
Szybko i zdrowo





Szybko i zdrowo



4         Part 2 I Daily 



555

Część. 1



6         Część 1 I o  

Szybka W kilka minut wyciśniesz pełnowartościowy sok 
owocowy i warzywny. 

Łatwa 
w obsłudze

Łatwo zdemontować i umyć.

Zdrowie
Najskuteczniejszy sposób, by wzbogacić Twoją dietę  
o witaminy, minerały, enzymy, błonnik i podnieść  
poziom energii życiowej. 

Inteligentne
rozwiązanie

 produkuje niemal suchą pulpę. 
Oznacza to wysoką skuteczność ekstrakcji soku, mniejszą 
utratę witamin i oszczędność. 

Różnorodność
Otrzymujesz nierozcieńczony sok z dowolnie do-
branych składników. Kolor, struktura i konsystencja nie 
zmienia się bez względu na to, jaki sok wyciskasz. 

Zalety wyciskarki 
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1. Zatkaj otwór wylotowy pulpy, zatyczką 
silikonową od spodu zbiornika. Połącz 
śrubę (ślimak) z sitem przeciskającym  
i umieść w zbiorniku, dokładnie  u nasady 
pojemnika. 

2. Umieść całość na urządzeniu i dociśnij 
śrubę, aby połączenie z napędem było 
właściwe i stabilne.

3. Umieść pokrywę na pojemniku i przekręć zgodnie z ruchem wskazowek zegara.
4. Upewnij się, że punkt „Open”  ( ) na pojemniku leży dokładnie nad punktem 

na obudowie.

2 3

1

Zbiornik

Śruba 
wyciskająca

Instrukcja składania 
wyciskarki 
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Jak korzystać z 

1. Ustaw wyciskarkę  na stabilnej, płaskiej powierzchni. 

2.  Składniki należy pokroić na kawałki, by łatwo przechodziły przez otwór wloto-
wy w pokrywie. 

3.  Zanim rozpoczniesz wyciskanie, umieść pojemniki pod otworami wylotowymi 
pulpy i soku. W razie potrzeby zatkaj otwór wylotowy korkiem. 

4.  Rozpocznij wkładanie uprzednio przygotowanych kawałków warzyw/owoców 
do wyciskarki. Kolejny kawałek umieszczaj dopiero po przeciśnięciu poprzed-
niego.

 Włącz urządzenie naciskając przycisk "On".
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5.  Wkładaj składniki do wyciskarki aż do momentu uzyskania pożądanej 
ilości soku. 

 (Ostrzeżenie! Nie korzystaj z urządzenia dłużej niż 20 minut bez prze-
rwy.)
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Demontaż i czyszczenie 

1. Wyłącz urządzenie wciskając przycisk „OFF” i odłącz wtyczkę zasilającą z gniazdka. 
2.    Przytrzymaj i przekręć pojemnik aby zwolnić blokadę. Zanim zdejmiesz zbiornik 

upewnij się, że zaczep jest ustawiony równo ze znakiem „OPEN”.
3.  Sekwencja demontażu – pojemnik, śruba, zbiornik.
4.    Użyj szczoteczki, by dokładnie oczyścić śrubę wyciskarki. Opłucz pod zimną wodą by 

usunąć resztki. 
5.   Umyj i dokładnie wypłucz pojemnik i bęben, następnie umyj szczoteczką, używając 

zimnej wody. 
6.  Wytrzyj wszystkie części używając miękkiej, delikatnej szmatki. 
7.    Śrubę wyciskającą, bęben oraz dzbanki można myć w zmywarce. Wystarczy opłukać 

element, a nastepnie umieścić w zmywarce!
8.  Wskazówka dotycząca czyszczenia! Umyj wyciskarkę zaraz po skończeniu pracy. 

NIE PŁUCZ ANI NIE ZANURZAJ CZĘŚCI Z SILNIKIEM WYCISKARKI W WODZIE  
LUB INNEJ CIECZY. 
Część obudowy z silnikiem należy czyścić przy użyciu czystej delikatnej szmatki.



11

Sposoby przechowywania 
soku i wykorzystania pulpy.

SOK: ze świeżych owoców i warzyw otrzymujemy  

bogate w składniki odżywcze sok i pulpę. 

Wyciskanie w odróżnieniu od miksowania, czy miażdżenia 

sprawia, że warzywa i owoce nie ulegają oksydacji  

i degradacji, dzięki czemu zachowują witaminy  

i nieuszkodzone enzymy. Ze względu na specyfikę pro-

cesu wyciskania, sok z wyciskarki należy przechowywać 

w lodówce w szczelnym pojemniku do dwóch dni. 

PULPA: Świeżą pulpę należy przechowywać  

w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Najlepiej spożyć w ciągu 2 dni. Można również 

zamrozić pulpę w szczelnie zamkniętym pojemniku. 
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Informacje o walorach odżywczych

Banany

Sportowcy w sposób szczególny cenią sobie te bogate w potas 

owoce, ponieważ dostarczają dużą porcję energii. Banany poma-

gają zapobiegać wysokiemu ciśnieniu krwi i miażdżycy. 

Od dawna cenione są za działanie przeciwkwasowe, dzięki czemu 

chronią żołądek przed owrzodzeniami i uszkodzeniem. 

Jabłka

Jabłka są bogatym źródłem rozpuszczalnego błonnika i posiadają 

wysoką zawartość wody, dlatego pomagają przy zatwardzeniach 

i problemach trawiennych. Skórka jabłka to skarbnica antyok-

sydantów, a składniki odżywcze z jabłka pomagają regulować 

poziom cukru we krwi.  

Borówki

Borówki zawierają najwięcej antyoksydanów spośród warzyw  

i owoców. Posiadają także niski indeks glikemiczny, przez co są 

doskonałą propozycją dla diabetyków. Ponadto badania dowo-

dzą, że borówki usprawniają pamięć. Stanowią także doskonałe 

źródło witaminy C, witaminy K i magnezu. 

Cytryny

Bogate w błonnik pokarmowy cytryny są niskokaloryczne, nie 

zawierają tłuszczu, ani cholesterolu. Są doskonałym źródłem 

witaminy C. Jedna cytryna pokrywa 88% dziennego zapotrzebo-

wania na witaminę C. Witamina C zwiększa odporność organizmu 

na infekcje oraz chroni przed szkodliwym działaniem wolnych 

rodników we krwi. 
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Szpinak

Szpinak znajduje się na szczycie listy najzdrowszych warzyw na 
świecie ze względu na swoje walory odżywcze. 
Bogaty w witaminy i minerały oraz wzmacniające zdrowie fitoz-
wiązki takie jak karotenoidy (beta-karoten, luteina, zeaksantyna) 
oraz flawonoidy, zapewniające ochronę przed działaniem wol-
nych rodników. Szpinak również chroni przed stanami zapalny-
mi, wpływem stresu oksydacyjnego, problemami z krążeniem, 
problemami z kośćmi oraz przed nowotworami. 

Pomidor

Pomidory są od dawna znane ze swoich właściwości antyoksy-
dacyjnych, ze względu na wysoką zawartość likopenu. Naukow-
cy odkryli ostatnio ważne połączenie między antyoksydacyjny-
mi właściwościami likopenu a kondycją kości. Świeże pomidory 
pomagają również obniżyć poziom cholesterolu, cholesterolu 
LDL i trójglicerydów. 

Marchewka

Marchewki to prawdopodobnie najlepiej znane źródło antyok-
sydantów i odżywczego beta-karotenu.
Uprawiane przez cały rok stanowią również bogactwo antyoksy-
dantów oraz innych cennych dla zdrowia składników. Badania  
dowodzą, że marchew chroni przed wystąpieniem chorób ukła-
du krążenia, a także przed nowotworami. 

Papryka

Papryka to doskonałe źródło witaminy E (około 1,45 miligrama) 
oraz ponad 30 różnych karotenoidów, w tym znacznej ilości  
beta-karotenu i zeaksantyny. Karotenoidy mają właściwości 
antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Papryka to także doskonałe 
źródło witaminy C (około 117 miligramów). To ponad dwa razy 
więcej witaminy C niż w jednej pomarańczy. 





Część. 2
Przepisy na  

każdy dzień
Świeżo wyciśnięty sok to doskonały sposób, by rozpocząć 
dzień. Sok pomaga łagodnie oczyścić organizm, a zawarte  
w nim antyoksydanty dodają energii, by stawić czoła wyzwa-
niom dnia. 
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1.  Mango obrać i przekroić na pół 
(usunąć pestkę ze środka).

2.  Zmiksować mleko z jogurtem.

3.  Wycisnąć owoce w podanej 
kolejności: mango, winogrona, 
jabłko, marchewka, banan, 
szpinak. 

4.  Dodać wyciśnięty sok do mleka 
z jogurtem i mieszając dodać 
syrop z agawy. 

Pyszny sposób na pokrycie dziennego zapotrzebowania na porcję warzyw i owoców.

Na 2 porcje
½ mango
ok. 60 gramów szpinaku 
¼ szklanki mleka
½ szklanki jogurtu
20 winogron
½ jabłka
1 marchewka
1 banan
1 ½ łyżki syropu z agawy

 Składniki:  Sposób przygotowania:

Owocowe i warzywne 
smoothie
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 Wskazówka
Aby zmniejszyć gorycz, można 
dodać więcej syropu z agawy. 

1.  Opłukać i pokroić seler i jarmuż. 2.  Obrać i pokroić ananasa i seler na 
niewielkie kawałki

3.  Wycisnąć w kolejności: jarmuż, 
seler, ananas.

4.  Dodać syrop z agawy i dokładnie 
wymieszać.

Sok ananasowy  
z jarmużem i selerem

Bogate w odżywczy błonnik jarmuż i seler sprawiają, że ten sok to lider pośród 
 antyoksydantów. 

Na 2 porcje
Około 42 gramy jarmużu
½ szklanki selera
1 ¾ szklanki pokrojonego ananasa 
(z puszki lub swieżego)
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Soki jabłkowe 
Sok jabłkowy  
z aloesem

Sok jabłkowy  
z kiwi 

Sok jabłkowy  
z grejfrutem

Sok jabłkowo-
gruszkowy
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Soki jabłkowe 
Jedno jabłko dziennie pomaga zachować zdrowie! 

Na 2 porcje
1 jabłko
1 kiwi
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

Na 2 porcje
1 jabłko
1 grejfrut
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

Na 2 porcje
1 jabłko
1 gruszka
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

Na 2 porcje
½ kubka aloesu
1 jabłko
1 gruszka
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

 Składniki:  Sposób przygotowania:
Sok jabłkowy z kiwi 

Sok jabłkowo-grejfrutowy

Sok jabłkowo-gruszkowy

Sok jabłkowo-aloesowy

Sok jabłkowy z kiwi 
1.  Umyć i pokroić jabłko na kawałki. 
2.  Umyć i obrać kiwi, pokroić na kawałeczki. 
3.   Wyciskać w kolejności - jabłko, kiwi.
4.   Do gotowego soku dodać syrop z agawy  

 i dokładnie wymieszać. 

Sok jabłkowo-grejfrutowy
1.  Umyć i pokroić jabłko na kawałki.
2.  Obrać grejfruta i pokroić na kawałki. 
3.   Wyciskać w odpowiedniej kolejności - jabłko, grejfrut. 
4.   Do gotowego soku dodać syrop z agawy  

 i dokładnie wymieszać.

Sok jabłkowo-gruszkowy
1.  Gruszkę i jabłko umyć i pokroić na kawałki.
2.  Wyciskać w kolejności - jabłko, gruszka. 
3.   Do gotowego soku dodać syrop z agawy  

i dokładnie wymieszać.

Sok jabłkowo-aloesowy
1.   Umyć aloes, jabłko i gruszkę. Obrać owoce  

 i pokroić na kawałki. 
2.   Aloes wkładać do wyciskarki razem z jabłkiem  

  i gruszką tak, by w łatwy sposób wydobyć cenne  
wyciągi roślinne.

3.   Do gotowego soku dodać syrop z agawy  
i dokładnie wymieszać.
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Sok marchewkowo 
-brokułowy

Sok marchewkowy 
z mango
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Sok marchewkowo
-brokułowy

Tak pyszny i tak zdrowy! 

Sok marchewkowy 
z mango

Bogaty w witaminy A, K i beta-karoten. 
Bezkonkurencyjny w smaku i pełen wartości 
odżywczych.

1.  Umyć i pokroić marchewkę na kawałki. 
 Obrać mango, usunąć pestkę i posiekać na 

kawałki. 
2.  Wyciskać w kolejności - mango, marchewka.
3.  Do gotowego soku dodać syrop z agawy  

i dokładnie wymieszać.
4.  Sok gotowy do podania.

1.  Umyć i podzielić brokuły na części. 
2.  Wypełnić naczynie wodą do 2/3 objętości 

i doprowadzić do wrzenia. 
3.  Dodać brokuły i gotować około 3 minut. 
4.  Odstawić aż do wystygnięcia.
5.  Umyć i pokroić marchewkę, jabłko i pomidora. 
6.  Obrać i pokroić banana.
7.  Wyciskać w kolejności - brokuły, marchewka, 

jabłko, pomidor i banan.
8.  Do gotowego soku dodać syrop z agawy 

i dokładnie wymieszać.

Na 2 porcje
1 mango
1 marchewka
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy
(jeśli preferujesz słodsze soki)

Na 2 porcje
½ kubka brokułów
½ marchewki
1 pomidor
½ jabłka
1 banan
¾ kubka mleka
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

 Składniki:
 Składniki:

 Sposób przygotowania:  Sposób przygotowania:
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Sok z kiwi i kapusty
Niskokaloryczny, z niewielką zawartością cukru.
Tak właśnie powinien smakować koktajl dietetyczny.

1. Umyć kapustę i pokroić na kawałki. 

2.  Do naczynia wlać wodę i zagotować.

3.  Dodać kapustę i blanszować przez około  
2 minuty. 

4.  Odstawić do wystygnięcia.

5.  Obrać kiwi i pokroić na kawałki.

6.  Wyciskać w kolejności: kiwi, kapusta.

7. Do gotowego soku dodać mleko i syrop z agawy 
oraz dokładnie wymieszać. 

Na 2 porcje
½ kubka kapusty
6 kiwi
½ kubka mleka lub mleka sojowego
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

 Składniki:  Sposób przygotowania:



Sok z papryki 
i papai 
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Sok paprykowo
-truskawkowy
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Sok paprykowo
- truskawkowy

Sok z papryki  
i papai 

Bogaty w błonnik i witaminę C. 
Unikatowa alternatywa dla soku po-
marańczowego.

1.  Umyć paprykę, odciąć szypułkę i usunąć 
nasiona. Pokroić na kawałki. 

2.  Umyć i oczyścić truskawki z szypułek.
3.  Wyciskać w kolejności - truskawki, papryka.
4.  Do gotowego soku dodać syrop z agawy i 

dokładnie wymieszać.

Na 2 porcje
½ papryki 
30 truskawek
1 ½ łyżki stołowej syropu z 
agawy

 Składniki:

 Sposób przygotowania:

Egzotyczny sposób, by dodać wigoru
na cały dzień! 

1.  Umyć paprykę, odciąć szypułkę i usunąć nasiona. 
Pokroić na kawałki. 

2.  Obrać papaję, usunąć pestki i pokroić wzdłuż. 
3.  Wyciskać w kolejności - papryka, papaja. 
4.  Do gotowego soku dodać syrop z agawy  

i dokładnie wymieszać. 

Na 2 porcje
1 żółta papryka
1 papaja
1 ½ łyżki stołowej syropu z agawy

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Jagodowy

Pomarańczowo-migdałowy

Z bazylią

Truskawkowy
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1.  Wyjąć serek kremowy  
z lodówki i odstawić, by uzy-
skał temperature pokojową. 

2.  Wybrać smak serka jaki chcesz 
uzyskać, wycisnąć składniki  
i zebrać puplę. 

3.  Ubić serek, tak by uzyskać 

gładką i sprężystą konsysten-
cję. Dodać pulpę i wybrane 
składniki według uznania. 

4.  Podawać schłodzony.

Kremowe serki
Teraz możesz stworzyć nieskończenie wiele świeżych i odżywczych kombinacji smakowych. 
Twój bajgiel jeszcze nigdy nie smakował tak dobrze, prawda? 

Na 1 porcję
10 jagód → 1 łyżka stołowa 
pulpy z jagód

Na 1 porcję
½ dużej pomarańczy → 1 łyżka 
stołowa pulpy z pomarańczy
1 łyżka stołowa siekanych 
migdałów

Na 1 porcję
3 łyżki stołowe serka kremowego
śmietankowego

Na 1 porcję

¼ kubka świeżej bazylii →  
1 łyżka stołowa pulpy z bazylii

Na 1 porcję
5 truskawek → 1 łyżeczka pulpy  
z truskawki

 Składniki:

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Namocz listki bazylii  
w wodzie. 

Wybierz swój ulubiony 
smak

Serek jagodowy

Serek pomarańczowo
-migdałowy Podstawa

Serek z bazylią

Serek truskawkowy
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Frit tata

Omlet z pomidorami

Quiche
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Omlet ze szpinakiem  
i pomidorami

Pełne składników odżywczych śniadanie, które jest pyszne! 

1.  Umyć, odcedzić i wycisnąć pomidora i szpinak.  
Sok przelać do właściwego pojemnika i przechowywać 
w lodówce, jako składnik do przepisu na sok. 
Zebrać pulpę.

2.  Przelać jajka do miseczki.

3.  Rozgrzać patelnię.

4.  Przelać jajka na patelnię. Na połówkę omletu dodać 
pulpę pomidorowo-szpinakową.

5.  Doprawić według uznania.

6.  Kiedy całość zetnie się w 80%, złożyć omlet na pół,  
tak, by jajeczna strona zamknęła część ze szpinakiem  
i pomidorem. 

7.  Kiedy całość się usmaży, zdjąć z patelni i podawać. 

Na 1 porcję
2 duże jajka
1 pomidor → 3 łyżki stołowe 
pulpy z pomidora
¼ kubka szpinaku → 2 łyżki 
stołowe pulpy ze szpinaku
szczypta pieprzu

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Frit tata
Frit tata, teraz temu włoskiemu daniu możesz nadać własny zdrowy smak. 

1.  Wycisnąć pomidora, marchewkę, szpinak, seler  
i ogórka. Sok przechowywać w odpowiednim 
pojemniku w lodówce. Zebrać pulpę. 

2.  Wbić do miski jajka, dodać pieprz.
3.  Posiekać bekon i grzyby w kostkę oraz zemleć 

cebulę. 
4.  Rozgrzać patelnię. 
5.  Dodać bekon, cebulę i grzyby na patelnię, smażyć 

aż bekon zarumieni się. Dodać pulpę i czosnek. 
Smażyć aż pulpa zmięknie a bekon i czosnek 
uzyskają brązowy kolor. 

6.  Zdjąć patelnię ze źródła ciepła. Dodać bekon, 
cebulę, pieczarki i czosnek do jajek.  
Delikatnie wymieszać. 

7.  Umyć patelnię aby ponownie rozgrzać ją na 
średniej temperaturze. 

8.  Dodać jajka i zredukować temperaturę do mini-
mum. 

 Gotować około 5 minut aż do momentu, gdy jajka 
się zetną. 

9.  Dodać ser i zdjąć patelnię ze źródła ciepła, 
odczekać aż ser się rozpuści. 

10.  Posypać bazylią i podawać. Smacznego!

Na 3 porcje
¼ kubka pulpy warzywnej
½ pomidora → 2 łyżeczki stołowe 
pulpy pomidorowej
½ marchewki → 2 łyżeczki stołowe 
pulpy z marchewki
½ kubka szpinaku → 2 łyżeczki 
stołowe pulpy ze szpinaku
1/8 kubka selera → 2 łyżeczki pulpy  
z selera
½ ogórka→ 2 łyżki stołowe pulpy  
z ogórka

5 jajek
½ kubka mleka
¼ kubka gotowanego bekonu  
w kostce
¼ kubka posiekanych pieczarek
1 łyżka stołowa cebuli 
1 łyżeczka posiekanego czosnku
szczypta pieprzu
3 łyżki stołowe parmezanu 
2 łyżeczki suszonej bazylii

 Składniki:

Klasyczna Frit tata

 Sposób przygotowania:



33

Quiche
Podawać na ciepło lub zimno o dowolnej porze dnia. To francuskie danie 
można przygotować na wiele sposobów, użyj swojej wyobraźni i  

1.  Umyć, pokroić i wycisnąć warzywa. 

 Sok przechowywać w odpowiednim pojem-
niku w lodówce. Zebrać pulpę.

2.  Delikatnie rozgrzać patelnię.

3 Dodać pulpę i smażyć aż składniki będą 
miękkie.

 Zdjąć ze źródła ciepła.

4.  Wymieszać wszystkie składniki w misce.

5.  Dodać pulpę i wymieszać.

6.  Wypiekać spód tarty przez 5 minut w 175˚C.

7.  Wyjąć z piekarnika, dodać wszystkie składniki  
i ponownie zapiec. 

8.  Piec przez około 20 minut.

Na 1 porcję
¼ kubka pulpy warzywnej
½ kubka cebuli → 1 łyżka stoło-
wa pulpy z cebuli
2 łyżki stołowe marchewki →  
2 łyżeczki pulpy z marchewki
2 łyżki stołowe ziemniaków →  
2 łyżeczki pulpy z ziemniaków
½ jabłka → 2 łyżeczki pulpy  
z jabłek

Na 1 porcję
2 jajka
½ kubka świeżej śmietany
1 ½ łyżki jogurtu naturalnego
½ kubka mleka
szczypta pieprzu
1 opakowanie gotowego ciasta 
francuskiego

 Składniki:

Nadzienie

 Sposób przygotowania:
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Zupa jabłkowo  
- ziemniaczana 

Pokrzepiająca, sycąca i szybka w przygotowaniu. Sprawia, że posiłek jest 
zdrowszy i łatwy w przyrządzeniu.

1.  Umyć ziemniaki i jabłko. Obrać ziemniaki i cebulę. 
Posiekać składniki w grubą kostkę. Wycisnąć.

 Wlać do dużego naczynia wodę. Przełożyć pulpę do 
odpowiedniego pojemnika i przechowywać w lodówce 
do użycia do innego przepisu. 

2.  Dodać mleko i ubitą śmietanę, bulion drobiowy i mąkę. 
Wymieszać aż do uzyskania gładkiej konsystencji.  
Na małym źródle ciepła doprowadzić mieszaninę  
do wrzenia.

3.  Przecedzić przez sito i usunąć kawałki składników. 

 Przelać ponownie płyn do naczynia. Ponownie 
zagotować w średniej temperaturze. Dodać masło  
i doprawić do smaku. 

4.  Zdjąć ze źródła ciepła, przelać do miski, udekorować 
plasterkami jabłek. 

Na 1 porcję
3 ziemniaki
1 cebula
1 jabłko
1 ½ kubka mleka
2 łyżki stołowe ubitej śmietany
1 kubek bulionu drobiowego
3 łyżeczki masła 
szczypta pieprzu
1 łyżka stołowa mąki 
 (Dodać do uzyskania właściwej 
konsystencji.)

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Zupa krem  
z kabaczka 

Gorąca i pyszna jesienna zupa, doskonała równieź na każdą porę roku. 

1.  Obrać kabaczka i pokroić na kawałeczki. Obrać 
i pokroić cebulę na równe części. Wycisnąć. 

2.  Podgrzać pulpę i mleko.  
Powoli dodawać śmietanę aż do uzyskania 
właściwej konsystencji.  
(Dodać więcej śmietany dla uzyskania bardziej 
kremowej konsystencji).

3.  Odcedzić miksturę. Wlać ponownie do 
naczynia, dodać oliwę i podgrzewać aż zupa 
zgęstnieje. 

 Doprawić według uznania

4.  Ubić pozostałą część śmietany do konsystencji 
pianki. 

5.  Zdjąć zupę ze źródła ciepła, przelać do miski  
i podać.

Na 1 porcję
2 ¼ kubka kabaczka
2 ¼ kubka cebuli
¾ kubka mleka
¼ kubka świeżej śmietany lub 
śmietany kremówki
odrobina pieprzu
½ łyżki oliwy z oliwek

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Naleśniki
jagodowe

Klasyczne śniadanie przygotowane w pyszny i zdrowy sposób dzięki  

1.  Wycisnąć jagody. Dodać sok i cukier na patelnię  
i podsmażyć, energicznie mieszając aż zgęstnieją. 

 Zdjąć ze źródła ciepła i odstawić do wystygnięcia.

2.  Przygotować ciasto naleśnikowe.  
Dodać pulpę z jagód i wymieszać.

3.  Na średnim źródle ciepła rozgrzać patelnię.  
Wlać mieszankę naleśnikową tak, by utworzyła  
placek o średnicy około 10 cm. 

4.  Odczekać aż na naleśniku pojawią się pęcherzyki 
powietrza, przewrócić na drugą stronę. Czynność 
powtórzyć aż do usmażenia ciasta naleśnikowego. 

5.  Polać przygotowanym wcześniej sosem  
i podać.

Na 2 porcje
¾ kubka jagód
3 ¼ łyżki stołowej cukru
2 jajka
½ kubka mleka
¾ kubka mieszanki ciasta 
naleśnikowego lub mąki
1 łyżeczka masła

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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1.  Rozgrzać piekarnik do 170˚C.
 Wycisnąć szpinak, dodać sok 

do mleka i dokładnie wymie-
szać. 

2.  Dodać drożdże, cukier  
i mąkę do miski. Wlać mleko 
ze szpinakiem i dokładnie 
wymieszać. Wyrobić ciasto, 
by uzyskało gładką i sprężystą 

konsystencję i dodać masło. 
Ponownie ugnieść.

 (Około 20 minut ręcznie,  
6 minut mikserem na średniej 
mocy). 

3.  Owinąć ciasto w zwilżoną 
bawełnianą ściereczkę i odsta-
wić do wyrośnięcia. 

 Ciasto wyrasta w temperatu-

rze pokojowej. Nie wkładać 
do lodówki. Ciasto powinno 
poleżeć około 1,5 godz. lub do 
momentu aż zwiększy 3-krot-
nie swoją objętość. Umieścić 
ciasto na patelni lub talerzu 
(na około 30 minut). Ponow-
nie urośnie. 

4.  Piec 20 minut w brytfance do 
chleba. 

Chleb szpinakowy
Przygotuj kanapki z chleba szpinakowego, by dodać im unikatowego smaku i wzbogacić 
posiłek w witaminę C. 

Na 4 porcje
2 kubki szpinaku → ½ kubka pulpy 
szpinakowej
½ kubka mleka
1 ¼ kubka mąki lub mąki do chleba 
½ łyżki stołowej suszonych drożdży 
1 łyżka cukru
¾ łyżka masła

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Dżem ananasowo 
- rabarbarowy
Rozpocznij dzień śniadaniem z tostami  
z dżemem bogatym w antyoksydanty i błonnik. 

Słodki  
sos custard
Wspaniały dodatek do tart, który 
możesz urozmaicać według uznania. 

1.  Obrać cytrynę i podzielić na 4 cząstki. Wycisnąć.
2.  Wymieszać 4 całe jajka, 4 żółtka i ubić wszystko 

z cukrem. 
 Dodać sok z cytryny do mieszanki i wlać 

mieszankę na patelnię. Podgrzewać na średnim 
ogniu aż mieszanka stężeje. 

3.  Rozpuszczone masło dodać do pozostałych 
składników. Całość dokładnie wymieszać. 

4.  Zdjąć patelnię z kuchenki, przełożyć mieszankę 
do odpowiedniego pojemnika i włożyć do 
lodówki.

1.  Usunąć liście z rabarbaru, umyć i pokroić łodygi. 
2.  Obrać i usunąć rdzeń ananasa. 
3.  Wycisnąć łodygi rabarbaru i ananasa. Sok i pulpę 

przełożyć do odpowiednich pojemników  
i przechowywać przez noc w lodówce.

4.  Przelać sok i pulpę do dużego naczynia i zagotować. 
Nieustannie mieszając gotować aż do uzyskania 
gęstej gładkiej masy.  
WAŻNE : Dżem będzie gęstniał wraz z wystygnięciem, 
nie należy go przegotować. 

5.  Zdjąć patelnię z kuchenki i dodać pozostałą część 
pulpy, by dżem nabrał wyrazistej konsystencji. 

 UWAGA : Należy użyć wyłącznie łodyg rabarbaru. 
Liście są toksyczne i niejadalne. 

Na 4 porcje
6 cytryn
4 całe jajka 
4 żółtka
½ kubka cukru
¼ kubka masła

Na 4 porcje
½ kubka łodyg rabarbaru 
(mrożonego lub świeżego)
½ kubka ananasa
1 kubek cukru
¼ kubka białego wina
½ łyżki stołowej soku z cytryny

 Składniki:  Składniki:

 Sposób przygotowania:  Sposób przygotowania:
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Babeczki pomidorowe 
z bazylią

Smaczna wersja śniadania w angielskim standardzie. 

1.  Rozgrzać piekarnik do 180°C.

2.  Umyć, pokroić i wycisnąć pomidora. 

3.  Dokładnie posiekać bazylię.

4.  W dużej misce wymieszać mąkę, masło, cukier 
i proszek do pieczenia. 

 Wymieszać do konsystencji ciasta.

5.  Dodać pulpę pomidorową i bazylię do ciasta  
i ponownie wyrobić. 

6.  Schłodzić ciasto w lodówce przez 20 minut aż 
stwardnieje. 

7.  Wyjąć ciasto z lodówki. Pociąć na kawałki, 
wyrobić babeczki i umieścić na blaszce do 
pieczenia ciast. 

8.  Piec przez 20 minut aż się zarumienią. 

Na 4 porcje
1 duży pomidor
6 listków bazylii
1 kubek mąki
¼ kubka masła
¼ kubka cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia

 Składniki:  Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Wyrabiać ciasto aż do momentu, gdy 
sypkie składniki dokładnie się połączą. 
Zbyt mocne wyrobienie ciasta sprawi, 
że babeczki będą zbyt suche.
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1.  Obrać kiwi i pokroić na 4 
kawałki. 

2.  Obrać i pokroić ananasa  
w kostkę.  
(można użyć ananasa z puszki).

3.  Wycisnąć owoce w kolejności: 
kiwi, ananas. 

4.  Przelać do szklanki, 
przyozdobić kawałkiem 
ananasa.

5.  Podać.

Sok z ananasa i kiwi

Spróbuj tego słodkiego, pysznego soku, który jest doskonał ą alternatywą dla deseru. 

Na 2 porcje
5 kiwi
¾ kubka posiekanego ananasa
1 ½ łyżki stołowej syropu  
z agawy (jeśli preferujesz 
słodsze soki).

 Składniki:  Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Jeśli użyjesz ananasa z puszki  
dodaj mniej syropu z agawy.
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1.  Opłukać jagody i obrać banana.
2.  Wymieszać mleko z jogurtem  

i bananem. 
3.  Łyżką dodawać masę do 

 i wycisnąć.

4.  Wycisnąć jagody.
5.  Wymieszać wszystko dokładnie, 

przelać do szklanki i podać.

Smoothie jagodowo
-bananowe

Bogate w potas i antyoksydanty, doda energii.To doskonała propozycja dla sportowców.

Na 2 porcje
½ kubka mleka
¼ kubka jogurtu naturalnego
1 banan
½ kubka jagód

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Sok pomarańczowo
- pomidorowy

Sok pomarańczowo
-kabaczkowy

Sok pomarańczowo
- melonowy
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Propozycje soku 
na bazie pomarańczy

Rozpocznij dzień z porcją energii i wzmocnij swój układ odpornościowy.

Na 2 porcje
½ kabaczka
1 pomarańcza
½ kubka mleka
½ łyżki stołowej parmezanu

Na 2 porcje
3 pomidory
2 pomarańcze
¼ cytryny

Na 2 porcje
1 pomarańcza
½ melona

 Składniki:  Sposób przygotowania:

Sok pomarańczowo-kabaczkowy

Sok pomarańczowo-pomidorowy

Sok pomarańczowo-melonowy

Sok pomarańczowo-kabaczkowy
1.  Umyć i przeciąć kabaczka na pół, wyjąć pestki ze środka. 
2.  Umieścić na blaszce do pieczenia i piec w temperaturze 

150˚C wewnętrzną częścią do dołu, przez 20 minut.  
Wyjąć z piekarnika i odstawić do wystygnięcia. 

3.  Obrać pomarańczę i podzielić na cząstki.
4.  Gdy kabaczek wystygnie, wycisnąć razem z mlekiem. 
5.  Wycisnąć pomarańczę.
6.  Sok dokładnie wymieszać, doprawić serem i podawać. 

Sok pomarańczowo-pomidorowy
1.  Umyć i obrać pomidora, pokroić na cząstki. 
2.  Obrać pomarańczę i podzielić na cząstki.
3.  Wycisnać pomarańczę, cytrynę i pomidora.
4.  Dobrze wymieszać i podawać.

Sok pomarańczowo-melonowy
1.  Obrać pomarańczę i podzielić na cząstki.
2.  Obrać melona i usunąć pestki.
 Pokroić w kostkę.
3. Wycisnąć pomarańczę, potem melona.
4.  Dobrze wymieszać i podawać.
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Shake melonowo
- bananowy

Ten bogaty w potas shake to doskonała 
porcja energii na początek dnia. 

Na 2 porcje
½ melona
1 banan
½ kubka mleka
1 jogurt naturalny 

 Składniki:

1. Obrać melona, usunąć pestki i pokroić na 
kawałki. 

2.  Obrać banana, pokroić na kawałki, wymieszać  
z mlekiem i jogurtem. 

3.  Wycisnąć melona i dodać mieszankę z bana-
nem. 

4.  Dokładnie wymieszać i podać.

 Sposób przygotowania:
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Sok z wiśni i granatu

Ten niespotykany sok to kwaśny, 
orzeźwiający i szybki w przy-
gotowaniu napój, który pokocha 
cała rodzina.

Na 2 porcje
1 granat (wyłącznie nasiona)
20 wiśni

 Składniki:

1. Granat przeciąć na pół i wyjąć pestki. 
2.  Umyć wiśnie i usunąć gałązki i pestki.
3.  Wycisnąć granat, a następnie wiśnie. 
4.  Podawać.

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Jeśli wolisz bardziej kremową kon-
systencję można dodać mleko 
sojowe, migdałowe lub krowie 
według uznania. 
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Musujący napój  
z mango

Winny napój musujący  
pomarańczowo-truskawkowy

Cytrynowy napój 
musujący
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Świeże, owocowe napoje musujące
Owocowe, zdrowe i orzeźwiające. Lato nigdy wcześniej nie smakowało tak wspaniale! 

Na 2 porcje
5 mango
½ kubka toniku
½ kubka wody gazowanej
2 łyżki stołowe syropu z agawy
½ kubka kostek lodu

Na 2 porcje
50 truskawek
1 pomarańcza
1,5 łyżki czerwonego wina
2 łyżki stołowe syropu z agawy 
½ kubka toniku
½ kubka wody gazowanej
½ kubka kostek lodu

Na 2 porcje
6 cytryn
½ kubka toniku
½ kubka wody gazowanej
2 łyżki stołowe syropu z agawy
½ kubka kostek lodu

 Składniki:  Sposób przygotowania:
Musujący napój z mango

Winny napój musujący 
pomarańczowo-truskawkowy

Winny napój musujący 
pomarańczowo-truskawkowy

Cytrynowy napój musujący

Musujący napój z mango
1.  Obrać mango. Cienko pokroić w plasterki, jeden  

o wielkości 1/8 mango odłożyć na bok. Pozostałą część 
mango pokroić w kostkę i wycisnąć. 

2.  ¼ kubka soku z mango odłożyć na bok. 
Resztę zamrozić. 

3.  Wymieszać pozostały sok z mango, tonik, wodę 
gazowaną z syropem z agawy. Przelać do szklanki. 

4.  Łyżką nałożyć zamrożone mango do szklanki. 
Przyozdobić plasterkami mango i podać.

1.  Umyć i oczyścić truskawki z szypułek. Wycisnąć. 
Odstawić ¼ kubka na bok, pozostałą część zamrozić. 

2.  Obrać i podzielić pomarańcze na cząstki. Wycisnąć. 
3.  Wymieszać sok z pomarańczy z sokiem z truskawek, 

czerwonym winem i syropem z agawy. Dodać tonik  
i wodę gazowaną.

4.  Wlać napój do szklanki wypełnionej kostkami lodu. 
Dodać zmrożone truskawki i podać. 

Cytrynowy napój musujący
1.  Przekroić jedną cytrynę na pół.  

Połówkę pokroić w plastry pozostawiając skórkę. 
2.  Resztę cytryn obrać i pokroić. Wycisnąć. 

Odstawić ¼ kubka na bok, resztę przechować  
w zamrażarce.

3.  Wymieszać sok z cytryny z syropem z agawy, tonikiem 
i wodą gazowaną. 

4.  Łyżką nałożyć zamrożone cytryny.  
Udekorować plasterkami cytryny.
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Sok pomidorowo
- cytrynowy

Ulubiony sok warzywny  
wzbogacony nutą cytrynową,  
to perfekcyjny zastrzyk energii. 

Na 2 porcje
4 pomidory
1 cytryna
1 ½ łyżki stołowej syropu  
z agawy

 Składniki:

1.  Pomidory umyć i pokroić.

2. Obrać cytrynę i podzielić na 4 części.

3.  Wycisnąć pomidory, a następnie cytrynę. 

4.  Dodać syrop z agawy i podać.

 Sposób przygotowania:
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Sok grejfrutowo 
- ananasowy

Posmak świeżości w tej płynnej 
porcji energii, która szybko po-
stawi Cię na nogi. 

Na 2 porcje
2 grejfruty
½ ananasa

 Składniki:

1.  Obrać grejfruta i podzielić na 8 cząstek.

2.  Obrać i wyciąć środek ananasa, następnie pokroić 
w kostkę. 

3.  Wycisnąć grejfruty, a następnie ananasa.

4.  Podać!

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Dodać seler naciowy lub 
pietruszkę, by wzbogadzić 
napój w błonnik i wartości 
odżywcze. 
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1. Ryż moczyć w wodzie przez  
1 godz.

2.  Rozdrobnić tofu.
3.  Wycisnąć marchewki. Zebrać 

pulpę, a sok zamknąć szczelnie 
w odpowiednim pojemniku, 
przechować w lodówce, by użyć 
do kolejnego przepisu. 

4.  Zblanszować pulpę z marchewki 
na patelni w wysokiej tempe-
raturze, dodać ryż, tofu i mleko 
sojowe. Gotować aż ryż zmięknie.

5.  Zdjęć patelnię z kuchenki, przeło-
żyć danie do miseczki i podać.

Kremowa zupa z marchewki 
z mlekiem sojowym

Ta przepyszna, odżywcza zupa to doskonała propozycja dla osób, które wykluczają nabiał z diety.

Na 4 porcje
¼ kubka ryżu
½ kubka tofu (twardego)
2 marchewki → ½ kubka pulpy  
z marchewki
1 ½ kubka mleka sojowego

 Składniki:

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
To wspaniały przepis dla dzieci. 
Dokładnie ugotowany ryż 
jest lekkostrawny.
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1.  Namoczyć ryż w wodzie przez 
około 1 godz.. Zblanszować 
brokuły i dodać jabłko w 4 
cząstkach. Wycisnąć brokuły 
z jabłkiem, korzystając z 

.

2.  Dodać sok, pulpę, wodę i ryż 
do naczynia i gotować aż do 
chwili, gdy ryż będzie miękki. 

Zupa brokułowo
- jabłkowa

Niezwykły aromat zupy to jej drugi atut, tuź po smaku.

Na 4 porcje
½ kubka ryżu
½ kubka brokułów
1 jabłko
½ kubka wody

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Kanapka z kurczakiem  
i cytryną

Cytrusowy kurczak
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Czasy dziennej rutyny z kanapką  
z kurczakiem już minęły. To nowy sposób 
na Twoją ulubioną przekąskę. 

Cytrusowy kurczak Kanapka z kurczakiem i cytryną
Niezwykłe poł ączenie smaków słodkiego  
i kwaśnego sprawia, że przepis ten jest 
unikatowy. 

1.  Mandarynki obrać, podzielić na cząstki i wycisnąć.  
Odstawić sok i pulpę na bok. 

2.  Na telerzu wymieszać sproszkowane chili i kurkumę.  
Kurczaka opłukać i osuszyć. Obtoczyć kurczka w przypra-
wach z każdej strony. 

3.  Rozgrzać piekarnik do 200˚C. Kurczaka podsmażyć na 
patelni przez około 20-25 minut. 

4.  Rozgrzać patelnię i zrumienić szalotkę z imbirem w śred-
niej temperaturze. 

 Dusić do momentu, gdy obydwa składniki się zeszklą.
5.  Dodać wino ryżowe i sok z mandarynek. Dusić chwilę na 

średnim ogniu, następnie zdjąć z kuchenki. Dodać pulpę. 
6.  Wyjąć kurczaka z piekarnika i umieścić na półmisku.  

Polać kurczaka podduszonym na patelni sosem i udekoro-
wać kolendrą. 

1.  Obrać i podzielić cytrynę na 4 cząstki. Wycisnąć.
2.  W misce wymieszać sok i pulpę z majonezem, a następnie 

odstawić na bok. 
3.  Podsmażyć bekon na patelni aż będzie chrupki. 
4.  Rozgrzać piekarnik do 160 ˚C. Na talerzu wymieszać czo-

snek, tymianek i oliwę z oliwek. Obtoczyć w przyprawach 
pierś z kurczaka. 

5. Włożyć kurczaka na rozgrzaną patelnię i smażyć przez około 
15-20 minut (do momentu ugotowania kurczaka).

6.  Do majonezu z sokiem dodać parmezan, szczypiorek 
i pieprz. Dokładnie wymieszać. 

7.  Wyjąć kurczaka z piekarnika i wystudzić. Po wystudzeniu 
porwać na kawałki lub pokroić. Dodać kawałki pieczonego 
kurczaka do majonezu. 

8.  Rozsmarować kurczaka w majonezie na przekrojonym 
pieczywie. 

 Ułożyć pomidory, bekon, przykryć drugim kawałkiem 
pieczywa i przekroić na pół. Podawać.

Na 1 porcję
2 mandarynki

3 piersi z kurczaka bez kości

Na 1 porcję
1 łyżeczka kurkumy
1 ¼ łyżki stołowej chili w proszku

1 łyżka stołowa siekanej szalotki

1 łyżka stołowa posiekanego imbiru

¾ kubka cukru

¾ kubka wina ryżowego

1 łyżeczka kolendry

Na 1 porcję
1 cytryna

½ kubka majonezu

3 plastry bekonu

½ pomidora

2 kromki chleba wielozbożowego

2 liście sałaty rzymskiej 

1 pierś z kurczaka bez kości

Na 1 porcję
1 łyżeczka siekanego 
czosnku
1/8 łyżeczki tymianku

1 łyżeczka oliwy z oliwek

Na 1 porcję
1 łyżka majonezu

1 łyżeczka siekanego szczypiorku

1 łyżeczka parmezanu

1 cytryna

szczypta  pieprzu

 Składniki:

Przyprawy

 Składniki:

Marynata Sos

 Sposób przygotowania:  Sposób przygotowania:
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Sałatka z grillowanych warzyw  
z dressingiem sojowym 

Wyjątkowe poł ączenie smaków doskonałe  
do serwowania na ciepło lub zmino. 

1.  Gotować czarną soję aż ziarna zmiękną.  
Zdjąć z kuchenki i odstawić do wystygnięcia. 

2.  Wycisnąć ziarna soi z mlekiem. W misce 
wymieszać pulpę i pozostałe składniki dress-
ingu. Odstawić na bok.  

3.  Bakłażana i dynię pokroić w cienkie plasterki 
(dobrze sprawdzi się obieraczka). Pokroić 
paprykę w podłużne paseczki. Włożyć warzywa 
na rozgrzaną patelnię, dodać pieprz.  
Smażyć mieszając aż warzywa zmiękną.

4.  Opłukać sałatę i porwać na kawałki odpowied-
niej wielkości do sałatki. Przełożyć do miski.

5.  Przełożyć warzywa z patelni do miski z sałatą 
i polać dressingiem sojowym. Udekorować 
pomidorkami koktajlowymi. 

Na 1 porcję
¼ kubka sałaty rzymskiej
1 gałązka pomidorków koktajlowych 

Na 1 porcję
½ kubka bakłażana
½ kubka dyni
½ papryki
szczypta pieprzu

Na 1 porcję
¼ kubka gotowanej czarnej soi
2 łyżki mleka
½ kubka majonezu
½ łyżeczki oleju sezamowego
½ łyżeczki octu jabłkowego
1 łyżeczka musztardy
2 łyżki stołowe miodu
szczypta pieprzu

 Składniki:

Warzywa do grillowania

Dressing z czarnej soi 

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Podczas wyciskania ziaren soi 
dodawać porcje razem z mlekiem 
stopniowo, by uniknąć zablokowania 
śruby wyciskającej. 
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Hamburgery

Amerykańska klasyka w nowoczesnym, zdrowym wydaniu, dzięki .

1. Wycisnąć marchewki, seler i szpinak.  
Przelać sok do odpowiedniego pojemnika  
i przechowywać w lodówce do wykorzystania 
w kolejnym przepisie. Zebrać pulpę. 

2.  Do miski wbić jajka, dodać pulpę warzywną, 
wołowinę, wieprzowinę i cebulę. Dokładnie 
wymieszać. Dodawać bułkę tartą aż do uzy-
skania pożądanej konsystencji. 

3.  Wykładać około 2 łyżki stołowe masy,  
by uformować kotleciki.

4.  Rozgrzać patelnię na średnim ogniu.  
Wyłożyć kotleciki na patelnię, smażyć aż będą 
gotowe. 

5.  Podawać na bułeczce, w sałatce lub według 
uznania. 

Na 1 porcję
1 duża marchewka → 1 łyżka stołowa 
pulpy z marchewki
2 łodygi selera → 2 łyżeczki pulpy  
z selera
¼ kubka szpinaku → 2 łyżeczki pulpy 
ze szpinaku
2 jajka
¾ kubka mielonej wołowiny
¾ kubka mielonej wieprzowiny
2 łyżki stołowe siekanej cebuli
3 ¼ łyżki bułki tartej
szczypta pieprzu

 Składniki:  Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Nieusmażone kotleciki 
można przechowywać w odpowied-
nim pojemniku w zamrażarce,  
do przygotowania w przyszłości.
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1.  Umyć i pokroić marchewkę  
i seler, obrać i posiekać cebulę. 

 Wycisnąć warzywa. Sok przelać 
do odpowiedniego pojemnika 
i przechowywać w lodówce do 
wykorzystania w kolejnym prze-
pisie. Zebrać pulpę.

2.  Umyć i pokroić bazylię w drob-
ne paseczki. W małej miseczce 
wymieszać wbite jajka. 

3.  W misce wymieszać mieloną 
wołowinę, pulpę warzywną, jaj-
ka, czosnek, pietruszkę i pieprz. 

 Wymieszać wszystko dokładnie. 
Mieszając dodawać powoli 
bułkę tartą i wyrobić masę. 

4.  Rozgrzać piekarnik do 175˚C.
 Uformować z masy kulki, wyko-

rzystując 1 ½ łyżki mieszaniny 

na porcję. Ułożyć kulki na tacy 
wyłożonej papierem do piecze-
nia. 

 Piec w piekarniku aż będą goto-
we. Należy uważać, by nie spiec 
zbyt mocno. 

5.  Podawać jako przystawkę lub 
dodać do ulubionego dania 
włoskiego. 

Klopsiki
Doskonałe jako przystawka lub dodatek 

do włoskiego dania. 
Na 1 porcję
1 duża marchewka → 1 ½  łyżki pulpy  
z marchewki
2 łodygi selera → 2 łyżeczki pulpy z selera
1 mała cebula → 1 ½ łyżki pulpy z cebuli
3 listki świeżej bazylii
1 jajko
¾ kubka mielonej wołowiny
2 łyżki stołowe bułki tartej
2 łyżeczki zmiażdżonego czosnku
1 łyżeczka sosu worcestershire 
3 łyżeczki świeżej pietruszki
szczypta pieprzu

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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71

Warzywna lasagna

To pochodzące z północnych Włoch danie to doskonały sposób, by wprowadzić do 
diety Twojej rodziny jeszcze więcej warzyw. 

1.  Rozgrzać piekarnik do temperatury 175˚C.
2.  Umyć marchewkę, seler, jabłko i szpinak. 
 Wycisnąć. Sok przelać do odpowiedniego 

pojemnika i przechowywać w lodówce do wy-
korzystania w kolejnym przepisie. Zebrać pulpę. 

3.  Rozgrzać patelnię na średnim ogniu.  
Dodać pulpę, przyprawić i smażyć mieszając.

4.  W dużym naczyniu zagotować wodę.  
Ugotować makaron lasagna al dente.

5.  Ułożyć makaron lasagna na dnie natłuszczone-
go naczynia do zapiekania. Rozsmarować sos 
mięsny, sos béchamel, posypać serem.  
Wyłożyć kolejną warstwę makaronu.  
Ułożyć mieszankę warzyw. Powtórzyć ułożenie, 
tak by utworzyć około 5 warstw.  
Na wierzch ułożyć ser mozzarella. 

6.  Piec w piekarniku 30 minut.
7.  Podawać na gorąco.

Na 2 porcje
2 marchewki → 1 ½ łyżki stołowej 
pulpy z marchewki
3 łodygi selera → 2 łyżeczki pulpy  
z selera
½ jabłka
½ kubka szpinaku → 2 łyżki pulpy 
szpinakowej
szczypta pieprzu
5 płatów makaronu lasagna
¾ kubka sosu mięsnego
2 łyżki stołowe sosu béchamel
½ kubka mozzarelli

 Składniki:  Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Zamiast szpinaku według uznania 
można użyć innych zielonych warzyw, 
jarmużu, brokułów, itp. 
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Ravioli szpinakowe
Włoskie delicje! Pyszne, świeże i aromatyczne, takie jak być powinno dzięki  

.

1.  Wycisnąć szpinak. Przelać sok do odpowiedniego 
pojemnika i przechowywać w lodówce do wykorzy-
stania w kolejnym przepisie. Zebrać pulpę.

2.  Wymieszać ser ricotta z pulpą i przyprawić. 

3.  Posmarować jedną stronę ciasta ravioli żółtkiem jajka. 
Nałożyć nadzienie, złożyć i wykończyć widelcem 
brzegi, by uformować kształt. 

4.  Zemleć czosnek i posiekać drobno szczypiorek. 

5.  Gotować ravioli we wrzącej wodzie przez około 3 mi-
nuty, do momentu aż pierożki wypłyną na powierzch-
nię. Delikatnie odcedzić.

6.  Rozgrzać patelnię na średnim ogniu, dodać czosnek  
i smażyć aż lekko zbrązowieje. 

 Dodać małże i smażyć mieszając przez 3-4 minuty. 
Dodać białe wino, przykryć patelnię pokrywą  
i gotować jeszcze przez 5 minut. 

7.  Zdjąć pokrywę, dodać sos pomidorowy i ravioli, deli-
katnie mieszając tak, by nie uszkodzić ravioli, dodać 
szczypiorek.

 Kiedy sos zgęstnieje, zdjąć patelnię z kuchenki  
i podać danie.

Na 1 porcję
1 ¼ łyżki sera ricotta
½ kubka szpinaku → 2 łyżki pulpy 
szpinakowej
szczypta pieprzu
¼ kubka ciasta do ravioli
(Wyrobić własne ciasto lub kupić 
gotową mieszankę)
1 żółtko jajka
2 łyżki stołowe czosnku
½ łyżeczki szczypiorku
1 puszka małż manila 
1 łyżeczka białego wina
½ kubka sosu pomidorowego

 Składniki:

 

 Sposób przygotowania:
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Makaron z jarmużem 
(Potrzebna będzie maszynka do makaronu) 

Jarmuż to super warzywo sprawiające, że danie to jest bezkonkurencyjnie zdrowe.

1.  Umyć i posiekać jarmuż na kawałki (tak, by 
łatwo przechodziły przez podajnik). Wycisnąć.

2.  W misce wymieszać mąkę, jajko, sok z jarmużu 
i oliwę z oliwek. Wyrobić ciasto. 

3.  Włożyć ciasto do lodówki na 30 minut.

4.  Włożyć ciasto do maszynki do makaronu  
i uformować makaron fettuccini.

5.  W naczyniu zagotować wodę na makaron, 
dodać makaron i gotować około 7 minut. 

6.  Patelnię rozgrzać na średnim ogniu, dodać 
czosnek i smażyć aż zbrązowieje. 

 Wlać bullion drobiowy i odstawić do 
wystygnięcia. 

7.  Przełożyć makaron na patelnię i wyłożyć na 
wierzch składniki. Zdjąć patelnię z kuchenki, 
przełożyć makaron na talerze i posypać par-
mezanem. Gotowe! 

Na 1 porcję
½ kubka jarmużu
1¼ kubka mąki (mąki na chleb)
2 jajka
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki stołowe siekanego 
czosnku
¼ kubka bulionu drobiowego
2 łyżeczki tartego parmezanu
szczypta pieprzu
1½ łyżki oliwy z oliwek extra 
virgin

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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1.  Zmiksować jagody ze świeżą 
śmietaną, mlekiem, miodem i 
mleczkiem skondensowanym. 

2.  Wycisnąć.
3.  Wymieszać sok i pulpę, przelać 

do odpowiednich pojemników  
i zamrozić. 

4.  Wyjąć z zamrażarki i odczekać 
aż sorbet stopnieje, wówczas 
łatwiej jest podać deser.

Sorbet z owoców  
le śnych

Pyszny niskokaloryczny deser, o małej zawartości cukru, bogaty w antyoksydanty  
i o pełnym smaku. 

Na 4 porcje
¼ kubka jagód
¾ kubka malin
½ kubka truskawek
¼ kubka jeżyn
1 ½ kubka świeżej śmietany
½ kubka mleka 
¼ kubka miodu
½ kubka mleka skondensowanego

 Składniki:  Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Można użyć morożonych owoców 
zamiast świeżych, by osiagnąć ten 
sam efekt. Przed wyciśnięciem 
odstaw owoce, by rozmarzły. 
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 1.   Rozpuścić żelatynę w zimnej wodzie. 
Podgrzać dżem i mleko w kąpieli wodnej. 
Dodać żelatynę i dokładnie wymieszać. 

2.   W misce ubić śmietanę, dodać mieszankę 
z naczynia i wymieszać. Nałożyć do 
preferowanych foremek (naczyń na mus), 
pozostawić w lodówce do schłodzenia  
i zgęstnienia, a następnie podawać.

1.  Umyć i wycisnąć borówki. 

2.  Do naczynia dodać sok, pulpę  
i cukier, umieścić na kuchence,  
i zagotować. Zredukować do 
około 1/3 ilości. Dodać sok z cy-
tryny i kontynuować do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji.

3.  Przełożyć do pojemnika  
i schłodzić.

Borówkowy dżem Borówkowy mus

Borówkowy dżem i mus 
Przepyszny sposób, aby uchwycić smak i korzyści, jakie oferują bogate  
w antyoksydanty borówki. 

Na 4 porcje
1¼ kubka borówek
¾ kubka cukru
3 łyżki wody
1 cytryna → 2 ½ łyżeczki soku 
cytrynowego

Na 4 porcje
1½ łyżeczki żelatyny
½ kubka dżemu borówkowego
1¼ łyżeczki mleka
½ kubka ubitej śmietany kremówki
½ kubka jogurtu naturalnego

 Składniki:
Borówkowy dżem Borówkowy mus

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Dżem jest gotowy, gdy ilość 
zostanie zredukowana do połowy. 
Choć może wyglądać na rzadki, 
gęstnieje po wystudzeniu.  
Nie należy go przegotować.
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1.  Nagrzać piekarnik do 150° C.

2.  Umyć i pokroić gruszkę. 
Wycisnąć z mlekiem.

3.  W misce połączyć jajko, żółtko, 
cukier, miksturę z soku/mleka 
z gruszki i pulpę z gruszki.  
Dodać skrobię kukurydzianą  
i mąkę, wymieszać. 

4.  Wypełnić kokilki w ¾ pojemności 
i piec w piekarniku przez 30 
minut. 

5. Wyjąć z piekarnika. Pozostawić do ostudzenia, przenieść do lodówki i schłodzić. Udekorować plastrem gruszki  
i podawać.

Budyń gruszkowy
Prosty, elegancki przepis, dzięki któremu budyń wygląda i smakuje, jakby jego 
przygotowaniu poświęcono godziny w kuchni.

Na 4 porcje
1 gruszka
¼ kubka mleka
2 jajka
1 żółtko
¾ kubka cukru
3 łyżki skrobi kukurydzianej 
2 łyżeczki mąki

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Bananowy piaskowiec

Zapach podczas pieczenia tego ciasta jest niebiański. Domowej roboty, przygo-
towany w prosty sposób dzięki .

1. Nagrzać piekarnik do 175° C.

2.  Wysmarować masłem brytfannę na ciasto. 

3.  W misce połączyć mąkę i sodę oczyszczoną. 

4.  Obrać i pokroić banana na kawałki, wymie-
szać z mlekiem i wycisnąć. 

5.  W oddzielnej misce połączyć mleko i sok z ba-
nana z masłem, cukrem, ekstraktem z wanilii 
i pulpą. Dobrze wymieszać. Powoli doda-
wać do masy jajka, jedno po drugim. Kiedy 
wszystko zostanie dobrze połączone  
i wymieszane, dodać mąkę zmieszaną z sodą 
oczyszczoną i solą. Ciasto delikatnie zamie-
szać, dodać cynamon. 

6.  Przelać ciasto do brytfanny, włożyć do piekar-
nika, piec przez 30 minut. 

Na 4 porcje
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka mąki
4 banany 
¼ szklanki mleka
½ szklanki miękkiego masła
½ szklanki cukru 
2 jajka
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
½ łyżeczki cynamonu
½ łyżeczki soli

 Składniki:  Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Samych bananów nie da się wyci-
snąć optymalnie. 
Należy wycisnąć je z mlekiem,  
aby uniknąć zatkania urządzenia. 
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Muffiny miodowo
- buraczane

Subtelny smak i wyjątkowa tekstura sprawiają, że muffiny są wyjątkowo pyszne.

1. Wycisnąć buraki. Sok przelać do pojemnika próż-
niowego VacSy, szczelnie zamknąć i pozostawić  
w lodówce do wykorzystania później.  
Zebrać pulpę.

2.  Nagrzać piekarnik do 175° C.

3.  W mniejszej misce połączyć mąkę, kakao w proszku 
i mielone migdały, wszystko wymieszać. 

4.  W naczyniu rozpuścić masło tak, aby było lekko 
brązowe. 

5.  Do większej miski dodać miód, ekstrakt z wanilii  
i wszystko wymieszać. Powoli dodać jajko miesza-
jąc. Kiedy wszystko dokładnie się rozpuści  
i połączy, dodać mieszaninę z mąką  
i masło. 

6.  Na końcu dodać pulpę z buraków i ugnieść wszyst-
ko razem. 

7.  Wypełnić wysmarowane masłem foremki na 
muffiny w ¾ pojemności i piec przez 15 minut, do 
momentu, kiedy muffiny odskoczą po dotknięciu. 

Na 4 porcje
½ szklanki mąki
1 łyżka kakao w proszku
¼ szklanki mielonych migdałów
½ szklanki masła
2 jajka
½ szklanki cukru
2 łyżki miodu
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
2 buraki → ½ szklanki pulpy z buraka

 Składniki:  Sposób przygotowania:



Drinki
Sok paprykowo-truskawkowy – Strona 32
Słodki i cierpki, idealny dla osób preferujących napoje bezalkoholowe.

Mojito limonkowe – Strona 94
Fantastyczny i orzeźwiający, ten drink będzie gwiazdą przyjęcia.

Przystawka
Cytrynowo-imbirowy dressing do sałatki – Strona 146
Prosty, smaczny dressing. Idealny do niemal każdej sałatki.

KOLACJA Z MENU BY

Dzięki  przygotowywanie kreatywnie unikatowego, rozkosznego  
i pełnowartościowego, pożywnego przyjęcia jest przysłowiową "bułką z masłem"!  
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Zupa ziemniaczano-jabłkowa – Strona 40
Sycąca, smaczna i pożywna.

Danie główne
Polędwica wołowa z sosem z owocu granatu – Strona 108
Egzotyczny smak sprawia, że ta potrawa wyróżnia się, a Twoje przyjęcie pozostaje na 
długo w pamięci.

Deser
Galaretka z owocu granatu i kokosa – Strona 122
Lekka i słodka. Rozkosz dla podniebienia.

Ciasto kokosowe – Strona 158
Przepyszne zwieńczenie perfekcyjnego posiłku.
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1. Przekroić granat na pół, wyjąć 
pestki i wycisnąć. 

2.  Umyć maliny i wycisnąć je 
razem z wodą, aby zapobiec 
zatkaniu urządzenia. Obrać 
pomarańczę, podzielić na 
części i wycisnąć. 

3.  Pulpę przenieść do pojemnika 
próżniowego, zamknąć szczel-
nie i przechować w lodówce do 
wykorzystania w późniejszym 
czasie.  

4.  Do shaker’a z lodem, wódką 
i grenadiną dodać sok. 
Wstrząsnąć, wymieszać, 
nalać do szklanek do martini, 
udekorować kilkoma pestkami 
granatu i podawać. 

Koktajl Martini o smaku granatu
Regenerujący owoc granatu wzbogaca klasyczne martini o eleganckie i korzystne  
dla zdrowia unowocześnienie.

Na 3-4 porcje
1 granat
½ szklanki malin  →  ¼ szklanki soku  
malinowego 
3 łyżki wody
1 pomarańcza  →  ¼ szklanki soku 
pomarańczowego
60 ml wódki malinowej 
30 ml grenadiny
½ szklanki lodu

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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1. Umyć i wysuszyć ręcznikiem 
papierowym liście mięty. 
Porwać listki na małe kawałki. 
Obrać cytrynę, pokroić w 
ćwiartki. Obrać jedną limonkę 
i pokroić w ćwiartki. Przekroić 
drugą limonkę na pół i pokroić 
w cienkie krążki (do dekoracji). 
Obrać drugą połowę i pokroić, 
aby zmieściła się do wyciskarki. 
Wycisnąć obraną cytrynę  
i limonki.

2.  Sok z wyciśniętej cytryny i li-
monki nalać do szklanki, dodać 
listki mięty i syrop z agawy, 
dobrze wymieszać. Nalać rum, 
dodać lód i tonik. Udekorować 
krążkami limonki i podawać.

Limonkowe Mojito
Ulubiony napój Ernesta Hemingway’a metodą .

Na 2 porcje
4 listki mięty
½ cytryny
2 limonki
1½ łyżki syropu z agawy
45 ml rumu gold
150 ml toniku
½ szklanki lodu

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Koktajl 
Berry Berry 
Margarita 
Rewolucja o smaku świeżych jagód w meksykańskim wydaniu...

1. Umyć truskawki, usunąć szypułki i przekroić na 
pół. Obrać pomarańczę, umyć borówki i maliny. 
Wycisnąć wszystko, zaczynając od truskawek. 

2.  Dodać tequilę, likier triple sec i syrop z agawy. 
Wymieszać wszystko. Nalać do szklanek wypeł-
nionych pokruszonym lodem i podawać. 

Na 2 porcje
30 truskawek
½ szklanki borówek
½ szklanki malin
1 pomarańcza
15 ml tequili

15 ml likieru triple sec
20 ml syropu z agawy

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Koktajl  
„Pijalna  

szarlotka” 
Idealny latem w upalne dni lub  

w zimne zimowe noce. 

1. Umyć jabłko, pokroić na 6 części. (usunąć pestki.) Wycisnąć.
2.  Sok jabłkowy przelać do szklanki lub kufla, dodać i wymieszać z whiskey, 

syropem z agawy i cydrem. (w przypadku chęci podania napoju na  
ciepło, należy przed dodaniem podgrzać cydr.) 

3.  Udekorować laską cynamonu i serwować. 

Na 2 porcje
1 jabłko
15 ml syropu z agawy
90 ml cydru jabłkowego
23 ml whiskey
1 laska cynamonu

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Daiquiri truskawkowe 

Wspaniały i orzeźwiający koktajl daiquiri, którym Twoi goście będą zachwyceni

1. Umyć truskawki i usunąć szypułki. Wycisnąć.
2.  Obrać i wycisnąć limonkę i cytrynę.
3.  Dodać i wymieszać syrop z agawy, wodę 

gazowaną i rum. 
4.  Nalać do szklanek wypełnionych pokruszonym 

lodem.

Na 2-3 porcje
30 truskawek
½  limonki
½  cytryny
1 ½  łyżki syropu z agawy
15 ml rumu
1 szklanka wody gazowanej o smaku 
cytrynowym

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Napój z zielonych  
winogron Grape - ade

Orzeźwiający, musujący napój, który ugasi pragnienie. 

1. Umyć winogrona i usunąć pestki. Wycisnąć.

2.  Dodać syrop z agawy i wodę gazowaną. 

3.  Serwować w szklankach wypełnionych  
kruszonym lodem. 

Na 2 porcje
50 zielonych winogron bez pestek
15 ml syropu z agawy
150 ml wody gazowanej
1 szklanka dobrze pokruszonego lodu

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Koktajl Mango-rita
Najważniejszy składnik przyjęcia o niespodziewanym smaku. 
Mango-rita jest przeznaczona do tego, by stać się “ tym” nowym drinkiem,  
o którym wszyscy będą mówić! 

1. Obrać mango, przekroić wzdłuż na pół i usunąć 
pestki. Wycisnąć. Odłożyć na bok kilka plastrów 
do dekoracji.

2.  Obrać i pokroić limonkę na 4 części. Wycisnąć. 

3.  Dodać syrop z agawy, tequilę, limonkę i likier 
triple sec do soku. 

4.  Przelać do szklanek wypełnionych pokruszonym 
lodem. Udekorować pokrojonym plastrem 
mango i podawać.

Na 2 porcje
4 owoce mango
1 limonka
1 szklanka pokruszonego lodu
15 ml tequili
15 ml likieru triple sec

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Cooler wiśniowo
-cytrynowy

Cierpko-kwaskowate wiśnie zawierają melatoninę, dlatego ten napój orzeźwia i relaksuje.

1.  Umyć wiśnie i usunąć pestki i szypułki.
Wycisnąć. 

2.  Obrać cytrynę, wycisnąć. 

3.  Dodać syrop z agawy do soków i wymieszać.

4.   Do szklanek nałożyć lód, nalać sok, następnie 
dodać wodę, serwować.

Na 2 porcje
12 wiśni
½ cytryny
1 szklanka lodu
150 ml wody
15 ml syropu z agawy

 Składniki:  Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Dodać wódkę, aby  
przygotować wiśniowe  
martini. 
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Świeże sosy
Dzięki tym inspirującym sosom, możliwości przygotowaniaTwoich kreatywnych  
potraw są nieskończone. 

Na 2 porcje
100 g żurawiny
3 ½ łyżki cukru
45 ml wody

Na 2 porcje
2 granaty
3 łyżki octu balsamicznego
2 łyżki masła

Na 2 porcje
1 cytryna
1 limonka
1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżka miodu
szczypta pieprzu

 Składniki:  Sposób przygotowania:

Sos żurawinowy

Sos z granatu

Dressing cytrusowy

Sos żurawinowy
1. Umyć żurawinę, usunąć szypułki i wycisnąć.

2.  W naczyniu zagrzać sok. Dodać miód, wodę 
i doprowadzić do wrzenia. Zredukować 
temperaturę, kontynuować mieszanie dopóki 
mieszanka nie zgęstnieje i nie zredukuje się  
o połowę. 

3.  Zdjąć ze źródła ciepła, schłodzić i podawać.

Sos z granatu
1. Pokroić granat na 4 części. Oddzielić ziarna 

i wycisnąć. 

2.  Dodać sok do naczynia z octem balsamicz-
nym i doprowadzić do wrzenia. Zredukować 
dopływ ciepła i kontynuować mieszanie 
dopóki mieszanka nie zgęstnieje i jej objętość 
nie będzie zredukowana o połowę.

3.  Dodać masło i dobrze wymieszać. 
Podawać na ciepło lub schłodzony.

Dressing cytrusowy
1.  Obrać cytrynę i limonkę, pokroić na 4 części  

i wycisnąć. 

2.  W misce połączyć sok, oliwę z oliwek, miód 
i pieprz. Dobrze wymieszać przed polaniem 
ulubionej potrawy. 
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1.  Przygotować sos z granatu ze 
strony 101 i odłożyć na bok.

2.   Mięso zapeklować, zamknąć 
w pojemniku lub torebce 
foliowej VacSy i odstawić do 
lodówki. Marynować przez co 
najmniej 3 godziny. 

3.   Nagrzać piekarnik do 160-165°C. 
Obrać i pokroić ziemniaki, 
umieścić w misce z oliwą z 
oliwek i pieprzem, obtoczyć je 
mieszanką. Przenieść na papier 

do pieczenia i piec przez 20-25 
minut (dopóki ziemniaki nie 
zmiękną). 

4.   Rozgrzać naczynie i smażyć 
polędwicę dopóki nie zbrązo-
wieje z obu stron. Zmniejszyć 
dopływ ciepła i smażyć wedle 
uznania i do momentu osią-
gnięcia pożądanego stopnia 
wysmażenia. 

5.   Polędwicę polać sosem  
z granatu i podawać z zapie-
czonymi ziemniakami. 

Polędwica wołowa z sosem z granatu  
 i ziemniakami

Egzotyczna wersja amerykańskiego standardu. 

Na 1 porcję
Przepis na stronie 101

Na 1 porcję
1 łyżka posiekanego świeżego 
rozmarynu
200 g polędwicy wołowej
5 łyżek oliwy z oliwek
szczypta pieprzu

Na 1 porcję
300 g ziemniaków
2 łyżki oliwy z oliwek
szczypta pieprzu

Sos z granatu Marynata do polędwiczek Ziemniaki

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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1.  Przygotować dressing cytruso-
wy i odłożyć na bok.

2.    W naczyniu zagotować wodę 
z ziarnami pieprzu, liściem 
laurowym i cebulą. Dodać 
krewetki i gotować aż uzyskają 
różowy odcień. Wyciągnąć z 
wody i schłodzić. 

3.    Przygotować ¼ szklanki kule-
czek z kantalupy/melona  
i ¼ szklanki kuleczek z arbuza 
(użyć wykrawacza do kulek z 
melona). Nałożyć do naczynia 
do serwowania, dodać ostu-
dzone krewetki, polać dressin-
giem cytrusowym i podawać 
schłodzone. 

Krewetki królewskie z dressingiem 
melonowo - cytrusowym 

Pomysłowa i modna przystawka z krewetek dzięki 

Na 1 porcję
Przepis na stronie 101

Na 1 porcję
300 g krewetek  
(obranych i oczyszczonych)
1 liść laurowy
¼  szklanki pokrojonej cebuli
3 ziarenka pieprzu
¼  szklanki melona  
(zwykłego lub kantalupy)
¼  szklanki arbuza

 Składniki:

Dressing cytrusowy

Podstawa

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Nie nakładaj dressing’u aż do  
momentu podania.
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1.    Obrać awokado, przekroić na 
pół, usunąć pestkę i pokroić w 
kostkę. Umyć szpinak i pokroić 
w długość “łatwą do zjedzenia”. 
Wycisnąć awokado i szpinak  
z bulionem drobiowym. 

2.  W naczyniu podsmażyć szalotki 
aż będą zeszklone. Zredukować 
dopływ ciepła do średniego, 
dodać wyciśniętą mieszankę  

i śmietanę kremówkę i gotować 
wszystko przez 10 minut.  
Doprawić, zdjąć z kuchenki  
i pozostawić do ochłodzenia. 

3.   Umyć i oczyścić krewetki.  
W plastikowej, wytrzymałej 
torebce zamarynować krewetki 
w czosnku i proszku chili przez 
30 minut. Rozgrzać naczynie, 

dodać krewetki. Podsmażać mie-
szając w wysokiej temperaturze aż 
krewetki będą różowe (całkowicie 
ugotowane). Zdjąć ze źródła ciepła 
i pozostawić do ostudzenia. 

4.   Nałożyć zupę z awokado do miski, 
na wierzchu dodać krewetki, posy-
pać gałką muszkatołową, odrobi-
ną oliwy z oliwek i podawać. 

Zupa z awokado i szpinaku  
z krewetkami chili

Kremowa, chłodna, z ostrą nutą, zupa, która trafia w podniebienie każdego.

Na 1 porcję
6 krewetek 
(obranych i oczyszczonych)
2 łyżeczki czosnku
2 łyżeczki papryczki chili  
w proszku
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej

Na 1 porcję
2 awokado
90 g szpinaku
1½ szklanki bulionu drobiowego 
(z kurczaka)
1½ łyżeczki szalotek
¾ szklanki śmietany kremowej
szczypta pieprzu
1 łyżka oliwy z oliwek

 Składniki: Marynata z krewetek

 Wskazówka
Zupę można podawać  
zarówno na ciepło,  
jak i na zimno. 

 Sposób przygotowania:
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Paluszki grissini z prosciut to  
i owocowym dipem

Dodaj swoim przekąskom typu finger food nowej jakości, dzięki .

1.  Obrać pomarańczę i podzielić na cząstki. 
Obrać banana i pokroić na kawałki.  
Wycisnąć banana, a następnie pomarańczę. 

2.   Wymieszać razem pulpę i sok, dodać jogurt 
 i miód i znów całość wymieszać. Schłodzić. 

3.   Owinąć plastry prosciutto wokół paluszków 
grissini i ułożyć na półmisku lub talerzu do 
serwowania. Sos dip – nałożyć do małej miski 
i podawać.

Na 1 porcję
1 pomarańcza
1 banan
150 ml jogurtu naturalnego
1 łyżeczka miodu
4-6 grissini (paluszki chlebowe)
4-6 cienkich plastrów prosciutto 
(szynki parmeńskiej)

 Składniki:

Dip owocowy

 Sposób przygotowania:
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Czerwone gazpacho  
z arbuza

Za gorąco by gotować? Ta wiosenno-letnia zupa jest prosta, pyszna i gotowa 
w mgnieniu oka!

1.   Obrać arbuza i pokroić na kawałki.  
Obrać limonkę i pokroić na 4 części.  
Umyć i pokroić paprykę. Wszystko wycisnąć. 

2.   Obrać i pokroić (wycisnąć) czosnek.  
Dodać czosnek do soku i wymieszać 
dokładnie.  
Przecedzić mieszaninę do miski, dodać wodę  
i przyprawić pieprzem. 

3.   Schłodzić zupę w lodówce przez około 
30 minut, udekorować koperkiem i serwować.

Na 1 porcję
1½ szklanki arbuza bez pestek
½ szklanki kantalupy 
1 limonka
1 czerwona papryka
3 łyżeczki wyciśniętego czosnku
30 ml wody
½ łyżki oliwy z oliwek
szczypta pieprzu
szczypta koperku

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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Zupa z melona z paluszkiem grissini 
owiniętym szynką prosciut to 

Melon i mięta tworzą niebiańskie poł ączenie w tej zdecydowanie letniej zupie.

1.  Obrać i usunąć pestki z melona. Pokroić na 
kawałki. Obrać limonkę i przekroić na 4 części. 
Umyć i wysuszyć listki mięty. Wszystko razem 
wycisnąć.

2.    Dodać melonowy likier i cukier do soku. 
Dobrze wymieszać, aby cukier całkowicie się 
rozpuścił. Schłodzić. 

3.    Korzystając z wykrawacza kulek z melona, 
wykroić 5 – 6 kuleczek z kantalupy. Owinąć 
plaster prosciutto wokół paluszka grissini.

4.   Nałożyć schłodzoną zupę do talerza lub miski, 
dodać kulki z kantalupy, udekorować palusz-
kiem grissini z prosciutto i podawać.

Na 1 porcję
½ szklanki melona
2 łyżeczki mięty
3 łyżeczki likieru melonowego
½ limonki
2 łyżeczki cukru
 30 g kantalupy
grissini (paluszki chlebowe)
1 cienki plaster szynki prosciutto

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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1.  Umyć zielone winogrona  
i usunąć łodyżki. Obrać 
i pokroić cytrynę na 4 
części. Wycisnąć składniki. 
(Pozostawić kilka winogron 
w całości do dodania ich do 
lodów). 

2.   Dodać chardonnay i cukier do 
soku, następnie zamieszać aż 
cukier się rozpuści.

3.   Dodać całe winogrona do 
mieszanki, wlać do foremek do 
lodów na patyku, przenieść do 
zamrażarki i pozostawić. 

4.   Podawać, kiedy lody 
całkowicie zamarzną.

Lody na patyku  
o smaku zielonych winogron

Orzeźwiający i wyjątkowy przysmak dla dorosłych, który można również przygoto-
wać dla dzieci, po prostu nie dodając do nich alkoholu. 

Na 4 porcje
1¼ szklanki zielonych winogron, 
bez pestek
1 cytryna
1 szklanka wina chardonnay 
½ szklanki słodziku (syrop z agawy, 
cukier, substytut cukru) 

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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1.   Przekroić granat na pół i oddzielić 
nasiona. Obrać cytrynę i pokroić 
na 4 części. Wycisnąć nasiona 
granatu i cytrynę. 

2.    Podgrzać w naczyniu mleko koko-
sowe w temperaturze wyższej niż 
średnia. Dodać cukier i mieszać 
do momentu rozpuszczenia. 

3.   Rozpuścić żelatynę na galaretkę 
kokosową w ¼ szklanki zimnej 
wody.

4.   Dodać żelatynę do naczynia z 
mieszanką z mlekiem kokosowym 
i mieszać aż żelatyna się rozpuści. 

5.   Usunąć ze źródła ciepła i wymie-
szać z jogurtem naturalnym.

6.   Wlać do szklanek lub pucharków 
deserowych do ½ pojemności 
i pozostawić w lodówce przez 
godzinę do zgęstnienia i stward-
nienia. 

7.   Podgrzać sok z granatu i sok z 
cytryny w naczyniu w średniej 
temperaturze. Dodać cukier i mie-
szać do momentu jego rozpusz-
czenia. 

8.    Rozpuścić żelatynę na galaretkę 
z granatu w ¼ szklanki zimnej 
wody.

9.    Dodać żelatynę do naczynia z 
mieszanką soku z granatu i cytry-
nowego i zamieszać aż żelatyna 
się rozpuści.

10.   Zdjąć z kuchenki i wlać mieszankę 
na górę zgęstniałej mieszanki 
żelatyny kokosowej, aby wypełnić 
nią szklanki (pucharki) deserowe. 

11.  Pozostawić w lodówce na 2 godzi-
ny.

12. Podawać na zimno.

Galaretka z owocu  
granatu i kokosa

Owocowa, orzechowa, kremowa, po prostu mniam!

Na 4 porcje
½ łyżki żelatyny
½ kubka mleka kokosowego
2½ łyżki cukru
½ kubka jogurtu naturalnego

Na 4 porcje
½ łyżki żelatyny
4 granaty → 270 ml soku  
z owocu granatu
1 cytryna
2½ łyżki cukru

 Składniki: Galaretka z kokosa Galaretka z owocu granatu

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Aby wykonać dwuwarstwowy deser, 
należy wlać galaretkę z owocu granatu  
z góry, na galaretkę z kokosa jednak 
dopiero wtedy, gdy galaretka z kokosa 
już została schłodzona i zgęstniała. 
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1.   Wymieszać razem mąkę, zmielone migdały i cukier puder. Dodać zimne masło i ugniatać. Dodać jajko 
i kontynuować ugniatanie. Uformować kształt piłki z ciasta i umieścić w lodówce, pozostawiając na 30 minut 
do wyrośnięcia. 

2.    Wyjąć ciasto z lodówki i podzielić na części i wyłożyć nim dno papilotek na muffiny w formie blaszanej,  
w której umieszczone są papilotki. Odstawić do lodówki.

3.   Nagrzać piekarnik na 160 - 165° C. 
4.  Obrać pomarańczę i podzielić na cząstki. Wycisnąć. 
5.   Wlać wyciśnięty sok i pulpę do naczynia. Dodać brązowy cukier i podgrzewać w wysokiej temperaturze  

aż mieszanka zgęstnieje do konsystencji dżemu.
6.  Rozpuścić czekoladę i masło w kąpieli wodnej.
7.   W misce wymieszać mąkę, kakao w proszku i proszek do pieczenia. Dodać jajka, jedno po drugim mieszając 

cały czas. Powoli dodać ugotowaną pomarańczową mieszankę. Zamieszać. Dodać masę z czekoladą  
i masłem.  
Kiedy wszystkie składniki się połączą, dodać drobno posiekane orzechy laskowe i delikatnie wymieszać.

8.  Napełnić masą papilotki na muffinki, pokrywając znajdujące się w nich już ciasto. Piec przez 30 minut bądź 
do momentu, w którym muffinki odskoczą po dotknięciu.

Tarta brownie o smaku  
pomarańczy i orzecha laskowego

To wspaniałe poł ączenie wydobywa to, co najlepsze z obu smaków.

Na 4 porcje
¾ kubka mąki
1½ łyżki zmielonych migdałów
2½ łyżki cukru pudru
½ kubka masła
1 małe jajko 

Na 4 porcje
2 pomarańcze
½ kubka brązowego cukru
½ kubka gorzkiej czekolady do 
gotowania
2 ½ łyżki masła
½ kubka mąki 
1 łyżka kakao w proszku
1 łyżka proszku do pieczenia
3 jajka
¼ kubka drobno posiekanych 
orzechów laskowych

 Składniki: Kruche ciasto Pomarańczowy brownie

 Sposób przygotowania:
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1.   Rozpuścić żelatynę w ¼ kubka 
zimnej wody.

2.   Cytryny przekroić na pół i 
wyskrobać. (Użyć skórek jako 
naczynek). Wycisnąć wyskro-
bany środek - miąższ cytryny.

3.   Sok wlać do naczynia i dopro-
wadzić do wrzenia. Dodać do 
naczynia cukier, żelatynę  
i mieszać całość do całkowite-
go rozpuszczenia. 

4.   Ułożyć skórki cytryny na 
talerzu. Zdjąć sok ze źródła cie-
pła, schłodzić do temperatury 
pokojowej i wlać do połówek 
cytryny. Odstawić do lodówki 
do zgęstnienia. Podawać na 
zimno. 

Cytrusowa galaretka 
Kreatywna prezentacja i słodko-kwaśny smak sprawią, że ten przysmak zdobędzie 
uznanie zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Na 4 porcje
½ łyżki żelatyny
4 cytryny
1 pomarańcza
½ kubka cukru

 Składniki:  Sposób przygotowania:





Dieta i uroda
Część 3
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1.   Umyć truskawki i gruszkę. 
Usunąć łodygi i szypułki. 
Truskawki przekroić na pół, 
gruszkę pokroić na 8 kawałków 
(usunąć pestki).

2.   Banana pokroić w kawałki. 
Zmiksować razem banana, 
mleko i jogurt. Wycisnąć. 
Pozbyć się pulpy. 

3.   Wycisnąć truskawki. 
  Połączyć truskawki i bananową 

masę, wymieszać wszystko  
i podawać.

Owocowy smoothie  
bez tłuszczu

Pełnowartościowy, zdrowy i pełen smaku. Zapomnisz, że nie zawiera tłuszczu.

Na 2 porcje
20 truskawek
½ gruszki
¾ kubka mleka beztłuszczowego
½ kubka jogurtu
½ banana

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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1.   Umyć suche ziarna soi. 
Namoczyć i pozostawić  
w wodzie na co najmniej 12 
godzin.

2.   Gotować ziarna soi w 4½ 
kubka wody aż zmiękną. 
Wyjąć z naczynia i odstawić do 
lodówki do schłodzenia.

3.   Kiedy ziarna soi będą już 
zimne, wycisnąć. Można je 
posłodzić do smaku miodem, 
syropem z agawy lub syropem 
klonowym.

4.  Podawać na zimno.

Mleko sojowe
Domowe mleko sojowe smakuje lepiej, jest zdrowsze i opłaca się bardziej dla  
Twojego budżetu domowego, niż to kupowane w sklepie. 

Na 4 porcje
4¼ kubki wody
¾ kubka ziaren soi

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Shake z dyni z tofu
Czekoladowo-bananowy  

smoothie na mleku  
sojowym z migdałami

Bananowo-ananasowy  
smoothie na mleku sojowym 

Truskawkowy 
smoothie na mleku 
sojowym 
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Shake’i i smoothie na bazie mleka sojowego
Nieskończona ilość możliwości i poł ączeń, dzięki Twojej wyobraźni.

Na 2 porcje
½ dyni
¾ kubka tofu
¾ kubka mleka sojowego (Przepis na stronie 127)
¼ kubka jogurtu
2 łyżki słodzonego mleka skondensowanego

Na 2 porcje
3 banany
1½ kubka mleka sojowego (Przepis na stronie 127)
2 łyżeczki drobno pokrojonych surowych 
migdałów
1½ łyżki syropu czekoladowego

Na 2 porcje
30 truskawek
¼ kubka malin
¾ kubka mleka sojowego (Przepis na stronie 127)

Na 2 porcje
1 banan
¾ kubka mleka sojowego (Przepis na stronie 127)
¾ kubka pokrojonego ananasa

 Składniki:  Sposób przygotowania:
Shake z dyni z tofu

Czekoladowo-bananowy smoothie na mleku sojowym z migdałami

Truskawkowy smoothie na mleku sojowym 

Bananowo-ananasowy smoothie na mleku sojowym 

 Wskazówka
Wszystkie koktajle można podać z lodem 
lub wymieszać je z kruszonym lodem już 
w trakcie przygotowania. Można również 
przechować w lodówce składniki przed 
wyciśnięciem, aby powstały zimne shake’i  
i smoothie's bez dodawania lodu.

1. Nagrzać piekarnik do 150° C. Przekroić dynię na pół. Umieścić połowę 
dyni na papierze do pieczenia i piec przez 20 minut.

2. Wyjąć, odstawić do schłodzenia, wyskrobać wnętrze do miski. Dodać 
tofu, mleko sojowe i jogurt i wszystko razem wymieszać. Wycisnąć 
używając do tego .

3. Dodać skondensowane mleko do wyciśniętego soku dla posłodzenia  
i otrzymania pożądanej konsystencji.

4. Podawać na zimno.

1.  Obrać i pokroić banany. Pomieszać z ½ mleka sojowego i wycisnąć.
2.  Wymieszać resztę mleka sojowego z wyciśniętą mieszanką. 
 Dodać migdały i syrop czekoladowy.
 Energicznie wymieszać.
3.  Schłodzić i podawać na zimno.

1.  Umyć truskawki i maliny. 
 Z truskawek usunąć szypułki . 
 Przekroić większe truskawki na pół. 
 Wycisnąć truskawki. 
2.  Wymieszać maliny z mlekiem. Wycisnąć.
3.  Dodać syrop z agawy dla osłodzenia, jeżeli to konieczne. 
4.  Podawać na zimno.

1.  Obrać i pokroić banana. 
 Pomieszać z mlekiem sojowym i wycisnąć.
2.  Wycisnąć ananasa.
3.  Wymieszać i podawać.
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Mleczny shake  
o smaku kiwi 

Bogaty w białko i witaminę C, ten shake jest równie odżywczy, co smaczny.

1. Obrać kiwi i przekroić na 4 kawałki.
2.   Połączyć z mleko z mlekiem skondensowanym 

i jogurtem.  
Dodać kiwi i zamieszać. Wycisnąć.

3.  Podawać na zimno.

Na 2 porcje
5 kiwi
½ kubka mleka sojowego, mleka 
migdałowego lub mleka krowiego 
¼ kubka jogurtu
2 łyżki słodzonego mleka skondenso-
wanego

 Składniki:  Sposób przygotowania:



132         Część 3 l Dieta i uroda

Mleko sojowe  
o smaku szpinaku  
z bananemMleko sojowe  

o smaku kapusty  
z bananem
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Mleko sojowe  
o smaku szpinaku  
z bananem

Niezrównany napój dla pielęgnacji 
skóry,zachowania piękna i urody.

Mleko sojowe o smaku 
kapusty z bananem

Niska kaloryczność i niski indeks  
glikemiczny sprawiają, że jest to  
idealny napój dietetyczny.

1.  Obrać i pokroić banana.
2.  Umyć, osuszyć i pokroić kapustę.
3.  Obrać i przekroić kiwi na 4 części.
4.   Wycisnąć 1,2 i 3 w kolejności wraz z taką 

samą ilością mleka sojowego. 
5.   Dodać mieszając syrop z agawy do smaku i 

podawać. 

1.  Obrać i pokroić banana. Wymieszać z połową mleka 
sojowego i wycisnąć.

2.   Umyć i pokroić szpinak. Wymieszać z pozostałą 
połową mleka sojowego i wycisnąć. 

3.    Zamieszać wszystko razem, dodać mieszając syrop z 
agawy i podawać.

Na 2 porcje
1 banan
½ kubka pokrojonej kapusty
1 kiwi
¾ kubka mleka sojowego
1½ łyżki syropu z agawy

Na 2 porcje
1 banan
1 kubek liści szpinaku
¾ kubka mleka sojowego
2 łyżeczki syropu z agawy

Mleko sojowe o smaku kapusty z bananem

 Składniki:
Mleko sojowe o smaku szpinaku z bananem

 Składniki:

 Sposób przygotowania:  Sposób przygotowania:
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1.  Umyć seler, jabłko i szpinak  
i pokroić w dogodne kawałki. 

2.   Szpinak zblanszować w naczy-
niu z wodą przez 3 minuty.

3.   Wszystko wycisnąć. Wyciśnięty 
sok pozostawić w lodówce 
i schłodzić.

4.  Dobrze schłodzony, przelać  
do miski. Wymieszać, przypra-
wić według uznania pieprzem, 
posypać cynamonem  
i podawać.

Gazpacho z selera
Orzeźwiająca, chłodząca w gorące letnie dni, ta wersja klasycznej hiszpańskiej zupy  
pomidorowej na zimno jest wyśmienita. 

Na 1 porcję
¼ kubka pokrojonego selera 
1 jabłko
¼ kubka pokrojonej cebuli
¼ kubka pokrojonego szpinaku 
szczypta pieprzu
cynamon do posypania  
i wykończenia dania

 Składniki:

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Dla uzyskania gęstszej konsystencji, 
należy dodać odrobinę pulpy.  
To również poprawi i wzmocni 
wartość odżywczą.
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1.  Obrać i pokroić ½ ogórka.
(Można zrezygnować z obiera-
nia, pozostawić skórkę wedle 
preferencji.) Wycisnąć i zebrać 
pulpę.

2.   Przekroić cytrynę na pół, obrać 
i wycisnąć. Zachować sok.

3.   Dodać i wymieszać 2 łyżeczki 
pulpy z ogórka i sok z cytryny 
z jogurtem. 

4.  Dobrze schłodzić i podawać.

Jogurt ogórkowy
O niskiej zawartości cukru, bogaty w białko, wysublimowany sposób na rozpoczęcie dnia!

Na 1 porcję
½ dużego ogórka → 2 łyżeczki 
pulpy z ogórka
¼ kubka jogurtu naturalnego
½ cytryny

 Składniki:

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Dla przygotowania doskonałej maski 
do pielęgnacji skóry twarzy, należy 
zastosować zamiast cytryny aloes. 
Koi, łagodzi, redukuje zaczerwienie-
nie i obrzęki.
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1.  W dużym naczyniu zagotować wodę. Sparzyć bu-
raki ćwikłowe (przez około 1 minutę). Usunąć liście 
i natychmiast opłukać pod lodowatą wodą, aby 
zachować ich kolor. Delikatnie rozłożyć płasko na 
ręczniku papierowym, drugim suchym ręcznikiem 
papierowym osuszyć je delikatnie dotykając  
z wierzchu. Powinny być całkowicie suche. 

2.  Wyłożyć posmarowaną masłem formę na terrinę 
kawałkiem pergaminu. Ułożyć w środku liście z bu-
raków tak, aby całkowicie zakryć dno i boki formy. 
Powinny one częściowo zwisać po bokach, tak by 
na końcu je zagiąć i zakryć nimi ukończoną terrinę. 

3.   Umyć i pokroić wszystkie produkty. 
 Wycisnąć i zebrać pulpę.
4.   Rozgrzać naczynie w średniej temperaturze. 
  Dodać pulpę z pomidorów, gotować póki nie zmięk-

nie i przyprawić pieprzem. Zdjąć ze źródła ciepła i 
odstawić na bok. 

5.   Ponowić krok z punktu 4 kolejno z każdym warzy-
wem. Pozostawić do ostygnięcia. 

6.   Nagrzać piekarnik do 175° C.
7.   Zaczynając od marchewki, wymieszać pulpę ze 

śmietaną kremówką i jajkiem. Ubijać wszystko 
dokładnie, po czym łyżką wyłożyć do formy  
z terriną. Równomiernie rozsmarować. 

8.   Powtórzyć proces z każdym warzywem, z wyjątkiem 
czerwonej papryki. 

9.   Ubijać jajko z parmezanem i dodać do terriny. 
Górną warstwą będzie czerwona papryka, śmietana 
kremówka i masa jajeczna.

10.   Zagiąć zwisające po bokach liście buraka, okładając 
nimi wierzch i piec w kąpieli wodnej przez godzinę. 

11.   Wyjąć z piekarnika i pozostawić do całkowitego 
ostygnięcia. Jeżeli jest to możliwe, pozostawić  
i przechować w lodówce przez noc dla dokładnego 
ułożenia i utrwalenia.  

12.  Podawać na zimno lub schłodzone.

Warstwowa terrina warzywna 
Kunszt złożenia sprawia, że ta potrawa jest ucztą zarówno dla oczu, jak i dla podniebienia.

Na 2 porcje
8 dużych liści botwinki
6 większych pomidorów → 1 kubek pulpy z pomidora
4 marchewki → ½ kubka pulpy z marchewki
2 ½ ziemniaka → ½ kubka pulpy z ziemniaka
3 czerwone papryki → ½ kubka pulpy z czerwonej papryki
1 kubek groszku (można użyć świeżego lub mrożonego) 
5 mniejszych jajek
2 ¼ kubka śmietany kremówki 
½ kubka sera parmezan

 Składniki:

 Sposób przygotowania:

 Wskazówka
Ugotować sok winogronowy  
i żelatynę w podwójnym naczyniu. 
Kiedy zgęstnieje, rozsmarować na 
papierze do pieczenia w postaci 
cienkiej warstwy, pozostawić aż 
stwardnieje. Kiedy już stwardnieje, 
udekorować górę potrawy. 
Poprawi i wzbogaci to wygląd 
Twojego dania, jak i jego smak.
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1.  Obrać i pokroić cytrynę i imbir. Wycisnąć i zachować sok.

2.  Połączyć wszystkie składniki w misce i dokładnie wymieszać.

3.  Przełożyć do naczynia przeznaczonego do serwowania 

dressingu do sałatki i schłodzić.

4.  Podawać razem z ulubioną sałatką lub daniem!

Cytrynowo-imbirowy 
dressing do sałatek 

Ten kwaskowaty, pikantny i dodający energii sos wspaniale współgra niemal ze wszystkim!

Na 1 porcję
1 cytryna → 2 łyżki soku z cytryny
1½ korzenia imbiru→ 1½ łyżki soku z imbiru
1 łyżka oliwy z oliwek
3 łyżki oleju z orzecha włoskiego
½ łyżki oleju sezamowego
1 łyżeczka miodu
½ łyżeczki posiekanej pietruszki 
szczypta pieprzu

 Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Pomidorowa salsaBruschet ta

Ulubione włoskie danie przygotowane metodą .

Bruschet ta 
1.  Obrać ogórek i pokroić w kawałki. Wycisnąć. 

Zebrać niezbędną ilość pulpy. 
2.   Umyć i pokroić pomidory. Wycisnąć.  

Zebrać otrzymaną pulpę. 
3.   Umieścić pulpę w misce, następnie dodać 

oliwę z oliwek i pieprz. Delikatnie wymieszać. 
4.   Zapiekać kromki bagietki do uzyskania złoto 

- brązowego koloru. Pozostawić do ostygnię-
cia. 

5.   Dodać ser mozzarella na zapieczonych krom-
kach bagietki, wszystko wykończyć mieszan-
ką z pulpy.

6.   Udekorować listkami bazylii (listki należy 
porwać) i polać zredukowanym sosem balsa-
mico.

7.  Można podawać.

Pomidorowa salsa
1.  Umyć i pokroić każdego pomidora na 4 kawałki.  

Wycisnąć. Zebrać zarówno pulpę, jak i otrzymany 
sok. 

2.   Obrać cytrynę i pokroić na cząstki. Wycisnąć.  
Zachować tylko sok. 

3.   Umyć i pokroić papryki. Wycisnąć.  
Zebrać tylko pulpę. 

4.  Pokroić czosnek, cebulę i kolendrę.
5.   Połączyć i pomieszać sok z pomidora z pulpą,  

sokiem z cytryny, pulpą z papryk, cebulą, czosnkiem  
i kolendrą. Dokładnie wymieszać.  
Przyprawić wedle preferencji.

6.  Schłodzić i podawać.

Na 1 porcję
1 bagietka
1 ogórek
2 pomidory
1 łyżka oliwy z oliwek
szczypta pieprzu
mozzarella 
3 łyżki sosu balsamico 
sos balsamico

Na 1 porcję
3 pomidory 
1 cytryna
2 papryki
2 ząbki czosnku
1 cebula
kolendra (według uznania)
szczypta pieprzu

Bruschet ta
 Składniki:

Pomidorowa salsa
 Składniki:

 Sposób przygotowania:  Sposób przygotowania:
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1. Umyć i pokroić na pół papryki, odłożyć na bok.
2.  Piekarnik nagrzać do 175° C.
3.  Wycisnąć wszystkie warzywa z wyjątkiem cebuli i kukurydzy. Zebrać pulpę.
4.   Rozgrzać patelnię, dodać cebulę, kukurydzę i pulpę warzywną, podsmażyć 

mieszając. 
5.   Papryki umieścić na blasze do pieczenia i używając łyżki wypełnić je mieszanką 

z patelni. Na wierzchu dodać ser mozzarella i skropić oliwą z oliwek. 
6.  Piec przez 10 minut.
7.  Serwować na gorąco. 

Faszerowane papryki
Kolorowe, smaczne i pełne zdrowia! Wspaniałe jako dodatek lub przystawka, lecz wystarczająco 
sycące również jako danie główne. 

Na 1 porcję
½ kubka pokrojonej cebuli
2 łyżki kukurydzy 
¼ kubka pokrojonego brokułu → 1 łyżka pulpy  
z brokułu
¼ kubka pokrojonego kalafiora → 1 łyżka pulpy  
z kalafiora
¼ kubka pokrojonego ziemniaka → 1 łyżka pulpy  
z ziemniaka
¼ jabłka → 1 łyżka pulpy z jabłka
¼ kubka liści szpinaku → 1 łyżka pulpy ze szpinaku
szczypta pieprzu

Na 1 porcję
1 papryka
2 łyżki sera mozzarella
1½ łyżki oliwy z oliwy

 Składniki:  Składniki:

Farsz Papryki

 Sposób przygotowania:
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1. Wycisnąć bazylię i zabrać pulpę. 
2.   W misce połączyć pulpę z bazylii i wszystkie 

pozostałe składniki.
3.   Podawać z pokrojoną w kromki bagietką  

w formie pysznej przystawki lub w postaci sosu 
do makaronu jako zdrowe danie główne. 

Bazyliowe pesto Caprese 

Jako dip lub krem do posmarowania pieczywa jest bezkonkurencyjne, ale możesz również wy-
korzystać je do makaronu jako ciekawe urozmaicenie sosu pomidorowego. 

Na 1 porcję
¾ kubka liści ze świeżej bazylii →  
2 łyżki bazyliowej pulpy
¼ kubka orzeszków piniowych
½ łyżki ziaren sezamu
½ kubka oliwy z oliwek

 Składniki:  Sposób przygotowania: 
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1.  Rozpuścić żelatynę w ¼ filiżanki 
zimnej wody. 

2.   Wycisnąć ziarna soi i zebrać pulpę. 
3.   W misce połączyć pulpę z ziaren 

soi, serek mascarpone i mleko 
sojowe. Dokładnie wymieszać. 
Kontynuując mieszanie dodawać 
cukier. Kiedy wszystko się połączy 
i rozpuści, dodać 3½ łyżki świeżej 
śmietany i żelatynę. 

4.   W oddzielnej misce ubić pozo-

stałą część świeżej śmietany. 
Następnie stopniowo dodawać 
mieszaninę z punktu 3. Ubijać 
póki nie zostanie uformowany 
delikatny krem. 

5.   W misce połączyć ½ kubka cukru 
i ½ kubka wody (syrop cukrowy).

  Całkowicie rozpuścić i dodać 
espresso. Zanurzyć i namoczyć 
biszkopty w mieszance, do 
momentu kiedy nią nasiąkną. 

6.   W kokilce warstwami układać 

biszkopty i krem tiramisu.
  (Liczba warstw zależy od głębo-

kości kokilki/naczynia deserowe-
go).

7.   Przenieść do lodówki i pozo-
stawić do schłodzenia na co 
najmniej 2 godziny.

8.   Oprószyć kakaowym proszkiem 
i podawać na zimno.

Krem Tiramisu na 
mleku sojowym

Na 4 porcje
1 łyżeczka żelatyny
¾ kubka soi → ¼ kubka pulpy z soi
1¼  kubka serka mascarpone
¼  kubka mleka sojowego 
¼ kubka cukru
¾  kubka świeżej śmietany

Na 4 porcje
12 biszkoptów
½ filiżanki espresso
½ kubka syropu z cukru 
(połowa cukru, połowa wody)
½ łyżeczki sproszkowanego 
kakao 

Krem Tiramisu na mleku sojowym Biszkopty o smaku espresso  Składniki:

 Sposób przygotowania:
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Crème Brulee  
na mleku sojowym z kawą 

Crème Brulee na 
mleku sojowym z kawą 

Panna Cot ta na mleku 
sojowym z cynamonem 
Ten kremowy włoski deser jest 
niebiańskim zwieńczeniem każdego 
posiłku.

Uwodzicielski, kuszący sekret Crème 
Brulee leży w kruchym, karmelizowanym 
wierzchu i delikatnym kremie. 

1.  Rozpuścić żelatynę w ¾  kubka zimnej wody. 
2.   Podgrzać mleko sojowe w naczyniu do tem-

peratury ok 35-40° C. Dodać żelatynę  
i wymieszać. 

3.   Kontynuować mieszanie i dodać syrop 
klonowy i gałkę muszkatołową. 

4.   Przelać do deserowych kokilek i pozostawić 
do stwardnienia i zgęstnienia w lodówce na 
co najmniej 2 godziny.

5.   Posypać sproszkowanym cynamonem  
i podawać.

1. Piekarnik nagrzać do 150° C.
2.   W naczyniu rozgrzać mleko sojowe do temperatury 

35-40° C.
3.   W misce ubić żółtka z jajek i syrop klonowy, po 

trochu w trakcie dodając śmietanę kremówkę.
4.  Zaparzyć espresso. 
5.   Dodać mleko sojowe i espresso do mieszanki z 

żółtkami, kremówką i syropem i wymieszać. Należy 
delikatnie mieszać, aby uniknąć tworzenia piany. 

6.   Masę należy przełożyć łyżką do deserowych kokilek 
a następnie umieścić na blasze do pieczenia. 

7.   Nalać i wypełnić wodą blachę do pieczenia do 
połowy wysokości kokilek. 

8.   Piec przez około 40 minut aż crème brulee będzie 
gotowy, lecz wciąż trzęsący się na środku. 

9.   Pozostawić do schłodzenia w lodówce na co najm-
niej 2 godziny.

10.  Wyjąć z lodówki i oprószyć cukrem, użyć palnika do 
karmelizacji. 

11. Podawać.

Na 1 porcję
¾ łyżki żelatyny
1½ kubka mleka sojowego
½ kubka syropu klonowego lub syropu  
z agawy
½ łyżeczki sproszkowanego cynamonu
szczypta gałki muszkatołowej

Na 1 porcję
¼ kubka syropu klonowego lub syropu  
z agawy
4 żółtka 
1½ kubka mleka sojowego
¼ filiżanki espresso 
1 kubek śmietany kremówki
szczypta cukru

 Składniki:  Składniki:

 Sposób przygotowania:  Sposób przygotowania:
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1. Piekarnik nagrzać do 175° C.
2.  Umyć i pokroić marchewki. Wycisnąć. Pulpę zebrać. 
3.  Do miski dodać cukier i wymieszać. Powoli dodawać jajka, jedno po drugim, a następnie dodać olej. 
4.   Do drugiej miski dodać mąkę, cynamon, sodę oczyszczoną i proszek do pieczenia. Powoli dodać do miski  

z mieszanką z cukrem i kontynuować miksowanie do momentu uzyskania jednolitej konsystencji.
5.  Dodać pulpę marchewkową i orzechy. Delikatnie wszystko wymieszać.
6.   Wypełnić wysmarowaną formę na ciasto do ¾ wysokości. Piec przez 25 minut lub do momentu, w którym 

ciasto odskoczy. Ciasto będzie gotowe, kiedy po naciśnięciu palcem na ciasto powróci do stanu pierwot-
nego. 

7.  Wyjąć z piekarnika i pozostawić do ostygnięcia. 
8.  Serek śmietankowy wyjąć z lodówki, pozostawić w temperaturze pokojowej aż rozmięknie.
9.   Do miski dodać serek śmietankowy, jogurt, cukier puder i ekstrakt waniliowy. Ubijać aż polewa będzie 

puszysta.
10. Polać schłodzone ciasto polewą.
11. Podawać.

Ciasto marchwiowe
Przepis na najbardziej soczyste ciasto przygotowane w łatwy i zdrowy sposób dzięki Twojemu 

.

Na 4 porcje
3 większe jajka
1 kubek cukru
szczypta soli
¼ kubka oleju
½  kubka mąki 
szczypta proszku do pieczenia
cynamon 
4 większe marchewki → ¾ kubka pulpy
2½ łyżki grubo posiekanych orzechów włoskich 
¼ łyżeczki sody oczyszczonej

Na 4 porcje
¼ kubka jogurtu naturalnego
½ kubka serka śmietankowego
3½ łyżki cukru pudru
¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego

 Składniki:
Ciasto Polewa

 Sposób przygotowania:
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1.  Namoczyć żelatynę w ¼ kubka zimnej wody. 
2. Obrać awokado i usunąć pestkę. 
  Pokroić w kawałki i wycisnąć z 1 szklanką 

mleka.
3.   Ugotować pozostałą ½ kubka mleka w kąpieli 

wodnej. Dodać cukier i żelatynę i mieszać 
dopóki wszystkie składniki nie rozpuszczą się 
całkowicie. 

4.   Dodać wyciśnięty sok do podwójnego naczy-
nia. Dobrze wymieszać. 

5.   Zdjąć ze źródła ciepła i przelać do pucharków 
na budyń, włożyć do lodówki do schłodzenia  
i zgęstnienia.

6.  Podawać na zimno.

Budyń z awokado

Delikatny, kremowy i rozkoszny, wydaje się niekonwencjonalny tylko do momentu, 
w którym go skosztujesz.

Na 4 porcje
½ łyżeczki żelatyny 
2 awokado
1½  kubka mleka
¼  kubka cukru

 Składniki:  Sposób przygotowania:
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