
ZDROWE PRZEPISY!!! 

Naleśniki pietruszkowe nadziewane warzywami ! 

SKŁADNIKI NA CIASTO NALEŚNIKOWE: 

• biała mąka pszenna - 1 1/2 szklanki 

• woda gazowana - 1 1/2 szklanki 

• zmielone siemię lniane - 2 łyżki 

• olej- 1/4 szklanki 

• kurkuma (tumeric) w proszku - 1/2 łyżeczki 

• sól - od 1/2 do 1 łyżeczki 

• mały pęczek pietruszki 

• SKŁADNIKI NA NADZIENIE: 

• bakłażan bez skórki pokrojony w kostkę - 1 sztuka 

• cukinia pokrojona w kostkę - 2 sztuki 

• posiekana cebula - 1 sztuka 

• zielona soczewica - 1/2 szklanki 

• pieprz, sól i przyprawa warzywna do smaku 

•  kurkuma w proszku - 1/4 łyżeczki 

• pikantna przyprzyprawa do grila - 1/2 łyżeczki 

Instrukcje 

1. Bakłażana obieramy ze skórki i kroimy w plastry, solimy go i zostawiamy na 20 

minut. Bakłażan puści sok, który wycieramy. Następnie kroimy bakłażan w kostkę. 

2. Cebulę i czosnek podsmażamy na oleju, aż się zarumienią. Dodajemy pokrojony w 

kostkę bakłażan i cukinię, które następnie smażymy na małym ogniu do miękkości. 

Doprawiamy do smaku. 

3. Robimy ciasto do naleśników z podanych wyżej składników, pamiętając żeby dodać 

posiekaną natkę pietruszki do już zrobionego ciasta naleśnikowego. Z tej porcji wychodzi 

około 6 naleśników. 

4. Ugotowaną soczewicę doprawiamy solą i pieprzem oraz miksujemy w blenderze z 

małą ilością wody, tak aby uzyskać konsystencję pasty do smarowania. 

5. Usmażone naleśniki smarujemy najpierw warstwą pasty soczewicowej, potem 

dodajemy usmażone warzywa i zawijamy. 

6. Naleśniki super smakują podsmażone i podane z sałatką z pomidorów. 

https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/skladniki-na-ciasto-nalesnikowe/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/biala-maka-pszenna/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/woda-gazowana/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/zmielone-siemie-lniane/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/olej/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/kurkuma-tumeric-w-proszku/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/sol/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/maly-peczek-pietruszki/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/skladniki-na-nadzienie/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/baklazan-bez-skorki-pokrojony-w-kostke/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/cukinia-pokrojona-w-kostke/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/posiekana-cebula/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/zielona-soczewica/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/pieprz-sol-i-przyprawa-warzywna-do-smaku/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/pikantna-przyprawa-do-grilla/


Pamiętajmy, aby zmielone siemię lniane najpierw zalać ciepłą wodą. Wody powinno być tyle, by 

uzyskać konsystencję pasty. Pozwoli to na uwolnienie klejących właściwości siemienia, które 

idealnie zastąpi nam jajko. 

 

 

 

 

 

 

 

Sałatka brokułowa 

Składniki 

• Brokuły - 3 sztuki 

• posiekany szczypiorek - 1 pęczek 

• marchewka - 1 lub 2 sztuki 

• pestki słonecznika lub kiełki ze słonecznika - 1/2 szklanki 

• rodzynki lub suszona żurawina - 1/2 szklanki 

• majonez roślinny- 1 łyżka 

• pieprz ziołowy, sól i przyprawa warzywna do smaku 

• sok z cytryny - 1 łyżeczka 

Instrukcje 

1. Brokuły myjemy i szatkujemy. Dodajemy do nich startą na tarce marchewkę oraz 

posiekany szczypiorek. Mieszamy wszystko razem w misce. 

2. Rodzynki lub żurawinę oraz pestki słonecznika zalewamy gorącą wodą na 15 min. Po 

namoczeniu i odlaniu wody dodajemy je do sałatki. Kiełki słonecznika dodajemy do sałatki 

bezpośrednio, bez zalewania ich gorącą wodą i namaczania. 

3. Dodajemy do sałatki majonez roślinny. Całość doprawiamy do smaku solą, pieprzem 

ziołowym, przyprawą warzywną oraz sokiem z cytryny. 

https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/brokuly/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/posiekany-szczypiorek/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/marchewka/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/pestki-slonecznika-lub-kielki-ze-slonecznika/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/rodzynki-lub-suszona-zurawina/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/majonez-roslinny/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/pieprz-ziolowy-sol-i-przyprawa-warzywna-do-smaku/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/sok-z-cytryny/


 

 

 

 

 

Drożdżowe racuchy babuni z jabłkami 

 

Przyszedł czas na wegańską wersję tych ulubionych przez pokolenia w 
naszej rodzinie, super smacznych drożdżowych placków babci. 

 Oryginalny przepis jest z jajkami, ale udało się uzyskać dokładnie ten sam 
smak również w wegańskiej wersji. Jak nie wierzycie, to musicie koniecznie 
spróbować. 

Składniki 

• mleko kokosowe (bardzo gęste) lub inne roślinne - 1 3/4 szklanki 

• biała mąka pszenna - 1 szklanka 

• jabłko - 1 sztuka 

• brązowy cukier lub cukier kokosowy - 4 -5 łyżek 

• suche drożdże - 2 łyżki 

• cynamon lub kardamon - 1/4 łyżeczki 

• szczypta soli 

• olej kokosowy lub inny - 3 łyżki 

• siemię lniane – złote - 2 łyżki 

https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/mleko-kokosowe-bardzo-geste-lub-inne-roslinne/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/biala-maka-pszenna/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/jablko/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/brazowy-cukier-lub-cukier-kokosowy/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/suche-drozdze/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/cynamon-lub-kardamon/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/szczypta-soli/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/olej-kokosowy-lub-inny/
https://zdrowienatalerzu.pl/ingredients/siemie-lniane-zlote/


Instrukcje 
1. Drożdże zalewamy ciepłym mlekiem, posypujemy cukrem i dokładnie mieszamy, aż mleko i 

cukier się rozpuszczą. 

2. Mielimy siemię lniane, dodajemy do mąki i mieszamy razem resztę składników, w 

wyjątkiem jabłka. Po wymieszaniu powinniśmy uzyskać ciasto o konsystencji gęstej śmietany. 

3. Jabłko kroimy w cienkie plasterki, obtaczamy je w mące, tak aby dokładnie pokryła 

wszystkie plasterki. Dodajemy jabłka do ciasta i mieszamy. 

4. Ciasto odstawiamy do wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość. 

5. Placki smażymy na oleju na małym ogniu, z obu storn. Możemy podawać je z cukrem 

pudrem lub syropem klonowym. 

 


