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23. XI. 2013   
WARSZTATY ZDROWEGO GOTOWANIA 
 
 
 
 
PASTA ZE SŁONECZNIKA 
 
Składniki: 
1 szkl. słonecznika 
ok. 1 szkl. wody 
sól i pieprz 
olej 
 
Wykonanie: 
Słonecznik podprażyć na suchej patelni. Następnie wszystkie składniki 
zblendowac do konsystencji pasty. Podawać z pieczywem. 
 
 
 
PASZTET Z PESTEK DYNI i SŁONECZNIKA 
 
Składniki: 
1,5 szkl. wyłuskanych nasion dyni 
1,5 szkl. łuskanego słonecznika 
3 szkl. gorącej wody 
2-3 cebule 
2 ząbki czosnku 
2 łyżki oleju 
sól lub bulion warzywny, pieprz 
4 - 6 łyżek bułki tartej 
zioła prowansalskie 
1 czerwona papryka 
 
Wykonanie: 
Nasiona, wodę, cebulę, czosnek, olej i przyprawy zblendować, po czym 
przelać do miski. Dodać bułkę tartą. Można także dodać w tym momencie 
drobno pokrojona czerwoną paprykę. Wyłożyć do wąskiej foremki wyłożonej 
pergaminem. Posypać ziołami prowansalskimi. Włożyć do nagrzanego  
do 180 C piekarnika. Piec w tej temp. 1 godzinę. 
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SAŁATKA Z KASZY JAGLANEJ 
 
Składniki: 
1 szkl. kaszy jaglanej 
3 kwaszone ogórki 
1 czerwona papryka 
1 cebula 
1 szkl. kukurydzy 
1 szkl. groszku 
majonez z ziemniaka 
natka pietruszki 
sól, pieprz ziołowy, bulion wegetariański 
 
Wykonanie: 
Kaszę ugotować (na sypko) w 2 szkl. wody. Do ugotowanej kaszy dodać 
drobno pokrojone ogórki oraz pozostałe składniki. Wszystko razem 
wymieszać z majonezem i przyprawami. 
 
 
 
MAJONEZ Z ZIEMNIAKA 
 
Składniki: 
2 ugotowane ziemniaki 
1/3-1/2 szkl. oleju 
sok z cytryny 
sól 
woda 
 
Wykonanie: 
Ziemniaki zalać przegotowaną wodą, zmiksować w blenderze  
(konsystencja rzadszego budyniu). Miksując dolewać powoli olej. Na końcu 
doprawić solą i sokiem z cytryny.  
To chyba najłatwiejszy i najsmaczniejszy majonez. Na początku  
może być rzadki, ale po ostygnięciu gęstnieje. Można dodać do niego 
łyżeczkę musztardy. 
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KOTLETY Z CIECIORKI 
  
Składniki: 
1 szkl. cieciorki 
10 dkg pieczarek 
2 średnie cebule 
1 szkl. płatków owsianych  
3 ząbki czosnku 
olej, sól, pieprz ziołowy, papryka 
 
Wykonanie: 
Cieciorkę namoczyć na noc. Rano ugotować. Cebulę i pieczarki usmażyć  
na niewielkiej ilości oleju. Płatki owsiane zalać wrzątkiem i odczekać  
aż wchłoną wodę. Wszystkie składniki połączyć ze sobą i utłuc tłuczkiem  
do ziemniaków. Dodać zmiażdżony czosnek i przyprawy. Wyrobić masę  
i formować kotlety. Panierować w tartej bułce i smażyć na rumiano. 
 
 
 
KULKI BAKALIOWE 
 
Składniki: 
½ szkl. daktyli 
½ szkl. fig 
¼ szkl. nasion słonecznika 
¼ szkl. orzechów włoskich 
1 szkl. rodzynek 
wiórki kokosowe 
 
Wykonanie: 
Powyższe składniki (oprócz wiórek kokosowych) zalać na 15 minut  
gorąca wodą. Po tym czasie odcedzić i zmielić w maszynce do mięsa.  
Z powstałej masy formować małe kulki i otoczyć je w wiórkach kokosowych.  
Podawać na deser. 
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SZARLOTKA SYPANA 
 
Składniki: 
1  szkl. kaszy manny 
½ szkl. mąki razowej 
½ szkl. mąki białej 
½ szkl. brązowego cukru 
2 kg jabłek obranych i pokrojonych w plastry 
 
Wykonanie: 
Pierwsze trzy składniki wymieszać. Wyłożyć blachę papierem do pieczenia  
i układać warstwowo suchą  „mieszankę” i plastry jabłka. Ostatnia warstwa  
to „mieszanka”, na którą można położyć kilka plastrów masła.  
Piec w temp. 180 C - ok. 50 min. 
 
 
 
 
 

Wiecej inspiracji na stronach: 
 

siegnijpozdrowie.pl 
 

zdrowiezwyboru.pl 
 

ZdrowieNaTalerzu.pl 
 

 
Zapraszamy do przygody w zdrowe gotowanie!!! 

 


