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RACUCHY 

 

Składniki: 

 2 łyżki nasion chia + 8 łyżek 
ciepłej wody, 

 300 g mąki, 
 10 g świeżych drożdży, 
 2 łyżki płynnego słodu, 
 1,5 szklanki ciepłego mleka 
sojowego, 

 

Wykonanie: 

 

W szklance zalewamy nasiona chia ciepłą woda, 
mieszamy i odstawiamy na kilka minut, aż 
nasiona puszczą klej. Mąkę wsypujemy do miski, 
robimy w niej dołek, do którego wkruszamy 
drożdże i zalewamy je słodem i 3 łyżkami 
ciepłego mleka sojowego. Odstawiamy na kilka 
minut. Kiedy drożdże się spienią, wlewamy 
nasiona chia i resztę ciepłego mleka. 
Energicznie mieszamy łyżką wszystkie 
składniki, zakrywamy miskę ściereczką i 
odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 – 40 minut. 
Kiedy ciasto urośnie, smażymy racuchy na 
patelni bez tłuszczu, pod pokrywką, na małym 
ogniu. Podajemy ze śmietaną i 
dżemem/konfiturami. 
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Wykonanie: 

 

Kalafiora, podzielonego na mniejsze części, 
gotujemy na parze. Przekładamy do kielicha 
blendera/miski. Dodajemy 4 łyżki kaszy mannej, 
słód, szczytpę soli, gałkę muszkatałową i 
cynamon. Blendując dodajemy mleko, do 
uzyskania odpowiedniej gęstości. Budyń 
przekładamy do miseczek, posypujemy cynamonem. 
 

BUDYŃ Z KALAFIORA 

 

Składniki: 

 400 g kalafiora, 
 4 łyżki kaszy mannej, 
 200 ml mleka roślinnego, 
 2 łyżki syropu z agawy, 
 szczypta soli, 
 szczypta gałki muszkatałowej, 
 1/3 łyżeczki cynamonu. 
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JAJECZNICA Z 
PIECZARKAMI 
(TOFUCZNICA) 

 

Składniki: 

 kostka naturalnego tofu, 
 1 cebula, 
 1 duży pomidor, 
 ok. 200 g pieczarek, 
 1/2 łyżeczki kurkumy, 
 1/2 łyżeczki curry, 
 szczypta czarnej soli, 
 pieprz ziołowy, 
 olej do smażenia. 

 

Wykonanie: 

Pomidora nacinamy na górze na krzyż, zalewamy 
wrzątkiem i odstawiamy na kilka minut. 
Następnie obieramy i drobno kroimy miąższ, 
usuwając twardy środek. Na patelni rozgrzewamy 
olej i podsmażamy posiekaną cebulę. Następnie 
dodajemy pokrojone w kostkę pieczarki. 

Tofu kruszymy w dłoniach, przekładamy na 
patalenię. Dodajemy kurkumę i curry. Po chwili 
dodajemy też pomidora, starając sie nie wlewać 
zbyt wiele soku. Smażymy wszytsko jeszcze 
przez chwilę doprawiając czarną sola i 
pieprzem. 
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Włoska kapusta z ryżem 
i pieczarkami 

 

Składniki: 

 1 włoska kapusta 

 2 szklanki ryżu (3 szklanki 
po ugotowaniu) 

 500 g pieczarek 

 2 cebule 

 4 ząbki czosnku 

 Natka pietruszki 

 Sól, pieprz, tymianek 

 Olej do smażenia 

 

Wykonanie: 

1. Ryż gotujemy w 4 szklankach wody lub 
bulionu 

2. Pieczarki i cebulę kroimy w kostkę i 
smażymy na 2 łyżkach oleju. Dodajemy 
wyciśnięty czosnek, tymianek, sól i 
pieprz. 

3. Kapustę wkładamy do dużego garnka (łodyżką 
do góry) i zalewamy wrzątkiem, trzymamy w 
garnku kilka minut, po czym odcinamy 
pojedynczo liść po liściu.  

4. Ugotowany ryż mieszamy z usmażonymi z 
cebulą pieczarkami, posiekaną natką 
pietruszki. 

5. Na każdy liść nakładamy 1 czubatą łyżkę 
farszu i zawijamy. 

6. Gotowe gołąbki układamy ciasno  na dnie 
dużego garnka, podlewamy wodą lub bulionem 
i gotujemy jeszcze ok. 10 min. 
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Mamałyga z cukrem i 
cynamonem 

 

Składniki: 

 2 szklanki kaszki 
kukurydzianej 

 1,5 litra mleka ryżowego (6 
szklanek) 

 2 łyżki oleju kokosowego 

 2 łyżki cukru brązowego 

 1 łyżeczka cynamonu 

 ½ łyżeczki soli 

 

Wykonanie: 

1. Do dużego garnka z grubym dnem wlewamy 
mleko, dodajemy olej kokosowy, sól i 1 
łyżkę brązowego cukru, zagotowujemy. 

2. Do gotującego się mleka wsypujemy 
stopniowo kaszkę kukurydzianą energicznie 
przy tym mieszając aby nie doprowadzić do 
powstania grudek. 

3. Zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze ok. 
8-10 min, nie zapominając o mieszaniu. 

4. Ugotowana kaszkę wlewamy do salaterek, 
posypujemy resztą cukru i cynamonem. 
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Galaretki warzywne a’la 
nóżki wieprzowe 

 

Składniki: 

 1 litr bulionu warzywnego 

  ugotowane warzywa: 
marchewka, korzeń 
Pietuszki, korzeń selera 
(po 2 sztuki marchewki i 
pietruszki i 1 seler) 

  groszek z puszki 

  natka pietruszki 

 Boczniaki (opakowanie 250 
g) 

  1 szklanka ugotowanego 
ryżu 

  8 płaskich łyżeczek agaru 

  olej do smażenia 

 Sok z cytryny 

 

Wykonanie: 

1. Boczniaki kroimy w paseczki i smażymy ok. 
5 min na oleju. Doprawiamy solą i pieprzem 

2. Ugotowane warzywa kroimy w plasterki lub 
kostkę 

3. Do każdej foremki wkładamy kolejno: natkę 
pietruszki, 1 łyżeczkę groszku zielonego, 
po kilka plasterków ugotowanych warzyw 
korzeniowych, kilka paseczków usmażonych 
boczniaków. 

4. Do bulionu dodajemy agar, dokładnie 
mieszamy i zagotowujemy. 

5. Studzimy bulion z agarem do osiągnięcia 
temp. pokojowej, po czym wlewamy do 
foremek z warzywami. Wstawiamy do lodówki 

6. Po ok. 15 min galaretki są już gotowe, 
można wyjąć je z foremek i podawać z 
sokiem z cytryny lub sosem chrzanowym 
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Pasta z grochu z 
majerankiem  

 

Składniki: 

 Szklanka grochu 

 3 szklanki wody  

 Płaska łyżeczka cukru 

 Łyżeczka cząbru   

 1 ząbek czosnku 

 Łyżka soku z cytryny  

 Łyżka uprażonego siemienia 
lnianego 

 2 łyżki startej cebuli 

 Niepełna garść świeżego 
majeranku       

 Sól  

 

 

 

*inspiracja – Hanna Szymanderska 
„Prawdziwa kuchnia polska”  

 

 

 

Wykonanie: 

Zalej groch wodą i odstaw na noc. Nazajutrz, 
garnek z grochem, nastaw na bardzo mały ogień, 
dodaj cząber i cukier. Kiedy groch będzie już 
miękki dodaj sól, następnie gotuj dalej aby 
zredukować ilość wody. Zdejmij z ognia, dodaj 
przeciśnięty przez praskę czosnek, sok z 
cytryny i startą na tarce cebulę. Następnie 
zmiksuj wszystko blenderem. Po uzyskaniu 
gładkiej masy, dodaj do niej siemię lniane i 
przesiekany majeranek. Dla smaku dodaj sól i 
pieprz, ewentualnie cukier.      
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Białysy  

 

Składniki: 

Ciasto 

 2 szklanki ciepłej wody 

 50 g. drożdży 

 3 łyżeczki cukru 

 2 łyżeczki soli 

 6 szklanek maki chlebowej 
(może być pszenna lub 
pszenno-żytnia) 

 olej do natarcia dłoni  

Nadzienie 

 3 średnie cebule 

 2 łyżeczki ziaren maku 

 Łyżka oleju 

 Szczypta soli 

 

Wykonanie: 

W miseczce rozetrzyj drożdże, z cukrem, połową 
szklanki ciepłej wody i odstaw w ciepłe miejsce na 10 
minut. Do dużej miski wsyp przesianą mąkę wymieszaną z 
solą. W mące zrób wgłębienie, w które wlejesz rozczyn 
z drożdży i pozostałą część wody. Zagnieć ciasto. 
Jeżeli w czasie zagniatania uważasz, że ciasto jest za 
suche, dodaj odrobinę ciepłej wody, a jeżeli nazbyt 
wodniste dosyp łyżkę mąki. Wyrabiaj ciasto do czasu, 
aż zacznie samo odchodzić od dłoni, wtenczas nakryj 
miskę czystą ścierką i odstaw w ciepłe miejsce na 
około 45 minut.  

W międzyczasie obierz i pokrój cebulę w pióra. Na 
patelni rozgrzej olej, na którym następnie podsmaż 
cebulę. Gdy się zeszkli dodaj mak, wymieszaj i smaż 
jeszcze przez chwilę dodając sól do smaku. Tak 
przygotowane nadzienie odstaw do wystygnięcia.  

Gdy ciasto wyrośnie, natrzyj dłonie olejem i biorąc 
kawałek ciasta uformuj z niego kule. Następnie umieść 
ją na blacie przyciśnij dłonią formując placek. W 
środku tak przygotowanego placka zrób wgłębienie i 
wypełnij je nadzieniem z cebuli. W ten sam sposób 
postępuj z pozostałą częścią ciasta. Gdy uformujesz 
wszystkie białysy połóż je na blasze, przykryj ścierką 
i pozostaw przez 15 minut do wyrośnięcia w ciepłym 
miejscu. Piekarnik nagrzej do 200 – 220 stopni i piecz 
od 15 do 20 minut, aż nabiorą złocistego koloru.    
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Wykonanie: 

 

Miękisz z chleba i śliwki pokrój w drobną 
kostkę. W misce wymieszaj chleb, śliwki, 
przesiekane orzechy, mąkę, tymianek, sól i 
pieprz. Łyżeczkę mielonego lnu zalej wrzątkiem 
i mieszając zaczekaj aż uzyska konsystencje 
kleiku. Dodaj go do miski z pozostałymi 
składnikami. Wymieszaj wszystko, dodając 
ewentualnie więcej mąki. Z powstałej masy ulep 
kulki wielkości piłeczki pingpongowej. 
Przygotowane kulki obgotuj w osolonej wodzie.  

 

Knedle z razowego 
chleba  

 

Składniki: 

 Pół chleba razowego  

 50 g. śliwek suszonych 

 50 g. orzechów włoskich  

 Czubata łyżeczka mielonego 
lnu 

 Pół szklanki gorącej wody 

 5 łyżek mąki pszennej  

 Garść świeżego tymianku 

 Szczypta soli  

 Szczypta pieprzu  
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Zupa piwna  

 

Składniki: 

 Litr piwa 

 250 ml śmietany owsianej  

 Kawałek skórki chleba 
razowego  

 Laska cynamonu 

 Trzy goździki  

 Jedno ziarno kardamonu  

 Plasterek imbiru 

 Jeden anyż gwiazdkowy  

 Szczypta gałki muszkatołowej  

 Łyżka miodu 

 

Wykonanie: 

 

W garnku zagotuj piwo z wszystkimi przyprawami 
i skórką z chleba. Po doprowadzeniu do wrzenia 
gotuj około 15 min.  Zdejmij z ognia, dodaj 
śmietany owsianej zamieszaj i podgrzej 
ponownie, ciągle mieszając. Podawaj z knedlami 
z razowego chleba.  
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Pomidory na zimną 
przekąskę – retro-
przekąska wg Marii 
Disslowej 

 

Składniki: 

 1 kg. średnich pomidorów 

 2 szt. pomidorów i 4 cebule 
czerwone na nadzienie 

 Szczypta papryki słodkiej 

 Szczypiorek  - 1,2 pęczki 

 Oliwki 

 Papryczka chilli 

 czosnek  

 pietruszka 

 

Wykonanie: 

 

Wybrać gładkie, równe pomidory, ściąć 
wierzchy, oczyścić z ziarn i żółtej cieczy, 
posolić i popieprzyć od wewnątrz, poukładać na 
sicie do wysączenia. Duże dwa pomidory udusić 
z cebulą i czosnkiem we własnym sosie. 
Przetrzeć przez sito, dodać kilka łyżek 
tęgiego auszpiku, papryki, soli, szczypiorku, 
natki pietruszki, wymieszać dokładnie, 
ponapełniać pomidory, ostudzić i pociągnąć po 
wierzchu auszpikiem, aby ładnie szkliły się. 
Przybrać oliwkami. Dobre są takie pomidory na 
zimną przekąskę lub do przybrania sałat. 
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Mus jabłkowo-śliwkowy 

 

Składniki: 

 4 jabłka (kwaśne i twarde, 
jak na szarlotkę, np. szara 
reneta, boiken, antonówka) 

 4 łyżki cukru 
 skórka starta z 1 pomarańczy 
lub kilka kropli ekstraktu 
pomarańczowego 

 1/3 łyżeczki mielonego 
cynamonu 

 1/4 łyżeczki tartej gałki 
muszkatołowej 

 1 szklanka (200 g) musu ze 
śliwek 

 

 

 

Mus ze śliwek: 
 
Śliwki, 2-3 łyżki cukru, trochę 
rodzynek i cynamonu zagotować, aż 
zbrązowieją i nabiorą gęstej 
konsystencji. Eksperymentowanie z 
przyprawami wskazane 

Wykonanie: 

 

Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć 
gniazda nasienne. Każdą ćwiartkę pokroić 
jeszcze w drobną kostkę. Wrzucić do garnka, 
dodać cukier, skórkę lub ekstrakt z 
pomarańczy, cynamon i gałkę, wymieszać. Dusić 
przez około 10 minut, co chwilę zamieszać. 

Gdy jabłka się rozpadną dodać purée z dyni i 
wymieszać. Zmiksować blenderem ręcznym 
(żyrafą) na gładki mus i dalej prażyć mus 
przez około 15 minut na małym ogniu. Mus 
dodatkowo zgęstnieje i nabierze głębszego 
smaku, sprawdzić czy ilość cukru jest 
wystarczająca, w razie potrzeby dosłodzić mus. 

Mus można zjeść od ręki lub odłożyć w 
salaterki, przybrać wiórkami kokosowymi i 
rodzynkami i podać jako kreatywny deser  

Można również gorący mus włożyć do słoiczków i 
od razu zamknąć, wtedy można go przechowywać w 
lodówce przez około 1 tydzień. Na dłuższe 
przechowywanie należy wyparzyć i osuszyć 
słoiczki a po napełnieniu mus zapasteryzować. 

*inspiracja – kwestiasmaku.com 
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PRZYSMAK Z DWUKOLOROWEJ 
KASZY MANNY 

 

Składniki: 

Proporcje: 250 g kaszy na 0,5 l 
wody 
 
JASNA MASA 

 5 łyżek miodu 
 Łyżka imbiru 
 Łyżka oleju 
 Pół łyżki – kurkumy i soli 

 
CIEMNA MASA 

 2 łyżki kakao 
 3 łyżki miodu 
 Łyżka oleju 
 Łyżka cynamonu 
 Pół łyżki imbiru i soli 

 
Z tych proporcji wychodzi 16 
babeczek 

 

Wykonanie: 

 
Pierwsza masa: zagotować wodę, dodać trochę 
kurkumy, oleju, miodu (do smaku), imbiru i 
soli. Po zagotowaniu mleka wsypać kasze mannę 
mieszając od razu (najlepiej trzepaczką) i 
uważając na to, by się nie przypaliła, o co 
łatwo. Kasza musi być naprawdę gęsta. 
Ugotować. Wymieszać, odstawić. 
W drugim garnku znów zagotować wodę, dodając 
kakao, olej, miód, imbir, cynamon, sól i na 
koniec kaszę. Postępować tak samo jak w 
przypadku pierwszej, czyli kasza musi być 
naprawdę gęsta. 
 
Następnie kawałkami dwóch różnych mas należy 
wykleić foremki do babeczek. Ważne, żeby kasza 
była ściśle „upakowana”, wtedy ładnie odcisną 
się wzorki i babeczki będą miały piękny 
kształt. Foremki napełniamy masami aż po sam 
wierzch, dbając o to, by na górze było równo. 
Można się tutaj pobawić komponowaniem – 
dodawać różne ilości masy, kształtować je 
dowolnie. 

Babeczki na 5 minut wstawić do piekarnika 
nagrzanego na 180 st. Po wyjęciu z piekarnika 
wyciągnąć je z foremek i stawiać „do góry 
nogami”, tą mniejszą podstawą. Można podawać z 
sosem owocowym. 

 


