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Co łączy coraz częstszą tęsknotę za mroźnymi, pełnymi śniegu zimami z naszą dietą? Poprzez 
intensywną działalność człowieka, a w ogromnej mierze - przemysłową hodowlę zwierząt, 
nasz klimat stopniowo się ociepla. Mówiąc konkretniej - średnia temperatura na świecie 
wzrasta z roku na rok, dzieci mają coraz mniej okazji do zabaw na śniegu, a ekstremalne 
zjawiska pogodowe zyskują na częstotliwości. Pewnie mało kto z młodych zna opowieści  
o zimach takich jak te sprzed 80 lat, kiedy to termometry wskazywały -40 stopni,  
w Trójmieście zamarzały porty, a Bałtyk przeobrażał się w taflę lodu. Jeszcze więcej mroźnych 
ciekawostek przynoszą kroniki średniowiecza, kiedy to morze stawało się wędrownym 
szlakiem pokonywanym na saniach. Stawiano na nim gospody, w których strudzeni wędrowcy 
spożywali jadło i piwo. 

Dziś na szczęście nie musimy już podróżować po zamarzniętym Bałtyku, by móc utrzymać 
siebie i swoje rodziny, ale każde pokolenie ma swoje obowiązki względem kolejnych. Obecnie, 
jako społeczeństwo, stoimy przed dużym wyzwaniem, jakim jest spowolnienie pędzących 
zmian klimatycznych, które będą fatalne w skutkach dla nas, ale przede wszystkim dla naszych 
potomków. Na szczęście nauka daje nam również konkretne rozwiązania takich problemów. 
Według badaczy z Uniwersytetu w Oksfordzie, dieta roślinna jest największym z małych 
kroków, które możemy podjąć, by zaopiekować się naszym wspólnym domem. 
Wykazali oni, że zrezygnowanie z mięsa oraz nabiału w codziennej diecie, zmniejszyłoby 
nasz indywidualny ślad węglowy nawet o 73%. Naszymi e-bookami zawsze staramy 
się udowadniać, że podejmując ten mały-wielki krok, nie musicie rezygnować z pysznego 
jedzenia, a wręcz przeciwnie - czeka na Was cały wachlarz nowych smaków. W tym numerze 
rozgrzewamy siebie (i Was!), zamiast planety. Proponujemy 24 przepisy oparte o korzenne 
przyprawy i aromaty, pikantne dodatki, albo takie, które są po prostu ciepłym „comfort 
food”, kojarzącym się z ulubionym domowym fotelem i relaksem. Skoro zima, nie zabrakło 
też pysznych potraw świątecznych - oznaczyliśmy je symbolem choinki. Na końcu e-booka 
czeka na Was rozgrzewająca serducha rozmowa z Alicją Rokicką z bloga „Wegan Nerd”  
i prezent - konkurs, w którym możecie wygrać 3 najnowsze (i najsłodsze!) książki Ali.

Jednocześnie, uroczyście i radośnie ogłaszamy, że partnerem tego numeru oraz naszych 
działań w 2019 roku została firma Pan Pomidor, która sama podjęła już swój mały-wielki 
krok, weganizując połowę oferty zup i dodając do niej w 100% roślinne dania jednogarnkowe 
i pierogi. Ale to jakie pierogi! Lepiej usiądźcie, a później zajrzyjcie na stronę 27.  
Ten pyszny (próbowaliśmy!) produkt znajdziecie na sklepowych półkach największych 
sieci handlowych na początku 2019 roku. Na wszystkich opakowaniach pożywnych, 
warzywnych dań “Pana Pomidora” znajdziecie również nasze logo.

Dziękujemy, że znowu jesteście z nami i życzymy smacznego!
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5 |   Rozgrzej się!

Składniki
1 średnia cebula  O

2 ząbki czosnku  O

2 liście laurowe  O

łyżka oliwy z oliwek  O

1 średnia marchew  O

1 duża papryka  O

puszka czerwonej fasoli  O

1/2 puszki białej fasoli  O

1/2 puszki czarnej fasoli  O

1/2 puszki kukurydzy  O

kartonik przecieru pomidorowego  O

1/2 szklanki komosy ryżowej  O

sok z jednej limonki  O

po jednej sporej szczypcie: papryki 
słodkiej, papryki ostrej, papryki 

wędzonej i kminu rzymskiego  O

sól i pieprz do smaku  O

świeża kolendra i awokado 
(opcjonalnie)  O

chipsy tortilla lub chlebek 
kukurydziany (opcjonalnie)  O

W garnku rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojoną w drobną 
kostkę cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz 
liście laurowe. Smażyć przez kilka minut, do czasu  
aż cebulka się zeszkli.

Dodać pokrojone w kostkę paprykę i marchew.  
Smażyć przez kolejne 5 minut. 

Zalać całość przecierem pomidorowym. Dodać 
wszystkie rodzaje fasoli, kukurydzę i komosę ryżową, 
sok z limonki oraz przyprawy i gotować na małym 
ogniu przez około 15 minut. W razie potrzeby dolać 
trochę wody. 

Doprawić solą i pieprzem. Podawać z awokado, 
chipsami tortilla i świeżą kolendrą.

Jednogarnkowe 
danie 
meksykańskie 

1.

2.

3.

4.

Gdy mamy ochotę na coś sycącego  
i meksykańskiego, ale nie mamy wszystkich 

składników pod ręką, to często po prostu 
podgrzewamy sobie przepyszne  

Danie Meksyk od Pana Pomidora.
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Składniki
1 średnia / mała dynia  O

2 ząbki czosnku  O

1 mały batat  O

1/2 papryki czerwonej  O

1/2 cytryny  O

1 kostka warzywna  O

2 liście laurowe i ziele angielskie  O

pieprz, sól, wędzona papryka  O

Pokrojoną dynię, obranego i pokrojonego batata oraz 
paprykę upiec w piekarniku do miękkości. Pod koniec 
dorzucić czosnek aby się przypiekł. 

Dynię oddzielić od skórki, tak samo postąpić z papryką 
(można ją też przypiec na palniku aż zrobi się czarna,  
wtedy będzie łatwiej ją obrać, w piekarniku może to 
zająć więcej czasu).

Do garnka wlać ok. 2 szklanki wody, wrzucić kostkę 
warzywną, liście laurowe i ziele angielskie. Poczekać  
aż woda zacznie się gotować i kostka się rozpuści,  
a następnie dodać wszystkie przygotowane warzywa.

Całość doprawić wędzoną papryką, pieprzem i solą 
oraz sokiem z cytryny do smaku. Wyjąć liście laurowe 
oraz ziele angielskie, a następnie wszystko zblendować.

Zupa 
dyniowa

1.

2.

3.

4.

Aby zupa była jeszcze bardziej kremowa 
i sycąca, warto dodać do niej trochę 

tłustego mleka kokosowego.
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Składniki
1 średnia cebula  O

3 ząbki czosnku  O

kawałek imbiru (2-3 cm)  O

łyżka oliwy z oliwek  O

1 puszka pomidorów  O

1/2 szklanki soczewicy czerwonej  O

1/2 szklanki soczewicy zielonej  O

łyżeczka przyprawy garam masala  O

łyżeczka cukru (opcjonalnie)  O

szczypta kurkumy, kminu rzymskiego  
i pieprzu cayenne  O

sól i pieprz do smaku  O

świeża kolendra (opcjonalnie)  O

W garnku rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojoną w drobną 
kostkę cebulę, drobno posiekany imbir i przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Smażyć przez kilka minut,  
do czasu aż cebulka się zeszkli.

Do garnka dodać pomidory z puszki, oba rodzaje 
soczewicy oraz przyprawy i gotować do czasu  
aż soczewica zmięknie (ok. 20-30 minut)

Doprawić solą i pieprzem.  
Podawać ze świeżą kolendrą. 

Soczewica 
po indyjsku 

1.

2.

3.

Jeśli tak jak my lubicie indyjskie smaki, 
koniecznie spróbujcie Jednogarnkowego 

Dania Indyjskiego od Pana Pomidora.  
Jest pyszne, zdrowe, sycące, a przede 

wszystkim bardzo szybkie!
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Składniki
2 puszki kukurydzy  O

1 cukinia  O

2 ziemniaki  O

2 garści różyczek kalafiora  O

cebula  O

2 ząbki czosnku  O

sól, biały pieprz  O

łyżka oleju  O

szczypta wędzonej papryki  O

3 szklanki niesłodzonego  
mleka roślinnego  O

2 szklanki bulionu warzywnego  O

2 garści świeżego szpinaku  O 

małe chrupki kukurydziane  
– u nas trójkąciki (do podania)  O

Kukurydzę odcedzić, ziemniaki obrać i pokroić  
w kostkę, kalafiora podzielić na małe różyczki. 

W dużym garnku o grubym dnie rozgrzać olej, 
podsmażyć na nim poszatkowaną cebulę, na końcu 
dodać posiekany czosnek i przesmażyć jeszcze 
chwilę, dodać ziarna kukurydzy, ziemniaki i kalafiora. 
Pomieszać, przyprawić solą, pieprzem, papryką 
wędzoną i przesmażyć kilka minut, po czym zalać 
bulionem i mlekiem. 

Gotować około 15-20 minut. Po 10 minutach dodać 
pokrojoną w kostkę cukinię, a na samym końcu umyte 
i posiekane liście szpinaku. Na koniec spróbować 
i w razie potrzeby doprawić solą, szczyptą cukru, 
pieprzem, czy suszonym chilli. 

Podawać z kukurydzianymi trójkątami lub inną 
chrupiącą przekąską.

Chowder

1.

2.

3.

4.

W sezonie możecie śmiało użyć 
kukurydzy w kolbie zamiast w puszce.





13 |   Rozgrzej się!

Składniki
1 średnia cebula  O

1 duża cebula  O 

3 ząbki czosnku  O

kawałek świeżego imbiru  
(ok. 2-3 cm)  O

2 średnie ziemniaki  O

1 średnia marchew  O

1 średnia cukinia  O

6 pieczarek  O

puszka mleka kokosowego  O

łyżka oliwy z oliwek  O

łyżka przyprawy curry  O

sok z jednej limonki  O

sól i pieprz do smaku  O

natka kolendry do dekoracji 
(opcjonalnie)  O

W garnku rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojoną w drobną 
kostkę cebulę, pieczarki, drobno posiekany imbir  
i przeciśnięty przez praskę czosnek. Smażyć przez kilka 
minut, do czasu aż cebulka się zeszkli.

Marchew, ziemniaki i cukinię pokroić w kostkę, wrzucić 
do garnka i dusić przez 2-3 minuty.

Zalać całość mlekiem kokosowym, dodać curry i sok 
wyciśnięty z limonki. Gotować aż warzywa staną  
się miękkie (około 20 minut).

Doprawić solą i pieprzem.  
Podawać posypane kolendrą. 

Tajska 
zupa 
curry 

1.

2.

3.

4.

Inspiracją do stworzenia przepisu na tę 
gęstą, rozgrzewającą zupę była Tajska 
z Curry i Kolendrą od Pana Pomidora, 

która jest przepyszna!
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Składniki
1 duża cebula  O

5 marchewek  O

1 duży por  O

seler z nacią  O

2 pietruszki  O

8 ziaren ziela angielskiego   O

6 liści laurowych  O

sól i pieprz do smaku   O

Na początku mocno podsmażyć cebulę, następnie 
dorzucić 5 obranych marchewek, dużego pora, 
kawałek selera z nacią, dwie pietruszki, ziele angielskie  
i liście laurowe. Doprawić solą i pieprzem.

Całość zalać 3 litrami wody (ważne jest to, żeby nie 
przesadzić z wodą, bo rosół wyjdzie mało wyrazisty)  
i gotować przez 2 godziny na małym ogniu.

Podawać z dowolnym rodzajem makaronu.

Rosół

1.

2.

3.

Żeby zupa była jeszcze bardziej 
rozgrzewająca, dodajcie do niej  

trochę imbiru i kurkumy.
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Warzywa obrać, buraki pokroić na mniejsze części  
i wszystko wrzucić do gotującej się wody. Cebulę 
dobrze jest podpiec przed wrzuceniem do wody  
– wtedy smak będzie bardziej wyrazisty.

Następnie dodać ziele angielskie, liście laurowe, 
majeranek i doprawić solą, pieprzem oraz sosem 
sojowym do smaku. 

Po doprawieniu dodać łyżkę octu.

Gotować wszystko na małym ogniu przez około  
35-45 minut.

Barszcz

1.

2.

3.
4.

Składniki
5 dużych buraków  O

1 cebula  O

2 ząbki czosnku  O

1 pietruszka  O

kawałek selera  O

kawałek pora  O

5 ziaren ziela angielskiego  O

2 liście laurowe  O

łyżka octu  O

pieprz, sól  O

sos sojowy  O

majeranek  O

możemy dodać też kostkę warzywną  O

Do barszczu idealnie pasują uszka,  
na które przepis znajdziecie  

w naszym e-booku.
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Składniki
2 duże buraki  O

mały seler  O

korzeń pietruszki  O

2 średnie marchewki  O

3 średnie ziemniaki  O

1/2 puszki białej fasoli  O

1/2 puszki ciecierzycy  O

średnia cebula  O

łyżka oliwy z oliwek  O

2 łyżki octu jabłkowego  O

2 liście laurowe  O

4 ziarenka ziela angielskiego  O

sól i pieprz do smaku  O

jogurt kokosowy lub wegańska 
śmietanka do zabielenia (opcjonalnie)  O

W garnku rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojoną  
w drobną kostkę cebulę razem z liśćmi laurowymi  
oraz zielem angielskimi smażyć przez kilka minut,  
do czasu aż cebulka się zeszkli.

Buraki, selera, pietruszkę i marchew pokroić w cienkie 
słupki, a ziemniaki w kostkę i dorzucić do cebuli.  
Dusić przez około 2-3 minuty.

Całość zalać bulionem warzywnym lub wodą  
(ok. 1 l), dodać ocet jabłkowy, fasolę oraz ciecierzycę 
(uprzednio opłukane pod bieżącą wodą) i gotować 
na średnim ogniu do czasu aż warzywa staną  
się miękkie (ok. 20 minut).

Doprawić solą i pieprzem.

Podawać z jogurtem roślinnym  
lub wegańską śmietanką.

Barszcz 
ukraiński 

1.

2.

3.

4.
5.

Gdy nie chce nam się gotować zupy  
od zera, zawsze bardzo chętnie sięgamy 

po sycący i pyszny Barszcz Ukraiński  
od Pana Pomidora.
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Kiszoną kapustę odcisnąć z nadmiaru soku  
i posiekać, białą kapustę poszatkować i sparzyć 
wrzątkiem, odsączyć, po czym dusić razem z kiszoną 
kapustą, liściem laurowym, zielem angielskim oraz 
(opcjonalnie) ze sparzonymi wcześniej i pokrojonymi 
grzybami leśnymi. 

Cebulę i pomidory pokroić w kostkę i podsmażyć  
na oleju. 

Pieczarki i kiełbaski pokroić w plastry i usmażyć  
na oleju na złoty kolor. 

Gdy kapusta zrobi się miękka, dodać podsmażone 
składniki i pozostałe przyprawy (sól, pieprz i sos 
sojowy). Po wymieszaniu dusić jeszcze przez chwilę  
dla połączenia smaków. 

Podawać z ziemniakami lub z razowym chlebem. 

Bigos

1.

2.

3.

4.

5.

Składniki
1/2 kg kapusty kiszonej  O

1/2 kg kapusty białej  O

3-4 sojowe kiełbaski lub parówki  O

10 pieczarek lub garść suszonych 
grzybów leśnych  O

3 cebule  O

2-3 pomidory  O

5 łyżek oleju  O

1 łyżka sosu sojowego  O

liść laurowy  O

ziele angielskie  O

sól, pieprz  O

Jeśli nie macie czasu na pichcenie,  
na ratunek przyjdzie Wam bigos  

w słoiku od Orzecha.
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Składniki
1 średnia cebula  O

3 ząbki czosnku  O

kawałek imbiru (2-3 cm)  O

4 ziarenka ziela angielskiego  O

3 goździki  O

łyżka oliwy z oliwek  O

1 duża marchew  O

1 puszka pomidorów   O

1/2 szklanki komosy ryżowej  O

1 średni batat  O

1/2 szklanki czerwonej  
soczewicy (suchej)  O

1/2 puszki ciecierzycy  O

łyżka koncentratu pomidorowego  O

łyżeczka cukru (opcjonalnie)  O

sok z jednej limonki  O

po jednej sporej szczypcie: pieprzu 
cayenne, kurkumy, kminu rzymskiego, 

gałki muszkatołowej i cynamonu  O

sól i pieprz do smaku  O

natka kolendry (opcjonalnie)  O

W garnku rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojoną w drobną 
kostkę cebulę, drobno posiekany imbir i przeciśnięty 
przez praskę czosnek razem z goździkami i zielem 
angielskim.  Smażyć przez kilka minut, do czasu  
aż cebulka się zeszkli.

Marchew i batata pokroić w kostkę, wrzucić do garnka 
i dusić przez około 3 minuty.

Po tym czasie dodać pomidory z puszki, czerwoną 
soczewicę, komosę ryżową i zalać 1/2 litra wody  
lub bulionu warzywnego. 

Dodać sok z limonki, cukier, koncentrat pomidorowy 
oraz przyprawy i gotować na średnim ogniu przez 
około 20 minut (aż warzywa i soczewica zmiękną).  
W razie potrzeby dodać więcej wody. 

W międzyczasie, po około 10 minutach gotowania 
dorzucić opłukaną ciecierzycę z puszki. 

Doprawić solą i pieprzem.  
Podawać ze świeżą kolendrą.

Zupa 
marokańska 
z batatem i komosą ryżową 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bardzo podobną Marokańską z Quinoą, 
Batatem i Kolendrą znajdziecie w ofercie 

Pana Pomidora. To jedna z gotowych 
opcji, po którą bardzo chętnie sięgamy, 

gdy nie mamy czasu na gotowanie.
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W garnku rozgrzać olej, wrzucić poszatkowanego pora 
i smażyć go na niewielkim ogniu do czasu, aż będzie 
miękki i lekko zarumieniony. 

Dodać starte na tarce marchewki i pietruszki, 
zmiażdżony czosnek i drobno pokrojony seler naciowy. 
Wrzucić liście laurowe i ziele angielskie. Całość dusić 
pod przykryciem ok. 20 minut, stale mieszając.  
W razie potrzeby podlać wodą. 

Uduszone warzywa przełożyć do miski. Usunąć ziele 
angielskie i liście laurowe. Otrzymaną masę warzywną 
połączyć z ugotowaną kaszą jaglaną oraz pozostałymi 
przyprawami. Dodać zmielone orzechy laskowe. 
Zmielić wszystko na gładką masę. Doprawić według 
uznania solą i pieprzem.

Przełożyć masę do foremki i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 °C. Piec ok. 40 minut. 

Pasztet kroić dopiero po całkowitym wystudzeniu.

Pasztet

1.

2.

3.

4.

5.

Składniki
1 1/2 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej 

(około 3/4 szklanki suchej kaszy)  O

1 szklanka orzechów laskowych 
zmielonych w młynku  O

2 marchewki  O

2 pietruszki  O

1 por (tylko biała część)  O

2 łodygi selera naciowego  O

2 posiekane ząbki czosnku  O

2–3 łyżki sosu sojowego  O

2 ziarna ziela angielskiego  O

2 liście laurowe  O

1 łyżeczka majeranku  O

1/2 łyżeczki lubczyku  O

1/2 łyżeczki tymianku  O

spora szczypta gałki muszkatołowej  O

sól i czarny pieprz  O

Dla zabieganych osób, które mają ochotę 
na pasztet, mamy dobrą wiadomość  

- na rynku pojawia się coraz więcej 
gotowych pysznych roślinnych pasztetów.
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Ciasto
2 szklanki mąki pszennej  O

2 łyżki oleju  O

4/5 szklanki ciepłej wody  O

1/2 łyżeczki soli  O

Farsz
400 g ugotowanych,  

obranych ziemniaków  O

1 kostka tofu naturalnego  O

1/2 kostki tofu wędzonego  O

1 duża cebula  O

ząbek czosnku  O

łyżka oleju  O

sok z połowy małej cytryny  O

łyżeczka soli  O

duża szczypta pieprzu   O

Z podanych składników zagnieść jednolite ciasto, 
odstawić na 15 minut w misce przykrytej  
wilgotną ściereczką.

Ziemniaki i tofu przecisnąć przez praskę.

Cebulkę i przeciśnięty przez praskę czosnek podsmażyć 
przez kilka minut na oleju aż do zrumienienia. 

Dodać je do masy z ziemniaków i tofu. Doprawić solą, 
pieprzem, sokiem z cytryny. Dokładnie wymieszać.

Po 15 minutach rozwałkować ciasto do grubości  
ok. 2-3 mm. 

Wycinać kółka z ciasta małą szklanką, na środek 
wykładać ok. 1 łyżkę farszu, składać na pół, dokładnie 
zlepiając brzegi ciasta. 

Pierogi gotować w lekko osolonej wrzącej wodzie  
z odrobiną oleju przez około 2-3 minuty, licząc  
od czasu ich wypłynięcia na powierzchnię.

Podawać ugotowane lub odsmażone z cebulką. 

Roślinne 
pierogi ruskie

1.

7.

2.

8.

3.

4.

5.

6.

Nie ma to jak raz na ruski rok przygotować 
własnoręcznie lepione pierogi. Jednak my 

rzadko mamy na to czas. Wtedy zwykle 
sięgamy po gotowe i równie pyszne roślinne 

pierogi ruskie od Pana Pomidora.
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Składniki
1/2 kilograma boczniaków  O

2 małe cebule białe lub czerwone  O

4 ogórki kiszone  O

sól, świeżo mielony pieprz  O

olej rzepakowy – ok. 1/3 szklanki  O

łyżka octu balsamicznego  O

łyżka octu jabłkowego  O

dwa płaty nori  O

łyżka ciemnego sosu sojowego 
(dostępny w wersji bezglutenowej)  O

Boczniaki oczyścić przy pomocy pędzelka, krótko 
opłukać w zimnej wodzie i pokroić na drobne kawałki.

W garnku zagotować wodę z dodatkiem szczypty soli, 
sosem sojowym i płatami nori. Taki wywar gotować 
przez ok. 15 minut, po czym wrzucić boczniaki i 
gotować je na małym ogniu przez kolejne 4 minuty. 
Odcedzić, płaty nori wyrzucić. Boczniaki odstawić  
do przestygnięcia.

W celu przygotowania zalewy należy bardzo drobno 
posiekać ogórki i cebule, w misce połączyć olej, ocet, 
cebulkę, ogórka, sporą ilość soli i świeżo mielonego 
pieprzu. Jeśli smak jest wystarczająco intensywny, 
dorzucić pokrojone boczniaki, całość bardzo dokładnie 
wymieszać, przykryć folią aluminiową i schować do 
lodówki na minimum dobę. Po tym czasie posmakować 
i ewentualnie doprawić solą i pieprzem.

Klasyczny 
śledzik  
z boczniaków
z cebulką i ogórkiem

1.

2.

3.

“Śledziki” możecie przygotować kilka dni 
wcześniej. Im dłużej się marynują,  

tym głębszy i przyjemniejszy mają smak.
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Soczewicę ugotować zgodnie z instrukcją  
na opakowaniu, a następnie opłukać.

Cebulę pokroić w piórka, a czosnek posiekać;  
zeszklić je na patelni na łyżce oleju.

W wysokim pojemniku zblendować krótko wszystkie 
składniki - nie na gładką masę. 

Z podanych składników zagniatać ciasto na pierogi, 
rozwałkować i lepić pierogi. Gotowe pierogi wrzucić 
do wrzącej, osolonej wody i gotować do wypłynięcia. 
Najlepiej podawać ze smażoną cebulką.

Pierogi  
z soczewicą

1.

2.

4.

3.

Farsz
125 g soczewicy zielonej  O

200 g cebuli  O

15 g czosnku  O

50 g suszonych pomidorów  O

75 ml oleju  O

15 g kuminu  O

pieprz, sól  O

Ciasto
500 g mąki pszennej  O

250 ml gorącej wody  O

25 ml oleju  O

spora szczypta soli  O

Soczewica jest świetnym źródłem białka 
i żelaza, dlatego warto znaleźć dla niej 

miejsce w swoim jadłospisie.
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Składniki
1 średnia cebula  O

3 ząbki czosnku  O

2 małe ziemniaki  O

1 średnia marchew  O

2 puszki pomidorów  O

2 łyżeczki koncentratu 
pomidorowego  O

łyżeczka cukru (opcjonalnie)  O

łyżka oliwy z oliwek  O

3 łyżki drobno posiekanej bazylii  O

sól i pieprz do smaku  O

grzanki i jogurt kokosowy  
do dekoracji (opcjonalnie)  O

W garnku rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojoną w drobną 
kostkę cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek.  
Smażyć przez kilka minut, do czasu aż cebulka  
się zeszkli.

Zalać szklanką bulionu warzywnego bądź wody, dodać 
pokrojone w kostkę ziemniaki i marchew. Gotować  
na średnim ogniu przez 10 minut.

Dodać pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy 
oraz cukier i gotować przez kolejne 5-10 minut  
(aż marchewka i ziemniaki będą miękkie).

Po zdjęciu z ognia dodać posiekaną bazylię i zmiksować 
całość blenderem ręcznym. Doprawić solą i pieprzem.

Zupa krem 
pomidorowa 
z bazylią

1.

2.

3.

4.

Jeżeli macie ochotę na pomidorówkę,  
ale doskwiera brak czasu, to bardzo 

polecamy kubek Pomidorowej z Bazylią  
od Pana Pomidora.
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Ciasto
350 g mąki pszennej  O

około 170 ml gorącej wody  O

40 g margaryny wegańskiej  O

szczypta soli  O

Farsz
około 60 g suszonych grzybów  O

1 duża cebula  O

sól i pieprz  O

olej do smażenia  O

Uszka

Składniki wymieszać ze sobą i ugniatać ciasto przez 
około 10 minut do czasu aż będzie elastyczne i gładkie.

Następnie odłożyć ciasto do przestygnięcia.

Suszone grzyby gotować przez około 10-15 minut.

Następnie na patelni rozgrzać olej i smażyć drobno 
pokrojoną cebulę do czasu, aż się zarumieni.

Zdjąć cebulę, wrzucić grzyby i podlać je wodą - dusić je 
przez około 15 minut.

Później grzyby przełożyć do blendera i zblendować na 
niezbyt gładką masę.

Masę przełożyć do miski, dodać cebulę, sól i pieprz, 
a następnie dobrze wymieszać ze sobą wszystkie 
składniki. 

Masę pozostawić do przestygnięcia. 

Gdy ciasto ostygnie, rozwałkować je do grubości  
około 3 mm.

Wycinać z niego kółeczka o średnicy około 4 cm  
i lepić uszka.

Gotowe uszka gotować w osolonej wodzie przez  
około 2-3 minuty od wypłynięcia na powierzchnię.

Uszka z grzybami

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Jeśli robicie domowe uszka,  
to koniecznie ugotujcie też nasz barszcz, 

który idealnie się z nimi komponuje.
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Owsianka
1/2 szklanki płatków owsianych  O

1 nieduża marchewka  O

szklanka mleka roślinnego  
(np. sojowego)  O

łyżeczka syropu klonowego  
lub cukru trzcinowego  O

szczypta kurkumy, imbiru i cynamonu  O

Jabłka prażone
1 średnie jabłko  O

1/3 łyżeczki cynamonu  O

1/2 łyżeczki cukru trzcinowego  O

łyżeczka oleju lub łyżka wody  O

Marchewkę zetrzeć i podgotować przez 3 minuty  
w odrobinie mleka.

Dosypać płatki, dolać resztę mleka i gotować  
na małym / średnim ogniu przez 4-5 minut,  
cały czas mieszając.

W międzyczasie dodać przyprawy i syrop lub cukier. 
 W razie potrzeby dolać trochę wody lub mleka  
do pożądanej konsystencji.

Pozostawić owsiankę do ostygnięcia. W tym czasie 
pokrojone w kostkę jabłka wrzucić na patelnię  
z rozgrzanym olejem bądź wodą.

Dodać cynamonu oraz cukru i mieszać przez  
3-4 minuty, aż jabłka zmiękną i skarmelizują się  
(jeżeli zaczną przywierać do patelni, należy dolać 
odrobinę wody).

Owsiankę przełożyć do miseczki, dodać podprażone  
jabłka i wybrane dodatki (na przykład gorzką 
czekoladę, rodzynki i orzechy).

Korzenna 
owsianka 
marchewkowa
z prażonymi jabłkami

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kokosowy jogurt PlantOn doskonale 
podkreśli korzenny smak owsianki.
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W małym rondelku podgrzać mleko, dodać płatki 
gryczane i gotować na małym ogniu przez kilka minut. 

Kiedy płyn wyraźnie zgęstnieje, dodać szczyptę soli, 
cynamon, ksylitol (lub cukier / inny słodzik)  
i gorzką czekoladę. Podgrzewać jeszcze chwilę,  
ciągle mieszając, by czekolada całkowicie się  
rozpuściła, a gryczanka nabrała pięknego koloru.

Pastę sezamową połączyć z syropem z agawy  
i sokiem z cytryny. 

Gryczankę rozlać do miseczek, posypać owocami  
i polać sezamowym sosem.

Gryczanka 
z owocami
i sosem sezamowym

1.

2.

3.

4.

Gryczanka
6 łyżek płatków gryczanych  O

ok. 200 ml ulubionego  
mleka roślinnego  O

3 kostki gorzkiej czekolady  O

szczypta cynamonu  O

szczypta soli  O

2 łyżeczki ksylitolu lub innego słodzika 
(jeśli mleko jest słodzone,  

można pominąć)  O

ulubione owoce,  
np. jabłka / gruszki / jagody / banan  O

Sos
łyżka jasnej pasty sezamowej (tahini)  O

łyżeczka syropu z agawy  
lub innego płynnego słodzika  

(lub więcej, wedle uznania)  O

łyżeczka soku z cytryny  O

Jeśli rano macie trochę więcej czasu, 
możecie zamiast płatków użyć niepalonej 

kaszy gryczanej, żeby uzyskać 
 inną konsystencję.
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Mleko podgrzać w garnku razem ze słodzidłem.  

Następnie do innego garnuszka odlać około 1/2 
szklanki mleka, wsypać kakao i porządnie wymieszać, 
tak aby nie było śladu grudek.

Rozmieszane kakao przelać do pozostałego mleka  
i podgrzać. 

Gdy kakao będzie porządnie podgrzane, rozlać  
je do kubków i cieszyć się super smakiem.

Kakao

1.
2.

4.

3.

Składniki
3 szklanki ulubionego mleka  

(najlepiej sprawdzi się sojowe  
bądź owsiane)  O

około 8 łyżek kakao   O

ulubione słodzidło  
(cukier, ksylitol,  

syrop daktylowy itp.)  O

Jeśli chcecie sobie dogodzić jeszcze 
bardziej, dodajcie na wierzch domową 
bitą śmietanę z mleka kokosowego lub 
kupną roślinną bitą śmietanę Schlagfix.
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Składniki
2 szklanki mleka roślinnego  O

1 1/2 szklanki płatków  
owsianych górskich  O

4 kostki gorzkiej czekolady  O

szczypta soli  O

1/2 łyżeczki cynamonu  O

łyżka cukru kokosowego  
lub innego słodzika  O

szklanka mrożonych malin  
+ łyżeczka cukru  O

łyżeczka oleju kokosowego  O

odrobina mielonego chilli  O

Do rondelka o grubym dnie wsypać płatki owsiane, 
zalać je mlekiem roślinnym i podgrzewać na średnim 
ogniu. Gdy płyn zacznie lekko bulgotać, dodać słodzik, 
gorzką czekoladę, szczyptę soli, chilli i cynamon. 
Gotować, często mieszając, przez ok. 10 minut.

W międzyczasie na patelni rozgrzać łyżeczkę oleju 
kokosowego, przez chwilę smażyć na nim mrożone 
maliny z dodatkiem łyżeczki cukru przez kilka minut 
(do uzyskania pożądanej konsystencji).

Owsiankę przełożyć do miseczek, dodać smażone 
maliny i dodatki – kostkę gorzkiej czekolady, prażone 
wiórki / płatki kokosowe, orzechy czy miętę.

Owsianka 
czekoladowa 
z chilli i malinami

1.

2.

3.

Jeśli nie przepadacie za malinami,  
to równie świetnie sprawdzą  

się tu wiśnie lub dżem wiśniowy.
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Piekarnik rozgrzać do 180 stopni.  

Keksówkę (o wymiarach ok 20 x 11 cm) posmarować 
delikatnie olejem.

W mniejszej miseczce wymieszać mąkę, proszek do 
pieczenia oraz sól, a w większej olej i cukier. 

Banany dokładnie rozgnieść widelcem na gładką masę, 
następnie dodać je do płynnych składników razem z 
mlekiem i dokładnie wymieszać trzepaczką. 

Połączyć składniki suche z mokrymi i mieszać delikatnie 
łyżką, dopóki się nie połączą. Na sam koniec dorzucić 
dodatki i delikatnie połączyć je z ciastem.

Ciasto przełożyć do foremki i piec przez około  
45-50 minut.

Chlebek 
bananowy 
z gorzką czekoladą

1.
2.

3.

4.

6.

5.

Składniki
375 g mąki  O

80 ml oleju  O

80 g brązowego cukru  O

80 ml mleka roślinnego  O

250 g dojrzałych bananów  O

10 g proszku do pieczenia  O

szczypta soli  O

szklanka ulubionych dodatków:  
gorzka czekolada wraz  

z ulubionymi orzechami  O

Chlebek bananowy smarowany 
grubą warstwą piernikowego masła 

orzechowego od Primaviki to nasz 
zimowy comfort food numer jeden.
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Mleko roślinne podgrzać razem z kurkumą. 

Gdy mleko już się zagotuje, dodać pozostałe przyprawy 
i gotować chwilę na mały ogniu. 

Na koniec do mleka dodać olej kokosowy oraz  
wybrane słodzidło. 

Złote 
mleko 

1.
2.

3.

Składniki
1 szklanka mleka roślinnego  O

łyżeczka mielonej kurkumy  
(bądź pasty z kurkumy)  O

ulubione słodzidło  O

1 łyżeczka oleju kokosowego  O

imbir, cynamon (opcjonalnie)  O

Do napoju warto dodać szczyptę 
czarnego pieprzu, który znacznie 

wzmocni przeciwzapalne  
działanie kurkumy.
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Składniki
2 dojrzałe banany  O

2 szklanki marchewki startej na 
grubych oczkach  O

1 1/2 szklanki mąki pszennej  O

1/2 szklanki orzechów ziemnych 
niesolonych zmielonych na mąkę  O

1/2 szklanki posiekanych  
niesolonych orzechów ziemnych  O

1/2  szklanki cukru brązowego  
lub muscovado  O

1/2 szklanki oleju rzepakowego  O

1/2 szklanki mleka roślinnego  O

1 łyżeczka cynamonu  O

2 łyżeczki przyprawy do piernika  O

1 łyżeczka proszku do pieczenia  O

1 łyżeczka sody oczyszczonej  O

1 łyżka octu jabłkowego  O

olejek pomarańczowy  
(pół buteleczki)  

- według upodobania  O

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady 
(połamanej na mniejsze kawałki)  O

szczypta soli  O

bułka tarta do obsypania foremki  O

Dekoracja
ulubione orzechy  O

rozpuszczona czekolada  
(pół tabliczki rozpuszczone  

w kąpieli wodnej)  O

Do miksera wrzucić banany, mleko, olej,  
cukier oraz olejek pomarańczowy i miksować 
 na średnich obrotach. 

1 łyżkę octu jabłkowego wymieszać z 1 łyżką  
mleka i chwilę odczekać. Następnie dodać  
do mokrych składników. 

Powoli dodawać mąkę wymieszaną z solą, proszkiem, 
sodą oraz przyprawami i miksować na wolnych 
obrotach. Na końcu dodać startą marchewkę  
i obtoczone w mące kawałki czekolady oraz grubo 
posiekane orzechy.

Po dokładnym wymieszaniu całą masę przełożyć  
do wcześniej przygotowanej formy (wysmarowanej 
olejem i obsypanej bułką tartą).

Piec przez 50 minut w temperaturze 180 stopni.

Po upieczeniu i wystygnięciu udekorować ciasto 
rozpuszczoną czekoladą i orzechami.

Piernik 
bananowo 
- marchewkowy

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zwykłą mąkę pszenną możecie zastąpić 
pełnoziarnistą, żeby uchronić się przed 

zimową chandrą.

https://roslinniejemy.org/blog/wysokie-spoycie-bonnika-moe-zmniejszy-ryzyko-wystpienia-objawow-depresji
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Kaszę dokładnie przepłukać na sicie – najpierw zimną 
wodą, później wrzątkiem.

Gotować ją w rondelku o grubym dnie w 2 szklankach 
mleka, przez około 15 minut, co jakiś czas mieszając.

Pod koniec gotowania dodać łyżeczkę oleju 
(opcjonalnie), sól, słodzik, cynamon i gorzką 
czekoladę. Całość wymieszać.

Ugotowaną kaszę przełożyć do blendera, dodać  
pół szklanki mleka i miksować na wysokich obrotach  
do momentu uzyskania w miarę gładkiej konsystencji, 
a’la budyń.

Podawać z ulubionymi świeżymi owocami.

Budyń 
jaglany  
z czekoladą 
i masłem orzechowym

1.

2.

3.

4.

5.

Składniki
1/2 szklanki suchej kaszy jaglanej  O

2 1/2 szklanki mleka roślinnego  O

spora szczypta cynamonu  O

odrobina soli  O

łyżeczka oleju kokosowego lub innego 
roślinnego  O

dowolny słodzik – syrop daktylowy/
klonowy / z agawy lub cukier  

- ilość według uznania, u nas 2 łyżki 
(jeśli mleko nie jest słodzone)  O

5 kostek gorzkiej czekolady  O

2 łyżki masła orzechowego  O

Jeśli nie możecie lub nie lubicie masła 
orzechowego, to równie świetnie 

sprawdzi się tu tahini,  
czyli pasta z sezamu.
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Rozmowa z Alicją Rokicką 
autorką bloga „Wegan Nerd”

Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o nowej publikacji - „Słodka Wegan Nerd. Moje roślinne desery”,  
która miała premierę w listopadzie. Skończyło się na rozmowie o wszystkim i o niczym, ale bawiliśmy  
się świetnie, bo Ala to prawdziwy wulkan energii. Degustując Pannę Cottę, autorka opowiada o tym,  
czym żyje i co ją inspiruje. Co w niej wyjątkowego? Autentyczność, poczucie humoru, pozytywne 
nastawienie. Jest autorką niesamowitych połączeń w kuchni, ale też znakomitą ilustratorką.  
Poznajcie Alę!

Od czego wszystko się zaczęło? Skąd pomysł na bloga?

Po tym jak przeszłam na wegetarianizm zaczęłam dużo gotować i eksperymentować. Kiedy zostałam 
weganką mój zapał do gotowania tylko się zwiększył. Dzieliłam się przepisami ze znajomymi, a oni coraz 
częściej o nie prosili. Postanowiłam zamieszczać je w Internecie, żeby wszystkim było łatwiej do nich 
dotrzeć. Pamiętam swoje zdziwienie, kiedy okazało się, że na bloga wchodzą także obce mi osoby. 

Czy Twoje przepisy od początku cieszyły się dużym zainteresowaniem? Co Twoim zdaniem 
przyciągnęło ludzi? 

Blog stopniowo zyskiwał sobie oglądających. Myślę, że w moim przypadku ważna jest strona 
wizualna. Mocno zwracam na to uwagę i staram się dopracować każdy fragment zarówno na blogu,  
jak i w książkach. Ukończyłam ASP w Krakowie, wszystkie ilustracje tworzę sama. Moją pasją jest także 
fotografia, a przecież to głównie zdjęcia potraw decydują, czy zatrzymamy się na jakimś przepisie 
nieco dłużej i podejmiemy się jego przygotowania. Innym wyróżnikiem jest to, że opracowane przeze 
mnie przepisy bazują na domowej kuchni i tak zwanym comfort food.

Co Cię najbardziej kręci w gotowaniu?

Uwielbiam gotować, choć zauważyłam, że kiedy podczas tworzenia książki w ciągu dnia przygotowuję 
o wiele więcej niż jestem w stanie zjeść, a nawet obdarować znajomych, ta radość jest już mniejsza. 
Ale nigdy nie znika. Uwielbiam tworzyć nowe kompozycje, uwielbiam dzielić się nimi na spotkaniach 
ze znajomymi. Ale prowadzenie bloga i tworzenie książek to więcej niż gotowanie. Mogę wykorzystać 
wszystkie swoje zdolności. Ilustracje i zdjęcia tworzę sama. Prowadzę także warsztaty kulinarne  
i podróżuję. Dzięki tak różnorodnym zadaniom nigdy się nie nudzę i rozwijam się w twórczy sposób. 
Gdyby nie wegetarianizm, a potem weganizm, byłabym pewnie zupełnie innym człowiekiem.

Które danie uważasz za popisowe?
Zdecydowanie byłoby to coś w stylu włoskim. Uwielbiam wypieki, pizze i focaccie. To prostota, jaką 
lubię. Ten prosty przepis można przygotować na milion sposobów. A kolejne podróże do Włoch 
otwierają przede mną nowe możliwości. No i makarony!
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Czy prezentowane przez Ciebie potrawy to autorskie przepisy? Czym się inspirujesz? 
Uwielbiam gotować ze wspomnień. Kuchnia mojej babci i mamy często jest moim drogowskazem. 
Ale również zdjęcia, kolory, zapachy, skojarzenia i podróże. Moją kulinarną mekką jest kuchnia 
włoska, którą uwielbiam. Podczas moich podróży do Włoch nie wychodzę z zachwytu jak prosta, 
a jednocześnie pyszna może być kuchnia. Na Sycylii, gdzie ostatnio podróżowałam, bardzo wiele 
dań jest oryginalnie wegańskich bądź wegetariańskich. Stąd moje przepisy nie zawierają wielu 
zamienników, nie są tworzone na siłę. To często receptury ulepszane przez tamtejszych mistrzów 
kuchni od pokoleń. 

Skąd pomysł na książkę poświęconą tylko słodkim przepisom? 
W zasadzie preferuję dania wytrawne. Nie jestem wielką fanką słodyczy. Ale piekę dużo dla znajomych no 
i ciasta bez mleka i jajek wciąż są dużym wyzwaniem. Moje przepisy opierają się na prostych, domowych 
składnikach. Uwielbiam ciasta drożdżowe, przepisy na tej bazie zdecydowanie cieszą się największą 
popularnością w mojej kuchni. Pośród 138 przepisów, które znajdują się w nowej książce, znajdzie się 
też wypiek dietetyczny, ale to zdecydowanie nie jest mój priorytet. W tej książce chciałam przedstawić 
propozycje, które nie odbiegają bardzo od klasycznych wypieków. Udowadniam w ten sposób, że dania 
w 100% roślinne mogą być zdrowe ale przede wszystkim są pyszne, proste i „takie jak u mamy”.

Obserwujesz trendy żywieniowe już od kilku lat, czy dostrzegasz zmiany w wyborach konsumenckich? 
Zarówno po oglądalności mojego bloga, jak i zainteresowaniu moją książką widzę, że ludzie są coraz 
bardziej zainteresowani kuchnią roślinną. Myślę, że kilka lat temu doszło do wybuchu popularności 
kuchni roślinnej, ale była to moda przemijająca. Teraz obserwuję, że ludzie decydują się jeść roślinnie 
z pełną świadomością swojego wyboru. 

Czy widzisz jakąś lukę na rynku roślinnych produktów czy knajp? Czego brakuje?
Wbrew pozorom nie tak trudno zastąpić mięso. Myślę, że w tym kierunku działania idą całkiem dobrze. 
Zwłaszcza, że często ludzie przechodzący na wegetarianizm po skosztowaniu nowych smaków wcale 
nie tęsknią za tym mięsnym. Nabiał to już inna sprawa. Nie tak prosto zastąpić konsystencję bitej 
śmietany, nie mówiąc już o jej smaku. Uważam, że produkty takie jak wegańskie sery, jogurty, śmietanki, 
a od niedawna także mascarpone powinny być dostępne w sklepach stacjonarnych w większych 
ilościach. Uważam, że na rynku polskim wciąż stanowią produkt deficytowy. Chciałabym też, żeby 
powstawało więcej poważnych restauracji czy bistro z kuchnią świata, ale w 100% wegańskim menu. 
Tak jak jest to na zachodzie. Polskim przykładem jest Vegan Ramen Shop. To kuchnia świadoma, nie 
ma tam przypadku, ale też mega odważna, trafiona i robiona z serca, nie tylko wypełniająca lukę na 
gastro-mapie Warszawy.

Jak widzisz swoją pracę nad blogiem i książkami w najbliższej przyszłości? Jakie są dalsze plany?
W tej chwili odkrywam swoją kolejną pasję jaką jest fotografia. W mojej łazience zorganizowałam 
ciemnię do wywoływania kliszy. Bardzo mnie to pasjonuje. Ale nie porzucam bloga i książek.  
Moja nowa pasja pozwoli mi je upiększyć. Mam także wiele innych pomysłów i sporo planów, choć  
nie mogę zdradzać za dużo. Zapraszam, obserwujcie co nowego będę miała do zaoferowania. 

Rozmawiała Marta Bartoszek



55 |   Rozgrzej się!

Do 13 stycznia 2019 roku na Instagramie opublikuj 
zdjęcie potrawy z tego e-booka lub bloga 
„Wegan Nerd”. 

Oznacz je hasztagami: #roslinniejemy i #wegannerd. 

14 stycznia zajrzyj na nasz Instagram, gdzie 
opublikujemy wyniki konkursu. Do 3 laureatów 
wyślemy książki „Słodka Wegan Nerd” i gadżety 
RoślinnieJemy.

Powodzenia!

1.

2.
3.

Konkurs
Osłodź sobie zimowy czas  
i wygraj książkę „Słodka Wegan Nerd”  
Alicji Rokickiej!

 
Składniki

smartfon ze sprawnym aparatem  O

konto na Instagramie  O

2 hashtagi:  
#roslinniejemy i #wegannerd  O

odrobina kreatywności  O

szczypta szczęścia  O

2 sztuki zaciśniętych kciuków  O
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