
Darmowe
warsztaty
kulinarne!

30 sierpnia 

o 20:30



Sałatka 
z kaszy
bulgur



Zagotuj w garnku wodę, posól ją, wrzuć kaszę do wrzątku.

Odcedź po ok. 8 minutach.  W tym czasie przygotuj

cebulkę – pokrój ją w półplastry. W miseczce wymieszaj sok

z cytryny, miód, sól, pieprz. Włóż do środka cebulę 

i dokładnie połącz  z marynatą. Odstaw na kilka minut.

Odcedź fasolę. Obierz cukinię obieraczką do warzyw w

kształt makaronu (długie wstążki). Skrop ją dokładnie

sokiem z cytryny.

Rozgrzej 1–2 łyżki oliwy na patelni i usmaż na nich cebulę

razem z marynatą (ok. 4–5 minut). Mieszaj ją regularnie,

żeby się nie przypaliła. Przełóż do miski fasolę, kaszę,

cukinię i cebulę. Dodaj oliwę z oliwek (3–4 łyżki), dopraw

solą i pieprzem. Możesz podać od razu albo zostawić na 15

minut do przegryzienia się smaków.

Sałatka z kaszy bulgur

200 g kaszy bulgur

1 puszka białej fasoli

(240 g)

1 cukinia (ok. 250 g)

1 cebula

2–3 łyżki soku 

1 łyżeczka miodu

sól

pieprz czarny

oliwa z oliwek

z cytryny

SK ŁADN I K ZAM I ENN I K I

kasza bulgur dowolna kasza, ryż, ziemniaki

biała fasola czerwona fasola, ciecierzyca,

soczewica

cebula szalotka, czerwona cebula

sok z cytryny ocet jabłkowy

sól sos sojowy

miód syrop klonowy, syrop daktylowy



Surówka 
z surowych
buraków



Obierz buraki i pokrój w kostkę. Umyj gruszkę

(ale jej nie obieraj!) i również pokrój w kostkę.

Posiekaj chili i kolendrę (im więcej kolendry tym

lepiej, ja osobiście ja uwielbiam!). 

Wymieszaj buraki, gruszkę, chili, kolendrę. Dodaj

sos sojowy  i sok z limonki, ponownie wymieszaj.

Możesz podawać od razu.

Surówka z surowych buraków

4 surowe buraki,

najlepiej podłużne

(ok. 400 g)

2 duże gruszki

sok z 1 limonki

kolendra

1/2 papryczki chili

sos sojowy

SK ŁADN I K

buraki gotowane/pieczone buraki

gruszka jabłko

limonka cytryna

papryczka chili ostra papryka w proszku

ZAM I ENN I K I

kolendra natka pietruszki

sos sojowy sól
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Przepisy pochodzą z e-booka Ugryź
kuchnię, którego do 1 września

kupisz  w promocyjnej cenie 49 zł!
Link do sklepu w BIO


