
1 kg ziemniaków
1 szklanka (ok. 200 g) suchej czerwonej soczewicy
5-6 ząbków czosnku
300 g pieczarek
przyprawa curry
pęczek szczypiorku
200 g jogurtu kokosowego
sól
pieprz
olej do smażenia

Zupa ziemniaczano-
soczewicowa- 4 osoby

Rozgrzej w garnku 3-4 łyżki oleju. Obierz i pokrój ząbki
czosnku w ćwiartki. Umyj ziemniaki i pokrój w dużą
kostkę albo w ósemki. Wrzuć do garnka czosnek , po
minucie dodaj przyprawę curry, sól i pieprz do smaku.
Zamieszaj, zmniejsz moc palnika. Po chwili, kiedy
przyprawy zaczną intensywnie pachnieć, wsyp suchą
soczewicę. Wymieszaj całość, podsmażaj 1-2 minuty.
Dodaj ziemniaki, podsmaż jeszcze moment i wlej ok. 1,5
litra wody. Doprowadź do wrzenia i gotuj na niewielkim
ogniu ok. 20 minut, aż ziemniaki zmiękną. Jeśli zupa zrobi
się zbyt gęsta, możesz dolać więcej wody.
W tym czasie umyj pieczarki i pokrój w grube plastry. Na
patelni rozgrzej olej. Wrzuć grzyby i NIE mieszaj przez
kilka minut, dzięki temu ładnie się podsmażą i nie
"puszczą" od razu wody. Dodaj je na koniec gotowania do
zupy. Sprawdź, czy nie trzeba mocniej doprawić gotowej
zupy.
Przelej ją do misek i udekoruj kleksami jogurtu oraz
szczypiorkiem.



Zupa ziemniaczano-
soczewicowa- 4 osoby

4 placków tortilli
przyprawy curry
soli
oleju do smażenia

Na drugi dzień podaj tę samą zupę, ale z innym dodatkiem -
nachosami z patelni.

Potrzebujesz:

Pokrój placki w trójkąty i przełóż do miski. Skrop oliwą, posyp
przyprawami i dokładnie wymieszaj. Smaż na patelni (2
partie, żeby wszystkie nachosy mogły się podsmażyć), aż
będą lekko brązowe. Udekoruj nimi miski z zupą.



8 wrapów tortilli
1 opakowanie hummusu
1 opakowanie mrożonego kalafiora
1 duża cebula
200 g pieczarek
1 słoik ciecierzycy
200 g jogurtu kokosowego
2 ząbki czosnku (opcjonalnie)
przyprawa do ziemniaków
sól
pieprz
olej

Wrapy z pieczonymi warzywami
i sosem jogurtowym - 4 osoby

Zacznij od przygotowania pieczonych warzyw. Rozgrzej
piekarnik do 200 stopni (termoobieg). Rozłóż papier do
pieczenia na blaszce. Wyciągnij z zamrażarki kalafiora,
nie rozmrażaj go, od razu połóż na blaszce. Pokrój
pieczarki i cebulę w duże kawałki, wymieszaj z
kalafiorem. Skrop warzywa olejem i posmaruj
przyprawami - mieszanką przypraw do ziemniaków, solą i
pieprzem. Wstaw do piekarnika.
Odcedź ciecierzycę. Przygotuj sos jogurtowy - jogurt
kokosowy wymieszaj z siekanym czosnkiem, solą i
pieprzem. Po 15 minutach zapiekania do warzyw dodaj
ciecierzycę, wymieszaj i piecz jeszcze ok. 10 minut.
Wrapy podgrzej na suchej patelni (po kilkadziesiąt
sekund każdy) albo w opiekaczu. Smaruj każdego wrapa
hummusem, układaj na nim pieczone warzywa, na
koniec polej sosem jogurtowym, zawijaj i podawaj.



2 kostki tofu
makaron tricolore
1 duża cukinia
2 puszki pomidorów krojonych
1 op. mrożonego szpinaku
przyprawa do mięsa (Henryk Kania)
2 ząbki czosnku
tarta mozzarella
sól
pieprz
olej do smażenia

Makaron z tofu i warzywami -
4 osoby

Zacznij od przygotowania składników - pokrój w kostkę
cukinię oraz tofu, posiekaj czosnek, wyciągnij szpinak z
zamrażarki.
Rozgrzej olej na patelni, wrzuć tofu i podsmażaj ok. 8
minut, żeby zrobiło się złociste. Dodaj cukinię, podsmaż,
aż lekko zmięknie i wrzuć czosnek oraz wlej pomidory z
puszek. Zmniejsz moc palnika.
Zagotuj wodę na makaron, posól i wrzuć makaron do
gotowania. Mieszaj sos, dopraw go solą, pieprzem oraz
przyprawą do mięsa. Po ok. 10 minutach dodaj mrożony
szpinak, podgrzej całość, w razie potrzeby dolej wody,
żeby rozrzedzić sos. Odcedź makaron, wymieszaj z
sosem, posyp danie mozzarellą.



Makaron z tofu i warzywami -
4 osoby

Możesz podać makaron w takiej samej formie przez dwa
dni albo zmodyfikować go w drugim dniu i przerobić na
zapiekankę. Wystarczy, że makaron przełożysz
warstwami sosu, możesz dolać odrobinę wody, aby
całość nie wyschła podczas zapiekania, a wierzch
posypiesz mozzarellą. To dobry sposób dla osób, które nie
lubią jeść tego samego - nie trzeba wymyślać nowego
dania, a forma podania jest inna.
W tym przepisie bez problemu wymienisz tofu na
kurczaka lub indyka pokrojonego w kostkę.


