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Sałatka gryczana z truskawkami 
 

Składniki: kasza gryczana (50g), 1 łyżeczka kurkumy,
awokado (80g), pomidory (65g), czerwona cebula (20g),
posiekane daktyle (25g), kapary (10g), pietruszka (30g),
truskawki (100g), 1 łyżeczka oliwy extra virgin, sok z połówki
cytryny, rukola (30g)

Przepis: Ugotuj kaszę z kurkumą wg przepisu na
opakowaniu. Odsącz i odstaw do ostudzenia. Pokrój
awokado, pomidory, daktyle, kapary, pietruszkę i wymieszaj
z kaszą. Pokrój truskawki w plasterki, wymieszaj oliwę i sok
z cytryny i dodaj do sałatki. 

Podawaj ze świeżo zmieloną i zaparzoną czarną kawą.
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Zielony koktajl sirtuinowy
 

Składniki: jarmuż (75g), rukola (30g), pietruszka (10g), seler
naciowy (150g), świeży imbir (plaster), połówka zielonego
jabłka, sok z połówki cytryny, zielona herbata matcha w
proszku (pół łyżeczki)

Przepis: Wszystkie składniki oprócz zielonej herbaty
wyciśnij w sokowirówce. Dodaj wodę według swoich
preferencji. Na koniec dodaj pół łyżeczki matchy. Wymieszaj
z koktajlem.
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Aromatyczne piersi kurczaka z salsą 
 

Składniki: piersi z kurczaka (150g), 2 łyżeczki kurkumy, sok z
ćwiartki cytryny, 1 łyżeczka oliwy extra virgin, pokrojony jarmuż
(50g), posiekana czerwona cebula (20g), 1 łyżeczka
pokrojonego świeżego imbiru, kasza gryczana (50g)
Składniki na salsę: pomidor (1 średni), pokrojona papryczka
chili (1 sztuka), posiekana pietruszka (2 łyżeczki), sok z ćwiartki
cytryny

Przepis: Najpierw przygotuj salsę. Pokrój pomidory, zmieszaj z
chili, pietruszką, sokiem z cytryny i oliwą. Możesz również
wszystkie składniki zblendować. Następnie podgrzej piekarnik
do 220ºC. Zmieszaj łyżeczkę kurkumy, sok z cytryny, trochę
oliwy i marynuj kurczaka przez 5-10 min. Podgrzej
żaroodporną  patelnię i usmaż kurczaka z dwóch stron, po ok.
minucie na każdej aż kurczak się zarumieni. Następnie
przenieś patelnię do rozgrzanego piekarnika i piecz ok. 10 min,
aż kurczak będzie gotowy. Wyjmij z piekarnika, przykryj folią i
odstaw na 5 minut. Następnie ugotuj na parze jarmuż przez
ok. 5 minut. Podsmaż cebulę i imbir na patelni z odrobiną
oliwy do miękkości. Dodaj wcześniej przygotowany jarmuż i
podsmaż ok. minuty. Przygotuj kaszę wg instrukcji na
opakowaniu doprawiając łyżeczką kurkumy. Podawaj z
wcześniej przygotowanym kurczakiem i salsą.

Obiad spożywaj z zaparzoną zieloną herbatą.
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Azjatyckie krewetki z makaronem
gryczanym

 
Składniki: krewetki (150g), 2 łyżeczki sosu sojowego, 2 łyżeczki
oliwy extra virgin, makaron gryczany (75g), 2 ząbki czosnku, 1
średnia papryczka chili, 1 łyżeczka świeżego imbiru, czerwona
cebula (20g), seler z liśćmi (45g), zielona fasolka (75g), jarmuż
(50g), bulion drobiowy (100ml)

Przepis: Na patelni podsmaż krewetki z sosem sojowym i
oliwą. Przełóż krewetki na talerz, patelnie zostaw do dalszego
użycia. Ugotuj makaron wg przepisu na opakowaniu, odsącz.
Podsmaż na wcześniej używanej patelni czosnek, chili, imbir,
czerwoną cebulę, seler (bez liści), zielona fasolkę i jarmuż przez
2-3 minuty. Dodaj wywar i gotuj aż warzywa będą miękkie i
jednocześnie chrupiące. Do miski przełóż krewetki, warzywa
oraz makaron i wymieszaj. Udekoruj liśćmi selera.

Do kolacji podawaj lampkę czerwonego wina.
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