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KILKA SŁÓW O PRZEPISACH 

Sałatki  

Sałatki są doskonałym pomysłem na lunch, po pierwsze szybko się je 

przygotowuje, po drugie jest nieskończenie wiele możliwości ich przygotowania. 

Zajrzyj do swojej lodówki, a na pewno znajdziesz tam składniki na sałatkę. 

Aby jednak sałatka dostarczyła więcej energi, nie może składać się z samych 

warzyw. Dodaj do niej rośliny strączkowe, ugotowane kasze, orzechy i pestki. Jeśli 

nada taka sałatka ma za mało kalorii, zjedz ją z kromką dobrego chleba. 

Poniższe przepisy to sałatki, które często jemy w domu, nie tylko na lunche, ale 

również serwujemy je naszym gościom na różnych imprezach. Prawie do każdej 

sałatki podała możliwości modyfikacji. Najczęściej jednak otwieram lodówkę  i 

robię sałatkę z tego co mam, zawsze jest pyszna :) Nie ograniczaj się zatem tylko 

do tych przepisów, improwizuj i szukaj swoich ulubionych połączeń. 

Aby przyspieszyć przygotowanie sałatek gotuj większe ilości kasz i ryżu i trzymaj 

je w lodówce. Tak, abybyły gotowe, gdy chcesz przygotować sałatkę. 

Sałatka smakuje najlpiej i ma najwięcej witamin jeśli jest przygotowana rano przed 

pracą. Jeżeli jednak rano nie masz czasu, przygotuj sałatkę wieczorem i schowaj 

w lodówce w szczelnym pojemników. 

 

Makarony, kasze, ryż 

W tej części znajdziesz przepisy na dania z kaszy, ryżu i makaronu. Możesz 

zapakować je do pudełka i odgrzać w pracy w kuchence mikrofalowej. Wbrew 

pozorom, kuchenka mikrofalowa nie jest tak straszna i nie zamienia jedzenia w 

bezwartościową papkę. Jeśli masz do wyboru codziennie jeść kanapki, albo odgrzać 

obiad w mikrofali, wybierz to drugie. Postaraj się jednak nie podgrzewać dań w 

pudełkach plastikowych, które nie są do tego przeznaczone (odpowiednie 

oznaczenia powinno znajdować się na opakowaniu). Lepiej najpierw przełożyć 

obiad na talerz i dopiero podgrzewać. 

Uzupełniem dań w tej grupy powinny być surówki. Zabierz je do pracy w 

oddzielnym pudełku, a jeśli nie masz rano czasu ich zrobić, to chrup w pracy całe 

warzywa (marchewkę, paprykę, kalarepę). A surówkę zjedz je na kolację. 

Przygotowanie części z tych przepisów zajmuje tylo co ugotowanie makaronu. 

Część jednak gotuje się dłużej, ale nie wymaga Twojej obecności. Zaopatrz się w 

minutnik, który zawoła Cię do kuchni, kiedy danie będzie gotowe. Możesz oglądać 

film lub bawić się z dzieckiem, podczas gdy Twój obiad na kolejny dzień będzie się 

gotował. 

Gotowanie brązowego ryżu, czy kaszy pęczak przyspieszysz jeśli wcześniej 

namoczysz zboże na kilka godzin w zimnej wodzie. 
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Makaron wymieszaj z sosem dopiero po ostudzeniu (sosu i makaronu). Jeśli 

wymieszasz jeszcze ciepłe i zapakujesz do pudełka, makaron wchłonie część sosu 

i stanie się rozgotowaną kluchą. 

 

Kotlety bez mięsa 

Przygotowanie takich kotletów wbrew pozorom nie zajmuje dużo czasu, a pozwala 

wykorzystać resztki z innych potraw i resztki z wyciskania soku w wyciskarce. 

Wrzuć składniki do dużej miski i zmiksuj końcówką blendera. Podobnie jak przy 

sałatkach, możesz użyć swojej wyobraźni i testować nowe połączenia. 

Bazą do kotletów, dzięki której dobrze się sklejają jest ugotowana kasza jaglana 

(możesz odłożyć trochę kaszy jeśli szykujesz ją na śniadanie), lub namoczone 

płatki owsiane. Jeśli masa wyjdzie Ci za mokra, dosyp zmielonego siemienia 

lnianego i wstaw na godzinę do lodówki. 

Gotowe kotlety możesz jeść z surówką lub w bułce (na zimno w formie kanapki, 

lub na ciepło). Możesz je również zamrozić. 

 

Kanapki 

Kanapki również możesz zjeść na lunch, musisz je jednak dobrze skomponować. 

Wybierz pełnoziarniste pieczywo, pastę warzywną lub z roślin strączkowych i dużą 

ilość warzyw. Zmieniaj zielone liście, możesz użyć jarmuż, rukolą, natkę pietruszki, 

kapustę pekińką.  

Jeśli jesz na lunch kanapki, dołóż do nich owoc i warzywo (np. marchewkę).  

W takiej syuacji nie jedz już na śniadanie kanapek. Wybierz owsiankę lub kaszę 

jaglaną. Zamiast pieczywa możesz wykorzystać tortille. Uważej jednak bo te 

dostępne w sklepie zawierają konserwanty, więc nie jedz ich zbyt często. 

Przepisy na zdrowe pasty do kanapek znajdziesz w pliku z przepisami 

śniadaniowymi. 
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SAŁATKA Z KASZĄ BULGUR I BROKUŁEM 

Składniki: 

 szklanka ugotowanej kaszy bulgur 

 1/2 brokułu 

 6 suszonych pomidorów 

 2 łyżki pestek dyni 

 sól, pieprz 

 2 łyżki oleju z suszonych 

pomidorów 

 

Wykonanie: 

1. Brokuł umyj, podziel na różyczki i 

zmiksuj w pojemniku blendera. 

2. Suszone pomidory pokrój w małe 

kawałki. 

3. Wszystkie składniki umieść w 

misce, dodaj pieprz, sól i 

wymieszaj. 

 

Modyfikacje: 

1. Kaszę bulgur możesz zamień na kaszę jaglaną. 

2. Pestki dyni zamień na pestki słonecznika.  
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SAŁATKA Z KUSKUSEM I ZIELONYM 

OGÓRKIEM 

Składniki: 

 1/2 szklanki suchej kaszy kuskus 

 1 pęczek natki pietruszki 

 1 długi zielony ogórek 

 3 małe pomidory (około 250g) 

 3 duże liście kapusty pekińskiej 

 2 łyżki pestek dyni 

 sok z 1/2 cytryny 

 sól, pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Natkę pietruszki drobno posiekaj. 

2. Ogórka, pomidory pokrój w kostkę. 

Kapustę pekińską pokrój na małe 

kawałki. 

3. Dodaj sok z cytryny, pestki dyni, sól 

i pieprz. 

4. Dodaj suchą kaszę kuskus, wymieszaj i odstaw na godzinę. 

 

Modyfikacje: 

1. Kaszę kuskus zamień na ugotowaną kaszę jaglaną lub bulgur. 
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SAŁATKA ZIELONĄ SOCZEWICĄ I 

AWOKADO 

Składniki: 

 1 szklanka ugotowanej zielonej 

soczewicy 

 1/2 dużego awokado 

 3 suszone pomidory 

 1 kiszony ogórek 

 kilka liści sałaty rzymskiej 

 2 łyżki oleju z pomidorów 

 szczypta soli 

Wykonanie: 

1. Liście sałaty podrzyj na małe 

kawałki. 

2. Pomidory, awokado i ogórka 

kiszonego pokrój w kostkę. 

3. Dodaj soczewicę, sól, olej i 

wymieszaj. 

 

Modyfikacje: 

1. Sałatę rzymską zamień na jarmuż. 
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SAŁATKA Z KASZĄ GRYCZANĄ I 

CIECIERZYCĄ 

 

Składniki: 

 3/4 torebki ugotowanej kaszy 

gryczanej (75g przed 

ugotowaniem) 

 1 szklanka ugotowanej ciecierzycy 

(można wykorzystać puszkowaną) 

 1 długi zielony ogórek 

 10 rzodkiewek 

 garść liści rukoli 

 garść liści roszponki 

 dowolne kiełki (można pominąć) 

 2 łyżki oliwy z oliwek 

 sól (opcjonalnie) 

 

Wykonanie: 

1. Jeżeli korzystasz z suchych 

produktów ugotuj kaszę gryczaną i 

ciecierzycę. 

2. Ogórka i rzodkiewki pokrój w drobną kostkę. Liście rukoli i roszponki pokrój w 

paski. 

3.  Wszystkie składniki umieść w misce, dodaj sól, polej oliwą i wymieszaj. 
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SAŁATKA KASZĄ PĘCZAK I PIECZONYMI 

BURAKAMI 

Składniki: 

 1 szklanka suchej kaszy pęczak  

 2 duże buraki 

 20 suszonych śliwek 

 1/2 szklanki orzechów włoskich 

 1/2 dużego pęczka natki pietruszki 

 2 łyżki oliwy z oliwek 

 1 łyżka soku z cytryny 

 sól, pieprz 

Wykonanie: 

1. Kaszę pęczak namocz na kilka 

godzin w zimnej wodzie. 

2. Odcedź, zalej 2 szklankami nowej 

wody i gotuj kasza wciągnie całą 

wodę. Odstaw do wystygnięcia. 

3. Buraki zawiń w folię aluminiową i 

piecz przez 60 minut w temperaturze 180 stopni. Odstaw do wystygnięcia. 

4. W misce wymieszaj kaszę, buraki pokrojone w kostkę, śliwki pokrojone w paski 

i posiekaną natkę pietruszki. 

5. Dodaj sól, pieprz, olej i sok z cytryny. Ponownie wymieszaj. 

 

Modyfikacje: 

1. Natkę pietruszki zamień na jarmuż. 

2. Suszone śliwki zamień na rodzynki. 
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SAŁATKA CZARNĄ SOCZEWICĄ 

Składniki: 

 1 szklanka ugotowanej czarnej 

soczewicy  

 1/3 brokułu 

 2 małe pomidory 

 6 zielonych oliwek 

 3 czubate łyżki kukurydzy (około 

1/3 puszki) 

 2 łyżki ziaren słonecznika 

 sól, pieprz 

Wykonanie: 

1. Brokuł umyj, potnij na różyczki i 

zmiksuj w pojemniku blendera. 

2. Pomidory pokrój w kostkę, oliwki w 

paski. 

3. Kukurydzę odcedź i przepłucz 

zimną wodą na sitku. 

4. W misce wymieszaj brokuł, soczewicę, pomidory, kukurydzę, słonecznik, sól i 

pieprz. 

 

Modyfikacje: 

1. Świeże pomidory zamień na suszone, a zielone oliwki na czarne. 

2. Brokuł zamień na natkę pietruszki. 
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SAŁATKA Z TOFU I ZIELONYM GROSZKIEM 

Składniki: 

 1 kostka wędzonego tofu (180g) 

 1 czerwona papryka 

 2 kiszone ogórki 

 1/2 puszki zielonego groszku 

 1 marchewka 

 1 łyżka oleju 

 sól, pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Tofu, paprykę, ogórki pokrój w 

kostkę. 

2. Marchewkę zetrzyj na tarce. 

3. Groszek odcedź i opłucz na sitku. 

4. W misce wymieszaj wszystkie 

składniki razem z olejem, solą i 

pieprzem. 

 

Modyfikacje: 

1. Tofu zamień na inny wędzony ser (jeśli jest słony, nie dodawaj już soli) 

2. Kiszone ogórki zamień na konserwowe (pamiętaj jednak, że kiszone są dużo 

zdrowsze!). 
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SAŁATKA Z KASZĄ GRYCZANĄ I PAPRYKĄ 

Składniki: 

 1 szklanka kaszy gryczanej 

 1/2 czerwonej papryki 

 1/2 żółtej papryki 

 1/2 szklanki rodzynek 

 1/2 pęczka natki pietruszki 

 3 łyżki pestek dyni 

 2 łyżki orzechów włoskich 

 2 łyżki oleju rzepakowego (lub oliwy 

z oliwek) 

 sól, pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Kaszę gryczaną ugotuj i ostudź. 

2. Rodzynki namocz na kilka godzin w 

zimnej wodzie, lub na pół godziny w 

gorącej. Odcedź. 

3. Paprykę pokrój w kostkę, natkę pietruszki posiekaj. 

4. W misce wymieszaj wszystkie składniki razem z olejem, solą i pieprzem. 

 

Modyfikacje: 

3. Tofu zamień na inny wędzony ser (jeśli jest słony, nie dodawaj już soli) 

4. Kiszone ogórki zamień na konserwowe (pamiętaj jednak, że kiszone są dużo 

zdrowsze!). 
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SAŁATKA Z KAPUSTĄ PEKIŃSKĄ I 

CZERWONĄ FASOLĄ 

Składniki: 

 3 duże liście kapusty pekińskiej 

 1/3 żółtej papryki 

 1 mały pomidor 

 1 kiszony ogórek 

 8 oliwek 

 1/2 puszki czerwonej fasoli 

 2 łyżki oleju rzepakowego (lub oliwy 

z oliwek) 

 pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Kapustę pekińską pokrój w drobne 

kawałki. 

2. Pomidora i paprykę pokrój w 

kostkę. 

3. W misce wymieszaj wszystkie składniki razem z olejem i pieprzem. Ponieważ 

oliwki i fasola z puszki są słone, nie dodawaj już więcej soli. 

 

Modyfikacje: 

1. Czerwoną fasolę zamień na inne strączki (ciecierzycę lub zieloną soczewicę). 

2. Dodaj pół szklanki ugotowanego ryżu. 
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SAŁATKA Z KAPUSTĄ PEKIŃSKĄ I 

BURAKIEM 

Składniki: 

 3 duże liście kapusty pekińskiej 

 1/3 żółtej papryki 

 1 burak 

 1 kiszony ogórek 

 1/2 pęczka pietruszki 

 1/2 szklanki ugotowanej ciecierzycy 

 1/3 szklanki ziarenek słonecznika 

 2 łyżki oleju rzepakowego (lub oliwy 

z oliwek) 

 sól, pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Buraka owiń w folię aluminiową i 

piecz w piecu przez około godzinę 

(temperatura 180 stopni). Ostudź i 

pokrój w kostkę. 

2. Kapustę pekińską pokrój w drobne kawałki. 

3. Kiszonego ogórka i paprykę pokrój w kostkę. Natkę pietruszki drobno posiekaj. 

4. Ziarna słonecznika upraż na suchej patelni (wysyp na gorącą patelnię i mieszaj 

od czasu do czasu, aż będą zrumienione). 

5. W misce wymieszaj wszystkie składniki razem z olejem, solą i pieprzem. 
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SAŁATKA Z KASZĄ GRYCZANĄ 

Składniki: 

 1 szklanka kaszy gryczanej 

 3/4 szklanki soczewicy 

 4 suszone pomidory 

 1 pomidor 

 1/2 papryki 

 2 garście rukoli 

 ½ pęczka pietruszki 

 1/3 szklanki pestek dyni 

 1/3 szklanki rodzynek 

 2 łyżki oleju rzepakowego (lub oliwy 

z oliwek) 

 sól, pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Kaszę i soczewicę ugotuj w 

oddzielnych garnkach i zostaw do ostudzenia. 

2. Pomidory, paprykę pokrój w kostkę. Natkę pietruszki i rukolę posiekaj. 

3. Dodaj pestki dyni, rodzynki, sól, pieprz, oliwki i wszystko wymieszaj.  

Modyfikacje: 

1. Dodaj orzechy włoskie (1/3 szklanki). 

2. Rodzynki zamień na kiszonego ogórka i kilka oliwek. 
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MAKARON Z CUKINIĄ I FASOLĄ PINTO 

Składniki: 

 250g makaronu pełnoziarnistego 

 1/2 puszki fasoli pinto 

 2 cukinie (razem około 600g) 

 3 ząbki czosnku 

 1 łyżka oleju rzepakowego 

 2 łyżeczki majeranku 

 sól, pieprz 

 3 czubate łyżki płatków 

drożdżowych (można pominąć, ale 

bardzo polecam kupić te płatki)  

Wykonanie: 

1. Makaron ugotuj w osolonej wodzie. 

2. Na patelni podgrzej olej i zrumień 

na nim czosnek. 

3. Dodaj pokrojoną w kostkę cukinię i 

smaż 5 minut. 

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

ogniu (cukinia powinna być miękka i łatwo się rozpadać). 

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

duszenia. 

6. W garnku wymieszaj odcedzony makaron, cukinię i płatki drożdżowe. 

Modyfikacje: 

1. Fasolę pinto zamień na fasolę czerwoną (ugotowaną lub z puszki). 

2. Dodaj podsmażone kawałki kurczaka. 
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MAKARON ZE SZPINAKIEM I SUSZONYMI 

POMIDORAMI 

Składniki: 

 250 g makaronu 

 paczka mrożonego szpinaku (około 

500 g) 

 4 ząbki czosnku 

 6 suszonych pomidorów w oleju 

 2 łyżki oleju z suszonych 

pomidorów 

 1 łyżka soku z cytryny 

 2 łyżki płatków drożdżowych 

 sól, pieprz  

 

Wykonanie: 

1. W garnku podgrzej olej i zrumień na 

nim pokrojone w plasterki ząbki 

czosnku. 

2. Dodaj szpinak i gotuj około 10 minut. 

3. W tym czasie ugotuj makaron. 

4. Dodaj pokrojone w paski suszone pomidory, sól, pieprz, sok z cytryny i płatki 

drożdżowe. 

5. Przełóż makaron do szpinaku i wymieszaj. 
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MAKARON Z SOSEM POMIDOROWYM I 

TOFU 

Składniki: 

 1/2 kostki wędzonego tofu (około 

80-100g) 

 2 ząbki czosnku 

 1 mała cebula 

 2 łyżki oleju 

 karton przecieru pomidorowego 

 sól, pieprz 

 1 łyżeczka wędzonej papryki 

 300 g makaronu 

Wykonanie: 

1. W garnku podgrzej olej i podsmaż 

na nim czosnek pokrojony w plasterki 

oraz cebulę pokrojoną w kostkę. 

2. Tofu pokrusz widelcem (jak na 

tofucznicę) i podsmaż razem z cebulą. 

3. Dodaj przecier pomidorowy, sól, pieprz i wędzoną paprykę. 

4. Podgrzej i gotuj przez około 10 minut. W tym czasie ugotuj makaron. 

5. Gotowy sos wymieszaj z ugotowanym makaronem i podawaj. 

 

Modyfikacje: 

1. To podstawowy przepis na sos pomidorowy do makaronu. Jeśli pominiesz tofu 

na końcu możesz dodać ugotowaną fasolę, ciecierzycę lub podsmażone kawałki 

kurczaka (chociaż z mięsa radzimy zrezygnować). 
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MAKARON Z SOSEM POMIDOROWYM  

Z CZERWONĄ SOCZEWICĄ 

Składniki: 

 1 cebula 

 2 ząbki czosnku 

 2 marchewki 

 1 czerwona papryka 

 1 karton przecieru pomidorowego 

lub pomidory z puszki 

 1 szklanka czerwonej soczewicy 

 sól, pieprz, oregano, sos sojowy, 

płatki drożdżowe 

 1 kg makaronu pełnoziarnistego 

 

Wykonanie: 

1. W garnku rozgrzej olej, podsmaż na 

nim posiekaną cebulę i czosnek.  

2. Dodaj drobno pokrojoną marchewkę 

i paprykę, dolej odrobinę wody i duś do miękkości.  

3. W oddzielnym garnku ugotuj soczewicę (wrzuć na 5 minut do osolonego 

wrzątku).  

4. Gdy warzywa będą miękkie dodaj soczewicę, przecier pomidorowy i podgrzej. 

5. Przypraw do smaku i całość zmiksuj blenderem na gęsty sos.  

6. Sos podawaj z pełnoziarnistym makaronem. 

Modyfikacje: 

1. Całość posyp pestkami dyni, słonecznika, natką pietruszki lub kiełkami. 

2. Sos możesz wykorzystać również do kaszy. 
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KOMOSA RYŻOWA Z BROKUŁAMI I 

CZERWONĄ FASOLĄ 

Składniki: 

 1 szklanka komosy ryżowej 

 1 duża marchewka 

 1 czerwona lub żółta papryka (zimą 

korzystam z mrożonej) 

 1 mały brokuł 

 szklanka czerwonej fasoli, 

ugotowanej lub z puszki 

 sól  

 

Wykonanie: 

1. Komosę ryżową opłucz na sitku. 

2. Do garnka wlej 2 szklanki wody, 

dodaj komosę, pokrojone w kostkę 

marchewkę i paprykę oraz odrobinę 

soli. Doprowadź do wrzenia i gotuj 

przez około 30 minut (bez mieszania). 

3. Brokuł podziel na różyczki i ugotuj w niewielkiej ilości wody w oddzielnym 

garnku. 

4. Do ugotowanej komosy dodaj fasolę, brokuł i wymieszaj. 
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KASZA JAGLANA PO MEKSYKAŃSKU 

Składniki: 

 1 cebula 

 1 czerwona papryka (zimą i wiosną 

korzystam z mrożonej) 

 1 pomidor 

 2 i 1/2 kubka soku pomidorowego 

 3/4 kubka kaszy jaglanej 

 1/2 puszki kukurydzy 

 1 puszka czerwonej fasoli (lub 

szklanka ugotowanej czerwonej 

fasoli) 

 sól, pieprz 

 1 łyżeczka słodkiej suszonej 

papryki 

 1/2 łyżeczki ostrej suszonej papryki 

 1 łyżeczka kurkumy 

 1 łyżka oregano 

 2 łyżki oleju  

 

Wykonanie: 

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

2. Dodaj pokrojoną paprykę i podsmażaj chwilę, aż papryka zmięknie. 

3. Wlej sok pomidorowy, dodaj pokrojonego pomidora oraz przyprawy. 

4. Kaszę jaglaną opłucz na sitku i przelej wrzątkiem. 

5. Gdy sok pomidorowy zacznie się gotować, przełóż do niego kaszę jaglaną i gotuj 

około 20 minut. Pod koniec gotowania kilka razy zamieszaj. 

6. Fasolę i kukurydzę odcedź na sitku i przepłucz wodą. Dodaj do ugotowanej kaszy 

i zamieszaj. 
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KASZA GRYCZANA Z SOCZEWICĄ I SOSEM 

PIECZARKOWYM 

Składniki: 

 1 szklanka brązowej soczewicy 

 1 szklanka kaszy gryczanej 

 0,5 kg pieczarek 

 2 duże cebule 

 2 łyżki mąki pszennej 

 1 łyżka sosu sojowego 

 sól, pieprz 

Wykonanie: 

1. Soczewicę zalej wrzątkiem i odstaw 

na 30 minut. 

2. Odcedź i zalej nową wodą i ugotuj 

do miękkości. 

3. Kaszę gryczaną zalej podwójną 

ilością wody i gotuj bez mieszania 

około 15 minut. Wymieszaj z 

ugotowaną soczewicą. 

4. Na patelni rozgrzej olej i zrumień na 

nim drobno pokrojone cebule. 

5. Dodaj pieczarki pokrojone w plasterki, sól i pieprz. Podgrzewaj mieszając aż 

pieczarki puszczą sok. 

6. W szklance wody rozpuść 2 łyżki mąki (porządnie wymieszaj) i łyżkę sosu 

sojowego. Taką zawiesinę wlej do pieczarek. Wymieszaj i podgrzewaj kilka minut 

aż sos zgęstnieje. 

7. Nałóż kaszę z soczewicą na talerze i polej sosem. 

 

Modyfikacje: 

1. To podstawowy przepis na sos pieczarkowy, możesz go wykorzystać do ryżu 

lun makaronu. Dodaj dowolną surówkę :) 
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KASZA GRYCZANA Z PAPRYKĄ I 

PIECZARKAMI 

Składniki: 

 1 szklanka kaszy gryczanej 

 1 czerwona papryka (może być 

mrożona) 

 0,4 kg pieczarek 

 1 duża cebula 

 1 łyżka oleju 

 1/2 szklanki białego wytrawnego 

wina 

 karton przecieru pomidorowego 

(500 ml) 

 sól, pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Na dużej patelni rozgrzej olej i 

podsmaż na nim cebulę. 

2. Dodaj pokrojone w plasterki 

pieczarki. Smaż 5 minut. 

3. Dodaj pokrojoną w grubą kostkę paprykę, smaż kolejne 5 minut. 

4. Wlej wino, dodaj pieprz, sól. Wymieszaj i doprowadź do wrzenia. 

5. Dodaj przecier pomidorowy, wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 20-25 

minut, aż kasza wchłonie płyn i będzie miękka. Kilka razy zamieszaj. 

 

Modyfikacje: 

1. Na koniec możesz wymieszać z ugotowanymi strączkami (ciecierzycą lub 

zieloną soczewicą). 

2. Posyp natką pietruszki lub pestkami dyni. 
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KASZA JAGLANA Z PESTO Z JARMUŻU 

Składniki: 

 1 i 1/2 szklanki ugotowanej kaszy 

jaglanej 

 2 szklanki pociętego na paski 

świeżego jarmużu 

 1/2 szklanki orzechów nerkowca 

 1/4 szklanki oleju 

 skórka otarta z cytryny 

 2 łyżki płatków drożdżowych 

 sól, pieprz 

Wykonanie: 

1. Jarmuż umyj i wyrwij twardą łodygę. 

W tym celu złóż liść na pół i jedną ręką 

trzymaj łodygę, a drugą odrywaj liść, 

to szybszy i prostszy sposób niż jej 

wycinanie. Liście pokrój na drobne 

kawałki. 

2. Na suchej patelni podpraż orzechy 

nerkowca (mieszaj aby się nie 

przypaliły). Skórkę z cytryny wyszoruj i zetrzyj na tarce o drobny oczkach. 

3. Wszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj do połączenia. 

4. Na suchą patelnię przełóż kaszę jaglaną (ugotowaną na sypko i ostudzoną), 

dodaj pesto. Wymieszaj i podgrzewaj aż całość będzie ciepła. 

 

Modyfikacje: 

1. Pesto podaj z makaronem i dołóż ugotowane oddzielnie różyczki brokułu. 
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RYŻ Z WARZYWAMI 

Składniki: 

 250 g brązowego ryżu 

 1 cebula 

 1 duża marchewka 

 500 g fasolki szparagowej (może 

być mrożona) 

 1 czerwona papryka (może być 

mrożona) 

 1/2 puszki kukurydzy 

 2 łyżki koncentratu pomidorowego 

 2 łyżki oleju do smażenia 

 sól, pieprz 

Wykonanie: 

1. W garnku rozgrzej olej i zrumień na 

nim pokrojoną drobno cebulę. 

2. Marchew pokrój w plasterki i dodaj 

do garnka, dolewając odrobinę wody. 

Duś pod przykryciem. 

3. W tym czasie w oddzielnym garnku ugotuj ryż. 

4. Do marchwi dodaj fasolkę, paprykę i sól. Gotuj aż wszystko będzie miękkie, 

mieszając od czasu, do czasu. W razie potrzeby dolej odrobinę wody, tylko tyle 

żeby warzywa się nie przypaliły. Jeżeli wody będzie za dużo to po dodaniu ryżu 

wszystko się rozgotuje i otrzymamy nieapetyczną papkę. 

5. Gdy warzywa będą miękkie dodaj ryż, kukurydzę, koncentrat pomidorowy, 

pieprz i oregano. Wymieszaj. 

 

Modyfikacje: 

1. Dodaj czerwoną fasolę (ugotowaną lub z puszki) lub podsmażone kawałki 

kurczaka (przypominam jednak, że nie polecamy jedzenia mięsa). 
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RYŻ Z ZIELONĄ SOCZEWICĄ I SUSZONYMI 

POMIDORAMI 

Składniki: 

 1 szklanka zielonej soczewicy 

 1 cebula 

 2 ząbki czosnku 

 8-10 suszonych pomidorów w oliwie 

 sól, pieprz 

 2 łyżki płatków drożdżowych 

 8-10 zielonych oliwek (opcjonalnie) 

 100g suchego ryżu 

 

Wykonanie: 

1. Zieloną soczewicę zalej wrzątkiem 

na 30minut. 

2. Odcedź i ugotuj do miękkości 

(około15minut) w osolonej wodzie. 

3. W drugim garnku podgrzej oliwę z 

pomidorów i zrumień pokrojoną cebulę 

i czosnek. 

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

5. Na koniec dodaj soczewicę i pokrojone w plasterki oliwki. Wymieszaj, przypraw 

do smaku solą, pieprzem i płatkami drożdżowymi. 

6. Ryż ugotuj w osolonej wodzie. Wymieszaj z soczewicą. 
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GULASZ Z BRĄZOWEJ SOCZEWICY 

Składniki: 

 2 szklanki brązowej soczewicy 

 2 cebule 

 2 marchewki 

 2 suszone grzyby 

 2 łyżki skrobi ziemniaczanej 

 1 łyżka sosu sojowego 

 2 liście laurowe 

 2 ziela angielskie 

 2 ząbki czosnku 

 przyprawy po 1 łyżeczce: papryka 

wędzona, cząber, majeranek 

 1/2 łyżeczki ostrej papryki 

 sól, pieprz 

 olej do smażenia  

Wykonanie: 

1. Grzyby pokrusz, zalej zimną wodą i 

odstaw na kilka godzin lub na całą noc. 

2. Soczewicę zalej gorącą wodą i odstaw na pół godziny. Po tym czasie odcedź i 

przepłucz na sitku. 

3. Soczewicę przełóż do garnka, zalej wodą, dodaj pokrojone w plasterki 

marchewki, liście laurowe i ziele angielskie. Doprowadzić do wrzenia i gotuj przez 

5 minut. Odcedź. 

4. Na dużej patelni (lub w garnku) podgrzej olej i podsmaż na nim pokrojoną w 

kostkę cebulę i czosnek. 

5. Do cebuli dodaj soczewicę z marchewką oraz grzyby wraz z wodą, w której się 

moczyły. Wsyp przyprawy i wymieszaj. 

6. Skrobię ziemniaczaną i sos sojowy rozmieszaj w szklance wody. Wlej do 

soczewicy, gotuj na małym ogniu przez 10 minut, często mieszając. 

Modyfikacje: Podawaj naprzemiennie z ryżem, kaszą lub pieczywem i zawsze 

z surówką. 
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RYŻ ZAPIEKANY Z SOCZEWICĄ 

Składniki: 

 1 szklanka zielonej soczewicy 

 1 cebula 

 1 szklanka brązowego ryżu 

 1 łyżka sosu sojowego 

 karton przecieru pomidorowego 

(500g) 

 3 ząbki czosnku 

 1 łyżka ziół prowansalskich 

 sól, pieprz 

 3 szklanki wody 

Wykonanie: 

1. Cebulę pokrój w drobną kostkę. 

Czosnek w plasterki. 

2. Soczewicę i ryż wsyp do 

żaroodpornego naczynia. 

3. Dodaj sól, pieprz, zioła 

prowansalskie, czosnek i cebulę, zalej przecierem pomidorowym i wodą. 

4. Wymieszaj i wstaw do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni. Piecz około 60 

minut, aż ryż będzie miękki i wchłonie większość płynu. Zamieszaj co 20 minut, 

aby nic się nie przypaliło. 

 

Modyfikacje:  

Podawaj z surówką lub kiszonymi ogórkami. 
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PIKANTNA SOCZEWICA W MLEKU 

KOKOSOWYM 

Składniki: 

 3 szklanki ugotowanej zielonej 

soczewicy 

 2 cebule 

 1/2 puszki mleka kokosowego 

 2 marchewki 

 1 łyżeczka pasty curry 

 1/2 łyżeczki cukru 

 1 łyżka oleju 

 1/2 szklanki wody 

 1 szklanka brązowego ryżu 

 

Wykonanie: 

1. W garnku rozgrzej olej i zeszklij na 

nim cebulę pokrojoną w kostkę. 

2. Dodaj łyżeczkę pasty curry i 

zamieszaj. 

3. Dodaj pokrojoną w plasterki marchewkę, dolej 1/2 szklanki wody i gotuj pod 

przykryciem przez około 10 minut. 

4. Gdy marchewka będzie miękka, dodaj ugotowaną soczewicę i 1/2 puszki mleka 

kokosowego. Zamieszaj i gotuj przez 5 minut. 

5. Dopraw do smaku solą lub odrobiną cukru. 

6. Podawaj z ugotowanym ryżem. 
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KOTLETY Z KASZY JAGLANEJ, CIECIERZY I 

BROKUŁU 

Składniki: 

 1 mały brokuł 

 1 i 1/2 szklanki ugotowanej kaszy 

jaglanej 

 1 i 1/2 szklanki ugotowanej 

ciecierzycy 

 pieprz, sól 

 2 ząbki czosnku 

 2 łyżki oleju 

 2 łyżki mielonych nasion chia lub 

siemienia lnianego 

Wykonanie: 

1. Brokuł umyj i drobno posiekaj lub 

rozdrobnij w pojemniku blendera. 

2. Wszystkie składniki umieść w dużej 

misce i zmiksuj końcówką blendera na 

gładką masę. 

3. Z masy formuj kotlety i układaj na 

papierze do pieczenia. 

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

możesz odwrócić kotlety, ale nie jest to konieczne. 
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KOTLETY Z KASZY JAGLANEJ I 

MARCHEWKI 

Składniki: 

 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej 

 szklanka marchewki startej na 

tarce lub resztek z wyciskarki 

 1/3 szklanki ziarenek słonecznika 

 1/2 cebuli 

 2 łyżki oleju 

 łyżka sosu sojowego 

 łyżeczka cząbru, łyżeczka wędzonej 

papryki 

 sól, pieprz 

 

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki (poza 

ziarenkami słonecznika) umieść w 

dużej misce i zmiksuj blenderem na 

masę. 

2. Dodaj słonecznik i wymieszaj. Z masy formuj kotlety, układaj na blaszce z 

papierem do pieczenia. 

3. Piecz w temperaturze 150 stopni przez 30-40 minut. 
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KOTLETY Z KASZY GRYCZANEJ I WARZYW 

Składniki: 

 100 g kaszy gryczanej 

 1/2 kubka płatków owsianych 

górskich 

 1 marchewka 

 1 pietruszka 

 1 cebula 

 1/2 małego selera 

 sól, pieprz 

 1 łyżka oleju 

 1 łyżeczka wędzonej papryki 

 1 łyżeczka ziół prowansalskich 

 

Wykonanie: 

1. Kaszę gryczaną ugotuj do miękkości 

i ostudź. 

2. Płatki owsiane zalej zimną wodą (do 

wysokości płatków, nie wyżej) i odstaw na godzinę, tak aby wchłonęły całą wodę. 

3. Na patelni rozgrzej olej i podsmaż na nim cebulę pokrojoną w kostkę. 

4. Marchewkę, pietruszkę i selera zetrzyj na tarce lub rozdrobnij w pojemniku 

blendera (ja robię to w Vitamixie). Dodaj warzywa na patelnię i podsmaż przez 

kilka minut. 

4. Ostudzoną kaszę gryczaną oraz warzywa przełóż do dużej miski. Dodaj 

przyprawy, płatki owsiane (odsączone z wody, jeżeli nie wchłonęły całej) i zmiksuj 

blenderem na masę. 

5. Z masy formuj kotlety, układaj na papierze do pieczenia i piecz przez 30 minut 

w temperaturze 180 stopni. 
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KOTLETY Z SOCZEWICY I BURAKA 

Składniki: 

 1 szklanka suchej zielonej 

soczewicy 

 1 burak 

 1 cebula 

 2 duże liście jarmużu 

 1/2 szklanki płatków owsianych 

 2 ząbki czosnku 

 2 łyżki oleju 

 sól, pieprz 

 2 łyżki sosu sojowego 

 1 łyżeczka ziół prowansalskich 

Wykonanie: 

1. Soczewicę zamocz na 30 minut w 

gorącej wodzie, odcedź i ugotuj do 

miękkości (około 8-10 minut po 

wrzuceniu do wrzątku). Możesz to 

zrobić dzień wcześniej lub wykorzystać ugotowaną soczewicą, która została z 

przygotowywania innej potrawy. 

2. Płatki owsiane zalej wodą i zostaw na 2-3 godziny. 

3. Cebulę drobno pokrój i podsmaż na oleju. 

4. Buraka obierz i zetrzyj na tarce lub w pojemniku blendera. Jarmuż pokrój w 

paski, wycinając twardą łodygę (z młodych liści nie trzeba wycinać łodygi). 

5. Wszystkie składniki  i przyprawy umieść w dużej misce. Zmiksuj blenderem na 

papkę. 

6. Z masy uformuj kotlety i układaj je na blaszce z papierem do pieczenia. Piecz 

około 40minut w temperaturze 180 stopni (grzałka z góry i dołu).  
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KOTLETY Z SOCZEWICY 

Składniki: 

 szklanka zielonej soczewicy 

 cebula 

 marchewka 

 2 łyżki oleju 

 około 1/2 szklanki płatków 

owsianych 

 2 łyżki sosu sojowego 

 sól, pieprz 

 cząber 1/2 łyżeczki 

 majeranek 1 łyżeczka 

 

Wykonanie: 

1. Soczewicę zamocz na 30minut w 

gorącej wodzie, odcedź i ugotuj do 

miękkości (około 15 minut po 

wrzuceniu do wrzątku).  

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

3. Soczewicę, cebulę, marchew, olej i przyprawy umieść w dużej misce i zmiksuj 

blenderem na papkę. Dosyp taką ilość płatków owsianych aby z masy dało się 

formować kotlety.  

4. Układaj je na blaszce z papierem do pieczenia i piecz około 40minut w 

temperaturze 180 stopni (grzałka z góry i dołu).  

5. W trakcie pieczenia można je odwrócić ale nie jest to konieczne. 
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KOKTLETY Z CIECIERZYCY I KUKURYDZY 

 

Składniki: 

 1 i 1/2 kubka ugotowanej 

ciecierzycy 

 1 puszka słodkiej kukurydzy 

 1/2 pęczka natki pietruszki 

 3 łyżki mąki (u mnie owsiana) 

 skórka otarta z cytryny 

 1/2 łyżeczki słodkiej papryki 

 1/2 łyżeczki mielonej kolendry 

 1 łyżka oleju 

 sól, pieprz 

Wykonanie: 

1. Ciecierzycę namocz na noc w 

zimnej wodzie. Rano ugotuj do 

miękkości. 

 

2. Skórkę z cytryny zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. W misce umieść 

wszystkie składniki i zmiksuj na gęsta masę. 

 

3. Z masy formuj kotlety, układaj na blaszce z papierem do pieczenia. Piecz około 

30-40 minut w 180 stopniach. Burgery nie wymagają odwracania w trakcie 

pieczenia 

Modyfikacje: 

1. Nic nie zmieniaj, te kotlety są pyszne i mają wyjątkowy smak :) 

 


