Jak odstawić nabiał?

• Śniadania bez nabiału,
• Obiady – kolacje bez nabiału,
• Desery bez nabiału.

Jak odstawić nabiał?


Jeżeli dieta bez nabiału coraz mniej wydaje się to nieszkodliwym dziwactwem, a coraz bardziej staje się modnym
trendem (i to nie tylko na Instagramie), to dlatego, że okazała się skuteczną odpowiedzią na nasze chroniczne
problemy ze zdrowiem.

 Zastanówmy się czy picie mleka w ilościach, w jakich robimy to obecnie jest
rzeczywiście zgodne z naturą?


Zauważcie, że w przyrodzie żadne zwierzę po osiągnięciu wieku dorosłego nie pije mleka. A szczególnie nie pije
mleka pochodzącego od innego gatunku. Człowiek jest w tym wypadku totalnym ewenementem.



A jeszcze człowiek nałogowo pije mleko krowie, przeznaczone dla małego wołu. Który przez pierwsze miesiące
swojego życia przybiera na wadze o jakieś 50 kg (nawet do 300 kg). Porównajmy tylko nasze gabaryty.



Począwszy od 3 roku życia nasz organizm produkuje coraz mniej laktazy, czyli enzymu który ułatwia nam
trawienie laktozy (cukru zawartego w mleku). W tej sytuacji laktoza dostarczana wraz z produktami mlecznymi nie
jest dobrze przyswajana przez nasz organizm i wywołuje stany zapalne jelita cieńkiego. Tymczasem w przyrodzie
jedynie młode zwierzęta (a właściwie tylko noworodki) piją mleko.



Mleko wcale nie było podstawą pożywienia naszych praprzodoków. Upłynęło sporo czasu zanim człowiek
udomowił krowę. Mleko stało się nieodłączną częścią naszego pożywienia dopiero gdzieś w okolicach 10 000 – 8
000 lat p.n.e. Tymczasem człowiek, jako homo sapiens pojawił się na świecie …. 400.000 lat p.n.e.



Przez długie stulecia człowiek nie pił mleka na okrągło, przez cały rok, jak to robi dzisiaj. Robił to okresowo, kiedy
krowa karmiła swoje małe. Robiąc sobie przymusową przerwę na odstawienie mleka w pewnych okresach.



Tymczasem dzisiaj mleko jest dostepne przez okrągły rok i wyskakuje z każdej lodówki o każdej porze roku.



Mitem jest to, że mleko chroni nas przed osteoporozą. Spójrzcie tylko na Japonki, które tradycyjnie nie jedzą
produktów mlecznych, a …. paradoksalnie w porównaniu z namiętnie pijącymi mleko Europejkami, dużo rzadziej
cierpią na osteoporozę.



Mleko, które znajdziemy w sprzedaży, zostało uprzednio poddane obróbce przemysłowej, na skutek której
zanikają zawarte w nim enzymy, następuje utrata laktoferyny, białka zmieniają swoją strukturę.



Według badań profesora Henri Joyeux wyeliminowanie produktów mlecznych zmniejsza ryzyko zachorowania na
raka: piersi, macicy, prostaty.



Zaobserwowano, że wyeliminowanie nabiału często przynosi poprawę w chorobach autoimmunologicznych.



Istnieją również godne polecenia mleka roślinne jak mleko ryżowe, sojowe (może trochę kontrowersyjne ze
względu na obecne w nim estrogeny), migdałowe, kokosowe i wiele innych. Pod koniec tego ebooka
znajdziecie zestawienie różnych napojów roślinnych pod kątem ich właściwości.



Za nabiałem, czyli za mlekiem i jego przetworami stoi potężne lobby i grube pieniądze. Rozejrzyjcie się ile miejsca
zajmują półki z produktami mlecznymi w supermarketach.



Tymczasem - stwierdzam po sobie, odstawienie nabiału, otwiera szersze i czasami zupełnie niepodejrzewane
horyzonty kulinarne. Bo nabiałem, czyli mlekiem i jego przetworami można się zapchać i nasycić w taki sposób, że
już nie mamy miejsca na nic innego.



Dlatego w tym podręcznym ebooku zebrałam dla Was praktykowane przeze mnie od lat proste przepisy bez
nabiału (nie jestem świetną kucharką, szukam prostych, ale smakowitych i zdrowych rozwiązań), żeby pokazać
Wam, że można wyeliminować mleko i jego przetwory ze swojej codziennej diety, nie odczuwając z tego
powodu jakiegokowiek straty, odżywiając się kolorowo i wciąż mając zrównoważoną dietę. Nawet jeżeli
większość przepisów, które znajdziecie w tym ebooku jest przepisamy wegetariańskimi.



Zapraszam....

Pomysły na śniadanie bez nabiału.
Krem Budwig
Smoothie, czyli koktajle owocowo - warzywne.

Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z
przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi.
 Nie namawiam Was do bezwzględnego stosowania się do tego przykazania. Szczególnie
nie życzę Wam wroga na każdą kolację. Tylko pragnę, byście zwrócili większą uwagę na
ten strategiczny posiłek dnia.
 Tymczasem, ile razy na szybko wrzucamy coś do żołądka, byle dotrwać do drugiego
śniadania. A tam już czeka pyszna drożdóweczka czy pączuś.
 Ile razy przeskakujemy, przeoczamy czy po prostu przesypiamy śniadanie.
 Byle pospać sobie 5 minut dłużej.
 Albo wykombinowaliśmy sobie taką sprytną dietę odchudzającą bez śniadania.
 A szkoda. Bo dobre śniadanie to podstawa. Na dobry początek dnia.
 Na gonitwę za uciekającym autobusem, na użeranie się z gderliwym klientem, na
przpychanki w pracy, na to i na tamto …..
 Naturoterapeuci zaklinają się, że na śniadanie najlepszy jest krem Budwig.
 Po internecie krąży wiele jego wersji. Moja, tzn zainspirowana przez France Guillain jest
bezglutenowa i bezmleczna.

Krem Budwig bezmleczny, bezglutenowy.
Składniki


1 - 2 banany



porcja owoców z danej pory roku



oliwa z oliwek, albo olej rzepakowy



świeżo zmielone ziarna lnu, dyni, albo słonecznika



świeżo wyśnięty sok z połówki cytryny

Przygotowanie


Banan rozgnieść widelcem, pozostawić na kilka minut
na wolnym powietrzu, by ściemiał (wtedy będzie
słodszy).



W tak rozgniecionym bananie rozmieszać olej (olej w
formie emulsji lepiej dociera do żołądka i bardziej
korzystamy z jego dobroczynnych własności). Zaś
rozgnieciony banan naprawia florę bakteryjną i
dostarcza serotoniny na dobry początek dnia.



Dorzucić świeżo zmielone ziarna lnu, dyni, albo
słonecznika (to moja ulubiona wersja).



Plus sok z połówki cytryny i pokrojone w drobne
kawałeczki owoce z danej pory roku. Wymieszać razem.

Kuliki mocy.
Składniki


daktyle



wyłuskane ziarna konopi



płatki kokosowe,



ewentualnie dla smaku – miód

PRZYGOTOWANIE:


W równych proporcjach wymieszać i
zmiksować razem: daktyle, wyłuskane
ziarna konopi.



Do tego dodać odrobinę mąki z konopi,
płatki kokosowe i ewentualnie dla smaku –
miód. Zmiksować, by uzyskać jednolitą
masę.



Ewentualnie doprawić do smaku np.
miodem.

Zamiast owsianki na mleku – smoothie,
czyli koktajle owocowo – warzywne.
W wersji bezglutenowo – bezmlecznej.

Dlaczego smoothie?
Smoothie jako antidotum na podjadanie słodyczy:


Bo odkąd regularnie, tzn codziennie, kilka razy dziennie przygotowuję sobie pokaźne ilości owocowowarzywnych smoothie, nie ciągnie mnie do innych słodyczy.



A odkąd nie ciągnie mnie do innych słodyczy, tzn tych kupnych, kiedy ktoś mi je podsuwa, a ja dam
się skusić, stwierdzam to samo - ta sam reakcja organizmu - fuj, za słodkie. Nie mogę. Mdli mnie od tej
słodyczy. Tymczasem jeszcze kilkanaście miesięcy wstecz byłam niepoprawnym łasuchem. Tzn byłam
w stanie opróżnić każde pudełko czekoladek (niezależnie od jego rozmiarów i pojemności), czy innych
słodkości.



Ale odkąd zaczęłam popijać smoothie, nie podjadam innych słodkości. Nie czuję takiej potrzeby.
Wypijam smoothie i nie podjadam niczego innego.

Bo smoothie górują nad tradycyjnymi soczkami.


Smoothie to w całości zmiksowane owoce i warzywa z całym dobrodziejstwem inwentarza.
Generalnie z przewagą tych pierwszych, czyli owoców (najlepiej w proporcjach 60 do 40 %) dla
zachowania słodyczy.



Smoothie to porcja włókien roślinnych, czyli błonnika. A ten:



po pierwsze - niczym ta miotła zamiata nasze jelita i popycha to, co trzeba w kierunku wyjścia.
Smoothie robi nam mały DETOKS.



Dodatkowo zawarte w owocach włókna roślinne, czyli błonnik sprawiają, że z kolei obecny w nich
cukier (fruktoza) jest wchłaniany przez nasz orgniazm na spokojniej i wolniej przenika do krwi. Nie
powinno więc być tutaj gwałtownych skoków poziomu cukru…

Koktajl owocowy: szpinak + jabłko +
truskawka + banan.
Składniki:


1 jabłko,



garść truskawek,



2 - 3 banany,



garść liści szpinaku,



kilka listków mięty,



ewentualnie 1 jabłko.

Przygotowanie


Owoce i warzywa pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka ryżowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Podawać
bezpośrednio po zmiksowaniu.

Smoothie brzoskwiniowe z mlekiem
kokosowym.
Składniki


1 brzoskwinia,



1 pomarańcza,



1 jabłko,



3 banany,



ziarenka chia, zamoczone przez noc w
mleku kokosowym.

Przygotowanie



Owoce pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka kokosowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Dodać
ziarenka chia, zamoczone przez noc w
mleku kokosowym.

Marchewkowo-pomarańczowo-bananowe
smoothie.
Składniki


2 banany,



1 pomarnańcza,



połówka średniej wielkości marchewki,



woda plus ewentualnie mleko ryżowe do
uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Przygotowanie


Pokroić owoce i warzywa w drobniejsze
kawałeczki. Dopełnić wodą i ewentualnie
odrobiną mleka ryżowego i zmiksować w
blenderze.

Smoothie śliwkowy
Składniki:



2 śliwki,



1 figa,



1 banan.

Przygotowanie



Pokroić owoce i w drobniejsze kawałeczki.
Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Koktajl oczyszczająco - rewitalizujący, czyli
szpinakowe smoothie.
Składniki



1 pomarańcza,



1 jabłko,



garść liści szpinaku,



2 banany,

Przygotowanie



Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Koktajl owocowy: kiwi, jabłko, szpinak,
banan.
Składniki:


1 jabłko,



1-2 kiwi,



2 banany,



garść liści szpinaku,



kilka listków mięty,



ewentualnie 1 pomarańcza.

Przygotowanie


Owoce i warzywa pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka ryżowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Podawać
bezpośrednio po zmiksowaniu.

Koktajl owocowy: szpinak + brzoskwinia +
truskawka + banan.
Składniki:


1 brzoskwnia,



garść truskawek,



2 - 3 banany,



garść liści szpinaku,



kilka listków mięty,



ewentualnie 1 jabłko.

Przygotowanie


Owoce i warzywa pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka ryżowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Podawać
bezpośrednio po zmiksowaniu.

Smoothie malinowe
Składniki:



garść mrożonych malin, czy mieszaniny
owoców leśnych,



2-3 banany,



1 jabłko,



1 pomarańcza.

Przygotowanie


Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Smoothie jabłko, persymona, banan,
jarmuż.
Składniki



2 banany,



1 jabłko,



1 persymonę,



liść jarmużu

Przygotowanie



Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Smoothie/koktajl z jarmużu.
Porcja na 1,5 l smoothie.

Składniki:


1-2 liście jarmużu,



1 jabłko,



1 pomarańcza,



ewentualnie 1 kiwi,



3 banany.

Przygotowanie


Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować.

Obiady i kolacje bez
nabiału.
Sałatki warzywne
Zupy bez mleka i jego przetrworów

Przepis na ryż po persku.


Składniki:



ryż, 1-2 ziemniaki (surowe, obrane ze skórki i pokrojone w
plasterki), kurkuma, oliwa z oliwek, duży garnek z pokrywką i
ręczniczek do jego przykrycia.



Przygotowanie:



Ryż zamoczyć przynajmniej na 1 godzinkę przed w ciepłej
wodzie z dodatkiem soli.



Zagotować wystarczającą objętość wody do wrzenia. Gdy
woda wrze, odsączyć zamoczony ryż, przepłukać go na sitku
pod strumieniem bieżącej wody z kranu.



Teraz wrzucić odsączony i przepłukany ryż do wrzącej wody.
Gotować go aż zacznie wypływać. Po czym odcedzić resztę
wody.



Spód garnka polać oliwą z oliwek, posypać kurkumą.
Wyłożyć go pokrojnymi w plasterki surowymi ziemniakami
(ugotują się razem z ryżem).



Przełożyć odsączony ryż. Zrobić w nim kilka otworów np
końcówką drewnianej łyżki (tak aby para swobodnie w nim
krążyła). Polać (z umiarem) oliwą z oliwek, posypać wierzchu
kurkumą i przykryć pokrywką owiniętą w ręcznik (chodzi o to,
by para nie uciekała na zewnątrz, a krążyła w środku).
Gotować na małym ogniu (2) przez 30 minut.

Risotto z grzybami i marchewką.


Składniki:



300 g ryżu, 200 g grzybów, 2 poszatkowane cebulki, 4
marchewki pokrojone w słupki,



1 łyżka ziół prowansalskich, 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 kostki
rosołowe, 3/4 l wody.



Przygotowanie:



Ryż zamoczyć na 1 godzinę przed gotowaniem.



Ryż można ugotować oddzielnie i na końcu zmieszać z
pozostałymi warzywami, albo ugotować wszystko
razem, by wzajemnie przesiąkło smakiem.



Do garnka włożyć cebulkę (aż się podrumieni), dodać
grzyby (gotować je przez 5 minut). Dalej dodać
marchewkę, zioła, kostkę rosołową, ryż, wodę.
Gotować razem przez 30 minut.



Jeżeli gotowaliście ryż osobno (albo chcecie w ten
sposób wykorzystać resztki ryżu z poprzedniego obiadu),
wystarczy dodać go i podgrzewać razem z
ugotowanymi warzywami przynajmniej przez kilka minut.



Całość podawać na ciepło.

Ryż z soczewicą i porem.


Składniki:



300 g soczewicy, 200 g ryżu,



4 drobno pokrojone pory, 2 poszatkowane cebulki,



1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka papryki,



1 łyżka drobno pokrojonej natki pietruszki, przyprawy



3/4 l wody.



Przygotowanie:



Zamoczyć na noc soczewicę. Następnego dnia
przepłukać ją i gotować w większej objętości wody.



W drugim garnku podrumienić cebulkę (przez 5 minut).
Dodać przyprawy, por, ryż, soczewicę i wodę.



Gotować przez 30 minut. Podawać na ciepło,
posypane z wierzchu natką pietruszki.

Tabbouleh z kaszy bulgur.


Składniki:



kasza bulgur,



cytryna, pomidorki koktajlowe,



cebula, natka pietruszki, oliwa z oliwek,



sól, pieprz.



Przygotowanie:



Ugotować kaszę bulgur: w tym celu: wrzucić ją do
wrzącej wody (na szklankę grubego bulguru dodawać
2 szklanki wody, na szklankę drobnej kaszy – 1,5 szklanki
wody). Wymieszać do ponownego zagotowania się
wody. Gruby bulgur gotować ok. 6–8 min, drobną kaszę
zalać wrzątkiem i pozostawić na 20 min, aż wchłonie
cały płyn.



Obrać i poszatkować cebulkę. Przekroić na pół
pomidorki koktajlowe. Poszatkować natkę pietruszki.
Wymieszać razem składniki i doprawić do smaku.



Podawać na zimno.

Sałatki bez nabiału.
Proste sałatki warzywne.

Sałatka warzywna z awokado.


Składniki:



1 awokado,



garść pomidorków koktajlowych,



1 ogórek,



1 cebulka.



Przygotowanie:



Obrać ze skórki awokado. Pokroić je w kosteczkę.



Umyć i przekroić na pół pomidorki koktajlowe.



Ogórek pokroić w kosteczkę.



Poszatkować cebulkę.



Wymieszać razem warzywa.



Całość doprawić do smaku. Według upodobań.
Najlepiej oliwą z oliwek i świeżo wyciśniętym sokiem z
cytryny.

Prosta sałatka: groszek, rzodkiewka,
cebulka.


Składniki:



1 pęczek rzodkiewek,



1 miseczka groszku,



1 cebulka,



oliwa z oliwek, ocet jabłkowy,



odrobina kolendry.



Przygotowanie sałatki:



Umyć rzodkiewkę. Pokroić w plasterki albo w kosteczkę
według uznania.



Poszatkować cebulkę. Dodać groszek.



Wymieszać razem.



Polać oliwą z oliwek. Doprawić octem.



Posypać z wierzchu poszatkowanymi ziołami np
kolendrą.

Sałatka z fasoli czerwonej i tofu.


Składniki: Porcja dla 6 osób:



250 g fasoli czerwonej,



250 g pomidorków koktajlowych,



250 g tofu,



2 cebule,



bazylia, oliwa z oliwek, pieprz.



Przygotowanie sałatki:



Zamoczyć na noc fasolę. Przepłukać i gotować tak
długo aż zmięknie. Po ugotowaniu odstawić na bok aż
ostygnie. Jeżeli chcecie przygotować tę sałatkę w
wersji ekspresowej skorzystajcie z fasoli z puszki.



Obrać i poszatkować cebulkę.



Umyć i przekroić na pół pomidorki koktajlowe.



Pokroić w kostkę tofu.



Wymieszać razem składniki. Doprawić do smaku oliwą z
oliwek, odrobiną octu, posolić, dodać pieprz.

Sałatka z kaszy ze szparagami.


Składniki:



150 g kaszy, 10 pomidorków koktajlowych



3 opakowania zielonych szparagów, kilka listków bazyli, 2
cebulki,



1 łyżka poszatkowanych migdałów, 1 łyżka oliwy z oliwek.



Przygotowanie:



Odsączyć, przepłukać szparagi. Przekroić na pół. Umyć i
przekroić na pół pomidorki koktajlowe. Obrać i poszatkować
cebulkę.



Zagotować wodę do gotowania kaszy. (Potrzebna nam
będzie 4 krotna objętość wody.)



Na patelni podgrzać oliwę z oliwek. Podsmażać cebulkę aż
się lekko zarumieni. Dodać kaszę (ziarna kaszy). Mieszać
razem z cebulką i podsmażać przez około 1 minutę.



Całość zalać wrzącą wodą i gotować przez 10 minut (aż
kasza pochłonie całą wodę). Poczekać aż ostygnie. Dodać
pomidorki, szparagi, bazylię.



Doprawić do smaku. Posypać poszatkowanymi migdałami.
Podawać na zimno.

Sałatka z komosy ryżowej (quinoa) z
warzywami.


Składniki:



1 szklaneczka ziaren komosy ryżowej (quinoa),



1 awokado,



garść pomidorków koktajlowych,



1 ogórek, 1 cebulka.



Przygotowanie:



Ugotować komosę ryżową (quinoa). Według instrukcji
na opakowaniu. Lub po prostu zalewając ją podwójną
objętością wody, gotują przez 10-15 minut, aż z ziaren
wyjdzie biały ogonek.



W międzyczasie obrać ze skórki awokado. Pokroić w
kosteczkę. Umyć i pokroić na pół pomidorki koktajlowe.
Pokroić w kosteczkę ogórek. Poszatkować cebulkę.



Warzywa wymieszać z ugotowaną i ostudzoną komosą
ryżową. Całość doprawić do smaku według
upodobań. Najlepiej oliwą z oliwek i świeżo wyciśniętym
sokiem z cytryny.

Sałatka: cukinia, pomidor, kukurydza.


Składniki:



3 cukinie, 3 pomidory,



połówka cytryny, natka pietruszki,



250 g słoiczek kukurydzy,



2 łyżki oliwy z oliwek, sól i pieprz.

 Przygotowanie:


Umyć cukinię. Rozkroić na pół wzdłuż. Usunąć z niej
pestki. Pokroić w kosteczkę i podsmażać przez 10-15
minut na patelni, z dodatkiem oliwy z oliwek. Chodzi o
to, by jej nie rozgotować. Cukinia mimo wszystko
powinna pozostać chrupiąca. Cukinię odstawić na
bok, czekając aż ostygnie.



W tym czasie przygotować pozostałe składniki. Umyć
pomidory. Pokroić je w kosteczkę.



Umyć i drobno poszatkować natkę pietruszki.



Wymieszać ze sobą wszystkie składniki. Całość skropić
oliwą z oliwek i sokiem z połówki cytryny.

Sałatka meksykańska.


Składniki:



100 g czerwonej fasolki (konserwowej, albo ugotowanej
własnoręcznie, ale wtedy pamiętajcie o uprzednim
zamoczeniu ją na całą noc przed ugotowaniem),



100 g kukurydzy, 2 czerwone cebule, 4 jajka,



4 cl oliwy z oliwek, sól, pieprz i zieolna papryka.

 Przygotowanie:


Ugotować jajka na twardo (czas gotowania 10 minut).



Przepłukać kukurydzę i fasolkę (jeżeli do przepisu
weźmiecie tą konserwową). Pokroić paprykę w
cieniutkie plasterki.



Przełożyć wszystko razem do miski. Skropić oliwą z
oliwek, doprawić do smaku solą i pieprzem. Całość
wymieszać.



Poszatkować cebulkę. Obrać jajka i przekroić je na 4
części.



Rozłożyć sałatkę do miseczek. Dodać cebulkę i jajka na
twardo.

Sałatka z komosy ryżowej z papryką.


Składniki:



2 cebulki (dokładnie poszatkowane),



2 papryki (pokrojone w kosteczkę),



2 ząbki czosnku, pomidorki koktajlowe,



250 g komosy ryżowej, sól i pieprz, gałązka tymianku.



Przygotowanie:



Lekko podsmażyć cebulkę i paprykę z dodatkiem oliwy
z oliwek. Podgrzewać je przez kolejne 5 minut.



Dorzucić do nich poszatkowany czosnek, pokrojone
pomidorki koktajlowe i tymianek. Doprawić do smaku
dodatkiem soli i pieprzu.



Przykryć i gotować pod przykryciem przez kolejne 20
minut na łagodnym ogniu.



Równolegle przygotować komosę ryżową. Gotować ją
przez 10 -15 minut (według instrukcji na opakowaniu) w
podwójnej ilości wody. Do momentu aż z ziarenek
wyjdzie biały ogonek. Delikatnie rozdzielić ziarna
komosy widelcem i dodać warzywa.

Sałatka z komosy ryżowej (quinoa) z
cukinią.


Składniki:



1 cukinia,



250 g pomidorków koktajlowych,



1 szklaneczka ziaren komosy ryżowej,



1 cebulka.



Przygotowanie:



Gotować komosę ryżową przez 10-15 minut w
podwójnej objętości wody. Aż z ziaren wyjdzie biały
ogonek.



Równolegle pokroić w kosteczkę cukinię, cebulę i
pomidorki koktajlowe.



Gdy komosa wystygnie, wymieszać ją z warzywami.



Cały sekret takiej sałatki tkwi w odpowiednim
doprawieniu jej do smaku. Osobiście bardzo lubię ją z
sosem winegret. Ale można po prostu dodać do niej
oliwę z oliwek, sok z cytryny, sól i pieprz.

Caponata, czyli sycylijski bigos czy gulasz z
bakłażanów.


Składniki:



7OO g bakłażanów, 2 cebule, 3 gałązki selera, 500 g
pomidorów,



6 łyżek oliwy z oliwek, 50 g czarnych oliwek, 3 łyżki octu
jabłkowego, 3 łyżeczki cukru.



Przygotowanie:



Pokroić bakłażany w plasterki, a następnie w kosteczkę.
Pokroić seler i cebulkę w plasterki, a pomidory w kosteczkę.



Na patelnię wlać 2 łyżki oliwy z oliwek. Podrumienić cebulkę,
dodać drobno pokrojony seler. Razem podsmażać przez 5
minut. Posolić do smaku.



W drugiej patelni podgrzać 2 łyżki oliwy z oliwek. Podsmażać
pokrojone w kosteczkę bakłażany.



Do bakłażanów dodać zawartość pierwszej patelni (tj.
cebulkę plus seler) plus pomidory. Gotować przez kolejne 10
minut.



W międzyczasie wymieszać cukier z octem jabłkowym.
Dodać go do warzyw. To on wyostrza ich smak. Całość
gotować jeszcze przez 15 minut. Posolić. Dodać oliwki. Można
podawać na ciepło, albo na zimno.

Zupy bez nabiału.
Proste zupy warzywne.

Zupa z soczewicy


Składniki:



120 g soczewicy koralowej,



2 marchewki pokrojone w kosteczkę,



1 cebula, drobno poszatkowana,



1 ząbek czosnku, podobnie najlepiej zmiażdżony, albo
przynajmniej poszatkowany, 1 łyżka curry, czyli
mieszanina kurkumy i pieprzu,



0,20 cl mleka kokosowego, albo ryżowego,



1 łyżka oleju, np. oliwy z oliwek, sól.



Przygotowanie.



Podrumienić cebulkę, czosnek, marchewkę przez jakieś
5 min w niewielkiej ilości oleju. Dorzucić curry.



Dodać soczewicę i dolać 0,75 litra wody.



Doprowadzić do wrzenia. Gotować na małym ogniu
przez 20 min. Zmiksować.



Dodać mleko kokosowe, albo ryżowe. Doprawić do
smaku.

Zupa z cukinii


Składniki:



1 kg małych cukini,



2 ziemniaki,



1 mała cebulka,



1 łyżka oliwy z oliwek,



1l wody, 1 szklanka mleka sojowego,



sól i pieprz.

 Przygotowanie:


Obrać ze skórki cukinię i ziemniaki.



Na patelni podsmażyć cebulkę z dodatkiem oliwy z
oliwek.



Dorzucić pokrojoną w kosteczkę cukinię i ziemniaki.
Zalać wodą i gotować.



Kiedy warzywa będą ugotowane dorzucić mleko
sojowe, doprawić do smaku. Całość zmiksować.

Chłodnik z ogórka i zielonego jabłuszka w
wersji smoothie.
Składniki


1 ogórek,



kilka gałązek kolendry,



1 zielone jabłuszko – najlepiej odmiany Granny,



2 łyżki oliwy z oliwek,



200 cl czyli szklanka mleka kokosowego,



sól, pieprz,



4 łyżeczki soku z cytryny.

Przygotowanie.


Umyć ogórek i rozkroić wzdłuż (bez obierania ze skórki).
Usunąć pestki ze środka.



Umyć jabłko Granny, rozkroić, usunąć środek (bez
obierania ze skórki).



Przełożyć wszystkie składniki do blendera, zalać wodą,
dolać mleko kokosowe.



Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zmiksować.

Ciasta i desery bez nabiału na
bazie warzyw i owoców.
W wersji bezglutenowo – bezmlecznej.

Ciasta na bazie warzyw i bez nabiału.
Czy uwierzycie, że są smaczne?



Po pierwsze – warzywa podane na słodko,
bogate w błonnik i niezbyt kaloryczne. Z
całą paletą kolorów, tekstur i smaków.



To może być partyzancka metoda
przemycania warzyw do diety
najmłodszych i oswajania ich z nimi. Dzieci,
które zaznajamiają się z warzywami w
formie ciasta, stają się bardziej tolerancyjne
dla tych samych warzyw na talerzu, w innej
postaci.




Jednocześnie warto pomyśleć o zdrowych
zamiennikach dla produktów mącznych i
mlecznych.
To jest ból naszych czasów: produktami
mącznymi i mlecznymi można się zapchać,
napakować i już nie mieć miejsca na nic
innego. A szkoda….



Tymczasem mąkę glutenową można
zastąpić mąką bezglutenową – np mąką
ryżową. A produkty mleczne – ich roślinnymi
zamiennikami. A nawet zastąpić jajka –
dodatkiem sody oczyszczonej.



W temacie mąki – najlepsze są mąki
pełnoziarniste, a jeszcze lepiej mąki
pełnoziarniste bezglutenowe np ryżowa.



Do nadania słodkiego smaku ciastu -



cukier: pełnoziarnisty z jak najbardziej
wyważonym umiarem, albo miód,



czy słodycz zawarta w niektórych
warzywach (marchewka, cukinia),
wiedząc, że idzie ona w parze z błonnikiem,
czyli włóknami roślinnymi, które spowalniają
przenikanie cukru do krwi….

Bezglutenowe ciasto cukiniowo –
czekoladowe.


Składniki:



2 cukinie,



200 g mąki ryżowej,



2 łyżki oleju kokosowego,



pół łyżki sody oczyszczonej,



3/4 tabliczki czarnej czekolady (najlepiej takiej z 90%
kakao),



4-5 łyżek miodu (w zależności od tego, jak lubią to
domownicy).

Przygotowanie
1. Cukinie zetrzeć na tarce.
2. Czekoladę "stopić" na małym ogniu.
3. Dokładnie wymieszać startą cukinię z mąką.
4. Dodać do nich roztopioną czekoladę.
5. Do tego dodać sodę oczyszczoną plus olej kokosowy i
dokładnie wymieszać.
6. Natłuścić formę do ciasta olejem kokosowym.
7. Wypiekać w piekarniku przez 30 min w temperaturze 150°C.

Wegańskie ciasto pomarańczowo –
marchewkowe.
Składniki


275 g mąki ryżowej.



50 g cukru,



1/2 łyżeczki soli morskiej,



2 łyżeczki proszku do piecznia bez fosfatów,



1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,



2 łyżeczki sproszkowanego cynamonu,



250 g startych marchewek,



150 ml oleju,



125 ml soku pomarańczowego, wyciśniętego z 1-2
pomarańczy.

Przygotowanie.


W misce wymieszać składniki sypkie: mąka, cukier, sól, proszek
do pieczenia, sproszkowany cynamon.



Dodać świeżo startą marchewkę i olej. Dorzucić sok z
pomarańczy.



Ciasto przelać natłuszczonej formy do pieczenia i wypiekać
przez 45 min w temperaturze 180°C.



Sprawdzić czubkiem noża, czy ciasto jest wystarczająco
wypieczone.

Ciasto marchewkowe bezglutenowe o
smaku cynamonowym
Składniki


5 jajek,



200 g cukru (najlepiej nierafinowanego),



200 g marchewki (2 spore marchewki drobno starte
na tarce),



120 g drobno zmielonych orzechów,



120 g drobno zmielonych migdałów,



100 g maizeny (mąka kukurydziana,



1 łyżeczka proszku do pieczenia bezglutenowy, sól,
cynamon.

Przygotowanie:


żółtka ubić ze 100 g cukru i cynamonem do uzyskania
jednolitej masy.



Dodać drobno startą marchewkę, zmielone orzechy,
migdały, maizenę, proszek do pieczenia.



Białka ubić na sztywną pianę z dodatkiem 100 g
cukru. Dodać je do składników. Wymieszać razem.




Ciasto przełożyć do natłuszczonej formy.
Piec w piekarniku w temperaturze 175°C przez 40-45
minut.

BEZGLUTENOWE BROWNIE z bakłażanów,
bez jajek.
Składniki


2 małe bakłażany, albo jeden duży.



100 g ciemnej czekolady,



5 łyżek miodu.



100 g sproszkowanych migdałów.



75 gramów mąki ryżowej.



Pół łyżeczki sody oczyszczonej.

Przygotowanie.


Podgrzać piekarnik do temperatury 180°C.



Rozkroić bakłażany wzdłuż i włożyć je do rozgrzanego
piekarnika.



Gotować przez 20 – 30 min, aż staną się miękkie.



W tym czasie delikatnie roztopić czekoladę.



Kiedy bakłażany są ugotowane, wyjąć je z piekarnika i za
pomocą łyżeczki wydrążyć z nich miąższ. Skórkę zostawić.



Wymieszać miąższ bakłażanów z roztopioną czekoladą i dodać
miód.



Dodać suche składniki: sproszkowane migdały, mąkę, sode
oczyszczoną i dokładnie wymieszać.



Wypiekać przez 40 min w piekarniku rozgrzanym do 180°C.

Jabłka z cynamonem.
Składniki



4 duże jabłka,
3 łyżki cukru (najlepiej takiego najmniej
rafinowanego),



starta skórka z jednej cytryny,



2 łyżeczki cynamonu,



2 łyżki oliwy z oliwek.

Przygotowanie


Obirać jabłka ze skórki. Pokroić na grubsze plasterki.



Na patelnię wlać oliwę z oliwek. Dorzucić uprzednio
obrane ze skórki i pocięte w plasterki jabłka. Lekko je
podpiekając.



Wymieszać cukier z cynamonem i skórką cytrynową.
Dorzucić do jabłek. Przykryć. Gotować przez 10 minut
na małym ogniu.



Na zakończenie jabłka można rozgnieść widelcem,
albo podawać w postaci plasterków.

Napoje roślinne – zestawienie.


Dla kogo są mleka roślinne?



Dla osób wykazujących nietolerancję na laktozę, czy kazeinę. Dla wegetarianów. Stają się coraz bardziej
popularne ze względu na ich smak i wartości odżywcze. Oraz na fakt, że stanowią dobrą alternatywę dla
białek zwierzęcych.



Jakie są ich zalety?



Są lżej strawne od mleka pochodzenia zwierzęcego. Generalnie powinny wywoływać mniej perturbacji
w naszych zwyczajowo zapracowanych jelitach.
Są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, nie zawierają ani cholesterolu, ani kazeiny.



Są źródłem witamin i przyswajalnych minerałów takich, jak wapń, magnez i fosfor.



Dostarczają włókien roślinnych, przez co stymulują pasaż jelitowy i dają uczucie sytości.



Nie zawierają antybiotyków, szczepionek, czy hormonów. Co jest wyzwaniem dla naszego organizmu w
przypadku mleka krowiego. A ponieważ dodatkowo pochodzi ono od różnych zwierząt: w jednej
pożywnej szklance mleka mamy nie tylko różne profile imunologiczne, ale tyle, ile krów, tyle historii
osobistych (przeżyć, emocji i … leczenia).



Mleka roślinne mogą stać się punktem wyjścia do nowych doświadczeń kulinarnych. Nie tylko jako
alternatywa dla mleka krowiego, ale także jako okazja do poznania nowych smaków i nowych tradycji
kulinarnych.

Czym są mleka – napoje roślinne?
 W ramach tej grupy możemy wyróżnić 4 bardziej specyficzne podgrupy.
Bo napoje roślinne mogą być przygotowane na bazie 4 grup składników
odżywczych:
 rośliny strączkowe: soja,
 rośliny oleiste: ziarna lub owoce bogate w tłuszcze, czyli migdały orzechy,
 zboża: które dają napoje roślinne bez cholesterolu, laktozy, czy glutenu: ryż,
gryka, komosa ryżowa, amarantus,
 owoce zawierające skrobię: czyli np. kasztany.

Mleko sojowe, migdałowe, kokosowe.


Mleko sojowe



Soja – mleko sojowe jest dobrą alternatywą – zamiennikiem dla mleka pochodzenia zwierzęcego. Mleko sojowe jest
bogate w białko, jak również w magnez, potas, żelazo.



Jako jedyny napój roślinny – dostarcza naszemu organizmowi porcję wszystkich aminokwasów. Z jednej strony warto
wybierać napoje sojowe w wersji ekologicznej – ze względu na niewystępowanie w nich GMO. Wtedy mamy pewność, że
użyta tutaj soja nie zawiera GMO.



PRZECIWSKAZANIA: Z drugiej strony nie zaleca się białka sojowego u dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na zawartość
estrogenów (hormony kobiece). Skąd biorą się też narastające kontrowersje wokół produktów sojowych. Dodatkowo u
coraz bardziej rosnącej liczby osób soja może również okazać się alergenem.



Mleko migdałowe.



Bogate witaminę E, która jest przeciwutleniaczem. Bogate w potas (składnik niezbędny dla naszego mózgu i mięśni), w
fosfor, wapień, włókna roślinne i magnez. Mleko migdałowe ma charakterystyczny, lekko słodki smak. Nadaje się do
licznych deserów na słodko.



Mleko kokosowe



Mleko kokosowe jest bogate w żelazo, magnez, miedź. Ma gęstą konsystencję (jest w miarę gęste i tłuste). Ale…. Można się
nim przejeść. Dlatego radzę wstrzemięźliwość. Wiem po sobie, jak łatwo przeholować… ).



Zastosowania mleka kokosowego: w kuchni egzotycznej, w potrawach na słodko.

Mleko orzechowe, mleko owsiane, mleko
orkiszowe.


Mleko orzechowe



Mleko orzechowe jest pożywne i dobrze przyswajalne. Zawiera dobre kwasy tłuszczowe. Jest bogate w witaminy A, B, fosfor,
magnez i potas. Może okazać się pomocne w profilaktyce uszkodzeń tętnic i zapobiega powstawaniu skrzepów krwi.
Pomaga również przy zatwardzeniach, dzięki bogactwu włókien roślinnych. Napój bardzo energetyczny, więc jak
najbardziej polecany dzieciom, które przecież muszą mieć co spalić i co wybiegać.



Mleko owsiane – uwaga zawiera GLUTEN



Mleko owsiane o bardziej gorzkim smaku w zestawieniu z innymi napojami roślinnymi.
Co w sumie – może być – z pewnego punktu widzenia – uznane za jego niewątpliwą zaletę. I znowu z autopsji – osobiście
mleko owsiane dużo mniej mnie wciąga w porównaiu z mlekiem ryżowym, czy kokosowym. Kartoniki z mlekiem owsianym
nie wypróżniają się samoistnie na zasadzie: było, ale nie wiem, kiedy wybyło…



Przygotowane z mąki owsianej, uprzednio zamoczonej, odfiltrowanej i zmieszanej z dodatkiem wody. Jest dobrym źródłem
fosforu, magnezu i żelaza.
UWAGA: jest to mleko roślinne, które zawiera gluten.



Z racji gęstej tekstury można je wykorzystać do przygotowania sosów, zup, czy rozpływających się w ustach deserów.



Mleko orkiszowe – zawiera gluten



O aksamitnej teksturze, przyjemnej (nieodpartej) dla kubeczków smakowych. Szczególnie, kiedy jest przygotowane z
pełnoziarnistej pszenicy orkiszowej.
Jego smak jest zbliżony do smaku innych napojów roślinnych na bazie zbóż, z delikatną nutką mleka migdałowego. Jest
doskonałym źródłem białka (15%), magnezu, cynku, witaminy E i miedzi. Ale uwaga zawiera gluten.

Mleko z komosy ryżowej, mleko ryżowe,
mleko gryczane, mleko kasztanowe.


Mleko z komosy ryżowej.



Mleko z komosy ryżowej, która nie jest sensu stricto zbożem. Ten napój jest znakomitym źródłem białka (15%), magnezu, który
chroni nas przed szkodami wyrządzanymi przez wolne rodniki. A poza tym zawiera żelazo i miedź.



To mleko nie zawiera glutenu. Dobrze przyswajalne przez organizm. Raczej do zastosowań na zimno.



Mleko ryżowe



Mleko ryżowe – moje ulubione, uzyskiwane dzięki fermentacji ziaren ryżu: zmielonych i gotowanych. W smaku – bądź co
bądź – zbliżone do mleka krowiego:



Łatwo przyswajalne, jednocześnie oczyszcza organizm dzięki zawartości krzemu. Bezglutenowe. Słowem – rozkosz dla
podniebienia: delikatny smak, naturalnie słodzony…



ALE – zwróćcie uwagę na zawartość cukru dodanego w opakowaniach mleka ryżowego.



Mleko gryczane



Mleko gryczane jest bogate w białko (10 -20%), zawiera wszystkie aminokwasy, co jest bardzo rzadkie w przypadku zbóż.



Mleko kasztanowe



Mleko kasztanowe jest lekkostrawne i energetyzujące. Z punktu widzenia dietetycznego jest interesujące ze względu na
jakość zawartych w nim cukrów.



Bogate w witaminę B 9. Ma przyjemny smak – lekko słodki. Ze względu na zawartość włókien roślinnych pomaga usprawnić
pracę jelit. Dostępne w postaci proszku np. do przygotowania na jego bazie zupy czy naleśników.

Smacznego…
Po więcej przepisów zapraszam na bloga MODA NA BIO.COM

