Śniadanie
Kasza jaglana z tartym jabłkiem, rodzynkami i cynamonem z dodatkiem świeżych śliwek
Surową kaszę przed ugotowaniem przepłucz wrzątkiem i zagotuj w świeżej wodzie. Do
gotowania możesz dodać kilka suszonych daktyli – kasza będzie miała wtedy lekko
słodkawy smak. Do ugotowanej kaszy dodajesz tarte jabłko, kilka kropel soku z cytryny,
świeże śliwki pokrojone w cienkie paseczki, garść rodzynek i posypujesz cynamonem.
Możesz przemycić też troszkę kurkumy. Niewielka ilość nie zmieni smaku, a wpłynie
bardzo prozdrowotnie i przeciwzapalnie.

Drugie śniadanie
pomarańcza i banan

Obiad
zupa kalafiorowa z ziemniakami i koperkiem z dodatkiem oleju kokosowego, zagęszczona
mąką migdałową
Do pokrojonych w kostkę warzyw (marchewka, pietruszka, seler, cebula) gotowanych w
wodzie dodajesz na końcu gotowania ręcznie porozrywane różyczki kalafiora – i gotujesz
dosłownie chwilkę aby się nie rozgotował, na koniec dodajesz łyżkę oleju kokosowego i
zagęszczasz zupę łyżką mąki migdałowej. Ziemniaki – możesz albo gotować bezpośrednio
w zupie albo osobno. Pamiętaj aby nie były za miękkie.

Podwieczorek
sałatka z avocado i pomidora z odrobiną zielonej cebulki

Kroisz w kosteczkę avocado i pomidora, posypujesz zieloną cebulką i odrobiną soli
himalajskiej

Kolacja
czerwony ryż z bazyliowym (wegańskim) pesto na bazie oliwy z oliwek virgin i migdałów z
plasterkami ogórka
Gotujesz czerwony ryż. Czas gotowania ok. 45 minut.
W piekarniku delikatnie prażysz blanszowane migdały (mogą być też inne orzechy/ziarna –
nerkowce, ziarna słonecznika, orzeszki pinii). Do blendera dodajesz świeże liście bazylii (z
jednej doniczki), oliwę z oliwek (4 łyżki), szczyptę soli himalajskiej, uprażone migdały i
ząbek świeżego czosnku. Blendujesz wszystko razem. W zależności od upodobań możesz
dodać więcej oliwy.
Mieszasz ryż z pesto i podajesz z plasterkami świeżego ogórka.

Śniadanie
Płatki owsiane bezglutenowe (na wodzie) z zielonym szejkiem (banan, ananas, jabłko, sok z
cytryny, otarta skórka z cytryny bio, jarmuż, 2 łyżki białka z konopi, woda)
Gotujesz płatki owsiane na wodzie kilka minut. Osobno w blenderze robisz szejka.
Mieszasz dwie łyżki szejka z miseczką płatków owsianych. Resztę szejka wypijasz sama.

Drugie śniadanie
sałatka z kiwi i mango

Obiad
zupa z dyni Hokkaido z dodatkiem oleju kokosowego

Dynia Hokkaido ma tę cudowną właściwość, że nie musisz obierać jej ze skóry. Dynię
trzeba tylko dokładnie umyć, oczyścić z pestek, pokroić w kostkę i wrzucić do wody.
Dodajesz kilka obranych marchewek pokrojonych w kostkę, dwie cebule, pietruszkę –
korzeń i natkę.
Możesz podać w formie niezmiksowanej z łyżeczką oleju kokosowego i gotowanymi
ziemniakami.

W formie zmiksowanej – dodajesz szczyptę soli himalajskiej, szczyptę curry, imbir i
czosnek – jeśli te przyprawy nie są za mocne dla Twojego dziecka. I podajesz z prażonymi
pestkami dyni lub z makaronem gryczanym (lub innym bezglutenowym).

Podwieczorek
migdały i rodzynki

Kolacja
domowe sushi – ryż arborio lub do sushi z dodatkiem ogórka, avocado i surową marchewką
zawinięty w wodorosty nori
Gotujesz ryż. Może to być ryż do sushi, ale nie musi. Świetnie sprawdza się też dobry ryż
arborio do risotto. Do ugotowanego ryżu możesz dodać trochę octu ryżowego, ale nie jest to
konieczne. Zazwyczaj do ryżu w sushi dodaje się też cukier, ale tego lepiej unikać.
Wbrew pozorom skręcanie sushi jest bardzo łatwe i nie potrzebujesz do tego nic oprócz
własnych rąk (bambusowa mata do zwijania może się przydać ale wcale nie jest niezbędna).
Na arkuszu wodorostów nori od górnej części do 2/3 powierzchni rozkładasz ryż łyżką lub
palcami. Na środek ryżu układasz prążki ogórka, awokado i marchewki, w jednej linii mniej
więcej. Zawijasz wszystko delikatnie starając się aby ogórek, awokado i marchewka
znalazły się w środku. Jeśli końcówka wodorostów nie chce się zlepić lekko zwilżasz je
namoczonymi w wodzie palcami.
Kroisz rolkę na mniejsze kawałeczki, tak aby wygodnie było dziecku jeść.
Podajesz z odrobiną dobrego bezglutenowego sosu sojowego Tamari z fermentowanej soi o
obniżonej zawartości soli – jeśli dziecko lubi. Jeśli nie – może po prostu zjeść bez żadnych
przypraw.

Śniadanie
Komosa ryżowa ze świeżymi owocami – mango i gruszka
Gotujesz komosę ryżową (na śniadanie najbardziej pasuje biała, ale może też być czerwona,
czarna, lub mieszanka wszystkich trzech). Po ugotowaniu dodajesz świeże owoce pokrojone
w kosteczki i talarki. Możesz posypać cynamonem, karobem lub surowym kakao i polać
odrobiną syropu klonowego lub surowym miodem.

Drugie śniadanie
banan i szklaneczka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy

Obiad
Wegańska zupa pomidorowa z ryżem (na bazie wywaru warzywnego, ze świeżych
pomidorów, z olejem kokosowym)
Gotujesz warzywa (dużo marchewki, która nadaje zupie słodki smak, pietruszka, seler, por
lub cebula, natka pietruszki). Osobno dusisz pomidory na oleju kokosowym. Odcedzasz
warzywa i do bulionu dodajesz przetarte przez sitko lub zmiksowane pomidory.

Podwieczorek
domowe mleko migdałowe
Blendujesz garść blanszowanych migdałów, dwie szklanki ciepłej wody, odrobinę soli i

trzy-cztery daktyle. Jeśli wolisz idealnie gładki płyn – przecedź otrzymany w ten sposób
napój przez gazę. Jeśli nie masz migdałów możesz użyć nerkowców.

Kolacja
Czarna soczewica (Beluga) z warzywami korzennymi i dodatkiem surowych pestek granatu
Gotujesz osobno soczewicę.
Na woku (lub patelni) delikatnie blanszujesz na oleju kokosowym pokrojone w kostkę
marchewkę, pietruszkę i batata. Do smaku możesz dodać odrobinę sosu sojowego Tamari i
łyżeczkę syropu klonowego (syropu daktylowego lub miodu) oraz odrobinę świeżego lub
suszonego rozmarynu.
Mieszasz ugotowaną soczewicę z blanszowanymi warzywami. Dodajesz świeże pestki
granatu i posypujesz pietruszką (jeśli dziecko toleruje taką posypkę).

Śniadanie
Tabuleh z kaszy jaglanej – kasza jaglana ugotowana na sypko z dodatkiem pokrojonych w
drobną kosteczkę świeżych warzyw: pomidor, ogórek, papryka, natka pietruszki, kolendra,
bazylia, garść rodzynek i odrobina oliwy z oliwek virgin, skropiona sokiem z cytryny.

Drugie śniadanie
sałatka owocowa – jabłko, kiwi, banan pokrojone w kosteczkę

Obiad
Zupa ogórkowa z ziemniaczkami na bazie oleju kokosowego
Gotujesz pokrojone w kostkę cebulę, korzeń pietruszki oraz natkę i dużą ilość startej na
tarce marchewki. Dodajesz pod koniec gotowania starte na tarce ogórki kiszone, koperek i
olej kokosowy oraz wodę z kiszonych ogórków. Kilka ogórków zostawiasz do zjedzenia na
surowo.
Osobno gotujesz ziemniaki pokrojone w kosteczkę. Wodę po ugotowanych ziemniakach
możesz dolać do zupy, żeby nie była za kwaśna.

Podwieczorek
orzechy włoskie (wcześniej namoczone w wodzie co najmniej 24 godziny, a najlepiej 48
godzin) i daktyle

Kolacja
Cieciorka z mango, surowym kalafiorem i świeżym szpinakiem
Gotujesz cieciorkę (dzień wcześniej trzeba ją namoczyć), dodajesz pokrojone w kostkę
mango, różyczki kalafiora i liście świeżego szpinaku.
Dressing: oliwa z oliwek, odrobina curry, szczypta soli himalajskiej, łyżeczka syropu
klonowego

Śniadanie
Płatki owsiane z szejkiem owocowym – banan, mango, jabłko, sok z cytryny i skórka otarta
z cytryny, szpinak z dodatkiem białka z konopi. Maliny dobrze też do tego pasują.

Drugie śniadanie
melon

Obiad
Zupa brokułowa z ryżem
Robisz ją tak samo jak kalafiorową. Na koniec gotowania dodajesz różyczki brokuła ręcznie
porozrywane i tylko chwilę podgrzewasz go w zupie, aby cały czas był ślicznie zielony i
lekko twardawy.

Podwieczorek
Pokrojone w słupki: kalarepa, marchewka i ogórek z dipem z avocado
Dip z avocado: miksujesz awokado ze świeżym pomidorem i odrobiną świeżej cebuli z
dodatkiem soku z limonki i soli himalajskiej

Kolacja
Kapusta kiszona, ziemniaki puree z olejem kokosowym i odrobiną soli morskiej, fasolka jaś

Śniadanie
Jaglano-gryczane naleśniki (bardzo cienkie i bardzo lekko upieczone na oleju kokosowym)
ze świeżym ananasem i malinami. Do picia – woda prosto z młodego kokosa.
Składniki (ilość naleśników dla 3-4 osobowej rodziny):
200 ml maki gryczanej
200 ml maki jaglanej
0,7 litra wody źródlanej
4 daktyle
garść migdałów bez skórki
2 szczypty soli himalajskiej
1 łyżka oleju kokosowego bio virgin

Daktyle i migdały – jak nie masz tak silnego sprzętu, to lepiej na kilka godzin je namoczyć,
jeśli nie masz migdałów – możesz je pominąć. Wszystko razem zmiksuj na gładką płynną
konsystencję – taką jaką powinno mieć klasyczne ciasto naleśnikowe. Przed usmażeniem
pierwszego naleśnika delikatnie posmaruj patelnię olejem kokosowym. Pierwszy zazwyczaj
się nie udaje – i zjada się go na stojąco piekąc kolejne. Następne już powinny wyjść idealne,
już bez smarowania patelni (w samym cieście jest trochę oleju kokosowego) – smażysz
dosłownie chwilę na jednej, a potem na drugiej stronie.

Drugie śniadanie
kaki

Obiad
Zupa z czerwonej soczewicy z papryką, marchewką, cebulą, z przecierem pomidorowym
W garnku na oliwie z oliwek delikatnie podduszasz przez chwilę pokrojone w kostkę
paprykę, marchewkę i cebulę. Zalewasz wodą, zasypujesz surową soczewicą (gotuje się w
tej wodzie z warzywami). Na końcu dodajesz przecier pomidorowy i przyprawy wedle
uznania.

Podwieczorek
Sałatka z avocado i ogórka

Kolacja
Kasza gryczana niepalona z duszonymi warzywami – cukinia, bakłażan i natka pietruszki.
Gotujesz kaszę gryczaną. Na patelni podgrzewasz olej kokosowy, dodajesz cebulę
pokrojoną w kostkę, chwile podduszasz, potem bakłażana w kostkę, a na końcu cukinię –
już tylko na bardzo krótko. Posypujesz natką pietruszki.

Śniadanie
Płatki owsiane z musem malinowym i łyżeczką miodu
Płatki owsiane gotujesz dwie minuty na wodzie, podajesz ze świeżo zmiksowanymi
malinami z bananem lub zamiast banana z miodem.

Drugie śniadanie
Sałatka owocowa – banan, jabłko, gruszka

Obiad
Zupa miso z dodatkiem wodorostów wakame
Do świeżo zrobionego warzywnego wywaru dodajesz łyżkę pasty miso (z fermentowanej
soi i ryżu). Podajesz z wodorostami wakame wcześniej namoczonymi przez 10 minut w
zimnej wodzie. Taką zupę możesz od czasu do czasu podać z organicznym tofu – jako
bogatym źródłem białka. Ale nie za często – soi niefermentowanej lepiej unikać.

Podwieczorek
Pokrojona w słupki czerwona papryka z pastą z nerkowców
Moczysz nerkowce kilka godzin w wodzie. Wylewasz wodę, dodajesz trochę soku z
cytryny, sól himalajską, odrobinę świeżego czosnku i wszystko blendujesz na gładką masę.

Kolacja
Warzywne curry (marchewka, batat, ziemniak, papryka, cebula, jarmuż) z mlekiem
kokosowym i jarmużem, ryż basmati
Na patelnię z rozgrzanym olejem kokosowym dodajesz pokrojone w kostkę marchewkę,
batata, ziemniaka i cebulę, po chwili dodajesz czerwoną paprykę. Jak trochę się podduszą
dodajesz curry, odrobinę soli himalajskiej, zalewasz mlekiem kokosowym, na końcu
dodajesz liście jarmużu, które chwilę tylko podgrzewasz (na zdjęciu akurat bez jarmużu, ale
z nim zdecydowanie lepsze). Podajesz z ryżem basmati.
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