
Pasta rosołowa

Cebulę, czosnek i marchewkę obieramy i

miksujemy w blenderze albo ścieramy na

najmniejszych oczkach tarki do warzyw. Siekamy

zioła albo również rozdrabniamy je w blenderze.

Rozgrzewamy olej na patelni, wrzucamy warzywa,

podsmażamy ok. 2 minut, żeby się zeszkliły.

Dodajemy zioła, smażymy kolejne 2 minuty.

Dodajemy wszystkie pozostałe składniki,

smażymy ok. 15 minut, mieszając jak najczęściej

(najlepiej cały czas). Jeśli zaczyna przywierać do

patelni, to dolewamy odrobinę wody - nie więcej

niż łyżkę-dwie, żeby nie rozwodnić całości. Po ok.

20 minutach pasta powinna być gęsta, z

drobinkami ziół, pomarańczowo-brązowa,

wyciągamy z niej liście laurowe, resztę

przekładamy do słoika.



Pasta azjatycka

Obieramy cebulę, czosnek, imbir. Blendujemy

cebulę, czosnek, imbir i dymkę ze

szczypiorkiem albo ścieramy na tarce na

najmniejszych oczkach, a szczypior siekamy

bardzo drobno. Rozgrzewamy olej,

podsmażamy zblendowane warzywa ok. 2-3

minut. Dodajemy wszystkie pozostałe składniki

i cały czas mieszając, smażymy ok. 15 minut, w

razie potrzeby dolewając odrobinę wody

(raczej nie będzie takiej potrzeby, ta pasta jest

odrobinę bardziej płynna niż klasyczna). Po

usmażeniu przekładamy do słoika i

przechowujemy w lodówce.



Mleko roślinne

Napój uzyskiwany z namoczonych orzechów, ziaren,

strączków po ich zmiksowaniu z wodą. Zastępuje

mleko zwierzęce. Niektóre produkty trzeba na kilka

godzin namoczyć (np. ryż czy orzechy), inne można

od razu miksować (wiórki kokosowe, płatki owsiane).

Do tak robionego mleka można dodać szczyptę soli,

cukier albo ekstrakt z wanilii. 

Płatki drożdżowe

Nieaktywne płatki drożdżowe są nośnikim smaku

umami. To takie malutkie, jasnożółte okruszki, które

zwykle służą do posypywania dań albo uzupełniania

pesto, jeśli robimy je bez sera. Co ważne, są bardzo

dobrym źródłem witamin z grupy B, dlatego są

ważne w diecie roślinnej.



Wegetarianizm 

Nie, wegetarianie nie jedzą ryb. Ryby to też mięso.

Uff, skoro to już mamy za sobą, to co jeszcze jedzą

wegetarianie? Nie jedzą mięsa, czyli produktów

zwierzęcych, ryb i owoców morza. Jedzą owoce,

warzywa, nabiał, jajka.

Weganizm

Weganie, oprócz tych produktów, które wykluczane

są w diecie wegetariańskiej, nie jedzą też nabiału i

jajek, niektórzy też wyłączają z diety miód (jak

produkt pochodzący od pszczół). Jest to roślinny styl

odżywiania.



Jackfruit

Owoc, inaczej chlebowiec, który po podzieleniu na

poszarpane kawałki, świetnie imituje dania typu

"pulled pork" i podobno trudno odróżnić go od mięsa,

kiedy jest ugotowany w sosie.

Tofucznica

Roślinna "jajecznica" - przypomina jajecznicę

kolorem i smaży się ja na patelni, a po dodaniu soli

kala namak, będzie też podobnie do jajecznicy

pachnieć i smakować. To pokruszone tofu z

przyprawami i dowolnymi dodatkami, które

smażymy na patelni.



Strączki

Bardzo ważny element każdej diety (tej mięsnej też!).

Warzywa strączkowe są bogate w białko i dzięki nim

łatwo jest zbilansować posiłki. Najbogatsza w białko

jest soczewica (ok. 25,4 g w 100g), fasola, ciecierzyca,

groch, pewne ilości białka zawiera też np. zielony

groszek.

Aquafaba

To po prostu woda, w której w słoiku bądź puszce

znajdowała się ciecierzyca. Dzięki fragmentom białka

osadzonym w takiej wodzie, ubija się ona podobnie

do kurzych białek, dlatego można jej użyć do

pieczenia bezy albo musu czekoladowego.



"jajko"

Produkty, które potrafią "zlepić" potrawę albo ciasto

bez konieczności dodawania jajka do dania. Często

wymienia się tu siemię lniane, nasiona chia, banany,

aquafabę, mąkę z ciecierzycy. 

"śmietana"

Roślinny produkt, który zastępuje śmietanę,

produkowany z soi albo z kokosa (najczęściej), ale też

z owsa i orkiszu. Przypomina w smaku zwykłą

kwaśną śmietanę



Kala namak 

Czarna sól, która "pachnie" jajkiem. Idealna do

past bezjajecznych, kiedy chcemy nadać im

posmak jajek.


