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ZMIEŃ SWOJĄ KUCHNIĘ NA DOBRE!



Każdą podr�ż zaczynam od kuchni.
 Gotowanie bywa skomplikowane,

jednak kuchnia sama w sobie rządzi się
prostymi zasadami. Jednym z  jej
niezaprzeczalnych praw jest
indywidualność. Kiedy komuś coś nie
przechodzi przez gardło, ktoś inny
może być pod absolutnym wrażeniem
właśnie tej potrawy czy kuchni. Takie
kulinarne miłości  są tym, co najbardziej
lubię w podróżowaniu po świecie. Z
każdego miejsca zabieram przede
wszystkim zapach restauracji, smak
dzikich pól i przydrożnych ogródków -
to one uczą mnie, że nie tylko mówimy
w innym języku. Uczę się więc
obowiązkowo dwóch słów we
wszystkich językach świata: "dziękuję" i"
"smacznego, na zdrowie!". Jak
najprościej uczyć się nowych smaków?
Jak poznać się na kuchni danego kraju?
Próbując skomplikowanych dań, w
szczególności mięsnych, w każdej
restauracji poznasz inny smak. Nie
smakuje? Przejdź do lokalu po drugiej
stronie ulicy. Inaczej sprawa wygląda z
kremem z pomidorów lub
nieskomplikowanymi sałatkami. W
prostych wegańskich daniach nie ma
wiele miejsca na improwizacje
kucharza. Za to aż nadto przestrzeni
jest na aromatyczny bukiet lokalnych
ziół oraz setki lat tradycji regionu, który
odwiedzasz.
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tradycyjny krem z buraka z
tymiankiem

Buraka pokroić na mniejsze części i gotować razem z soczewicą
w 1/2 szklanki wody. Ugotowanego buraka zblendować na
gładki krem dodając sok z cytryny, czosnek, sól, tymianek i
pieprz. Podawać z rozkruszonym w palcach zamarynowanym
wczesniej serem, polać całość łyżeczką oleju.

200 g buraka
25 g czerwonej soczewicy (suchej)
1 ząbek czosnku
1/2 szklanki wody
sok z cytryny, tymianek
100 g tofu marynowanego w soku z cytryny
1 łyżeczka oleju lnianego lub z wiesiołka
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idealnie włoski krem
pomidorowy

Włoszczyznę świeżą lub mrożoną gotować w 1/2 szklance
wody. Pod koniec gotowania dodać soczewicę, pomidory z
puszki, koncentrat i świeżego pomidora. Całość krótko
gotować, doprawić solą, pieprzem i oregano. Zupę zmiksować
na gładki krem. Oliwę wymieszać z przeciśniętym czosnkiem i
solą i posmarować pieczywo. Krem podawać ze świeżą bazylią.

100 g krojonej włoszczyzny
200g pomidorów krojonych z puszki
1/2 świeżego pomidora
1 łyżka koncentratu pomidorowego
25 g czerwonej soczewicy (suchej)
1/2 szklanki wody
35 g razowego pieczywa
1 ząbek czosnku
1 łyżeczka oliwy z oliwek
1 garść liści bazylii
sól, pieprz, oregano
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dziękczynna zupa z dyni,
pomara�czy i migdał�w

Dynię i pomarańcz pokrojone w kostkę uprażyć w suchym
garnku. Następnie zalać 1/2 szklanką wody, dodać suchą
soczewicę i gotować około 15 min. Całość zblendować z
mleczkiem, solą, imbirem i cynamonem na gładki krem.
Podawać z uprażonymi na suchej patelni migdałami.

200 g dyni Hokkaido
25 g czerwonej soczewicy (suchej)
1/2 pomarańczy
75 ml mleczka kokosowego light
1 łyżka płatków migdałowych
1/4 łyżeczki imbiru i cynamonu
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francuski krem cebulowo-
pieczarkowy

Fasolę dzień wcześniej moczyć w wodzie z sodą oczyszczoną.
Następnego dnia fasolę dokładnie wypłukać i gotować do
miękkości z liściem laurowym. Na patelni z oliwą udusić
posiekaną cebulę, pieczarki i korzeń pietruszki. Następnie
połączyć w garnku fasolę, wodę po gotowaniu fasoli, uduszone
warzywa, śmietankę i zioła prowansalskie. Całość zblendować
(nie koniecznie na gładko). Zupę podgrzać i podawać z natką
pietruszki i świeżym pieczywem.

1 duża cebula
1 średni korzeń pietruszki z natką
125 g białych pieczarek
50 g białej fasoli (suchej)
1 łyżeczka oliwy z oliwek
1/2 szklanki wody po gotowaniu fasoli
75 ml śmietanki owsianej
35g pełnoziarnistej bagietki
zioła prowansalskie, liść laurowy
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

www.DietMed.clinic 5.



holenderski krem z selera z
gruszką i orzechami 

Warzywa obrać i pokroić na mniejsze części, zalać w garnku
1/2 szklanki wody i gotować z liściem laurowym i zielem
angielskim na wolnym ogniu do zmięknięcia warzyw. Następnie
wyjąć przyprawy, do garnka dodać obraną gruszkę, płatki
drożdżowe, sól i pieprz. Całość zmiksować na aksamitny krem.
Podawać z uprażonymi na suchej patelni orzechami i świeżo
mielonym pieprzem.

200 g selera korzeniowego
1 średni korzeń pietruszki
1 średni ziemniak
1/2 gruszki
1/2 szklanki wody
2 łyżki płatków drożdżowych (nieaktywnych)
2 łyżki orzechów włoskich
liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz kolorowy
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hinduska zupa z zielonego
groszku

Warzywa (poza groszkiem) gotować w 1/2 szklanki wody około
15 min na wolnym ogniu do powstania wywaru. Po tym czasie
dodać mrożony groszek i gotować jeszcze 5-10 min. Do zupy
dodać liście mięty, trawę cytrynową, sól, pieprz do smaku i
mleczko kokosowe - całość zblendować na gładki krem.
Podawać z kiełkami.

1 szklanka zielonego groszku świeżego lub mrożonego
po 25 g marchwi, pietruszki i selera
1 średni ziemniak
1/2 szklanki wody
75 ml mleczka kokosowego light
1 garść liści mięty
1 garść mikroliści lub kiełków 
trawa cytrynowa, mielona
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zielony krem brokułowy w
hiszpa�skim stylu

Szpinak mrożony rozmrażać w głębokim rondelku. Do szpinaku
dodać brokuł i 1/2 szklanki wody. Kiedy brokuł zmięknie dodać
ciecierzycę, sól, pieprz i czosnek. Dodatkowo można doprawić
łyżeczką płatków drożdżowych. Całość zblędować na gładki
krem. Ostrą papryczkę drobno posiekać i wymieszać z zupą.
Krem podawać z kaparami i oliwkami.

200 g brokułu
100 g mrożonego szpinaku
150 g gotowanej ciecierzycy
1/2 szklanki wody
1 ząbek czosnku
1/2 ostrej papryczki
1 łyżka marynowanych kaparów
20 g czarnych marynowanych oliwek
sól ziołowa
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Zmie� swoją kuchnię na dobre!
 Zupy krem to mój sposób na celebrację

codziennych posiłków. Tak samo jak
moi pacjenci cierpię na permanentny
brak czasu dlatego chcę aby przepisy,
które proponuję były bardzo proste,
szybkie a jednocześnie wykwintne.
Zupy z całego świata, które
przedstawiam w tej publikacji  wcale nie
muszą pochodzić bezpośrednio z
tradycyjnych przepisów. Zostały
stworzone w oparciu o moje
doświadczenia z kuchnią wegańską i
wspomnienia najbardziej
charakterystycznych smaków z
najpiękniejszych miejsc na Ziemi.
Warzywne kremy to skondensowane
źródło błonnika, składników aktywnych,
witamin i minerałów które wzmacniają
nasz organizm, pobudzają zmysły i dają
siłę na niemożliwe. Dzięki swojej formie
sprawdzają się niemalże przy każdej
diecie. Wszystkie zaprezentowane
przepisy zostały ułożone na 1 porcję
dla 1 osoby i dostarczają 300 kcal. To
idealne posiłki na lunch lub kolację
ponieważ  są mocno odżywcze ale
jednocześnie lekkostrawne. Dostarczają
dużo rozpuszczalnego błonnika więc
nie podrażniają jelit ale przyspieszają
pasaż jelitowy. Przepisy są wegańskie
ale  łatwo je urozmaicić o produkty
pochodzenia zwierzęcego lub
rozsmakować się w nowych
produktach. Bez względu na to, z
jakiego powodu Wy kochacie warzywne
zupy krem - dziękuję, że ufacie moim
przepisom, doświadczeniu i wiedzy oraz  
życzę smacznego, na zdrowie!

Odżywianie jest czymś absolutnie niesamowitym. Jeśl i  zrozumiesz,  że
to co spożywasz tworzy Cię,  wpływa na rozwój Twoich komórek,
parametry Twojej  krwi,  wysokość jej  c iśnienia,  stabi lność hormonów i
neuroprzekaźników ,  na Twój nastrój  i  możl iwości . . .  To nigdy więcej
nie ruszysz "śmieciowego jedzenia".
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