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Wiosenny twarożek ze słonecznika

-200 g łuskanych ziaren słonecznika
-sok z 1 cytryny lub limonki
-1/3 szklanki przegotowanej wystudzonej wody
-1 stołowa łyżka płatków drożdżowych
-sól, pieprz do smaku
-siekane zioła wedle uznania :
szczypiorek/koperek/natka pietruszki
Ziarna słonecznika zalewamy wrzątkiem, odstawiamy
na 30 minut.
Odsączamy na sitku, płuczemy pod bieżącą wodą.
W blenderze umieszczamy słonecznik, sok z cytryny,
płatki drożdżowe i blendujemy dolewając wodę,
aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Twarożek może być bardzo gęsty lub całkiem gładki,
aksamitny.
Na koniec doprawiamy solą i pieprzem oraz dodajemy
siekane zioła.
Znakomicie smakuje również z drobno posiekaną
rzodkiewką i soczystym pomidorem.

Krupnik z pulpecikami z czerstwego pieczywa

-3 młode marchewki
-2 korzenie pietruszki
-1 laska selera naciowego
-3 ziemniaki
-1/2 małego pora
- filiżanka ugotowanej dowolnej kaszy
(gryczana biała/pęczak/jaglana)
-około 1.5 l warzywnego bulionu
-3 łyżki oleju do smażenia
-3 kromki dowolnego pieczywa
-1/4 łyżeczki sproszkowanego czosnku
-kilka łyżek tartej bułki
-kilka gałązek natki pietruszki
-sól, pieprz do smaku
Warzywa dokładnie myjemy, szorujemy, kroimy
w talarki, ziemniaki w kostkę.
Podsmażamy na oleju przez 2 minuty mieszając,
zalewamy bulionem i gotujemy do miękkości.
W misce zalewamy czerstwe pieczywo wrzątkiem
i zostawiamy na 5 minut.
Po tym czasie odsączamy i odciskamy dokładnie na sitku
z nadmiaru wody, przekładamy do miski.
Do namoczonego pieczywa wsypujemy sproszkowany
czosnek, mieszamy i dodajemy tyle bułki tartej,
aby z masy dało się lepić niewielkie kuleczki.
Smażymy je na rozgrzanym oleju na złoto.
Zupę podajemy z kaszą pęczak, siekaną natką pietruszki
oraz kuleczkami z chleba.

Pieczone marchewki z wytrawną granolą
oraz czarną soczewicą

-9 młodych marchewek
-100g ugotowanej czarnej soczewicy
-50 g płatków owsianych
-50 g siemienia lnianego
-50 g łuskanego słonecznika
-1/2 łyżki suszonego tymianku
-1/4 łyżeczki sproszkowanego cynamonu
-1/4 łyżeczki sproszkowanego czosnku
-sól, pieprz
-około 20 łyżek stołowych oleju
-siekana natka pietruszki
Marchewki szorujemy, myjemy, przekrawamy
wzdłuż, na połowy.
Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni C.
W miseczce mieszamy olej z czosnkiem, cynamonem,
tymiankiem oraz solą.
Marchewki polewamy przygotowanym smakowym
olejem, układamy na blasze i pieczemy
około 20-25 minut.
Na suchej patelni podprażamy płatki oraz słonecznik
przez około 3 minuty, dodajemy siemię lniane
i prażymy jeszcze około 1 minuty, mieszając.
Marchewki wykładamy na półmisek, dodajemy
soczewicę oraz granolę z patelni.
Podajemy z siekaną natką pietruszki.

Kotleciki z warzywami
-1.5 szklanki ugotowanej kaszy gryczanej niepalonej
-1.5 szklanki startej na grubych oczkach marchewki
-2 garście posiekanych liści szpinaku
-sól, pieprz
-1/2 szklanki podprażonych nasion słonecznika
-1/4 szklanki prażonych ziaren sezamu
-1/4 szklanki prażonych nasion siemienia lnianego
-1 średnia drobno posiekana cebula
-1/4 szklanki oleju
-pęczek posiekanego koperku
-6 łyżek sosu sojowego
-1/2 szklanki bułki tartej
-1/5 łyżeczki ostrej sproszkowanej papryki
-1 łyżka stołowa przyprawy garam masala
-1/2 łyżeczki sproszkowanego kminku
-4 stołowe łyżki dowolnej mąki
Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni C.
Wszystkie składniki bardzo dokładnie mieszamy
w dużej misce, masę wstawiamy na 20 minut
do lodówki.
Dłonie zwilżamy wodą i lepimy jednakowej wielkości
kotleciki, układamy na blasze wyłożonej papierem
do pieczenia.
Pieczemy 20 minut , przekładamy ostrożnie przy
pomocy łopatki na drugą stroną i dopiekamy jeszcze
15 minut.
Studzimy w otwartym piekarniku.

Buraczane ciasto czekoladowe
z truskawkami

na tortownicę potrzebujemy:
-2/3 szklanki oleju
-1/3 szklanki syropu klonowego
-1/3 szklanki posiekanej drobno gorzkiej czekolady
-2 szklanki startych na grubych oczkach tarki surowych
buraków
-2 banany
-1 ¾ szklanki mąki
-2 stołowe łyżki proszku do pieczenia
-6 stołowych łyżek ciemnego kakao
-2 duże szczypty soli
-2 stołowe łyżki wiórków kokosowych
-200 g truskawek
-1 łyżka stołowa mąki ziemniaczanej
Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni C.
W rondlu rozgrzewamy olej, dodajemy czekoladę, syrop
klonowy i mieszamy dopóki czekolada się nie rozpuści.
Banany rozgniatamy widelcem na pulpę, dodajemy wraz
z burakami do rondelka, dokładnie mieszamy.
W dużej misce łączymy mąkę, kakao, sól, proszek
do pieczenia, dodajemy do suchych produktów
wymieszane składniki z rondla .
Truskawki myjemy, kroimy w mniejsze kawałki
mieszamy z mąką ziemniaczaną i dodajemy do masy.
Formę smarujemy olejem , wysypujemy wiórkami
kokosowymi, wlewamy masę i pieczemy ok. 30-35
minut .
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