Po 2 minutach dodać utartą cukinię. Dusić,
mieszając przez kolejne 10 minut, dodać pomidory, zagotować zmniejszyć ogień i
przykryć garnek. Dusić 35- 40 minut, na końcu dodać sól, pieprz, cukier do smaku.
Wystudzić.
Pęczak ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu.
19
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Makaron spaghetti z sosem Pesto z rukoli i z kurczakiem
Sos Pesto:
100 g rukoli
40 g parmezanu lub innego twardego sera żółtego
30 g ziaren słonecznika
130 ml oliwy
1-2 ząbki czosnku
1 łyżka soku z cytryny
150 g makaronu spaghetti z mąki pełnoziarnistej lub durum
200 g filetu z piersi kurczaka
Łyżka suszonego oregano
Kilka pomidorków koktajlowych
Sól, pieprz
Zagotować wodę, włożyć makaron do osolonej wody, gotować zgodnie z instrukcją
na opakowaniu. Kurczaka pokroić w małą kostkę, dodać łyżkę oliwy, posolić,
doprawić pieprzem i oregano. Smażyć krótko na średnim ogniu do lekkiego
zarumienienia mięsa. Po usmażeniu odstawić. Na suchej patelni uprażyć słonecznik.
Do miksera włożyć wszystkie składniki na sos, dodać 3 szczypty soli, szczyptę
pieprzu zmiksować na gładko.
Odcedzić makaron, gorący makaron wymieszać z sosem Pesto i kurczakiem,
podawać pomidorkami koktajlowymi

Porowo- kurczakowe pęczotto
1 filet z piersi kurczaka
2 gałązki świeżego rozmarynu lub inne świeże zioło
4 łyżki oliwy
Jeden średni por
Szklanka kaszy pęczak
1, 5 litru bulionu warzywnego
Sok z 1/3 cytryny
1 ząbek czosnku
8 listków szałwi
Pęczek natki pietruszki
Sól, pieprz
Pokroić kurczaka w kostkę, doprawić drobno posiekanymi liśćmi rozmarynu, oraz
łyżką oliwy, usmażyć na patelni i odstawić. Przygotować garnek z szerokim dnem,
lub wysoka patelnię. Pokroić pora w cieńkie pół plasterki, posiekać czosnek w drobną
21

kostkę. Na trzech łyżkach oliwy smażyć pora na średnim ogniu 5-6 minut, dodać
czosnek i smażyć kolejną minutę, dodać pęczak i posiekaną szałwię. Po dwóch
minutach wlać sporą chochlę bulionu warzywnego. Zmniejszyć ogień i mieszać aż
do odparowania płynu, wlać kolejną chochlę bulionu i znów odparować. Powtarzać
czynność do momentu kiedy pęczak będzie gotowy. Przed końcem gotowania dodać
kurczaka, posiekaną natkę pietruszki i sok z cytryny. Doprawić solą i pieprzem

Pieczone warzywa po angielsku

4- 5 marchewek
4 ziemniaki
3 korzenie pietruszki
1 seler
4-5 łyżek oliwy
5-6 ząbków czosnku
Kilka gałązek rozmarynu
Sól, pieprz
Zagotować duży garnek z wodą, posolić, obrać wszystkie warzywa, ziemniaki pokroić
w grube talarki, marchew i seler przekroić wzdłuż i na pół, seler przekroić na cztery
części i pokroić w grube plastry.
Do gotującej się wody włożyć ziemniaki na 4 minuty, wyjąć, wystudzić, następnie
włożyć marchew na 3 minuty, wyjąć również wystudzić, powtórzyć czynność z
pietruszką i selerem. Po wystudzeniu warzyw, wyłożyć je na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia, posolić, popieprzyć, posypać posiekanym rozmarynem i
skropić oliwą. Włożyć między warzywa rozgniecione i nieobrane z łupin ząbki
czosnku. Piec w temperaturze 180 stopni około 35-40 minut do upieczenia się
warzyw.

Pstrąg w soli

2 pstrągi
ząbek czosnku,
pół kilo soli gruboziarnistej
pieprz
kilka gałązek tymianku
Kilka plastrów cytryny
Umyte pstrągi doprawić w środku solą i pieprzem, do każdego włożyć gałązkę
tymianku. Do soli dodać 3- 4 łyżki zimnej wody. Blachę z piekarnika wyłożyć
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papierem do pieczenia, z części soli wyłożyć dwie centymetrowej grubości placki.
Placki powinny być długości ryb i powinny być nieco szersze od każdej z ryb. Na tak
przygotowany solny podkład, kładziemy ryby i przykrywamy je dokładnie resztą soli
tak aby oprócz końca ogona i części głowy, nic nie wystawało. Tak przygotowaną
rybę wkładamy na 30 minut do piekarnia nastawionego na 170 stopni. Po wyjęciu
skorupę z soli rozbijamy płaską stroną ciężkiego noża. Podawać z dowolną surówką
warzywną.

Kalafiorowo- brokułowa zapiekanka (Inspiracja: Jamie Oliwier)

1 kalafior
Pół brokułu
40 g sera gouda/ 30 g parmezanu
100 ml śmietany 12 %
100 ml mleka 2% mikrofiltrowane
Szczypta gałki muszkatałowej
1 kromka żytniego lub pełnoziarnistego chleba
30 g orzechów ziemnych
2 łyżki oliwy
2 garście mieszanki świeżych ziół ( oregano, rozmaryn, tymianek, szałwia)
Sól, pieprz
W dużym garnku zagotować osoloną wodę. Kalafiora i brokuł pokroić na różyczki. Po
zagotowaniu się wody wrzucić brokuł na 3 minuty, wyciągnąć i ostudzić. Kalafiora
gotować jeszcze 5 minut po czym odcedzić. Lekko ostudzony brokuł miksować
razem z serem, śmietanką, mlekiem, gałką muszkatołową, oraz dwoma szczyptami
soli i szczyptą pieprzu. Do miksera włożyć kromkę chleba, orzechy, zioła i wlać dwie
łyżki oliwy, dodać szczyptę soli. Miksować pulsacyjnie do momentu aż mieszanka
będzie dosyć grubo zmielona.
Naczynie żaroodporne wysmarować masłem, po czym włożyć kalafiora, na kalafior
wylać sos brokułowy, wszystko przykryć ziołowo- orzechowo posypką. Piec w
piekarniku ustawionym na 180 stopni przez 35 minut.
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Porowo- Kurczakowe Pęczotto

Kalafiorowo- brokułowi zapiekanka
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Sushi

szklanka ryżu do sushi
5-6 mat nori
Zaprawa:
4 łyżki octu ryżowego
1 łyżka cukru
Pół płaskiej łyżeczki soli
Dodatki:
100 gr wędzonego łososia na zimno
Kremowy serek wiejski
Pasta wasabi
1 ogórek szklarniowy
2 marchewki
4 łyżki sezamu
Sos sojowy
Przygotowanie zaprawy do ryżu
Mieszamy wszystkie składniki do rozpuszczenia się soli i cukru

Przygotowanie ryżu
Ryż wysypujemy do miski i płuczemy zimną wodą. Wlewając i wylewając wodę
płuczemy do momentu kiedy woda przestanie być mleczna, a będzie przezroczysta.
Ryż wkładamy do garnka i wlewamy do niego wodę tak aby przykrywała go jeden
centymetr. Odstawiamy na 30 minut. Po tym czasie przykrywamy przykrywką i
zagotowujemy na średnim gazie. Po zagotowaniu zmniejszamy ogień i dalej
gotujemy pod przykryciem od 7 do 10 minut do momentu wchłonięcia wody przez
ryż. Uwaga w czasie gotowaniu ryżu nie solimy, nie mieszamy oraz nie odkrywamy.
Po ugotowaniu odstawiamy wciąż przykryty garnek na 10 minut. Ryż przekładamy do
miski z tworzywa, szkła lub drewna, dodajemy wymieszaną zaprawę.

Przygotowanie dodatków
Marchewkę gotujemy do miękkości, obieramy, studzimy i kroimy w słupki- marchew
kroimy wzdłuż na cztery części)
Ogórek, obieramy i kroimy w słupki
Prażymy sezam na suchej patelni
Płaty wędzonego łososia kroimy w 1,5 cm paski
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Przygotowanie:
Arkusz nori kładziemy na bambusowej macie. Arkusz delikatnie zwilżamy wodą. Na
arkusz nori nakładamy ryż dłońmi zwilżonymi zimną wodą. Przykrywamy całą matę
oprócz 0,5 cm paska na górze. Warstwa ryżu nie powinna być za gruba. W
odległości 1/3 od spodu układamy w poziomie linię z pasków łososia, obok nich
pasek z marchewki i pasek z ogórka. Na łososia nakładamy pasek z kremowego
serka. Resztę ryżu posypujemy lekko sezamem. Nori z dodatkami zwijamy ściśle od
dołu do góry, pomagając sobie bambusową matą. Tak zwiniętą rolkę kroimy ostrym
nożem na 8 lub 10 części. Sushi podajemy z sosem sojowym oraz pastą Wasabi.

Gulasz warzywny
1 cebula
1 ząbek czosnku
pół papryki
200 g cukinii
1 marchewka
5 pieczarek
Puszka pomidorów
Łyżeczka zmielonego kminku
Łyżeczka słodkiej papryki
Łyżeczka ziół prowansalskich
Sól, pieprz
oliwa

Cebulę pokroić w piórka, marchew w pół księżyce, paprykę w kostkę, cukinię w pół
plastry, pieczarki obrać i przekroić na połowę, pomidory zmiksować. Na patelni
rozgrzać kilka łyżek oliwy, dodać cebulę i smażyć przez kilka minut na średnim ogniu
dodać marchewkę i smażyć kolejne 2 minuty, następnie dodać paprykę i smażyć
kolejne 3 minuty, na koniec dodać razem cukinię i pieczarki, czosnek i przyprawy po
ok. 5 minutach wlać zmiksowane pomidory. Zagotować i zmniejszyć ogień do
minimum. Gotować jeszcze 25- 30 minut. Doprawić solą, odrobiną cukru i pieprzem.
Podawać z dowolną kaszą, plackami ziemniaczanymi lub kluseczkami.
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Zapiekanka z ryżu, pieczarek i sera mozarella
2 opakowania woreczków z ryżem
200 g pieczarek
100 g sera mozarella
Sól, pieprz

Ryż gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Wystudzamy, pieczarki i ser
ścieramy na grubej tarce. Wszystko razem przyprawiamy, doprawiamy solą i
pieprzem, Smarujemy ścianki naczynia żaroodpornego masłem i przekładamy do
niego masę. Wkładamy zapiekankę do piekarnika na 30- 35 minut w temp. 180
stopni.
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Desery i inne słodkości
Koktajl bananowo- cynamonowy Basi

1 banan
szklanka mleka lub jogurtu
sok z połówki cytryny
1 łyżka miodu
1/3 łyżeczki cynamonu
Wszystkie składniki zmiksować lub zblendować, podawać schłodzone.

Zielone Smoothie
1 miękkie kiwi
1 ogórek szklarniowy
1 jabłko
Garść liści szpinaku
Pół szklanki wody
Łyżka miodu
Ogórka, kiwi, jabłko obrać i pokroić w mniejsze kawałki, dodać pozostałe składniki i
miksować do czasu uzyskania jednolitej konsystencji, podawać schłodzone

Sorbet z melona
1/4 melona
1 łyżka miodu
Szczypta imbiru w proszku
Obierz melona, wyjmij pestki i zmiksuj owoc z miodem i imbirem. Przełóż do
plastikowego pojemnika i włóż do zamrażarki. Mieszaj co pół godziny do powstania
konsystencji sorbetu.
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Koktajl bananowo- cynamonowy

Zielone Smoothie
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Przekładaniec Jabłkowy
2 duże jabłka
40 g suszonych śliwek
Łyżka przyprawy do piernika
Pół szklanki orzechów włoskich
Łyżka miodu
Od jabłka odkrawamy spód, tak aby mogło stabilnie stać w pionowej pozycji, Jabłko
kroimy na grube plastry, usuwamy z plastrów pozostałości gniazd nasiennych poza
ostatnim spodnim plastrem. Obsypujemy plastry przyprawą do piernika Bardzo
drobno siekamy ze sobą suszone śliwki z orzechami, dodajemy łyżkę miodu i dwie
łyżki wody, mieszamy do uzyskania konsystencji pasty. Nakładamy orzechowośliwkową pastę na spodni plaster jabłka, przykrywamy go kolejnym plastrem i tak
przekładamy aż do wierzchu. Jabłka przekłuwamy od góry wykałaczką tak aby w
czasie pieczenia się nie rozleciały. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180
stopni na 30- 40 minut.

Biało- czerwony zawrót głowy
400 g jogurtu naturalnego
200 g truskawek świeżych lub mrożonych
2 łyżeczki miodu
2 łyżki granoli, płatków lub muesli
Dowolne owoce do przybrania
Łyżeczkę miodu mieszamy z jogurtem, truskawki mieszamy z drugą łyżeczką miodu.
W szklance układamy na zmianę warstwę z jogurtu i truskawek, na koniec układamy
warstwę z granoli i owoców. Podajemy schłodzone
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Jabłkowa Granita

Biało- czerwony zawrót głowy
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Granita z soku jabłkowego i mięty
0,5 l soku z jabłek najlepiej świeżo wyciśniętego w wyciskarce lub sokowirówce
10- 12 listków mięty
Opcjonalnie 1 łyżka miodu

Miód rozpuszczamy w soku z jabłek, dodajemy bardzo drobno posiekane liście mięty.
Wszystko wlewamy do plastikowego płytkiego pojemnika. Wszystko wkładamy do
zamrażarki. Po 2 godzinach jak płyn zacznie zamarzać, mieszamy wszystko łyżką.
Podobnie postępujemy po kolejnej godzinie tak aby zamrożona masa nie stworzyła
jednego lodowego bloku ale aby przypominała bardziej pokruszony lód.

Naleśniki z jabłkami, rodzynkami i cynamonem
Ciasto;
Szklanka mleka mikrofiltrowanego
2 jajka
80 g mąki żytniej z pełnego przemiału
1 łyżeczka cukru
1/3 łyżeczka soli
Olej do smażenia
Farsz;
1 kg jabłek
100 g rodzynek
1 łyżeczka cynamonu
1-2 łyżeczki miodu
Sok z 1/3 cytryny
Składniki na ciasto zmiksować i na średnim ogniu usmażyć z nich naleśniki, ciasto
przed każdym nałożeniem zamieszać ponieważ mąka będzie opadać na dno.
Naleśniki odstawić.
Jabłka obrać, pokroić w ćwiartki i w plasterki, rodzynki zalać wrzątkiem. Na patelni
podgrzać kilka łyżek wody, dodać jabłka i mieszając rozprażać od 5 do 10 minut. W
czasie prażenia, dodać miód i sok z cytryny oraz rodzynki, bliżej końca dodać
cynamon. Naleśniki faszerować masą z jabłek.
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Owocowe szaszłyki
1 jabłko
1 gruszka
1 pomarańcza
100 g winogron
100 g truskawek
1 brzoskwinia
100 g ananasa
100 g Banana
Sok z 1/3 cytryny
Patyczki do szaszłyków
Pokroić jabłka, gruszki, pomarańcze, brzoskwinie ananasy i banany w równą kostkę.
Nabijać w dowolnej kolejności na patyczki.

Bakaliowy Krakers
3 łyżki ziaren słonecznika
3 szklanki płatków owsianych
3 łyżki pestek dyni
3 łyżki sezamu
2 łyżki otrębów orkiszowych
4 łyżki rodzynek
2 łyżki pokrojonych suszonych śliwek
2 łyżki pokrojonych suszonych moreli
8 łyżek miodu
11 łyżek wody
2 łyżki soku z cytryny
1 jajko
Wszystkie składniki suche mieszamy ze sobą, mokre mieszamy w osobnym
naczyniu. Na końcu łączymy składniki mokre z suchymi. Na blasze z piekarnika
rozkładamy papier do pieczenia. Masę przekładamy na papier na całej jej
powierzchni. Przed włożeniem do piekarnika nacinamy masę w równe kwadraty.
Wsadzamy do piekarnika na 25-30 minut na 170 stopni. Po ostudzeniu łamiemy
krakersa na mniejsze kawałki wzdłuż wcześniej naciętych linii.
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Ciasto marchewkowe z bakaliami (źródło: www.siegnijpozdrowie.org)
Składniki:
1 szklanka mąki pszennej razowej
1 szklanka mąki pszennej tortowej
1/2 szklanki cukru brązowego
3/4 szklanki wcześniej namoczonych rodzynków
1,5 szklanki utartej na drobnych oczkach marchewki
2 łyżeczki cynamonu
1 płaska łyżeczka sody
szczypta soli
1/2 szklanki oleju
1,5 szklanki mleka mikrofiltrowanego
1/2 szklanki zmielonego siemienia lnianego
Garść orzechów włoskich
Odcedzone rodzynki zmiksować z niewielką ilością mleka. Dodać pozostałe składniki
i wymieszać w malakserze. Dodać poszatkowane orzechy. Konsystencja ciasta
nie powinna być twarda, ale też nie lejąca. Piec w nagrzanym piekarniku, w
keksówce o średnicy 30 cm wyłożonej papierem (lub w typowej płaskiej formie) przez
ok. 40 minut w 180 C.
Lody owocowe
1 opakowanie mrożonych truskawek
2 zamrożone dojrzałe banany
2 łyżki mleka sojowego

Owoce zmiksować w mocnym blenderze (kruszącym lód) lub zmielić w maszynce do
mięsa na jednolitą masę. Wymieszać z mlekiem sojowym. Podawać na deser w
pucharkach.
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