Proste przepisy dla całej
rodziny

ŚNIADANIA
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Moje #foodlajf
Nie jestem dyplomowanym kucharzem. Jestem politologiem.
Ale mam trzy córki, które są najlepszymi krytykami kulinarnymi, jakich można sobie wymarzyć.

Niedawno też odkryłam, jak wielką dla mnie pasją jest gotowanie.
Nie zrozum mnie źle – gotuję całe swoje dorosłe życie - ale dopiero teraz widzę i czuję, jak wiele
daje mi to radości, spełnienia i nieograniczonych możliwości wzbijania się na wyżyny kreatywności.
Każdy dzień to nowe pomysły, nowe przepisy i cudowny zapach unoszących się w domu endorfin.
Rodzina przy stole, wspólny czas, rozmowa – nie zamieniłabym tego na nic innego.

To co? Gotujemy razem?

http://foodlajf.pl
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OWSIANKA mocno kokosowa

* wege
* glutenfree
Czas: 15 min

Trudność

Składniki (2 porcje):
✓ 100g płatków owsianych górskich
✓ 30g wiórków kokosowych
✓ 1 łyżka syropu klonowego
✓ 1 łyżka kremu kokosowego
✓ 500ml mleka roślinnego (ryżowe, kokosowe,
migdałowe)
✓ owoce sezonowe do przełamania smaku (u mnie
zawsze)

Wykonanie:
Płatki owsiane i wiórki kokosowe uprażyć chwilę na patelni.
Następnie wlać mleko i gotować na średnim ogniu. Po kilku
minutach dodać pozostałe składniki, zamieszać i gotować
do wchłonięcia prawie całego płynu - musi zostać ́ taka
kremowa konsystencja.
Podawać z ulubionymi dodatkami.
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DUTCH BABY, czyli pieczony
naleśnik

Czas: 25 min

* wege
* glutenfree
Trudność

Składniki (2 porcje)
✓ 4 jajka
✓ 70g mąki pszennej (lub kukurydzianej, orkiszowej,
ryżowej)
✓ 160ml mleka
✓ 2 łyżki rozpuszczonego masła
✓ szczypta soli
✓ owoce sezonowe, cukier puder, syrop klonowy

Wykonanie:
Jajka zmiksować ze szczyptą soli, dodać mleko, mąkę i na
koniec masło. Zmiksować. W tym czasie piekarnik nagrzać do
200°C, razem z patelnią (średnica 25cm) lub naczyniem
żaroodpornym w środku. Następnie natłuścić patelnię i
wylać ciasto.
Piec ok 20 minut (góra-dół).
Podawać z owocami, syropem klonowym lub z cukrem
pudrem.
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PANCAKES bananowe

Czas: 30 min

* wege
* glutenfree
Trudność

Składniki (10 sztuk)
✓ 1 banan
✓ 2 jajka
✓ ½ szklanki mleka
✓ łyżeczka proszku do pieczenia
✓ 8 łyżek mąki uniwersalnej (lub ryżowej)
✓ kilka kropli ekstraktu waniliowego

Wykonanie:
Banana rozgnieść,́ dodać pozostałe składniki i zmiksować
wszystko na gładko.
́
Smażyć na złoty kolor z obu stron, na średnim ogniu,
na lekko natłuszczonej patelni.
Przekręcać na drugą stronę, jak pojawią się pęcherzyki
powietrza na cieście.

Podawać z owocami lub ulubionymi dodatkami.
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PANCAKES z czekoladą

* wege
Czas: 35 min

Trudność

Składniki (10-12 sztuk):
✓ 1 jajko
✓ 2 szklanki mąki pszennej
✓ 1 i ½ szklanki mleka
✓ ¼ szklanki oleju
✓ 3 łyżki cukru pudru
✓ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
✓ nutella lub krem czekoladowy

Wykonanie:
Do miski przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia, następnie
dodać pozostałe składniki (oprócz nutelli) i zmiksować do
połączenia składników. Odstawić na kilka chwil, aby ciasto
odpoczęło. Na rozgrzaną patelnię, lekko natłuszczoną, wylać
chochelkę ciasta. Smażyć na średnim ogniu, a gdy placuszek
będzie już prawie gotowy do obrócenia (pojawią się
pęcherzyki powietrza) - wtedy nałożyć na środek placka
łyżeczkę kremu czekoladowego. Od razu wylać ciasto na
wierzch, aby przykryć czekoladę. Po chwili smażenia obrócić
placuszek na drugą stronę i smażyć na złoty kolor.
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PANCAKES jogurtowe

* wege
* glutenfree
Czas: 20 min

Trudność

Składniki (10-12 sztuk):
✓ 3 jajka
✓ 2 cukry wanilinowe (lub 1 duży)
✓ 4-5 łyżek mąki pszennej 480 (lub ryżowej, kukurydzianej)
✓ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
✓ 200ml jogurtu naturalnego

Wykonanie:
Białka oddzielić od żółtek i ubić na sztywną pianę.
Żółtka ubić w misce, dodać cukry wanilinowe i ubić na białą,
puszystą masę. Dodać jogurt, wymieszać. Dodać przesianą
mąkę i proszek do pieczenia i dobrze zmiksować.
Przełożyć ubite białka do masy i lekko wymieszać szpatułką,
do połączenia składników. Patelnię rozgrzać, lekko natłuścić.
Smażyć na średnim ogniu, pod przykryciem. Odwracać na
drugą stronę, jak pojawią się pęcherzyki powietrza.
Podawać z owocami lub ulubionym dodatkiem.
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Domowy BUDYŃ jaglany

* wege
* glutenfree
Czas: 30 min

Trudność

Składniki (4-6 porcji):
✓ 100g kaszy jaglanej
✓ 500ml mleka roślinnego (np. ryżowe z wanilią) + 50ml
✓ 1 łyżeczka miodu (opcjonalnie)
✓ 1 łyżeczka syropu klonowego
✓ łyżeczka pasty z waniliowej (jeśli mleko było zwykle)
+ WERSJA CZEKOLADOWA:
✓ 1 czubata łyżka gorzkiego kakao
✓ 1 łyżka masła orzechowego

Wykonanie:
Kaszę dokładnie wypłukać w zimnej wodzie, przelać
porządnie wrzątkiem, aby pozbyć się goryczki. Przełożyć do
garnka i wlać mleko. Gotować na wolnym ogniu pod
przykryciem, aż kasza wchłonie płyn (ok 25min). Po tym
czasie dodać miód, syrop klonowy i wanilię. Bardzo
dokładnie zblendować na gładko (można dodać więcej
mleka, jeśli jest zbyt gęsta konsystencja).
* Aby otrzymać BUDYŃ czekoladowy 👉🏼 po zagotowaniu
dodać kakao i masło orzechowe 👉🏼 zmiksować na gładko
(dodać mleko jeśli za gęste).
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Chrupiące GOFRY na słodko

* wege
* glutenfree
Czas: 40 min

Trudność

Składniki (4-5 sztuk):
✓ 130g mąki pszennej uniwersalnej (lub orkiszowej)
✓ 1 żółtko + piana z białka
✓ 250 ml mleka
✓ płaska łyżeczka proszku do pieczenia (opcjonalnie)
✓ 1 łyżka cukru pudru
✓ kilka kropli ekstraktu z wanilii
✓ 30g rozpuszczonego masła lub oleju roślinnego

Wykonanie:
Ubić pianę z białka za szczyptą soli. Pozostałe składniki
dobrze wymieszać/zmiksować.
Do ciasta dodać pianę z białek i delikatnie wymieszać
do połączenia składników.
Rozgrzać porządnie gofrownicę i piec ok 7-8 minut.
Ostudzić na kratce.
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GOFRY wytrawne

* wege
* glutenfree
Czas: 40 min

Trudność

Składniki na 4-5 gofrów:
✓ 130g mąki pszennej uniwersalnej (lub orkiszowej)
✓ 1 żółtko + piana z białka
✓ 250 ml mleka
✓ płaska łyżeczka proszku do pieczenia
✓ pół łyżeczki soli + szczypta do białka
✓ 30g rozpuszczonego masła lub oleju roślinnego
✓ 30g świeżego szpinaku (duża garść)

Wykonanie:
Ubić pianę z białka za szczyptą soli. Pozostałe składniki
(oprócz szpinaku) dobrze wymieszać/zmiksować.
Dodać szpinak i zblendować.
Do ciasta dodać pianę z białek i delikatnie wymieszać
do połączenia składników.
Rozgrzać porządnie gofrownicę, natłuścić i piec
około 7-8 minut. Ostudzić na kratce.

Rewelacyjnie pasuje serek naturalny z
koperkiem i wędzony łosoś.
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OMLET z warzywami

Czas: 10 min

* wege
* glutenfree
Trudność

Składniki (2 porcje):
✓ 5 jajek
✓ 1/2 szklanki mleka
✓ 1/2 papryki
✓ 3-4 plastry cukinii
✓ garść pokrojonej dymki
✓ 2 łyżki tartego parmezanu
✓ łyżeczka masła (opcjonalnie)
✓ sól i pieprz

Wykonanie:
Jajka zmiksować z mlekiem przez ok 2 minuty. Dodać starty
parmezan (wedle uznania, u mnie ok 2 łyżek).
Wymieszać, doprawić do smaku.
Na małej patelni rozpuścić masło i podsmażyć drobno
pokrojoną paprykę i cukinię. Wlać jajka. Smażyć na średnim
ogniu, pod przykryciem. Co jakiś czas zaglądać, podważyć
omlet tak, aby płynna część wpłynęła pod spód. Jak będzie
już tylko lekko płynna górna warstwa, złożyć
na pół i przełożyć na talerz. Posypać szczypiorkiem.
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KANAPKA grillowana z jajem

Czas: 15 min

Trudność

Składniki (dla 1 głodomora):
✓ 2 kromki ulubionego czerstwego chleba
✓ 1-2 jajka
✓ 2 plastry boczku, bekonu lub szynki szwarcwaldzkiej
✓ Szczypiorek lub dymka
✓ garść rukoli
✓ masło lub olej rzepakowy

Wykonanie:
Na małej patelni (lub w piekarniku) grillować boczek.
Przełożyć na papier kuchenny, aby odsączyć z nadmiaru
tłuszczu. Na tej samej lub czystej patelni usmażyć jajka
sadzone. W międzyczasie w opiekaczu grillowym lub na
patelni grillowej podpiec chleb (można dodać masło).
Rukolę i dymkę umyć.
Na jedną kromkę chleba ułożyć rukolę z pokrojoną dymką,
potem jajko, bekon i przykryć drugą kromką.
Nic prostszego.
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SZAKSZUKA

Czas: 15 min

* wege
* glutenfree
Trudność

Składniki (2-4 porcje):
✓ 4 dojrzałe pomidory bez skórki lub puszka krojonych
pomidorów
✓ średnia cebula
✓ 2-3 ząbki czosnku
✓ ½ czerwonej i żółtej papryki (opcjonalnie)
✓ 2-3 jajka
✓ 50g sera feta
✓ łyżeczka przyprawy Harrisa lub papryczka chili
✓ łyżeczka kminu rzymskiego, sól, pieprz
✓ 2-3 łyżki oleju rzepakowego
✓ dodatki: dymka, kolendra, natka pietruszki

Wykonanie:
Na patelni podsmażyć drobno pokrojoną cebulkę
z czosnkiem, dodać pokrojone pomidory. Dusić 5-8 minut.
Dodać przyprawy, doprawić do smaku. Następnie wrzucić
pokrojoną paprykę, wymieszać. Dusić kolejne 5 minut.
Dołożyć pokruszony ser feta, wymieszać. Wbić jajka, robiąc
wcześniej delikatne zagłębienia. Dusić na małym ogniu pod
przykryciem ok 3 minut – białko ścięte, żółtko płynne.
Podawać z ulubionymi zielonymi dodatkami.
14

NALEŚNIKI, jak u mamy

* wege
Czas: 25 min

Trudność

Składniki (10-12 sztuk):
✓ 4 jajka
✓ 300ml mleka krowiego
✓ 250-260g mąki uniwersalnej (450 lub 480)
✓ 2-3 łyżki wody gazowanej (opcjonalnie)
✓ 2 łyżki oleju rzepakowego
✓ szczypta soli

Wykonanie:
Jajka wymieszać z mlekiem i solą. Powoli dodawać mąkę,
cały czas mieszając, aby nie zrobiły się grudki. Dodać olej
i opcjonalnie wodę. Dobrze wymieszać, do połączenia
składników. Odstawić ciasto na 5 minut, aby odpoczęło.
Po tym czasie zamieszać. Konsystencja powinna być dosyć
lejąca, aby łatwo rozprowadzało się ciasto na patelni.

Rozgrzać patelnię do naleśników – jeśli nie mamy, może być
zwykła, teflonowa. Nie może mieć żadnych ubytków,
bo wtedy naleśnik się przyklei. Smażyć na średnim ogniu, na
suchej patelni (można też natłuścić, jeśli wolicie),
z obu stron do zrumienienia.
15

PASTA jajeczna

Czas: 10 min

* wege
* glutenfree
Trudność

Składniki:
✓ 5 jajek na twardo
✓ 2 łyżki pokrojonego szczypiorku lub dymki
✓ 1 łyżka pokrojonego koperku
✓ 1 łyżka majonezu
✓ 1 łyżka jogurtu naturalnego

Wykonanie:
Jajka rozdrobnić (pokroić, pognieść). Dodać pozostałe
składniki, wymieszać, doprawić do smaku.

Można zrobić również inne wersje pasty z jajkiem:
➢ Awokado + kolendra + sok z cytryny
➢ Ogórek zielony + cebulka
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Proste domowe BUŁECZKI

Czas: 60 min

* wege
* glutenfree
Trudność

Składniki:
✓ 500g mąki pszennej 550 (lub orkiszowej)
✓ 35g świeżych drożdży
✓ 300ml letniej wody
✓ 1 łyżeczka soli
✓ 1 łyżeczka cukru trzcinowego
✓ 6 łyżek oleju roślinnego

Wykonanie:
Wszystkie składniki wymieszać i zagnieść ciasto –
można ręcznie albo można wykorzystać robot
kuchenny. Następnie podzielić na równe części,
uformować bułeczki - od dołu łączenie. Ułożyć
w odstępach na blaszce, wyłożonej papierem do
pieczenia. Przykryć ściereczką i zostawić na 15-20
minut do wyrośnięcia, w ciepłym miejscu.
Piekarnik nagrzać do 200°C (góra-dół). Bułki
po wyrośnięciu oprószyć mąką i ponacinać.
Piec ok 20-25 minut.
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Zielone BOMBY witaminowe

Czas: 5 min

* wege
* glutenfree
Trudność

Składniki (na 2 różne smoothie):
✓ jarmuż
✓ ogórek zielony
✓ jabłko zielone
✓ seler naciowy
****************************
✓ Szpinak baby
✓ Kiwi
✓ ogórek zielony
✓ jabłko
✓ cytryna

Wykonanie:
Owoce i warzywa umyć, te co trzeba - obrać. Proporcje
dowolne. Jarmuż i szpinak rozdrobnić w blenderze. Jeśli
mamy wyciskarkę wolnoobrotową – wszystko można
wrzucić do niej. Jeśli nie – zwykła wyciskarka też sobie
poradzi. Samo zdrowie.
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