Twój 14-dniowy zupełnie
nowy plan żywieniowy

Wstęp
Jeśli do tej pory nie wyobrażałeś sobie dnia bez kanapki z szynką albo kotleta na obiad czy śniadania
bez aromatycznego twarogu ze szczypiorkiem – to na pewno jesteś w dobrym miejscu! Jeśli już chociaż
częściowo odżywiasz się zdrowiej – to tylko wzmocni już Twoje dobre nawyki.

W czasach, gdy większość ludzi jest uzależniona od przetworzonego, chemicznego jedzenia, pragniemy
zaproponować Ci naturalne posiłki:
1. Abyś dał swojemu ciału chwilę oddechu i
2. Abyś na własnej skórze przekonał się, ile korzyści Ci to przyniesie.
Każdy z nas jest inny, każdy może inaczej reagować, każdy z nas ma również swoje preferencje i smaki,
więc proszę potraktuj poniższe menu jako propozycję, a nie przymus. Jeśli poczujesz, że inny zestaw
przypraw lub nawet składników będzie Ci bardziej odpowiadał - to nawet lepiej!

Słuchaj swojej intuicji, tylko ona wie co jest dla Ciebie
najlepsze!
Moje propozycje posiłków są pozbawione mięsa, nabiału, cukru rafinowanego i pszenicy. Jeśli do tej
pory spożywałeś regularnie te 4 produkty, przez pierwsze 2-4 dni Zmiany może być Ci “ciężko”. Co
przez to rozumiem?
Klasyczne objawy odstawienia. Tak, te pokarmy pobudzają w Twoim mózgu rozmaite ośrodki i
receptory. Powodują silne uzależnienie. Ich nagły brak może wywoływać nerwowość, a nawet
wybuchy agresji, obniżony nastrój, rozchwianie emocjonalne, osłabienie, smutek. Spróbuj jednak to
wytrzymać. Z pomocą najefektywniej przychodzi aktywność fizyczna i ćwiczenia oddechowe (które też
masz w zestawie Programu 336).
Najlepszy jest szybki spacer (w lesie - idealnie!), basen lub kilka serii Powitań Słońca! Poza tym
koniecznie miej pod ręką szybkie przekąski w postaci orzechów, suszonych owoców lub własnoręcznie
zrobionych batonów czy kulek mocy! Tak tak, nie zostawimy Cię na pastwę umierającej candidy, która
zrobi wszystko, żeby odwieść Cię od chęci Zmiany… Pomożemy Ci ją przechytrzyć ;)
Osobiście polecam również dobry preparat z CBD. Doskonale reguluje układ nerwowy i
immunologiczny. Zacznij od małego stężenia, zwróć uwagę na sposób ekstrakcji rośliny (porządana
metoda CO2). Aplikuj pod język zaczynając od 1 kropli. A w prezencie - drobna rada: kup w sklepie
zielarskim kwiat lawendy i rób napar 2x dziennie, rano i przed snem - wspaniale koi nerwy, wycisza i
reguluje cały układ nerwowy. Jeśli uda Ci się utrzymać ten nawyk do końca życia - z zachowaniem
zdrowych zasad żywieniowych - dożyjesz sędziwej starości w doskonałym zdrowiu i klarowności
umysłu.

Tak więc - od czego zaczynamy?
Oczywiście od zakupów. Powyciągaj również z szafy potrzebne sprzęty tj. blender, garnek do
gotowania na parze, młynek do kawy, młynek do pieprzu, tarki do warzyw, słoik (na kiełki) i czystą
gazę. Zapoznaj się ze wskazówkami.
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Przygotuj wcześniej zakwas buraczany i kiełki. Zaplanuj także pieczenie chleba gryczanego 2 dni
wcześniej. Samo przygotowanie wymaga naprawdę niewielkiego nakładu pracy, trzeba to jedynie
zaplanować bo na każdy bochenek trzeba czekać 2 dni.

Lista zakupów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziarna na kiełki, jeśli nie masz ulubionych polecamy na początek lucernę i brokuł oraz rzeżuchę
Organiczny surowy ocet jabłkowy
Płatki drożdżowe nieaktywne
Sól kłodawska
Sól czarna (kala namak) - daje jajeczny posmak w wegańskich daniach
Pieprz ziołowy
Kurkuma
Czarnuszka
Kumin
Wędzona papryka czerwona
Ulubione zioła
Cukier z czarnej melasy (czarny muscovado albo syrop)/ kokosowy/ syrop klonowy (przydaje
się do dressingów)
Jogurt kokosowy, tłusta śmietanka owsiana
Nasiona konopii (łuskane)
Orzechy włoskie
Nerkowce
Orzechy laskowe
Kasza gryczana niepalona
Komosa ryżowa
Ryż brązowy naturalny
Płatki owsiane bezglutenowe
Makaron gryczany
Mąka konopna, kokosowa, ryżowa, skrobia kukurydziana,
Agar-agar lub guma guar (roślinne zagęstniki - doskonała alternatywa dla mąki do zagęszczania
wszystkiego!)
Glony Wakame
Soczewica czerwona/zielona
Fasolka czarne oczko/lima/jasiek
Warzywa - seler, burak, dynia, cukinia, marchew, pietruszka, koper, natka, kolendra
Owoce - arbuz, jabłka, śliwki, gruszki, morele, avocado (przydadzą się w chwilach słabości)
Świeże zioła (ulubione) - koniecznie! W przepisach będą pojawiać się moje ulubione ale
pamiętaj żeby dodawać tylko te, na które masz ochotę, jednak nie pomijaj ich. Proponuję
kolendrę (możesz wykiełkować samodzielnie z nasion), bazylię, pietruszkę, koper, rozmaryn,
tymianek/macierzanka.

Zrób wszystko co możliwe, aby wszystkie Twoje produkty pochodziły z upraw ekologicznych/FairTrade,
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a kupowane w sklepie jedzenie było jakości Bio. To bardzo ważny element wpływający na jakość
odczuwanej zmiany. “Marketowe” warzywa i owoce, jeśli nie pochodzą z upraw ekologicznych, będą
zawierały środki ochrony roślin, które nie są pożądane w Twoim ciele i organizm musi zająć się ich
neutralizacją i usuwaniem zamiast w pełni wykorzystywać swój potencjał. Delikatnie rzecz ujmując. ☺
Zdaję sobie sprawę, że to kolejny niemały wydatek, jednak długofalowo, dodatkowa inwestycja w
zdrowsze, bardziej wartościowe produkty, przy zachowaniu dobrych praktyk będzie się przekładała na
lepsze zdrowie oraz potencjalną rezygnację z innych wydatków koniecznych w związku z różnymi
dolegliwościami.
Poza tym nie ilość, a jakość ma znaczenie. Dobrze odżywione ciało nie wymaga wcale dużej ilości
jedzenia! Więc z czasem zaczniesz po prostu kupować mniej ;)

Unikaj wszystkiego co zapakowane, a opakowanie musi wylądować w koszu.
Przyczynisz się do ratowania środowiska - i nie daj sobie wmówić, że jednostka nie ma znaczenia.
Pamiętasz filozofię małych kroków…? Możesz uszyć ze starej firanki wielorazowe woreczki na warzywa
i owoce - oczywiście opcjonalnie, ale to będzie miły gest).

Nie używaj mikrofalówki.
Nie popijaj posiłków.
Zjedz ostatni posiłek 3h przed snem.
Nie kłóć się podczas jedzenia i wyłącz telewizor.
Jedz w skupieniu i drobno rozdrabniaj każdy kęs, mieszając go ze śliną.
Tak wiem, banały, ale sam sprawdź czy zachowujesz higienę spożywania posiłków. Diabeł tkwi w
szczegółach… ;)

I wyprostuj się!
Staraj się spożywać zawsze świeże posiłki.
Zapomnij o bułkach i pierogach. Znajdź dozwolony zastępnik i jedz, gdy tylko najdzie Cię na nie ochota
;) Najlepiej orzechy! Włoskie! Czy wiesz, że mają prawie identyczny skład biochemiczny jak boczek! ☺
Wiem, że to nie bułka z szyneczką, a tym bardziej ruskie czy z mięsem ale dla mózgu znaczenie ma
biochemia,
wystarczy,
że
nie
dasz
się
zmanipulować
pszenicy
☺
Mocz orzechy przez noc. Rano wylej wodę i przepłucz orzechy. To samo ze strączkami. I kaszą. Każdą.
Ryżem też.
Zrób sobie kiełki. Nasionka, zgadnij co? Namocz przez noc ☺ W szklanym słoiku. A rano na gwint
Program 336 – rewolucjazdrowia.pl

4

załóż kawałek gazy, przytrzymaj recepturką i odcedź wodę z nocy, wlej świeżą, żeby jeszcze
przepłukać, odcedź porządnie kilka minut co najmniej i włóż do ciemnej szafki (tylko o nich nie
zapomnij!). A rano znowu przepłucz i porządnie odcedź i tak przez kilka dni, rano i wieczorem trzeba
przepłukać kiełki. Po 4-5 dniach będą gotowe, pyszne i zdrowe! Dodawaj do wszystkiego po troszkę.

Jeśli będzie Ci bardzo brakowało chleba upiecz sobie gryczany. Zakiś sobie barszcz.

Spróbuj każdy dzień zacząć od soku z selera
Później wypij koktajl. Śniadanie zjedz najpóźniej jak tylko dasz radę. Idealnie byłoby po 11. Jeśli nie
dasz rady, małymi krokami spróbuj dojść do takiego nawyku, do godziny 11 przyjmując tylko płyny.

Kawa
Jeśli jesteś kawoszem i nie wyobrażasz sobie bez niej dnia, skorzystaj z naszej propozycji i uczyń z niej
coś na kształt posiłku. A może już słyszałeś o kawie kuloodpornej? W najprostszej wersji jest to po
prostu kawa z tłuszczem. Najlepsza jest parzona ze świeżo zmielonych ziaren. Najzdrowsza będzie bez
cukru.
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PRZEPISY PODSTAWOWE
Moczenie zbóż, strączków i orzechów oraz nasion.
To podstawa. W ten sposób wytwarzane jest mniej śluzu w organizmie, pokarmy te są łatwiejsze do
strawienia i usuwane są szkodliwe na dłuższą metę dla naszej wątroby związki, które są naturalnym
płaszczem ochronnym dla tych dających życie maleństw.
Ryż po namoczeniu i odsączeniu wody warto przesmażyć krótko na maśle klarowanym i dopiero
później zalać wodą i gotować (można gorącą).
Spróbuj z całych sił wyjść poza własny schemat i nie jeść pieczywa. W pierwszej chwili wydaje się to
niemożliwe, a propozycja zjedzenia jajecznicy z orzechami i kiełkami czy cykorią wygląda niedorzecznie
ale sam sprawdź jak będziesz się po takim jedzeniu czuł. Jeśli jednak na ten moment jest to dla Ciebie
za dużo - przerzuć się na:

Chleb gryczany

500g kaszy gryczanej niepalonej przepłucz porządnie na sitku i zalej czystą wodą do 5cm powyżej
poziomu kaszy. Pływające ziarenka pozatapiaj. Zostaw ją tak w ciepłym miejscu na 24h. Po tym czasie
zamieszaj i zostaw jeszcze na 12h.
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Po tym czasie odlej nadmiar wody, jeśli ciasto będzie zbyt gęste (powinno mieć konsystencję gęstej
śmietany) dolej trochę świeżej. Kaszę zblenduj krótko (nie na płyn) z dodatkiem ok. łyżeczki (5g) soli
kłodawskiej. Opcjonalnie polecam ulubione zioła.

Zakwas na barszcz
Na 1l wody łyżkę soli - wiadomo jakiej ☺. Trochę kopru. I tyle. Zapytasz gdzie czosnek i chrzan?
Zostawmy je na czas ewentualnego przeziębienia. W kiszonce nie będą nam potrzebne. Chyba, że
bardzo się uprzesz - Twój wybór ☺

Sosy do sałatek
Wegański majonez
•
•
•

1 mały seler
1 pietruszka
duża szczypta czarnej soli Kala namak
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• 1 łyżka musztardy
• sól kłodawska do smaku
• 1 łyżeczka ksylitolu lub melasy czarnej
Wykonanie:
Całość zmiksować i gdy masa będzie już gładka małym strumieniem dolewać dobrej jakości organiczny
olej neutralny w smaku najlepiej konopny lub capite humorem (½ - ¾ szklanki), ewentualnie trochę
kremu z nerkowców

Sos winegret kolendrowo-limonkowy (ok. 4 porcje):
• ½ szklanki oliwy z oliwek
• ¼ szklanki soku ze świeżej limonki
• ¼ szklanki świeżych liści kolendry, drobno posiekanych
• 1 ząbek czosnku, drobno posiekany
• 1 łyżka miodu
• Opcjonalnie: 1/8 łyżeczki kuminu
• Sól, do smaku
Umieść wszystko w słoiku ze szczelną pokrywką. Potrząsaj energicznie słoikiem aż składniki dobrze się
połączą.

Sos musztardowo-szalotkowy (wychodzi ok. ¾
szklanki)
•
½ szklanki oliwy z oliwek
•
1/3 szklanki szalotek, drobno posiekanych*
•
3 łyżki musztardy Dijon (lub innej ulubionej jeśli ta Ci nie
odpowiada)
•
¼ szklanki wody
•
2 łyżki świeżego soku z cytryny
•
2 łyżki posiekanego świeżego tymianku
•
1 łyżka miąższu cytryny
•
1 łyżeczka miodu, do smaku
•
Sól i pieprz, do smaku
*jeśli nie możesz dostać szalotek, użyj cebuli, białej lub czerwonej
Przygotowanie:
Delikatnie rozgrzej oliwę. Posiekaną szalotkę podsmaż, często mieszając, aż zmięknie. Zmniejsz ogień
i dodaj musztardę. Nie przejmuj się gdy mieszanka się rozwarstwi. Dodaj wodę, miąższ cytryny,
tymianek i miód. Połącz wszystko w jeden spójny sos. Dodaj sól i pieprz. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodaj
odrobinę wody. Podawaj na ciepło.
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Sos orzechowy
•
•
•

1 łyżka masła orzechowego (np. kokosowego, migdałowego, tahini)
odrobina wody
sok z cytryny

Kolesław (ok. 2 porcje)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 szklanki świeżej kapusty (na zmianę białej i czerwonej lub mix), pokrojone w bardzo cienkie
wstążki
0,5 szklanki startej marchewki
0,5 szklanki zielonego jabłka pokrojonego w kostkę
2 łyżki szczypiorku, drobno pokrojonego
0,5 szklanki Kremu z Nerkowców
1 łyżka świeżego soku z cytryny
1 łyżeczka musztardy Dijon
1/2 łyżeczki syropu klonowego
1/4 łyżeczki soli morskiej
Zmielony czarny pieprz, do smaku

Wykonanie:
Połącz kapustę, marchewkę, jabłko i szczypiorek. W małej miseczce wymieszaj *Krem z Nerkowców,
sok z cytryny, musztardę, syrop klonowy, sól, i czarny pieprz. Zalej warzywka i dobrze wymieszaj.
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Dopraw solą i pieprzem, jeśli potrzeba. Dodaj choć odrobinę kurkumy dla zdrowia. Przechowuj w
lodówce w szczelnym pojemniku.

Krem z nerkowców (alternatywa dla śmietany):
Do stosowania w słodkich i wytrawnych przepisach. Możesz dostosować jego gęstość, zmniejszając
lub zwiększając ilość wody.
Składniki:
• 1 filiżanka nerkowców, niesolonych i nieprażonych
• woda do namoczenia, plus 2-4 łyżki do blendowania
• 4 łyżki stołowe plus 4 łyżeczki świeżego soku z cytryny
• szczypta soli (najlepsza kłodawska)
Wykonanie:
1. Umieść nerkowce w średniej misce. Dodaj 4 łyżki soku z cytryny. Wypełnij miskę
przefiltrowaną wodą, tak aby przewyższyła orzechy o kilka centymetrów. Pozwól im moczyć
się 1-4 godziny. Im dłużej będą się moczyć, tym będą bardziej kremowe. Odcedź i dobrze
opłucz.
2. Umieść namoczone nerkowce, 1 łyżkę wody, pozostałe 4 łyżeczki świeżego soku z cytryny i
szczyptę soli w robocie kuchennym lub słoiku, jeśli używasz blendera ręcznego.
3. Blenduj aż do uzyskania kremowej konsystencji.

Ziołowy winegret
Zrezygnuj z kupowanych gotowych sosów pełnych sztucznych dodatków. Przygotowanie to zaledwie
kilka minut, a Ty wiesz co jesz:
•
•
•
•
•
•
•
•

2/3 szklanki oliwy z oliwek
1/3 szklanki octu balsamicznego
1 łyżka ziół prowansalskich
2 łyżeczki miodu lub syropu klonowego
1 łyżeczka musztardy Dijon
¼ łyżeczki czosnku granulowanego
¼ łyżeczki soli
szczypta świeżo mielonego czarnego pieprzu

Wykonanie:
Umieść wszystkie składniki w słoiku. Potrząsaj energicznie, aby się połączyły. Spróbuj i dopraw po
swojemu. Przechowuj w lodówce, nie dłużej niż 1 tydzień.

Sos BBQ
•
•
•

½ szklanki sosu sojowego
½ szklanki miodu
1 łyżka octu ryżowego
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•
•
•
•
•

1 łyżka świeżego imbiru, startego lub posiekanego
1 łyżeczka oleju sezamowego
1 łyżeczka pasty chili, np. sambal lub sriracha
2 ząbki czosnku, posiekane
¼ łyżeczki mielonego pieprzu czarnego

PRZEKĄSKI
Ekologiczne suszone morele, figi, rodzynki, daktyle - niesiarkowane, suszone naturalnie

Mieszanka prażonych orzechów

Gdy przyjdą ciężkie chwile i zapragniesz ponad wszystko chrupiących słonych przekąsek - sięgnij po
przygotowane wcześniej własnoręczny mix. Ten prosty przepis na prażone orzechy przyprawione
tamari (bezglutenowy sos sojowy) nada się idealnie w takich momentach. Jest pełen witaminy E,
minerałów
i
błonnika
i
tworzy
odżywczą,
satysfakcjonującą
przekąskę.

Potrzebujesz:
• ¼ szklanki orzechów pecan
• ¼ szklanki orzechów włoskich
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•
•
•
•

¼ szklanki migdałów
¼ szklanki nerkowców
1 łyżka sosu tamari
po ¼ łyżeczki: czosnku w proszku, cebuli w proszku i słodkiej bądź wędzonej papryki

Wykonanie:
Nagrzej piekarnik do 175 stopni. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Dokładnie wymieszaj orzechy z
sosem i przyprawami po czym umieść równą warstwę na blaszce. Piecz przez 10-15 minut lub do
momentu, aż orzechy będą złote. Uważaj żeby ich nie spalić, najlepiej obserwuj i próbuj dopóki nie
dojdziesz do wprawy. Po upieczeniu wystudź i możesz je przechowywać 2-3 tygodnie w ciemnym i
suchym miejscu, szczelnie zamknięte.

Muesli
Dla smaku i odrobiny słodyczy, muesli można uprażyć w piekarniku przez kilka minut (175st) - zalecane.
Potrzebujesz:
• ½ szklanki bezglutenowych płatków owsianych
• ¼ szklanki chipsów kokosowych
• ¼ szklanki płatków migdałów
• 2 łyżki nasion konopii (jeśli prażysz, dodaj je do już ostudzonej mieszanki)
• 2 łyżki pestek dyni
• 2 łyżki nasion słonecznika
Przechowuj wymieszane składniki w szczelnym pojemniku, w suchym i zacienionym miejscu.

Bezzbożowe “power” muesli
Gdy zabraknie energii i dopadnie głód poza domem, koniecznie miej je przy sobie!
Potrzebujesz:
• ½ szklanki migdałów
• ½ szklanki nerkowców
• ½ szklanki pestek dyni
• ¼ szklanki płatków kokosowych (nie wiórków)
• ¼ szklanki nasion słonecznika
• 4 łyżki syropu klonowego
• ½ łyżeczki mielonego cynamonu
• Szczypta soli
Przygotowanie:
Nagrzej piekarnik do 175 stopni. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Wymieszaj wszystkie składniki
i wysyp na blachę. Piecz przez 10-15 minut. i przemieszaj w połowie tego czasu. Orzechy powinny być
suche w dotyku i lekko zrumienione, ale pilnuj, żeby się nie spaliły. Ostudź i przełóż do szczelnego
pojemnika. Przechowuj w suchym miejscu, nie dłużej niż 2-3 tygodnie.
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PASTY DO CHLEBA
Awokado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 duże dojrzałe awokado
1 łyżkę drobniutko posiekanej cebuli
1-2 łyżki soku z cytryny
2 porządne szczypty soli kłodawskiej
pieprz kajeński do ulubionego poziomu ostrości
opcjonalnie 1 łyżka posiekanej kolendry
Czerwona fasola
1 szklanka ugotowanej czerwonej fasoli (w ostateczności puszka)
1 ½ koncentratu pomidorowego
1 drobno posiekana czerwona cebula
½ łyżeczki wędzonej papryki lub ziół
sól, pieprz do smaku

Ciecierzyca z pomidorem
•
•
•
•

½ puszki lub ½ szklanki ugotowanej (namoczonej 24h) ciecierzycy
1 ½ koncentratu pomidorowego
po ½ łyżeczki kaparów i musztardy
sól i pieprz

Zblenduj. Jeśli będzie za sucha - dodaj tłuszcz.

Koktajle
Malinowy z mango
•
•
•
•
•

mango ½ sztuki
maliny 1 szklanka
mleko kokosowe 1 szklanka
½ awokado
orzechy brazylijskie 2 sztuki (namoczone)

Zielony koktajl ze szpinaku, kiwi, ananasa
•
•
•
•
•

szpinak 2 garści
1 kiwi
200 g ananasa
1 małe awokado hass
1 łyżka siemię lniane świeżo zmielone 1 łyżka
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•

orzechy brazylijskie 3 sztuki (namoczone)

Menu na poszczególne dni
DZIEŃ 1
Na start: sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie:
Tatar z awokado, chleb gryczany, pomidor, kiełki.
Potrzebujesz:
•
1 duże dojrzałe awokado
•
1 łyżkę drobniutko posiekanej cebuli
•
1-2 łyżki soku z cytryny
•
2 porządne szczypty soli kłodawskiej
•
pieprz kajeński do ulubionego poziomu
ostrości
•
opcjonalnie 1 łyżka posiekanej kolendry
Wykonanie:
Miąższ awokado rozgniatamy na papkę widelcem.
Doprawiamy sokiem z cytryny, solą i pieprzem.
Sekretem jest ilość soli - do granicy przesolenia
wręcz. Z odpowiednią ilością soku z cytryny i cebulki
do złudzenia przypomina tatara!
Podajemy z chlebem gryczanym.
Zakwas buraczany 50ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Kurki w sosie z brązowym ryżem. Buraczki.
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Pamiętasz, że ryż i kasze moczymy? Najlepiej ugotować je sobie rano, dzięki temu przy obiedzie będzie
mniej pracy. Na miarkę ryżu przypada trochę ponad 1,5 miarki wody. Dodaj łyżkę masła klarowanego,
doprowadź wodę do wrzenia, przykryj garnek, skręć płomień do minimum i niech sobie pyrka z 20min.
Bez podnoszenia przykrywki zostaw na kuchence albo zawiń w kocyk (wtedy możesz gotować krócej).
Sos kurkowy:
• pół cebuli
• pudełko/paczka/ok. 300g kurek
• śmietanka owsiana/jogurt kokosowy/mleko kokosowe
• ½ łyżeczki guma guar/agar-agar
• sól, pieprz, opcjonalnie kurkuma
• 1 łyżeczka koperku
Wykonanie:
Cebulkę drobno posiekaj i podsmaż na maśle klarowanym, dodaj grzyby i gotuj pod przykryciem 15
min. W filiżance rozmieszaj jogurt kokosowy/śmietankę owsianą z wodą i roślinnym zagęstnikiem. Jak
grzyby będą miękkie dodaj mieszankę i dopraw solą, pieprzem i kurkumą. Na koniec dodaj łyżeczkę
posiekanego kopru. Podawaj z ryżem i ugotowanym/upieczonym buraczkie
Podwieczorek: Świeży sok z marchwi

Kolacja
Zupa krem z cukinii, pieczony batat/ziemniak w mundurku.
Upiecz bataty/ziemniaki (możesz je wcześniej podgotować na parze). Polej oliwą i dopraw w ulubiony
sposób albo solą, pieprzem i granulowanym czosnkiem.
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Na krem potrzebujesz:
• 1 marchewkę
• malutki kawałek selera
• 2 małe cukinie
• 1 mała cebulka
• masło klarowane
• sól, pieprz czarny i ziołowy
• kurkuma
Warzywa ugotuj na parze, dodaj mleko roślinne, zblenduj z masłem i przyprawami. Wypij zupę, zjedz
pieczone bataty/ziemniaczki.
Przekąska: Różowy hummus
Potrzebujesz:
• ½ szklanki ugotowanej ciecierzycy
• ¼ szklanki startych surowych buraków
• ½ ząbka czosnku
• 1 łyżka tahini (masło sezamowe)
• dobry olej - do uzyskania porządanej konsystencji - ok. 3 łyżki
• ½ łyżki świeżego soku z cytryny
• 1 łyżka świeżych liści kolendry, posiekanych (opcjonalnie)
• Czarny pieprz i sól, do smaku
Przygotowanie:
Umieść ciecierzycę, buraki, czosnek, tahini i sok z cytryny w blenderze i zblenduj na gładko. Dolej oliwę
i zblenduj jeszcze raz. Jeśli hummus wyszedł za gęsty, dodaj odrobinę przegotowanej wody. Przełóż
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hummus do miski i oprósz kolendrą, solą i pieprzem. Przygotuj słupki z marchewki, selera naciowego
oraz liście cykorii.

DZIEŃ 2
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Ugotuj owies bezglutenowy, pod koniec dodaj dużą łyżkę oleju kokosowego. Poprzedniego wieczoru
gotuj długo morele i rodzynki z cynamonem - rano będzie pyszny sos. Posyp owies z dodatkiem moreli
mieszanką leciutko podprażonych ziaren słonecznika, dyni i chipsów kokosowych, na koniec posyp
nasionami konopii.
Zakwas buraczany 50ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Tuńczyk z makaronem gryczanym, kolendrą i glonami wakame. Sałatka ze świeżego ogórka.
Potrzebujesz:
• makaron gryczany (gotuj wg przepisu na opakowaniu z odrobiną masła)
• oliwa
• 1 mała cebulka
• 1 mała puszka tuńczyk pacyficzny (zrównoważone połowy)
Składniki na sałatkę:
• ½ ogórka, bardzo cienko pokrojonego w plastry lub obranego we wstążki
• 1 łyżka octu ryżowego
• ¼ łyżeczki sosu tamari
• ¼ łyżeczki syropu klonowego
• 1 łyżka nasion sezamu
Wykonanie:
W małej miseczce połącz ocet, tamari i syrop klonowy. Polej sosem pokrojonego ogórka (użyj
obieraczki). Obsyp nasionami sezamu. Zjedz od razu.

Kolacja
Przekąska Waniliowo-cynamonowy pudding chia (2 porcje)
Potrzebujesz:
• 6 łyżek nasion chia (warto namoczyć je rano)
• 1 ¾ szklanki dowolnego mleka roślinnego, bez dodatku cukru
• 1 ½ łyżki surowego miodu lub syropu klonowego
• 1 łyżeczka cynamonu
• nasionka z wanilii
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•

2 soczyste jabłka

Wszystkie składniki dobrze połącz. Pozostaw do odstania przez co najmniej 30 minut, mieszając w tym
czasie. Przed podaniem posyp po wierzchu startym jabłkiem. Można przechowywać w lodówce na
następny dzień.

DZIEŃ 3
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Jajecznica z orzechami włoskimi i pietruszką, kiełki, cykoria.
Potrzebujesz:
• 4 żółtka
• garść włoskich posiekanych i podprażonych orzechów
• szczypta polskiej dyni łuskanej
• 1 łyżka natki pietruszki
• kilka liści cykorii lub sałaty rzymskiej
Wykonanie:
Podpraż orzechy włoskie na suchej patelni, pod koniec dodaj na chwilkę pestki dyni. Na maśle
klarowanym podgrzewaj powoli, ciągle mieszając żółtka aż do uzyskania kremowej konsystencji.
Wyłącz gaz, dodaj orzechy, pietruszkę, sól i pieprz. Nakładaj na cykorię lub chleb gryczany (jeśli to
konieczne), posyp kiełkami. Posiłek bardzo sycący, dokładnie gryź orzechy i spróbuj chociaż raz zjeść
bez chleba.
Zakwas buraczany 75ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Mielone z selera z ćwikłą i puree z kalafiora
Potrzebujesz:
• 150g bezglutenowych płatków owsianych (zalej wrzątkiem aby się sparzyły i spęczniały)
• 400g selera (zetrzyj i też sparz wrzątkiem)
• 1 kopiata łyżka płatków drożdżowych
• 1 łyżka kremu z nerkowców
• ½ natki pietruszki (posiekaj)
• 2 jaja
• ząbek czosnku
• 1 łyżeczka pieprzu ziołowego
• 1 łyżeczka soli
• 2 łyżki otrębów lub skrobii kukurydzianej
• 1 mała cebulka (podsmaż na oliwie)
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Połącz wszystkie składniki dokładnie wyrabiając masę. Formuj kotleciki, obtaczaj w skrobii i smaż na
zdrowym tłuszczu lub posmaruj tłuszczem i piecz w piekarniku po 20 i 15min na jednej i drugiej stronie
(170st).
Puree:
Ugotuj kalafiora na parze (ale nie rozgotuj), dodaj dużą łyżkę masła, sól i pieprz. Zblenduj.
Burak gotowany i starty.

Kolacja
Jagodowy deser
• Potrzebujesz:
• ½ szklanki mieszanych owoców leśnych
• ½ łyżeczki miodu lub melasy *opcjonalnie
• ¼ szklanki *Muesli (przepisy podstawowe)
• 1 łyżka Kremu z Nerkowców (przepisy podstawowe)
Wykonanie:
Umieść owoce w misce i dodaj miód. Delikatnie wymieszaj. Posyp Muesli i dodaj łyżkę Kremu z
Nerkowców.

DZIEŃ 4
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Sałatka “Maurycego”
Składniki:
• kilka listków sałaty rzymskiej (mini) lub 4 duże liście
• jarmuż drobno pokrojony, grubsze łodygi możesz wykorzystać na sok
• seler naciowy 2 szt.
• 6 rzodkiewek
• kilka oliwek
• kiełki
• 1 łyżeczka octu jabłkowego
• tamari 1 łyżka
• płatki drożdżowe
• olej konopny/capite humorem/dyniowy
Zakwas buraczany 75ml (20 min. przed obiadem)

Program 336 – rewolucjazdrowia.pl

19

Obiad
Swojska komosa ryżowa
Potrzebujesz:
• 1 miarka komosy (wcześniej namoczonej,
przepłukanej, odsączonej)
• 1 cebula
• 1 szklanka kapusty kiszonej, pokrojonej
• ½ łyżeczki słodkiej papryki wędzonej
• 1 łyżeczka majeranku
• ½ łyżeczki mielonego kminku lub pieprzu ziołowego
• 1 kubek ugotowanej soczewicy czerwonej
• masło klarowane
Wykonanie:
Podsmaż krótko cebulę pokrojoną w pióra w dużej ilości
dobrze podgrzanego masła klarowanego. Odsuń cebulę
na bok, wsyp na patelnię wędzoną paprykę, wyłącz
szybko gaz i mieszaj aż tłuszcz trochę ostygnie. Dodaj
kapustę, chwilkę podgrzewaj i dodaj pozostałe składniki.
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Kolacja
Muffiny jajeczne z warzywami
• Jajo 3 sztuki
• Suszone pomidory 3 plasterki
• Papryka czerwona 1 kawałek
• Szpinak 1 garść
• Wędzona papryka ⅛ łyżeczki *opcjonalnie
• Mąka z brązowego ryżu lub konopna 2 łyżki
• Zioła prowansalskie ½ łyżeczki
• Sól 1 porządna szczypta
• Pieprz 1 szczypta
Wykonanie:
Jajka roztrzepać porządnie, dodać pokrojone warzywa i
przyprawy, rozlać do muffinowych foremek.

DZIEŃ 5
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Chleb gryczany, sałata z vinegretem, 2 jajeczne muffiny
Zakwas buraczany 100ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Kokosowy ryż z sosem teriyaki i ananasem
Potrzebujesz:
• oliwa
• 4-5 łyżek sosu tamari
• 2 łyżki miodu
• 1 łyżka świeżego startego imbiru
• 1 zmiażdżony ząbek czosnku
• 2 szklanki różyczek brokuła
• 1 duża papryka pokrojona
• 1 mała cebula
• 2 szklanki kawałków świeżego ananasa
• ½ szklanki szczypiorku, drobno posiekanego
Na ryż:
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•
•
•

1 łyżka oleju kokosowego
1 szklanka brązowego ryżu (już wiesz jak gotować)
400ml mleka kokosowego (pamiętaj żeby w składzie był tylko kokos, woda, w ostateczności
roślinny zagęstnik)
• ¼ szklanki wody
• ¼ łyżeczki soli
Wykonanie:
Namocz ryż i wypłucz ryż. W garnku rozgrzej olej kokosowy. Wrzuć odsączony ryż. Podsmażaj na
średnim ogniu, ciągle mieszając, aby go podprażyć. Pilnuj żeby się nie przypalił. Dodaj mleko
kokosowe, wodę i sól. Zagotuj, zmniejsz ogień i przykryj garnek. Gotuj na wolnym ogniu przez 15-20
minut. Odstaw na jakiś czas. W czasie jak gotuje się ryż, rozgrzej piekarnik na funkcję grill na najwyższą
temperaturę.
Lekko
nasmaruj
blachę
olejem.
Odstaw
na
bok.
Połącz sos tamari z miodem, imbirem i czosnkiem. Zmieszaj brokuły, cebulę i paprykę z połową sosu.
Drugą połową polejesz gotowe danie. Umieść warzywa na przygotowanej blasze do pieczenia. Piecz
do 10 minut lub do momentu aż zaczną brązowieć na brzegach. Podziel ryż na 4 porcje, wyłóż pieczone
warzywa, po pół szklanki ananasa i trochę szczypiorku. Polej odrobiną pozostawionego sosu teriyaki.
Jedz na ciepło.

Kolacja
Serbski gulasz z warzyw
Potrzebujesz:
• masło klarowane lub olej kokosowy
• woda
• biała lub czerwona kapusta
• cebula
• papryka
• pomidor
• sól i pieprz
Wykonanie:
W niewielkiej ilości wody z dodatkiem masła lub oleju podduś kapustę, cebulę i paprykę. Kapusta
powinna stanowić ⅔ dania, reszta warzyw pozostałą ⅓. Na koniec duszenia dodaj plastry pomidora i
gotuj jeszcze chwilę. Dopraw solą i pieprzem.

DZIEŃ 6
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Racuchy gryczane
Potrzebujesz:
• ½ jabłka
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•
•
•
•
•
•
•

80g mąki gryczanej
1 łyżeczka lnu mielonego
ok. 50 ml mleka roślinnego (lub więcej)
1 łyżeczka “cukru” + do posypania
½ łyżeczki cynamonu
1 łyżeczka drożdży instant
olej kokosowy do smażenia

Wykonanie:
Drożdże mieszamy z mąką. Len zalewamy 3 łyżkami ciepłej wody. Dodajemy do mąki razem z
melasą lub innym cukrem i cynamonem. Dolewamy mleko. Kroimy 1/2 jabłka w malutką
kosteczkę. Dorzucamy do masy, dolewamy ewentualnie mleko lub wodę aby masa była dobra do
formowania, ale nie za rzadka. Odstawiamy na 20 minut miskę w ciepłe miejsce i przykrywamy
ściereczką. Smaż na oleju kokosowym.
Zakwas buraczany 100ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Wegetariańska pizza quinoa
Na spód do pizzy (przygotuj wcześniej) potrzebujesz:
• 1 szklanka quinoa (namoczona)
• woda, do moczenia i blendowania
• 1 ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę
• 1 łyżeczka ziół prowansalskich
• ½ łyżeczki soli
• 2 łyżki oleju kokosowego lub konopnego
Na sos:
• 6 łyżek passaty pomidorowej
• 1 łyżeczka ziół prowansalskich
• szczypta soli
Dodatki:
• ¼ szklanki papryki, cienko pokrojonej
• ¼ szklanki pieczarek, cienko pokrojonych
• ¼ szklanki cebuli, cienko pokrojonej
• ¼ szklanki świeżych liści bazylii, pokrojonych w paski
• Krem z Nerkowców (opcjonalnie)
• Płatki drożdżowe nieaktywne (opcjonalnie - serowy posmak)
Przygotowanie:
Rozgrzej piekarnik do 230 stopni. Odcedź namoczoną kaszę i dobrze opłucz. Umieść w blenderze,
dodaj odrobinę wody (stopniowo, max. ¼ szklanki), ząbek czosnku, zioła prowansalskie i sól. Blenduj
na gładko. Dodaj odrobinę więcej wody, jeśli potrzeba. Ciasto powinno mieć gęstość ciasta na naleśniki
(nie za rzadkie, ani za gęste).

Program 336 – rewolucjazdrowia.pl

23

Umieść dwie okrągłe naczynia żaroodporne lub metalowe formy o średnicy 20cm w piekarniku. Pozwól
im nagrzać się przez 10 minut. Ostrożnie dodaj na każdą z nich 1 łyżeczką oleju kokosowego. Wstaw z
powrotem do piekarnika i grzej jeszcze 3 minuty. Ostrożnie wyjmij formy z piekarnika. Poruszaj
foremkami, aby równomiernie rozprowadzić olej. Podziel ciasto na pół i przelej do każdej z foremek
(ciasto nie powinno dochodzić do brzegów).
Włóż ponownie do piekarnika. Piecz przez 15-20 minut lub do momentu aż boki zaczną mieć złoty
kolor, a środek będzie wyglądał na zwarty - nie będzie płynny, ale też nie do końca upieczony. Wyjmij
formy z piekarnika, bardzo ostrożnie przewróć spody pizzy na drugą stronę i włóż do piekarnika na
kolejne 10 minut.
W czasie gdy ciasto się piecze, wymieszaj dokładnie składniki sosu.
Wyjmij spody z piekarnika i przełóż na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia.
Równomiernie rozprowadź sos na spodach i dodaj pokrojone warzywa. Umieść z powrotem w
piekarniku i piecz kolejne 8-10 minut lub do momentu, gdy warzywa będą ciepłe i lekko przypieczone.
Wyjmij z piekarnika i posyp świeżą bazylią.

Kolacja
Zapiekanka z kalafiora
Potrzebujesz:
• tłuszcz
• kilka różyczek kalafiora (możesz pomieszać z brokułem)
• 1 nieduża cebula
• 1 marchew
• sos pomidorowy
• sól, pieprz
• ¼ łyżeczki zmielonej czarnuszki
• 1 łyżka posiekanej natki
Wykonanie:
warzywa zapiec pod przykryciem z dodatkiem wody i tłuszczu. Jak będą miękkie (ok. 20 min) zalać
sosem pomidorowym, doprawić i zapiekać kolejne 15 minut. Przed podaniem dodać łyżkę świeżych
posiekanych ziół.

DZIEŃ 7
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Zupa “wodzianka”
W garnku rozgrzej trochę masła, wrzuć 2 kulki ziela angielskiego i listek laurowy oraz kilka kulek
ziarnistego pieprzu. Po chwili wrzuć ½ cebuli pokrojonej w pióra (wzdłuż) i podsmaż na dużym ogniu
na chrupko, dosłownie minutę, pod koniec możesz dodać zmiażdżony mały ząbek czosnku i pół łyżeczki
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wędzonej papryki - wyłącz gaz i zamieszaj, zaczekaj aż tłuszcz chwilę przestygnie. Dodaj 2 pokrojone
ziemniaki i przesmaż po czym zalej gorącą wodą i gotuj aż ziemniaki będą miękkie. Pod koniec
gotowania wrzuć pęczek jarmużu, a w sezonie garść pokrzywy. Po minucie wyłącz i zostaw pod
przykryciem na kilka minut. Dopraw solą i pieprzem.
Zakwas buraczany 125ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Grillowane warzywa z awokado i ryżem (ok. 4 porcje):
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 2 żółte cukinie, pokrojone w ok. 1cm krążki
• 2 duże bataty, pokrojone w ok. 1cm krążki
• 450g brukselki
• sól i pieprz, do smaku
• 2 awokado, pokrojone w paski
• 3 szklanki ugotowanego brązowego ryżu (wcześniej namoczony, podsmażony)
• sos musztardowo-szalotkowy (przepisy podstawowe)
Wykonanie:
Rozgrzej grilla (elektrycznego lub tradycyjnego albo patelnię,
ostatecznie piekarnik).
Skrop warzywa oliwą i równomiernie rozetrzyj ją na
warzywach. Najlepiej zrobić to rękami. Dobrze przypraw solą
i pieprzem.
Grilluj warzywa po 2-3 minuty z każdej strony. Batat wymaga
więcej czasu. Do podania, ułóż ¾ szklanki ryżu w misce, połóż
warzywai i polej wszystko sosem musztardowo-szalotkowym.

Kolacja
Korzeniowe kotlety z pikantnym sosem sojowym
Potrzebujesz:
• 225g batatów
• 225g pietruszki
• 225g startej marchewki
• 2 łyżki oleju kokosowego
• 1 czerwona cebula, drobno posiekana
• 1 łyżka ulubionych posiekanych ziół (kolendra, bazylia, pietruszka, rozmaryn)
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•
•
•

Panierka:
2 łyżki skrobii kukurydzianej
1 jajko
2 łyżki polenty (kaszka kukurydziana) lub innej mąki bezglutenowej (gryczana,kokosowa)

Sos:
• 2 łyżki tamari
• 1 łyżeczka sosu chilli lub pieprz kajeński wedle upodobań ostrości
• 2 łyżki sosu pomidorowego
• 1 łyżka soku z cytryny
• 1 łodyga cebuli dymki drobno skrojonej lub łyżka szczypiorku
Wykonanie:
Obrane bataty i pietruszkę pokrój w kostkę, podduś w niewielkiej ilości wody, a gdy będą miękkie,
rozgnieć niezbyt dokładnie widelcem. Wmieszaj starą surową marchewkę i wcześniej podduszoną na
oleju lub maśle złotą cebulę oraz zioła. Wymieszaj dokładnie aż powstanie jednolita masa i formuj dość
grube kotleciki. Oprósz skrobią, posmaruj jajkiem i obtocz w polencie. Smaż po 5 min z każdej strony
albo piecz w piekarniku, wysmarowane jedynie tłuszczem - 170st C, 15 min z jednej i kolejne 10min z
drugiej strony. Zjedz z sosem.

DZIEŃ 8
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Omlet z żółtek
• 3 żółtka na porcję + 1 całe jajko
• 4 kopiate łyżki mąki gryczanej
• woda gazowana
• szczypta soli
Zmiksuj na gładkie ciasto i smaż wolno na oleju kokosowym. Możesz zjeść z gotowanymi owocami
(jabłka, morele, brzoskwinie, śliwki, gruszki) lub przed smażeniem do ciasta dodaj np posiekaną
rzodkiewkę albo cukinię albo szpinak albo groszek albo obrane starte pieczarki i natkę albo co chcesz.
Zakwas buraczany 125ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Cytrynowy makaron z cukinii z grillowanymi szparagami (ok. 4 porcje)
Potrzebujesz:
• 3 łyżki tłuszczu
• 1 pęczek szparagów*
• 4 średnie cukinie, przepuszczone przez tarkę spiralną lub skrojone obieraczką do ziemniaków
• Sok i miąższ z 1 dużej cytryny
• 1 ząbek czosnku, posiekany
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• ½ łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu
• Sól, do smaku
• Opcjonalnie: tarty parmezan, do posypania
*zamiast
szparagów
można
użyć
zieloną

fasolkę

szparagową

lub

brokuły

Przygotowanie:
Rozgrzej grilla. Przytnij końce szparagów. Polej 1 łyżką oliwy i
przypraw solą i pieprzem. Umieść na grillu. Grilluj przez 2-3 minuty,
następnie przewróć na drugą stronę. Zdejmij z grilla i utrzymuj w
cieple. W międzyczasie, umieść makaron z cukinii w dużej misce.
Polej 2 łyżkami oliwy, sokiem i miąższem z cytryny, dodaj czosnek,
pieprz i sól. Dodaj szparagi do miski (możesz pokroić je na 2cm
kawałki). Polej sosem z kremu z nerkowców z ½ łyżeczki płatków
drożdżowych.
Podawaj
natychmiast.
Uwaga: jeśli preferujesz, aby makaron z cukinii był ciepły, podgrzej
go przez krótką chwilę na rozgrzanej oliwie.

Kolacja
Pasta z czerwonej fasoli
Rozgnieć
widelcem
ugotowaną
czerwoną
fasolę
(ostatecznie
z
puszki).
1 czerwoną cebulę posiekaj drobno, ewentualnie zamień na pęczek szczypiorku. Dodaj 3 łyżeczki
koncentratu pomidorowego, sól i pieprz do smaku, ½ łyżeczki wędzonej papryki. Opcjonalnie
zamiennie stosuj ulubione zioła. Zjedz z chlebkiem gryczanym.

DZIEŃ 9
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Owsianka z gruszką, jogurtem kokosowym i kardamonem zielonym, konopia łuskana
Zakwas buraczany 150ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Pieczone warzywa z kokosowym sosem sriracha
Pieczenie warzyw wydobywa ich naturalną słodycz i czynią je “łatwiej strawnymi”. Zmieniaj za każdym
razem ich rodzaje i przyrządzaj z różnymi przyprawami i sosami ziołowymi.
Potrzebujesz:
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 1 duża cebula, pokrojona w kostkę
• 2 szklanki różyczek kalafiora
• 2 szklanki batatów, obranych i pokrojonych w niewielką kostkę
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• 2 szklanki brukselki, przepołowionych
• 2 szklanki jarmużu, posiekanego w cienkie paski
• 3 szklanki ugotowanej komosy ryżowej
Kokosowy sos sriracha:
• ½ szklanki mleka kokosowego
• 2 łyżki pasty sriracha
• 1 łyżka masła migdałowego
• 1 łyżeczka sosu sojowego
• 1 łyżeczka miodu
• ½ łyżeczki musztardy Dijon
Wykonanie:
Rozgrzej piekarnik do 215 stopni. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Polej cebulę i inne warzywa
oliwą i wymieszaj, aby były nią równomiernie pokryte. Przypraw solą i pieprzem. Ułóż warzywa na
blasze. Opiekaj przez 20-25 minut.
W międzyczasie wymieszaj składniki sosu. Aby podać, wyłóż ¾ szklanki komosy ryżowej do miski. Dodaj
pół szklanki pokrojonego jarmużu i 1,5 szklanki upieczonych warzyw. Polej sosem i podaj.

Kolacja
Ananasowa słodycz
• 1,5 szklanki świeżego ananasa, pokrojonego w kostkę
• 2 łyżki wiórków kokosowych Wyszyńscy
• 2 łyżki posiekanych podprażonych lekko migdałów lub orzechów włoskich/pekan
• 2 łyżki syropu klonowego lub miodu, jeśli ananas będzie zbyt kwaśny (opcjonalnie)
• 4 łyżki świeżej mięty, z grubsza posiekanej
Wszystko wymieszaj i na wierzchu ułóż kilka kulek gryczanych.
Kulki gryczane:
Ugotuj paloną kaszę gryczaną, dodaj łyżkę masła, sól i ulubione przyprawy (np. zioła prowansalskie,
oregano, cząber), trochę wędzonej papryki, kumin. Rozdziel masę na 2 części, jedną z nich zblenduj
gładko i połącz z resztą kaszy. Formuj małe kuleczki i upiecz w piekarniku na złoto w 200st, kilkanaście
minut. Świetny dodatek także do obiadu czy sałatek ale również z sosami jako przekąska.

DZIEŃ 10
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Sałatka nr 1
• surowy makaron z cukinii
• lekko sparowany brokuł, kilka różyczek
• pół awokado, kostka
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•
•
•
•

5 rzodkiewek
wegański majonez z selera
lekko podprażone ziarna słonecznika
kiełki

Zakwas buraczany 150ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Falafele z komosy ryżowej z sałatką grecką (4 porcje)
Potrzebujesz:
•
1 łyżka oliwy z oliwek
•
1 mała cebula, drobno posiekana
•
4 ząbki czosnku
•
1 szklanka ugotowanej ciecierzycy (lub 1 puszka)
•
1 szklanka ugotowanej komosy ryżowej (quinoa)
•
½ szklanki mąki migdałowej
•
½ szklanki posiekanej natki pietruszki
•
¼ szklanki posiekanych listków mięty
•
2 łyżki posiekanego koperku
•
1 łyżeczka mielonego kuminu
•
Duża szczypta papryki słodkiej
Wykonanie:
Umieść czosnek i cebulę w blenderze. Trybem pulsacyjnym
drobno posiekaj. Dodaj cieciorkę, komosę, płatki owsiane,
zioła, kumin, paprykę słodką i sól. Blenduj, aż wszystko dobrze się połączy, ale nie będzie zbyt drobno
zmielone jak np. hummus. Jeśli masa jest zbyt sucha i nie trzyma się, dodaj odrobinę wody lub płynu
po ciecierzycy z puszki (aquafaba - fenomenalnie ubija się na pianę (zamiast białka). Nagrzej piekarnik
do 200 stopni. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i delikatnie nasmaruj tłuszczem.. Uformuj z masy
8 kotlecików równych rozmiarów i połóż na przygotowanej blasze.
Piecz burgery przez 10-12 minut. Delikatnie przewróć każdy kotlecik na drugą stronę i piecz kolejne
10-12 minut lub do zrumienienia. Możesz je smażyć na patelni po 5 min. z każdej strony. Masę na
burgery możesz schłodzić przez 15-20 minut, zanim zaczniemy formować z niej kotleciki. Podawaj po
2 kotleciki na posiekanej sałacie rzymskiej i cykoriij z sałatką grecką.
Sałatka grecka (4 porcje):
•
•
•
•
•
•
•

2 pomidory
1 średni ogórek
½ szklanki oliwek kalamata
⅕ szklanki czerwonej cebuli, posiekanej
¼ szklanki oliwy z oliwek
2 łyżki czerwonego octu winnego lub jabłkowego
1 łyżka ziół prowansalskich
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•

sól i świeżo mielony pieprz czarny

Wykonanie:
Połącz pomidory, ogórka, oliwki, fetę (jeśli używasz bo nie dasz rady bez) i czerwoną cebulę.
W małym słoiku wymieszaj oliwę, ocet, zioła prowansalskie, sól i pieprz. Dobrze potrząsaj, aby
wymieszać. Polej sałatkę sosem i zjedz od razu.

Kolacja
Selerowe rurki curry, pieczone jabłko.
Zetnij górę jabłka, wydrąż ogryzek, włóż do środka 2 śliwki i cynamon,
przykryj i piecz w 170st przez 30min. Polecam szarą renetę.
Rurki:
•
•
•
•

4 łodygi selera naciowego, pokrojone na 3 części
2 łyżki masła migdałowego
½ łyżeczki curry
Szczypta soli

Wymieszaj masło migdałowe i curry. Rozsmaruj miksturę w środku
każdej części selera. Oprósz solą.

DZIEŃ 11
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Sałatka nr 2
• 5 liści sałaty rzymskiej
• lekko podparowana zielona fasolka mamut
• pół awokado
• garść posiekanego jarmużu (wytnij grube łodyżki, zostaw do koktajlu)
• lekko podprażone ziarna dyni i słonecznika
• wegański majonez
• łyżka posiekanego świeżego koperku
• kilka listków bazylii
Zakwas buraczany 150ml (20 min. przed obiadem)
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Obiad
Zupa z soczewicy i kopru włoskiego
• Tłuszcz
• ½ szklanki posiekanej cebuli
• 2 marchewki, w kostkę
• 1 łodyga selera naciowego
• ½ bulwy kopru włoskiego, pokrojona w kostkę
• 2 ząbki czosnku, zmiażdżone
• ½ szklanki brązowej soczewicy
• 3 szklanki bulionu warzywnego
• 1 łyżeczka ziół prowansalskich
• 1 puszka pomidorów krojonych w kostkę
• 2 szklanki drobnego szpinaku
• sól i czarny pieprz, do smaku
• 1,5 szklanki ugotowanego brązowego ryżu
Wykonanie:
Rozgrzej tłuszcz i smaż najpierw cebulę, później marchewkę, seler i koper. Przypraw odrobiną soli.
Smaż, często mieszając, aż warzywa zaczną mięknąć i lekko się zezłocą. Dodaj czosnek i smaż 30-60
sekund. Dodaj soczewicę, bulion i zioła. Po zagotowaniu gotuj na wolnym ogniu kilkanaście minut lub
do momentu aż soczewica będzie miękka, ale nie będzie się rozpadać. Dodaj szpinak i na końcu
pomidory. Gotuj jeszcze kilka minut, smaki muszą się połączyć. Dopraw solą, pieprzem i kurkumą.
Podawaj zalewając soczewicą pół kubeczka ugotowanego ryżu.
Pozostałość przechowuj w lodówce.
Ryż - jak będziesz smażyć, przed gotowaniem - sypnij na ciepły tłuszcz szczyptę asafetydy i suszonych
liści kozieradki, po krótkiej chwili dodaj ryż, przesmaż, zalej wodą i ugotuj.

Kolacja
Pudding truskawkowo-cytrynowy
Potrzebujesz:
• ½ szklanki pełnotłustego mleka kokosowego
• 2 łyżki nasion chia
• 1 łyżeczka świeżego soku z cytryny
• 1 łyżeczka syropu klonowego
• ⅛ łyżeczki nasionek wanilii
• ¼ szklanki świeżych truskawek, pokrojonych w plastry (późne odmiany)
• 2 łyżki płatków migdałów
Wykonanie:
Wymieszaj wszystkie składniki razem, poza truskawkami i migdałami. Schładzaj przez 15-30 minut, aby
pudding zgęstniał. Przed podaniem, dodaj truskawki i płatki migdałów. Serwuj natychmiast.
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DZIEŃ 12
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Jogurt kokosowy z jagodami (maliny, borówki, jeżyny, truskawki (późne odmiany) nasionami konopii i
cynamonem
Zakwas buraczany 150ml (20 min. przed obiadem)

Obiad
Kluski konopne i kalafiorowy tabbouleh
Kluseczki:
Ugotowane, pogniecione i wystudzone ziemniaki - podziel na 4 części i w miejsce 1 ćwiartki nasyp mąki
konopnej i gryczanej. Dodaj kopiatą łyżkę skrobii kukurydzianej, płaską łyżeczkę gumy-guar lub 1 jajko,
sól i pieprz. Wymieszaj dokładnie na ciasto i gotuj kluseczki. Po wyjęciu z wody polej masłem i podawaj
na sałatce tabbouleh.
Sałatka Tabbouleh na ciepło (2 porcje)
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• 1 kalafior (zamiast kaszy bulgur)
• 2 łyżki świeżego soku z cytryny
• 1 zmiażdżony ząbek czosnku
• 1 ogórek
• 2 pomidory
Drobno posiekane:
• 1 szklanka świeżej natki pietruszki
• ½ szklanki świeżej mięty
• ¼ szklanki szczypiorku
• ½ szklanki migdałów w płatkach
• sól i pieprz, do smaku
Wykonanie:
Przy pomocy ostrza S, w robocie lub blenderze, pulsacyjnie posiekaj różyczki kalafiora. Mają
przypominać sypki kus-kus. Na dużej patelni rozgrzej 1 łyżkę oliwy. Dodaj posiekanego kalafiora.
Przypraw solą i pieprzem. Podsmażaj aż zmięknie, ok. 3-5 minut. W międzyczasie wymieszaj 2 łyżki
oliwy, sok z cytryny i czosnek. Zmieszaj kalafiora, ogórka, pomidory, natkę, miętę, szczypiorek i
migdały. Przypraw dobrze pieprzem i solą. Polej dressingiem. Pycha na ciepło i na zimno.

Kolacja
Roślinne wrapy mocy (2 porcje)
• 4 liście sałaty rzymskiej
• ½ szklanki Ziołowego Hummusu
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• 1 dojrzałe awokado, cienko pokrojone
• 8-12 pomidorków cherry, pokrojonych w ćwiartki
• ½ szklanki startej marchewki
• ½ szklanki ogórka, pokrojonego w cienkie paski
• 2 łyżki szczypiorku, posiekanego
• szczypta: kuminu, chilli, cayenne, soli
• 1 cytryna, pokrojona w ćwiartki
Wykonanie:
Rozsmaruj 2 łyżki hummusu na 2 liściach sałaty (4, jeśli robisz 2 porcje na raz).
Dodaj na każdy liść ¼ awokado, pomidorki, startą marchew i ogórka. Posyp szczypiorkiem i
przyprawami. Skrop po wierzchu sokiem z cytryny. Zawiń i zjedz od razu.

DZIEŃ 13
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Sałatka nr 3
• namoczone i drobno posiekane glony wakame (nieduża garstka)
• starta marchewka
• łyżeczka octu ryżowego
• łyżeczka bezglutenowego sosu sojowego lub szczypta soli kłodawskiej
• szczypta papryki gochugaru
• łyżeczka oleju sezamowego
• prażone pestki słonecznika lub sezamu.
Kromka chleba.
Zakwas buraczany 150ml (20 min. przed obiadem).
Obiad Jajo zapiekane w avocado (2 porcje)
Rozgrzej piekarnik do 245°C. Przetnij awokado na pół, wyjmij pestkę i wydrąż na tyle by do każdej
połówki zmieściło się jajko. Awokado umieść w foremkach, skórką do dołu. Delikatnie przełóż żółtko
w puste miejsce po pestce (usuń ją delikatnie nożem), jeśli jest miejsce - zalej oddzielonym białkiem.
Każdą połówkę dopraw solą i pieprzem i posmaruj sosem z kremu z nerkowców i płatków
drożdżowych. Włóż foremki z awokado do rozgrzanego piekarnika. Piecz 15 do 20 minut.
Zrób prostą sałatkę z ugotowanego/upieczonego buraka i ogórka kiszonego. Możesz je zetrzć na tarce
lub pokroić.

Kolacja
Makaron z cukinii w słoiku (2 porcje)
• 2 cukinie, pokrojone spiralną obieraczką
• 1 szklanka jarmużu drobno pokrojonego
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• ½ szklanki startej marchewki
• ¼ szklanki szczypiorku
• 2 starte łyżeczki świeżego imbiru
• 2 ząbki czosnku zmiażdżone
• 2 łyżeczki oleju sezamowego
• 3 szklanki bulionu warzywnego
• 1 łyżka sosu tamari
• ¼ szklanki pestek dyni
• ¼ szklanki ziaren słonecznika
• sól i czarny pieprz, do smaku
• szczypta papryki gochugaru albo pieprzu kajeńskiego (opcjonalnie)
Wykonanie:
Podziel
makaron
z
cukinii
na
2
duże
słoiki
lub
inne
duże
pojemniki.
Rozdziel jarmuż, marchew, szczypiorek, imbir, czosnek i olej sezamowy na słoiki. Zakręć pokrywkę i
przechowuj w lodówce do momentu podania. Aby podać, podgrzej 1,5 szklanki bulionu warzywnego i
dodaj ½ łyżki tamari. Wlej podgrzany bulion do słoika z warzywami. Odstaw na 5 minut. Posyp 2
łyżkami pestek dyni, 2 łyżkami ziaren słonecznika oraz szczyptą płatków chili, jeśli używasz. Jedz ciepłe.
Powtórz te same kroki z drugim słoikiem następnego dnia.

DZIEŃ 14
Na start: Sok z selera naciowego/lawenda/koktajl/kawa kuloodporna

Śniadanie
Sałatka nr 4
• pół główki małej kapusty
• 2 różyczki brokuła
• 5 listków cykorii
• kilka listków pokrzywy albo 1 łyżeczka suszonej
• kilka listków świeżej kolendry
• 1 garść namoczonych orzechów włoskich
• 1 płaska łyżeczka płatków drożdżowych nieaktywnych
• kiełki
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżeczka tamari
• 1 łyżka soku z cytryny
Zakwas buraczany 150ml (20 min. przed obiadem)
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Obiad
Papryka faszerowana
• 2 papryki czerwone
• 1 szklanka ugotowanej prażonej kaszy
• 1 łyżka natki pietruszki lub kolendry albo mix
• ½ łyżeczki ziół prowansalskich
• 1 mały ząbek czosnku
• ½ małej cebuli
• 1 mała cukinia
• kilka łyżek passaty (sosu pomidorowego)
Zetnij wierzch papryki i wydrąż środek. Wypełnij kaszą, przykryj i zapiekaj przez 20-30min w 200st.
Nadzienie:
Piekarnik rozgrzać do 200 stopni. Ugotowaną kaszę gryczaną wsypać do miski, oblać olejem, papryką
wędzoną oraz szczyptą soli i pieprzu i dokładnie wymieszać. Następnie rozłożyć na dużej blasze
wyłożonej papierem do pieczenia i piec przez 12 – 16 minut do czasu, aż zrobi się chrupiąca. Dodaj
natkę i kolendrę oraz zioła, zmiażdżony czosnek i posiekaną cebulkę, cukinię i sos pomidorowy. Jeśli
trzeba, dopraw solą i pieprzem.

Kolacja:
Zupa z poprzedniego dnia
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