FIT PRZEPISY DLA KAŻDEGO
Dorota Dominik

O mnie:
Dorota,
pasjonatka gotowania
i pieczenia,
entuzjastka zdrowego
odżywiania,
jako mama dwójki
maluchów zwolenniczka
szybkich przepisów.

To nie jest książka zgłębiająca tajniki wiedzy kulinarnej. To książka
z naszymi ulubionymi, sprawdzonymi przepisami, których
wykonanie zajmuje kilkanaście minut i prawdopodobnie nikomu nie
sprawi trudności. Dzięki tym przepisom możesz zacząć odżywiać
się lepiej i zdrowiej, ograniczyć spożycie mięsa, a jednocześnie
cieszyć się smacznymi posiłkami.
Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się ze mną swoimi
wrażeniami. Więcej podobnych przepisów znajdziesz na moim
instagramie @_fit_with_kid. Lubię tam Was gościć, czytać Wasze
wiadomości i komentarze, czuję wtedy, że to co robię ma sens.

Śniadanie
Owsianka jabłkowa
Słodkie placuszki jogurtowe

SPIS TREŚCI

Obiad
Kremowy makaron z cukinią i mascarpone
Wegańskie curry z mleczkiem kokosowym

Kolacja
Pieczone warzywa z pastą z awokado
Sałatka z kaszą gryczaną
Pizza na cieście z mąką żytnią

Deser
Szarlotka w kokilkach

Owsianka jabłkowa
2 PORCJE

Składniki:
3/4 szklanki płatków
owsianych (około 100g)
1/2 szklanki wody
3/4 szklanki mleka (krowiego
lub roślinnego)
jabłko
masło orzechowe
cynamon

Wykonanie:
Do garnka wsypać płatki owsiane. Zalać je
wodą i mlekiem. Dodać jabłko starte na
tarce. Gotować na małym ogniu kilka
minut,
do
osiągnięcia
pożądanej
konsystencji.
Przełożyć do miseczek,
podawać z bananem, masłem orzechowym,
orzechami i cynamonem.

Słodkie placuszki jogurtowe
4 PORCJE

Składniki:
150g płatków owsianych
2 jajka
200g jogurtu naturalnego
banan (dojrzały)

Wykonanie:
Płatki
owsiane
zmielić.
Banana
zblendować, wymieszać z jajkami i
jogurtem. Połączyć z płatkami owsianymi,
wymieszać.
Na
rozgrzanej
patelni
formować okrągłe placuszki i smażyć z
każdej strony do przyrumienienia.
Podawać z owocami, miodem lub dżemem.

Kremowy makaron z cukinią
i mascarpone
2 PORCJE

Składniki:
makaron spaghetti
2 małe cukinie
pomidory w puszce (400g)
łyżka oliwy
ząbek czosnku
5-6 suszonych pomidorów
1/2 łyżeczki oregano i
tymianku
150g mascarpone

Wykonanie:
Czosnek obrać i drobno posiekać. Cukinie
pokroić w plastry, suszone pomidory w
paski. Rozgrzać patelnię, dodać posiekany
czosnek i chwilę podsmażyć. Wrzucić
cukinię, suszone pomidory, podsmażać
jeszcze chwilę. Dodać pomidory z puszki i
dusić około 10 minut. Przyprawić do smaku
solą i ziołami. Dodać mascarpone,
wymieszać i jeszcze chwilę trzymać na
ogniu.
Wymieszać
z
ugotowanym
makaronem.

Wegańskie curry z mleczkiem
kokosowym
2 PORCJE

Składniki:
ryż jaśminowy
cukinia
1/2 kalafiora
150g świeżego szpinaku
300ml mleczka kokosowego
łyżeczka żółtej pasty curry

Wykonanie:
Na patelni rozgrzać mleczko kokosowe.
Cukinię pokroić w słupki, kalafiora
podzielić na różyczki. Wrzucić na patelnię,
odrobinę posolić i dusić pod przykryciem
około 12 minut. Dodać pokrojone liście
szpinaku, pastę curry, wymieszać i
podsmażać jeszcze 3 minuty.
Podawać
z
ugotowanym
ryżem
jaśminowym.

Pieczone warzywa z pastą
z awokado
2 PORCJE

Składniki:
batat
5-6 ziemniaków
2-3 marchewki
łyżka oliwy
1/2 łyżeczki tymianku
1/2 łyżeczki rozmarynu
awokado
sok z połowy cytryny
papryczka chilli (opcjonalnie)

Wykonanie:
Batata, ziemniaki, marchewki umyć i
obrać. Pokroić w słupki. W miseczce
wymieszać oliwę z 1/2 łyżeczki soli i
ziołami. Warzywa ułożyć na blasze do
pieczenia, polać oliwą z przyprawami,
wymieszać. Piec w 200° C około 40 minut.
Awokado przekroić na pół, wyjąć pestkę,
łyżką wydrążyć miąższ. Rozgnieść
widelcem na pastę, dodać sok z cytryny,
odrobinę soli i opcjonalnie ostrą papryczkę.

Sałatka z kaszą gryczaną
2 PORCJE

Składniki:
150g kaszy gryczanej
awokado
mozarella (125g)
kilka czarnych oliwek
miks sałat
ziarna słonecznika
2 łyżeczki oliwy
2 łyżeczki musztardy
miodowej
1 łyżeczka syropu klonowego
sól i i pieprz

Wykonanie:
Kaszę gryczaną ugotować zgodnie z
poleceniami na opakowaniu. Awokado
przekroić na pół, usunąć pestkę, łyżką
wyciągnąć miąższ, pokroić w kostkę.
Pokroić mozarellę i oliwki.
Przygotować sos: w miseczce wymieszać
oliwę, musztardę, syrop i szczyptę soli.
Na talerzach rozkładać miks sałat,
wystudzoną kaszę, pokrojone awokado,
oliwki, ser. Polać sosem, posypać
słonecznikiem, przyprawić solą i pieprzem.

Pizza na cieście z mąką żytnią
4 PORCJE

Ciasto:
15g świeżych drożdży
220ml letniej wody
1 łyżeczka cukru
300g mąki pszennej
100g mąki żytniej
łyżka oliwy
3/4 łyżeczki soli

Sos pomidorowy:
2 ząbki czosnku
łyżka oliwy
400g passaty
pomidorowej
2 szczypty soli
1/2 łyżeczki oregano
1/2 łyżeczki bazylii

Dodatki:
mozarella
cukinia
papryka
rukola
pomidorki koktajlowe

Pizza na cieście z mąką żytnią
Wykonanie:
W dużej misce wymieszać mąki i sól. Drożdże rozetrzeć z cukrem i dodać do mąki.
Dolać wodę, oliwę i wymieszać. Wyrabiać ciasto, aż będzie elastyczne. Włożyć do
miski oprószonej mąką i przykryć ściereczką. Zostawić do wyrośnięcia na godzinę.

Przygotować sos. Do małego garnka wlać oliwę, wrzucić posiekany czosnek.
Chwilę podsmażać, po czym dodać passatę pomidorową. Dusić pod przykryciem
10 minut, po czym kolejne 10 minut gotować bez przykrycia. Dodać przyprawy,
wymieszać.

Ciasto podzielić na dwie części, jedną z nich rozwałkować na okrągły placek. Przełożyć
na blaszkę do pieczenia, posmarować sosem, nałożyć swoje ulubione dodatki (poza
serem) i włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 200° C na 15-18 minut (na 5
minut przed końcem pieczenia nałożyć ser).
To samo powtórzyć z drugą częścią ciasta.

Szarlotka w kokilkach
4 PORCJE

Składniki:
3 jabłka (około 1/2kg)
cynamon
60g masła
łyżka cukru (20g)
70g płatków owsianych
40g mąki pszennej

Wykonanie:
Jabłka drobno pokroić lub zetrzeć na tarce o
grubych oczkach. Nałożyć do kokilek lub
szklanego naczynia do zapiekania, posypać
cynamonem.
Zrobić kruszonkę: miękkie masło pokroić na
kawałki, wymieszać je w misce z cukrem,
płatkami owsianymi i mąką. Wyrabiać rękami.
Powstałą kruszonką posypać jabłka.
Piec w piekarniku w temperaturze 200° C 20-25
minut.
Podawać na ciepło z lodami lub przestudzone.
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