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Zmiany klimatyczne i dramatyczny spadek różnorod-

ności biologicznej stawiają przed nami wyzwania i dy-

lematy, jakich nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. 

Coraz wyraźniej mamy świadomość grożącej nam ka-

tastrofy w wymiarze globalnym. I zadajemy sobie pyta-

nie: jak uratować świat?

Niektórzy czekają, aż naukowcy coś wymyślą, a poli-

tycy wprowadzą rozwiązania systemowe zatrzymują-

ce niepokojące trendy. Inni pogrążają się w marazmie 

albo z obojętnością wzruszają ramionami. Są jednak 

wśród nas i tacy – mam nadzieję, że właśnie Ty do nich 

należysz – którzy biorą sprawy w swoje ręce i czas kry-

zysu wykorzystują jako okazję do zmiany własnego ży-

cia. Zacznij od siebie, bądź zmianą, jakiej oczekujesz 

w świecie!

Co zatem możesz zrobić? Pierwszym i najważniejszym 

obszarem działania jest sposób odżywiania. Jemy prze-

cież codziennie i to kilka razy dziennie, a to, co mamy 

na talerzu, wprost wpływa na to, jak wygląda świat. 

Jedzenie jest aktem komunikacji z własnym ciałem  

i otaczającym środowiskiem. Jesteśmy bowiem ziemią: 

przyswajamy i wydalamy ziemię. Nasz sposób odżywia-

nia skupia więc w sobie wszystkie istotne aspekty życia 

na tej planecie.

Zmiany klimatu 
w Twojej kuchni 
– 
Ryszard Kulik
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Całość energii, jaką przyswajamy z pożywienia, pocho-

dzi ze słońca. Ta energia słoneczna przechodzi przez 

określony łańcuch nazywany siecią troficzną. W skró-

cie: rośliny magazynują energię słoneczną w swoich 

tkankach, na kolejnym poziomie roślinożercy wyko-

rzystują część tej energii, dalej drapieżcy, zjadając ro-

ślinożerców, wykorzystują zmagazynowaną w ich ciele 

energię, a na końcu łańcucha są takie drapieżniki, któ-

re zjadają inne drapieżniki i w ten sposób konsumują 

swój kawałek słońca.

Istotne jest to, że na kolejnych poziomach dochodzi 

do strat energii. Szacuje się, że tylko od 1 do 10% 

energii danego poziomu troficznego może być wyko-

rzystywana przez najbliższy wyższy poziom troficzny. 

W konsekwencji z każdego tysiąca kalorii dostępnych 

producentom pierwotnym (roślinom) zwykle tylko kil-

kadziesiąt (10–80 kalorii) wykorzystują konsumenci 

drugiego rzędu, stanowiący kolejny poziom troficzny. 

Wskutek tak szybkiej redukcji ilości dostępnej ener-

gii zwierzęta wchodzące w skład wyższych poziomów 

troficznych są o wiele rzadsze od zwierząt składają-

cych się na niższy poziom troficzny.

I. Mięso czy rośliny?



Ludzie jedzący mięso są drapieżnikami na 
trzecim lub czwartym poziomie troficznym, 
co wiąże się z największymi stratami energii 
w jej obiegu w przyrodzie. 

Jak to się manifestuje w konkretnych 
przykładach z naszego życia?
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• zużycie ziemi: Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Departamentu Rolnictwa USA, 

87% wszystkich gruntów rolnych w tym kraju jest wykorzystywana bezpośrednio do wypa-

su lub produkcji paszy dla zwierząt hodowanych na ubój. Ten areał stanowi jednocześnie 

45% ogółu gruntów w USA. Ta sama liczba 45% wykorzystania powierzchni lądów na po-

trzeby hodowli zwierząt powtarza się dla obszaru całej Ziemi.

• zużycie wody: Ponad połowę wody zużywanej w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje 

się w trakcie hodowli zwierząt na ubój. Na świecie jest to 20–33% zużycia świeżej słodkiej 

wody. Żeby wyprodukować 1 kg mięsa trzeba zużyć niemal 21 tys. litrów wody. Wyprodu-

kowanie 1 kg pszenicy wymaga 210 litrów wody. Dieta całkowicie wegetariańska wymaga 

1100 litrów wody na dobę, podczas, gdy jedzenie mięsa wiąże się z użyciem ponad dzie-

sięciokrotnie większej ilości wody. 

• skażenie środowiska: Hodowla zwierząt na ubój powoduje więcej zanieczyszczeń wody 

niż jakakolwiek inna gałąź gospodarki. Zwierzęta te produkują 130 razy więcej odchodów 

niż cała populacja ludzka – około 44 tony na sekundę. Farma przetrzymująca 2 500 krów 

mlecznych produkuje tyle odpadów co miasto zamieszkane przez 411 000 ludzi.

• zanik bioróżnorodności: Ponad 105 mln hektarów lasów w Stanach Zjednoczonych wy-

cięto pod grunty rolne, gdzie produkuje się pasze dla zwierząt hodowanych na mięso. Co 

trzy sekundy na naszej planecie znika hektar lasu z przeznaczeniem na pastwisko. Najbar-

dziej pod tym względem narażone są najbardziej cenne lasy – puszcze tropikalne, które 

stopniowo zamienia się na ogromne pastwiska. Naukowcy szacują, że aby wyprodukować 

jednego hamburgera trzeba wyciąć aż pięć metrów kwadratowych lasu deszczowego.

• głodujący ludzie: W USA zwierzęta hodowane na mięso zjadają ponad 80% uprawianej 

kukurydzy i przeszło 95% owsa. Światowe pogłowie tylko bydła rogatego zużywa tyle żyw-

ności, ile wystarczyłoby do zaspokojenia potrzeb kalorycznych 8,7 mld ludzi, czyli znacznie 

więcej niż wynosi obecna populacja ludzka.

Z powyższych danych wprost wynika, że stosowa-
nie diety roślinnej jest znacznie korzystniejsze dla 
środowiska, niż obserwowana obecnie nadmierna 
konsumpcja mięsa.



Ktoś może powiedzieć, że nie da się przeżyć na wy-

łącznie roślinnej diecie, ponieważ człowiek ze swej 

natury jest mięsożercą/wszystkożercą. Nie wchodząc 

w szczegóły i nie nakręcając niepotrzebnej polemiki, 

wystarczy stwierdzić, że gdyby tak było w istocie, to 

ogromna rzesza wegetarian i wegan już dawno powin-

na zejść z tego świata. Jeśli zaś spotykamy wegetarian 

na wszystkich kontynentach, w każdym wieku i w stale 

rosnącej liczbie (w samej Polsce jest ich ponad dwa 

miliony), to wniosek jest oczywisty – dieta roślinna jest 

bezpieczna dla organizmu, zdrowa i pełnowartościo-

wa. Potwierdzają to też Amerykańskie oraz Brytyjskie 

Stowarzyszenia Dietetyczne czy Amerykańska Akade-

mia Pediatrów, które rekomendują dietę wegetariań-

ską nie tylko wśród dorosłych, ale również u dzieci. 

Nawet wybór diety wegańskiej jest bezpieczny, o ile 

jest ona dobrze zbilansowana i suplementowana wi-

taminą B12.

Dieta roślinna pozwala zaoszczędzić ogromne ilo-
ści energii i ziemskich zasobów, co przekłada się na 
niski ślad węglowy, czyli znacznie niższe emisje ga-
zów cieplarnianych niż w przypadku diety mięsnej.
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Najlepiej więc, jeśli choćby część Twojego jedzenia rośnie  

w Twoim ogrodzie, na działce, a nawet na parapecie (kiełki, zio-

ła). Gdy to jest niemożliwe, rób zakupy bezpośrednio u rolnika, 

niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Idealnie, gdy rolnik ten 

nie stosuje środków chemicznych w swoim gospodarstwie. Jeśli 

ten wariant jest dla ciebie trudny lub niedostępny, rób zakupy 

na lokalnym targu, unikając supermarketów. W sklepie zaopa-

truj się tylko w ostateczności.

Te wskazówki są drogowskazem. Nawet jeśli nie jesteś w stanie 

zrealizować ich w pełni, to warto podążać tą drogą. Unikaj dog-

matyzmu i poczucia zgorzknienia, że świat i ty sam nie jesteście 

doskonali. Dobrze jest zrobić choć trochę, niż nie robić nic!

II. Dlaczego sezonowe    
     i lokalne?

Dodatkowo efekt ograniczenia emisji CO2 można wzmocnić wy-

borem produktów lokalnych, które nie wymagają transportu na 

duże odległości. A przypomnijmy, że właśnie rolnictwo i trans-

port odpowiedzialne są za ok. 35% światowych emisji gazów 

cieplarnianych.

Opieranie się na produktach świeżych i sezonowych jest ko-

lejnym krokiem w kierunku obniżenia śladu węglowego wła-

snej diety. Świeże, lokalne i sezonowe warzywa i owoce nie 
potrzebują chłodni, środków chemicznych zapobiegających 
psuciu się, ani zakładów przetwarzających, które najczęściej 

produkują żywność oczyszczoną, rafinowaną i pozbawioną war-

tości odżywczych, a nierzadko też najzwyczajniej niezdrową. 

Dodatkowo chłodziwa używane w lodówkach, zamrażarkach 

i klimatyzacji oparte są na hydrofluorowęglowodorach, które 

ocieplają atmosferę 1000–9000 razy bardziej niż CO2.
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Znajdujemy się w takim momencie historii, że to, co spożywamy, prze-

staje być naszą osobistą sprawą. Jedzenie nie jest tylko sposobem 

na zaspokojenie głodu ani wyłącznie kwestią gustu i smaku. Sposób 
odżywiania się jest wyborem za życiem lub przeciwko niemu oraz 
wyrazem naszej wrażliwości moralnej i świadomości głębokich 
związków ze sobą, innymi ludźmi, innymi istotami i całą planetą.

Bycie w zgodzie ze sobą i ze światem jest najbardziej radykalną re-

wolucją (nie tylko kulinarną) w dziejach ludzkości. Każdy z nas może 

jej bezkrwawo dokonać właśnie tu i teraz!

Źródła:
https://www.cowspiracy.com/facts

https://www.drawdown.org/solutions/food/plant-rich-diet

http://www.fao.org/3/a-a0701e.pdf

III. Jesteś za życiem
      czy przeciwko niemu?
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Dlaczego właśnie dieta roślinna 
jest najzdrowsza dla ludzi? 
 – 
Ewa Skotalczyk
lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych 
i reumatologii

Istnieje ścisła korelacja pomiędzy spożywaniem produktów pocho-

dzenia zwierzęcego (mięso, ryby, mleko, jaja), a rozwojem chorób 

cywilizacyjnych takich jak: nowotwory, cukrzyca, choroby układu 

krążenia, otyłość, osteoporoza, choroby autoimmunologiczne. To 

choroby dobrobytu i sytości. Główną substancją odpowiedzialną za 

to jest białko zwierzęce. Zarówno białko występujące w mięsie jak 

i w mleku (kazeina). Jest wiele badań potwierdzających tę korela-

cję, a najsłynniejsze, najdłużej trwające (30 lat) i najdokładniejsze 

to badanie prof. T. Collina Campbella „The China Study” (Badanie 

chińskie) opisane w książce „Nowoczesne zasady odżywiania”. 

 

Międzynarodowa Agencja Badania Raka (IARC), która jest agendą 

WHO, opracowuje listę czynników i substancji rakotwórczych – na 

tej liście znalazło się czerwone mięso, zakwalifikowane do Grupy 

2A, czyli „substancji prawdopodobnie rakotwórczych dla człowie-

ka”. Natomiast mięso przetworzone (wędliny, pasztety, konser-

wy), znajduje się w grupie 1, czyli wśród substancji na pewno ra-

kotwórczych dla człowieka. Ponadto białko zwierzęce najczęściej 

występuje w „towarzystwie” innych substancji – choćby tłuszczów. 

Produkty przetworzone zawierają duże ilości cukrów, konserwan-

tów. To wszystko wpływa na nasze zdrowie. Nasza dieta powinna 

być zbilansowana i zawierać wszystkie niezbędne składniki: białka, 

węglowodany, tłuszcze, witaminy, mikroelementy. 

Mięso zostało kilka lat temu uznane za substancję 
rakotwórczą



W produktach odzwierzęcych nie istnieją prawie żadne składniki 

odżywcze, które nie występowałyby w lepszej formie w roślinach. 

Jedynym takim składnikiem jest witamina B12, ale można ją spo-

kojnie suplementować. Jest to dużo zdrowsze dla nas niż spożywa-

nie mięsa dla tego jednego składnika. Kolejnym mitem na temat 

diety jest kwestia proporcji poszczególnych składników odżyw-

czych. Nie potrzebujemy w swojej diecie tak dużo białka jak poda-

wały to podręczniki dietetyki z drugiej połowy XX wieku. Zalecane 

proporcje poszczególnych produktów dobrze obrazuje piramida 

żywieniowa opublikowana przez WHO w 2016r. Wg jej zaleceń pod-

stawą diety są warzywa i owoce (z przewagą warzyw – 2/3–3/4), 

produkty zbożowe, kasze; natomiast produkty odzwierzęce są na 

samym szczycie piramidy. Zaleca się unikanie ich spożycia (mięso- 

maksymalnie 1x w tygodniu!). Można więc potraktować je napraw-

dę marginalnie. 

Czy wobec tych faktów nadal zadajesz sobie pytanie: jak 

żyć bez mięsa? Albo: czy dieta bezmięsna jest zdrowa dla 

mojego dziecka? Czy nie zrobię mu krzywdy karmiąc go 

samymi roślinami?

Ja radzę odwrócić to pytanie: 

Czy nie boisz się karmić siebie i swoich swoich bliskich 

produktami rakotwórczymi? Produktami szkodliwymi, 

ponadto degradującymi środowisko? Możesz wybrać!

Reasumując:
Najkorzystniejsza, najbezpieczniejsza dla zdrowia jest 

zbilansowana, różnorodna dieta oparta na nieprzetwo-

rzonych produktach roślinnych: 

SEZONOWA, LOKALNA, ROŚLINNA.



11

Nie mam wrodzonego talentu kulinarnego, a łączenia smaków i przypra-

wiania ciągle się uczę. Moi mistrzowie gotowania intuicyjnego to Aga Wi-

śniewska z Fundacji Szczęśliwi Bez Cukru oraz Ryś Kulik z Klubu Myśli Eko-

logicznej. Obserwując ich działania w kuchni, „na gorąco” spisałam proste 

zasady i minimalistyczne triki, które stosuję z powodzeniem – moje potrawy 

nareszcie smakują innym, w tym dzieciom, a ja zaczęłam czerpać przyjem-

ność z gotowania i karmienia – będąc już po 40. roku życia. Tak więc skoro 

nawet ja mogę zrobić coś jadalnego według reguł kuchni z klimatem, to 

naprawdę KAŻDY MOŻE! 

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku – zachęcam Cię do eksperymento-
wania, nieprzywiązywania się do przepisów, niezniechęcania się – ale do 
wyciągania wniosków i dopasowywania wszystkich poniższych wskazó-
wek do siebie! Może wolisz owsiankę/jaglankę bardziej gęstą albo bardziej 

płynną – zmień ilość wody! Może lubisz jeść na ostro albo raczej łagodnie 

– przyprawiaj wedle swojego smaku! Jeśli masz swoje sprawdzone sposoby 

na gotowanie – po prostu połącz je z tym, co znajdziesz tutaj :)

Każda zmiana wymaga adaptacji, tak więc na początku możesz uznać, że 

prowadzenie kuchni z klimatem wymaga dużo czasu a pewnie i pieniędzy... 

My z Rysiem Kulikiem stoimy na stanowisku popartym naszym doświad-
czeniem, że raczej wymaga to uważności i świadomości, a co do finansów, 

to miesięcznie wydajemy średnio 400–600 zł na jedzenie dla dwojga doro-

słych osób oraz dwójki nastolatków, które przebywają z nami połowę tego 

czasu. Kto da mniej?  :)

Klimatyczne wskazówki 
praktyczne 
 – 
Barbara Wojtaszek



1. Produkty roślinne, sezonowe i jak najbardziej lokalne – to już 

wiesz po przeczytaniu tekstu Rysia Kulika :)

2. Niemarnowanie jedzenia – w rankingu sposobów na redukcję emisji 

CO2 zajmuje wysokie III miejsce (www.drawdown.org)! Jak my to robi-

my? Wykorzystujemy wszystkie jadalne części roślin, np. liście rzod-

kiewek i kalafiora, nać marchewki, itd. – do pesto czy też do surówek, 

albo dodając do zupy. Suszymy ogonki truskawek na herbatę. Wytłoki 

z soku z buraków kisimy lub dodajemy do obiadów. Ponadto w kuchni 

100% roślinnej nie boimy się jeść zup czy past, które skwaśniały – 

byle nie były pokryte pleśnią! W daniach czysto roślinnych zachodzi 

fermentacja mlekowa, która jest korzystna dla naszych jelit. Zupy stają 

się podobne do żurku, a podfermentowane pasty używamy jako bazę 

do kotletów. Suchy chleb dodajemy do pasztetów lub robimy grzanki.

3. Oszczędzanie wody: płatki owsiane, kasze oraz strączkowe 

moczymy przez noc, wtedy krócej się gotują. Wodę z mocze-

nia odlewamy i np. podlewamy nią kwiatki lub myjemy w niej 

warzywa. Nie myjemy naczyń pod bieżącym strumieniem, tylko  

w jakimś garnku czy w komorze zlewu, zużywamy wtedy zarów-

no mniej wody, jak i detergentów. Używamy też do mycia sody 

z octem spirytusowym. No i przeważnie nie zmieniamy talerzy 

pomiędzy 1. a 2. daniem, przecież wszystko i tak trafia do jed-

nego żołądka :)

4. Oszczędzanie energii: nie tylko używamy energooszczęd-

nych żarówek, gasimy je, wychodząc z kuchni czy wyciągamy  

z kontaktów wtyczki kuchennych sprzętów po zakończeniu 

pracy. Także planujemy optymalne wykorzystanie piekarnika, 
żeby przy jednym nagrzaniu upiec kilka przysłowiowych piecze-

ni ;) Np. chleb i pasztet, czipsy z pokrzyw i warzywa pieczone, 

ciasteczka owsiane i kotleciki obiadowe. To się prędko staje 

nawykiem, a poniższe przepisy są naprawdę proste i szybkie  

w wykonaniu!

Zasady kuchni z klimatem
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Produkty i zakupy: suche kasze, płatki, suszone owoce (śliwki, gruszki, porzeczki, jarzębinę, 

morele), rośliny strączkowe czy nasiona kupujemy hurtowo przez internet (w sklepie Badapak: 

www.badapak.pl oraz Gospodarstwo Upraw Specjalnych Temelaster: telemaster@wp.pl), zwra-

cając uwagę, żeby były polskiego pochodzenia! Jabłka sami suszymy zimą na kaloryferach. Se-

zonowe warzywa i owoce na swój użytek kupujemy u rolnika na targu 2x w tygodniu, a kiedy 

przyjmujemy gości lub grupy (do 20 osób), również przez internet: ekogospodarstwoadamczyk@
gmail.com. Olej rzepakowy bio nierafinowany i tłoczony na zimno polecamy od producenta:  

www.zlotopolskie.pl, adres e-mail: zamowienia@zlotopolskie.pl.

Skoro udaje nam się tym zarządzać bez lodówki zarówno w mieszkaniu w mieście, jak i w domku 

na wsi, to Tobie tym bardziej się uda!

Przyprawy (tutaj zdarzają się nam produkty egzotyczne, ale używamy ich w małych ilościach): sól 

kamienna, pieprz czarny i ziołowy, ziele angielskie i liść laurowy, cynamon, kakao, imbir, przypra-

wa do pierników, gałka muszkatołowa, suszona i mielona papryka słodka, ostra i wędzona, curry, 

garam masala, musztarda francuska z ziarnami gorczycy, ocet fermentacyjny jabłkowy.

Dodatki, zioła i chwasty, kiełki: czosnek niedźwiedzi, majeranek, lubczyk, tymianek, oregano 

(lebiodka), pokrzywa, podagrycznik, mięta, melisa, bez czarny – tutaj ciągle eksperymentujemy, 

bazując na „Dzikiej kuchni” Łukasza Łuczaja.

Sprzęt elektryczny: do większości przepisów spokojnie wystarczają blender kielichowy (omni-

blend) oraz ręczny (żyrafowy), od niedawna mamy też młynek udarowy oraz wyciskarkę wolnoob-

rotową.

Czym słodzić? Cukier jest obecny w 70–80% przetworzonej żywności stojącej na półkach w pol-

skich sklepach. Statystyczny Polak je ok. 30 łyżeczek cukru dodanego dziennie, często nawet o 

tym nie wiedząc; cukry proste łatwo powodują emocjonalne i fizjologiczne uzależnienie oraz wpły-

wają na powstanie i rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Rezygnując z wysoko przetworzonych 

produktów, możemy również odzwyczajać się od cukru i warto to robić! Polecamy zapoznanie się 

z całą wiedzą na ten temat na stronie: www.szczesliwibezcukru.pl.

W naszej klimatycznej kuchni do słodzenia stosujemy suszone polskie owoce, stewię, inulinę, 

melasę, erytrol (erytrytol), sporadycznie ksylitol (niestety tych ostatnich nie ma jeszcze w polskiej 

produkcji). 

Zdrowe zamienniki cukru są opisane szczegółowo tutaj: 
https://szczesliwibezcukru.pl/czym-zastapic-cukier-polecamy-zdrowe-zamienniki/ 

https://szczesliwibezcukru.pl/pobierz/



Przetwory: można kupić, a można też zrobić samemu i wiedzieć dokładnie, co jest w środku :) 

Zwłaszcza dżemy i konfitury, które robimy z erytrolem i agarem, tak jak Aga Wiśniewska z Fundacji 

Szczęśliwi Bez Cukru. Blendujemy też jabłka na musy jabłkowe, których niczym nie dosładzamy 

tylko pasteryzujemy. Oraz kiszonki – raj dla jelit! Przepisy na różne przetwory, pasteryzację, ki-
szone buraki, marchewkę, kapustę oraz kimchi – kapustę pekińską podamy w e-booku Kuchnia 
z klimatem – JESIEŃ.

Soki i wytłoki: tutaj znów powołujemy się na autorytet Agnieszki Wiśniewskiej, matki czwórki 

zdrowych dzieci :) Zainspirowała nas do zakupu wyciskarki wolnoobrotowej (w średniej cenie 500 

zł) i wyciskania soków warzywnych z tego, co mamy pod ręką: przeważnie buraków czerwonych 

i marchwi z dodatkiem pietruszki, selera, ogórka kiszonego lub kapusty kiszonej, rzodkiewki czy 

pokrzywy. Sok wyciskamy rano i pijemy od razu, natomiast wytłoki albo kisimy z dodatkiem soli, 

czosnku, ziela angielskiego i ciepłej wody (w słoiku postawionym na talerzu, bo mimo zakręconej 

zakrętki życie potrafi się z niego wylewać :) – albo robimy z nich kotleciki na obiad z dodatkiem 

płatków owsianych i przypraw.

ŚNIADANIA:
Na śniadanie zwykle jemy owsiankę albo jaglankę. Płatki czy kaszę moczymy na noc, rano wodę 

odlewamy (do kwiatków :)), zalewamy świeżą w ilości 2x wody na 1x płatków/kaszy i w gotowaniu 

dodajemy orzechy włoskie, nasiona babki płesznik, suszone polskie morele i suszone śliwki (nie 

wędzone!). Już na talerzu dorzucamy prażoną dynię lub słonecznik, mielony mak i siemię lniane, 

świeże sezonowe owoce kupione na targu lub uzbierane, czasem cynamon/imbir oraz zimą musy 

owocowe (por. przetwory). W tym e-booku proponujemy kilka wersji owsianki/jaglanki i jednocze-

śnie zachęcamy Cię do kreatywności w dopasowaniu ich do siebie!

OBIADY:
Rysiowe zupy przeważnie wszystkim smakują, tak więc specjalnie przyglądałam się, jak on to robi 

od A do Z: najpierw gotuje wodę z liściem laurowym i 3–4 ziarenkami ziela angielskiego. Potem 

wrzuca pokrojoną „bazę”: włoszczyznę czy inne warzywa lub podsmażonego pora/dynię, itp. na 

zupę krem. Ewentualnie kaszę (krupnik) czy makaron razowy (wege-rosół). Kiedy wszystko jest 

miękkie, Dziki Ryś zakręca gaz i doprawia już bez gotowania! Solą, pieprzem, zmiażdżonym/drobno 

pokrojonym czosnkiem, lubczykiem, majerankiem. I już!

Drugie dania: często są jednogarnkowe lub gotowane osobno i połączone na ostatnim etapie: 

baza, czyli podduszone na cebuli z odrobiną oleju i wody buraki, ziemniaki, brokuł, kalafior, mar-

chewka, kapusta biała lub czerwona, itd. połączone z moczonymi przez noc i gotowanymi osobno 

strączkowymi: soczewicą, ciecierzycą, fasolą, grochem. Przyprawiane podobnie jak zupy, czyli 

zielem angielskim i laurem w gotowaniu, zaś solą, ziołami, czosnkiem oraz curry lub garam masalą 

po zdjęciu z ognia. Takie danie można podawać z kaszą/makaronem/ziemniakami gotowanymi na 

parze i/lub surówką. Jeśli coś zostanie niezjedzone, czasem blendujemy to jako pastę do chleba 

do kolacji.
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Surówki: to moja domena. Wkładam do nich to, co jest pod ręką: kapustę białą, czerwoną lub 

pekińską; sałaty, które rosną w Polsce; czosnek niedźwiedzi na wiosnę; grubo pokrojone pomi-

dory suszone i świeże ogórki lub świeże pomidory i kiszone ogórki; paprykę, rzodkiewki, itd. Na 

wsi dosmaczam ziołami – listkami mięty, melisy, oregano, krwawnika; chwastami – mniszkiem, 

pokrzywą, podagrycznikiem; kwiatami – czosnku niedźwiedziego, mlecza, koniczyny, stokrotki, 

rzeżuchy łąkowej. Najczęściej robię jeden i ten sam sos do surówek: olej rzepakowy nierafino-

wany tłoczony na zimno (w zasadzie to jest jedyny olej, jakiego używamy), musztarda francuska z 

ziarnami gorczycy, sól, pieprz czarny, pieprz ziołowy, ocet fermentacyjny jabłkowy. Czasem dodaję 

1–2 ząbki czosnku i jest smakowicie ostrrry! Mam specjalny słoiczek, do którego wszystko wrzu-

cam, zakręcam, potrząsam kilka razy i gotowe!

Kiełki: znamy dwa najprostsze sposoby kiełkowania ziaren: 

1. Szczęśliwa Bez Cukru Agnieszka Wiśniewska radzi po prostu wsypać ziarna na sitko i przelewać 

świeżą wodą kilka razy dziennie, nic wtedy nie gnije ani nie pleśnieje. 

2. Ewa Nowacka – architektka krajobrazu fascynująca się ogrodnictwem i zielarstwem wkłada 
ziarna do słoika, zalewa wodą i zamyka niedokręconą zakrętką, a po chwili wylewa wodę właśnie 

dzięki temu niedokręceniu. Również kilka razy dziennie. Kiełkujemy słonecznik, kaszę gryczaną, 

rzeżuchę – póki co :) Dorzucamy je do surówek na obiad i do kanapek na kolację.

KOLACJE:
Tak się utarło, że właśnie wieczorem jadamy kanapki: chleb żytnio-orkiszowy na zakwasie, a do 

niego różne pasty czy pasztety z resztką surówki z obiadu lub kiszonymi ogórkami, rzodkiewkami, 

itd. Jak już pisałam, pasty powstają z resztek drugiego dania lub – odwrotnie – z past, które zaczy-

nają lekko fermentować, robimy kotleciki obiadowo-kolacyjne, dodając płatki owsiane (częściowo 

można je zmielić na mąkę, łatwiej się wtedy scalają) i/lub wytłoki pozostałe po porannym soku.

Chleb – coraz więcej osób piecze swój chleb 

z mąki razowej/żytniej/orkiszowej lub gryczanej, 

np. Szybki chleb gryczany Agnieszki Wiśniewskiej:

• 0,5 kg mąki gryczanej

• Pół szklanki siemienia lnianego

• Łyżka sody oczyszczonej

• Sól do smaku

• Pół szklanki oleju rzepakowego

Siemię lniane zmielić, zalać 2 szklankami gorącej 

wody, wymieszać i zostawić do wystygnięcia. Ga-

laretkę z siemienia wymieszać z mąką gryczaną, 

tłuszczem i sodą. Piec w wysmarowanych tłuszczem 

foremkach w temp. 220 stopni ok. godziny. 



Wszystkie składniki wsyp do dużego garnka lub 

miski i pomieszaj łyżką do ich połączenia, zno-

wu do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. 

Gotową masę wlej do foremek posmarowanych 

uprzednio olejem rzepakowym, wyrównaj ręką lub 

łyżką wierzch. Przykryj ściereczką i odstaw w cie-

płe miejsce do wyrośnięcia – latem na parapecie, 

zimą na kaloryferze. Ciasto powinno wyrosnąć do 

krawędzi foremek, może to potrwać 3–5 godzin; 

czasem Ryś nastawia chleb wieczorem, rośnie on 

sobie przez całą noc i ląduje w piekarniku rano. 

Piecz w temperaturze 180 st. C przez 1,5 godziny.

Żytnio-orkiszowy chleb Rysia na zakwasie jest 

jeszcze prostszy: kluczowy tutaj jest zakwas, naj-

lepiej poprosić o niego w piekarni czy u znajomej 

osoby, która już piecze chleb. Wystarczy kilka łyżek 

gotowego zakwasu w szklanym słoiku, najlepiej 

litrowym, które następnie rozmnażamy. Rozmna-

żanie/dokarmianie polega na dodaniu do zakwasu 

kolejnych kilkunastu łyżek mąki i zimnej wody oraz 

zamieszaniu – do uzyskania konsystencji gęstej 

śmietany. Po kilku godzinach spędzonych w chłod-

nym miejscu zakwas jest już gotowy! 

Składniki na 2 formy keksowe 35x12 cm 

• 8 szkl. mąki – może być pół na pół 

   żytnia razowa i orkiszowa razowa

• 2 stołowe łyżki soli

• ok. 1,5 litra wody

• ok. pół słoika zakwasu.

Chleb 
żytnio-orkiszowy
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Uniwersalny przepis na pastę/pesto
Bazą są polskie orzechy włoskie lub gotowane cieciorka/soczewica/

kasza jaglana lub namoczony przez noc i odcedzony słonecznik. Do tej 

bazy dodajemy dużo zielonego: liście czosnku niedźwiedziego lub rzod-

kiewki, naci marchwi czy pietruszki, jarmużu, rukoli, itd. (w proporcjach 

pół na pół albo nawet więcej zielonego niż bazy), następnie olej rzepa-

kowy bio nierafinowany, tłoczony na zimno; sól, kilka ząbków czosnku 

(do czosnku niedźwiedziego czy rzodkiewki mniej, bo one są ostre same 

z siebie) i blendujemy na gładko.

Dopisek od Rafała Rewkowskiego – jednego ze współautorów: 
Cudze chwalicie – swego nie znacie! Tradycyjna kuchnia polska 

pełna jest potraw czysto roślinnych bądź wegetariańskich. Dzisiaj, 

w dobie taniego mięsa niskiej jakości na siłę dodaje się do nich 

składniki odzwierzęce – zupełnie niepotrzebnie!

Pomyślmy... pierogi? Ależ oczywiście! Ciasto na pierogi można cał-

kowicie zweganizować, a oryginalnie jest w pełni wegetariańskie, 

a co do farszu: kapusta z grzybami, szpinak, owoce, soczewica, jar-

muż... tak naprawdę możemy tutaj popuścić wodze fantazji. 

Placki ziemniaczane – dodajmy cebuli, cukinii, selera, marchewki, 

do tego pyszne placki z dyni :-)  Można je zrobić niemal całkowicie 

bez tłuszczu – piekarnik jest odpowiedzią.

Naleśniki? No jasne! Kto nie lubi naleśników z dżemem czy powi-

dłami? Naleśnik z pesto, szpinakiem czy kiszoną kapustą – dlacze-

go nie? Spróbujcie!



JAK KORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH JADŁOSPISÓW?

Proponujemy Ci po 1–2 pokazowym całodniowym 
jadłospisie na miesiąc: roślinnym, sezonowym i w 90% 
lokalnym. Ilości są obliczone na 2 dorosłe osoby. 

Zachęcamy do wprowadzenia w Twojej kuchni 
jednego dnia dla klimatu w tygodniu, potem dwóch 
dni w tygodniu i w miarę możliwości zwiększania tej 
częstotliwości, jeśli nie całych dni, to posiłków :)
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Śniadanie

Owsianka leśna na zimno
• 1,5 szklanki płatków owsianych górskich

• 2 szkl. wody

• 1 szkl. owoców suszonych polskich, np. moreli i śliwek    

   (niewędzonych!)

• 2 szkl. owoców sezonowych, np. malin i jagód,

• ok. 0,5 szkl. świeżo mielony mak i siemię lniane,  

    prażone pestki dyni/słonecznika, pokrojone orzechy  

    włoskie, szczypta cynamonu/imbiru

• opcjonalnie: nasiona babki płesznik (wspomagają  

   trawienie)

Wieczorem wsyp płatki do miski i dodaj do nich pokrojone 

suszone owoce, orzechy włoskie, prażone pestki, ewentual-

nie babkę płesznik, zalej wodą. Pomieszaj, przykryj miskę  

i idź spać. Rano dodaj do owsianki świeżo mielone mak i sie-

mię lniane, cynamon/imbir, świeże owoce, pomieszaj i jedz!

Lipiec 
 – 
I zestaw
Barbara Wojtaszek, 
Ryś Kulik



Obiad

Zupa krem z pora
• 1 średni por

• olej rzepakowy nierafinowany, 

   tłoczony na zimno

• 2–3 szklanki wody

• ziele angielskie

• liść laurowy

• 3 ząbki czosnku

• sól

• pieprz ziołowy

• starta szczypta gałki muszkatołowej

Cały por, łącznie z zielonymi liśćmi (po odcię-

ciu przysuszonych kawałków) pokrój na cien-

kie plasterki. Podsmaż na gorącym oleju przez 

ok. 5 minut, w tym czasie osobno zagotuj wodę  

z zielem angielskim i liściem laurowym. Do 

tego wrzątku dodaj podsmażonego pora, pogo-

tuj do miękkości, zdejmij z ognia. Wyciśnij lub 

bardzo drobno pokrój czosnek i dodaj do zupy, 

razem z pozostałymi przyprawami do smaku. 

Zblenduj na gładko. Możesz też dodać wodę 

z kiszonych ogórków, tylko wtedy ostrożnie  

z solą. Na talerzu posyp pestkami dyni, słonecz-

nika, czpisami pokrzywowymi czy też grzankami 

z suchego chleba.

Czipsy pokrzywowe
Zbieraj tylko 4 górne liście pokrzyw, wybie-

raj te bez kwiatostanów i w czystym terenie. 

W domu dokładnie przejrzyj, czy nie ukryły 

się w nich gąsieniczki, pajączki itp. Nie prze-

płukuj ich wodą, będą przecież poddane wy-

sokiej temperaturze! Rozsyp na tacce/blasze 

do pieczenia, mogą być 2–3 warstwy, w piecze-

niu się skurczą. Pokrop olejem rzepakowym bio, 

wstaw do piekarnika na 10–15 min w tempera-

turze ok. 150 st. C. Po wyjęciu mają być kruche  

i wciąż zielone. Delikatnie posyp solą i delektuj 

się wysoką zawartością żelaza :)
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Cukinia z bobem, ziemniaki
• ziemniaki 

• 1 średnia cukinia

• 1 szkl. bobu

• 2 cebule

• sól

• pieprz czarny/ziołowy

• olej rzepakowy bio (por. wskazówki praktyczne)

• 2 ząbki czosnku

Ziemniaki ugotuj na parze (mogą być w mundur-

kach), bób ugotuj do miękkości, osobno podduś 

cukinię i cebulę na oleju, jak będą gotowe, po-

łącz z bobem, dopraw do smaku i na koniec dodaj 

zmiażdżony lub drobno pokrojony czosnek.

Surówka z kalafiora z pomidorem i rzodkiewką
• biała część kalafiora średniej wielkości – 

   miękkie zielone liście możesz użyć do zupy 

   z pora

• 2 pomidory

• 3 rzodkiewki

• szczypiorek (opcjonalnie)

• sos do surówek (por. wskazówki praktyczne)

Kalafior podziel na mniejsze cząstki (tzw. różyczki), 

pomidory i rzodkiewki pokrój w ósemki, polej sosem, 

delikatnie pomieszaj, posyp całość szczypiorkiem. Nie 

wyrzucaj liści rzodkiewek, zużyj je do kolacji!



Kolacja

Chleb, pesto z liści rzodkiewki, ogórek świeży 
lub małosolny
Chleb i kiszone ogórki – por. wskazówki praktyczne

Pesto z liści rzodkiewek: 

• liście z 1 pęczka rzodkiewki

• 2 ząbki czosnku

• garść ziaren słonecznika

• ocet jabłkowy

• sól

• pieprz czarny do smaku

Umyte liście, słonecznik (może być prażo-

ny), zmiażdżony czosnek i przyprawy włóż 

do miski lub słoika, zblenduj na gładką 

masę, jedz z chlebem i świeżym lub mało-

solnym/kiszonym ogórkiem
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Śniadanie

Chleb z pastą fasolową
• chleb

• 200 g fasoli malinki (lub innej ciemnej fasoli)

• 2 ząbki czosnku

• papryka wędzona

• 2 łyżki oleju

• pomidor

Fasolę namaczamy przez noc, gotujemy i miękką ugniatamy wi-

delcem na gładką masę. Ścieramy czosnek i dodajemy do fasoli 

razem z olejem i papryką wędzoną (wedle uznania, my używamy 

jej bardzo dużo). Pastą smarujemy kanapki i dekorujemy pomi-

dorem. To jest naprawdę pożywne śniadanie i daje energię na 

cały dzień! Przydatne w podróży, gdy mamy zamiar zwiedzać 

cały dzień i wrócić na kolację do domu.

Lipiec 
 – 
II zestaw
Joanna Hetman, 
Piotr Ziegler
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Obiad

Rosół z lanymi kluskami
• 4 marchewki

• 2 pietruszki

• ćwiartka selera

• por

• natka pietruszki

• 6 łyżek mąki pszennej

• 3 łyżki mąki ziemniaczanej

• 100 ml wody

• sól

• przyprawy dla smaku

Włoszczyznę obieramy i kroimy w kostkę, a pora w cien-

kie krążki. Wlewamy do garnka 5 l wody i gotujemy w niej 

warzywa do miękkości (około 30 min), doprawiając solą, 

pieprzem, czosnkiem i papryką. W międzyczasie w osob-

nej misie szykujemy ciasto na lane kluski. Mieszamy mąkę 

pszenną i ziemniaczaną z szczyptą soli, zalewamy 100 ml 

wody i mieszamy, aż ciasto będzie gładkie i bez grudek. 

Do gotującego się bulionu wrzucamy łyżką małe porcje 

ciasta. Dodajemy natkę pietruszki.

Zielone szparagi z ziemniakami i cebulą
• 500 g zielonych szparagów

• 1,5 kg młodych ziemniaków

• 1 duża cebula

Odkrój ze szparagów zdrewniałe końcówki i zagotuj je 

w osolonej wodzie do miękkości (ok. 20 min). Wodę 

można doprawić czosnkiem lub papryką. Ziemniaków 

nie obieraj, a starannie umyj i ugotuj w mundurkach. 

W międzyczasie cebulę obierz, posiekaj na krążki (lub 

półokręgi) i smaż na małym ogniu do zarumienienia. 

Gotowe, miękkie szparagi odcedź i wrzuć na patelnię 

do cebuli. Smaż przez 5 min.
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Kolacja 

Bób z koperkiem
• 0,5 kg bobu

• koperek

• sól

Surówka z białej kapusty, marchewki 
i pomidora – Barbara Wojtaszek

• ćwiartka główki kapusty

• 1–2 marchewki

• 2 pomidory

• sos do surówek z czosnkiem 

  (por. wskazówki praktyczne)

Kapustę drobno pokroić/poszatkować, zasypać  

w misce odrobiną soli i pognieść rękami lub 

tłuczkiem, odłożyć na godzinę. Po tym czasie 

wetrzeć do środka marchewki, wkroić pomidory 

i zalać sosem z octu jabłkowego, oleju rzepako-

wego z dodatkiem pieprzu ziołowego i zmiaż-

dżonego ząbka czosnku.

Sałata zielona/masłowa 
z pomidorem i ziołami – 
Barbara Wojtaszek

Kilka liści sałaty, rukoli, babki zwyczaj-

nej, mniszka lekarskiego, krwawnika, 

mięty, melisy oraz lebiodki-oregano. Do-

kładnie umyć i rozłożyć w misce, można 

trochę „potargać”. Wkroić 2 pomidory 

(na ósemki), zalać sosem jak wyżej z do-

datkiem szczypty ziół: bazylii, majeran-

ku, lubczyku.

Bób gotuj w łupinkach z koperkiem w osolonej 

wodzie tak, by był „al dente” (około 20 min). 

Odcedź i podawaj nieobrany we wspólnej 

misie. Obieranie podczas posiłku jest miłym 

przerywnikiem dla ciekawej lektury, dobrego 

filmu lub rozmowy. 



Sierpień 
 – 
I zestaw
Ewa Skotalczyk
(inspiracje: twarożek ze słonecznika – 
Wegan Nerd)

Śniadanie

Koktajl truskawkowy/malinowy/jeżynowy 
na mleku owsianym

Przygotuj mleko owsiane wg przepisu z lipca 

– ok. 300–400 ml. Owoce (ok. 1–1,5 szklanki) 

umyj, pokrój na mniejsze części, zblenduj, na-

stępnie dodaj mleko owsiane, ponownie zblen-

duj. Zostaw kilka całych truskawek/malin/jeżyn 

do przybrania, wrzucenia do koktajlu. Przystrój 

koktajl listkiem mięty ogrodowej.

Słonecznik zalej wrzątkiem (1/4 szklanki wody). 

Zostaw na ok. 1–2 godziny. Odcedź. Dodaj sok 

z ogórków, zblenduj na jednolitą masę, dodaj 

w trakcie blendowania płatki drożdżowe. Jezeli 

twarożek jest za gęsty – dolej trochę wody do 

uzyskania odpowiedniej konsystencji. Dodaj po-

siekane rzodkiewki, cebulkę, szczypiorek, ewen-

tualnie inne zioła (koperek), sól pieprz do smaku. 

Podawaj z pajdą dobrego chleba i np. z ogórkiem 

kiszonym (małosolnym).

Twarożek ze słonecznika ze świeżą 
rzodkiewką, szczypiorkiem, cebulką
• 1 szklanka słonecznika

• 2–3 łyżki wody spod kiszonych 

   ogórków (ewentualnie kiszonej 

   kapusty)

• 1/4 szklanki wody, cebulka dymka 

   ze szczypiorkiem

• 4 rzodkiewki

• można dodać koperek

• płatki drożdżowe (opcjonalnie)
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Obiad

Zupa pomidorowo-ogórkowo-paprykowa z ziemniakami – inna niż wszystkie!
• 2–3 średnie pomidory

• 1 większy ogórek gruntowy lub 2 mniejsze

• kawałek surowej czerwonej papryki (ok. 1/3–1/2)

• 4–5 średnich ziemniaków

• liść laurowy

• 3 ziarenka ziela angielskiego

• przyprawa warzywna – najlepiej suszone warzywa

• sól

• pieprz do smaku

Ziemniaki pokrój w średnią kostkę (ok. 2–3 cm kawałki). Zagotuj je 

z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego, łyżki suszonych 

warzyw lub innej przyprawy warzywnej w niewielkiej ilości wody. 

W międzyczasie, gdy ziemniaki sie gotują, sparz pomidory i obierz 

ze skórki. Obierz ogórka – lub nie, jak wolisz. Pokrój te warzywa 

na kawałki, podobnie paprykę czerwoną i wszystko razem zblen-

duj. Gdy ziemniaki się dogotowują, wlej do nich „koktajl warzywny”  

i wszystko razem zagotuj. Jeżeli zupa wyszła za gęsta – dolej wody, 

jeżeli za rzadka – na szybko zblenduj jeszcze któreś z warzyw  

i dodaj do zupy. Dopraw do smaku solą, pieprzem. Możesz posy-

pać natką pietruszki. I proszę nie mówić, że nie łączy się surowych 

pomidorów z ogórkami. W tej zupie można, bo jej smak jest jedyny 

w swoim rodzaju. Zależnie od proporcji użytych warzyw, możesz 

uzyskać kilka odmian tej zupy – bardziej pomidorową, ogórkową 

lub paprykową. Znajdź swoją ulubioną wersję!



Makaron wstążki z kurkami i natką pietruszki, w sosie a’la śmietankowym,
 z dodatkiem pomidorków koktajlowych
• kurki (ok. 25–40 dag)

• makaron wstążki (bez jajek) (ok. 25- 30 dag)

Sos:

• 1 większa cebula

• 1 ząbek czosnku

• 2–3 łyżki oleju rzepakowego

• pół szklanki słonecznika

• ok. pół szklanki mleka owsianego

• płatki drożdżowe – opcjonalnie (ok. 1 łyżeczka)

• ewentualnie może być potrzebna mąka do zagęszczenia sosu

Przyprawy:

• sól

• pieprz

• przyprawa warzywna eko

• pieprz ziołowy

Do lekkiego zakwaszenia sosu: 

• ocet jabłkowy lub chrzan – 1 łyżeczka

• natka pietruszki – garść; 

• pomidorki koktajlowe opcjonalnie do przybrania

Najpierw namocz słonecznik w gorącej wodzie, odstaw na ok. 1 godzinę (może 

być dłużej, kilka godzin, im bardziej miękki, tym lepiej). Przygotuj sos, który czyni 

to danie wyjątkowym: cebulę drobno posiekaj, czosnek także, zeszklij na oleju 

(w rondelku), dodaj trochę wody, duś powoli, aż cebula będzie miękka, ale nie 

przysmażona! Można do niej na początku dodać część przypraw, aby uwolnić ich 

aromat. Miękką cebulę z czosnkiem zblenduj na gładką masę, słonecznik z do-

datkiem płatków drożdżowych i odrobiny soli także zblenduj na gładko. Do cebuli 

dodaj masę słonecznikową, podduś, mieszaj cały czas, dodawaj po trochu wody, 

mleka owsianego, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Możesz zagęścić 

mąką. Dopraw do smaku, zakwaś lekko (chrzanem lub octem jabłkowym). Sos go-

towy jest świetną bazą do różnych dań. Kurki umyj dokładnie. Podsmaż na oleju. 

Najlepiej na dużej patelni. Makaron w międzyczasie ugotuj w lekko osolonej wo-

dzie (al dente), odcedź. Do kurek dodaj sos, makaron, wszystko razem wymieszaj. 

Na koniec możesz na wierzchu ułożyć przekrojone na pół pomidorki koktajlowe, 

wszystko jeszcze razem podgrzać. Posyp natką pietruszki. Sos sprawdza się też 

idealnie do ugotowanych szparagów (wówczas pomidorki koktajlowe są prawie 

nieodzowne!).
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Pasztet z cukinii
• 1 duża lub 2 średnie cukinie (ok. 70 dag)

• 2 średnie cebule

• 1 marchewka

• 3 ząbki czosnku

• 4 łyżki posiekanej natki pietruszki

• 1/3 szklanki kaszy manny lub bułki tartej, 

   pół szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

• 2 łyżki siemienia lnianego

• ok. 2–3 łyżki oleju rzepakowego nierafinowanego 

Przyprawy: 

• papryka w proszku

• oregano (suszone lub świeże)

• pieprz ziołowy

• ok. pół łyżeczki kurkumy 

• sól

• pieprz

Kolacja

Najpierw siemię lniane zalej zimną wodą – taką ilością aby woda zakryła sie-

mię (najlepiej od razu w pojemniku do blendowania). Cukinię umyj, nie obie-

raj, zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Posól i odstaw na ok. pół godziny, aby 

puściła sok. Cebulę drobno posiekaj, zeszklij na oleju, dodaj po chwili drobno 

posiekany czosnek (staraj się, aby się nie przypalił). Do cebuli możesz od razu 

dodać część przypraw (zioła, kurkumę – podczas podsmażania/duszenia uwolni 

się ich aromat). Cukinię odciśnij, odlej sok (możesz wykorzystać go do jakiejś 

zupy). Marchewkę zetrzyj na tarce – także o grubych oczkach. Namoczone sie-

mię lniane zblenduj. Można też trochę od razu zblendować przesmażoną cebulę 

z czosnkiem, ale tak aby jej część została niezblendowana. Wymieszaj wszystko 

razem,  dopraw do smaku. Foremkę „keksówkę” nasmaruj olejem rzepakowym, 

możesz posypać kaszą manną/mielonymi płatkami owsianymi lub bułką tartą 

lub ziołami suszonymi – np. oregano. Wyłóż gotową  masę. Posyp z wierzchu 

także kaszą, ziołami, itp. Piecz w piekarniku nagrzanym do ok. 180 st. C przez 

ponad godzinę. Pasztet aż do całkowitego wystygnięcia jest bardzo miękki. Wyj-

mij go z foremki dopiero, kiedy dobrze wystygnie.

Smaruj nim ulubiony chleb. Świetnie sprawdza się z dodatkiem ogórka mało-

solnego lub konserwowego, pomidora, sałaty, bazylii. 



Sierpień 
 – 
II zestaw
Barbara Wojtaszek, Ryś Kulik

Śniadanie

Jaglanka z mlekiem owsianym i owocami
• 1 szkl. suchej kaszy jaglanej namoczonej przez  

   noc (w 2 szkl. wody)

• 0,5 szkl. płatków owsianych namoczonych przez  

   noc (w 1 szkl. wody)

• szczypta soli

• 2 szkl. owoców sezonowych, np. brzoskwiń i jeżyn

• ok. 0,5 szkl. świeżo mielonego maku i siemienia  

   lnianego

• prażone pestki dyni/słonecznika

• pokrojone orzechy włoskie

• szczypta cynamonu/imbiru

Opcjonalnie: 

• nasiona babki płesznik (wspomagają trawienie)

• erytrol

• inulina do posłodzenia

Wieczorem namocz osobno kaszę jaglaną i płatki owsiane, rano odlej 

wodę z obydwu (wykorzystaj tę wodę np. do podlania kwiatków). Kaszę 

jaglaną zalej świeżą wodą w ilości 2 szkl., jeśli będzie to wrzątek, to 

kasza szybciutko się ugotuje do miękkości, nawet w ok. 10 minut, do go-

towania możesz dodać babkę płesznik. Płatki owsiane zalej 1 szkl. wody 

i zblenduj, a następnie odciśnij płyn, jeśli chcesz mieć mleko bez „far-

focli” ALBO zagotuj i dokładnie zblenduj bez odcedzania, będzie gęstsze. 

W obydwu wersjach dodaj szczyptę soli. Do ugotowanej jaglanki dodaj 

pokrojone owoce i zalej mlekiem owsianym, posyp dodatkami i dosłódź 

do smaku.
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Zupa krem z pietruszki i kalafiora
• 1 średni kalafior

• 2 średnie pietruszki

• 2 małe cebule

• olej rzepakowy nierafinowany, 

   tłoczony na zimno

• 2–3 szkl. wody

• ziele angielskie

• liść laurowy

• 3 ząbki czosnku 

• sól

• pieprz ziołowy

• starta szczypta gałki muszkatołowej

• tymianek

• kumin do smaku

Kalafior podziel na małe różyczki, pietrusz-

ki i cebule pokrój. Podsmaż te 3 składniki na 

gorącym oleju przez ok. 5 minut, w tym cza-

sie osobno zagotuj wodę z zielem angielskim 

i liściem laurowym. Do tego wrzątku dodaj 

podsmażone warzywa, pogotuj do miękkości, 

zdejmij z ognia. Wyciśnij lub bardzo drobno 

pokrój czosnek i dodaj do zupy, razem z pozo-

stałymi przyprawami do smaku. Zblenduj na 

gładko, posyp pokrojoną nacią pietruszki.

Obiad



Brokuł z cieciorką, kasza jęczmienna
1. 1 szkl. suchej kaszy ugotuj w podwójnej ilości wody. Posól i polej olejem już po 

zdjęciu z ognia.

2. 1 średni brokuł, 0,5 szkl. cieciorki namoczonej przez noc i ugotowanej z dodatkiem 

sody (UWAGA: cieciorkę namocz i ugotuj od razu na obiad i kolację, por. przepis niżej), 

2 cebule, sól, pieprz czarny, garam masala, olej rzepakowy (por. wskazówki praktycz-

ne), 2 ząbki czosnku.

Podsmaż cebulę na kilku łyżkach oleju, dodaj pokrojony brokuł i podduś do miękkości. 

Po zdjęciu z ognia wymieszaj z ugotowaną, odcedzoną cieciorką, dopraw do smaku  

i na koniec dodaj zmiażdżony lub drobno pokrojony czosnek.

Sałata z pomidorem, ogórkiem kiszonym i rzodkiewką
• 1 główka sałaty

• 2 pomidory

• 2 ogórki kiszone lub świeże

• 3 rzodkiewki

• szczypiorek (opcjonalnie)

• sos do surówek (por. wskazówki praktyczne)

Sałatę pokrój lub porwij na mniejsze kawałki, pomidory, ogórki i rzodkiewki pokrój jak 

lubisz (my kroimy raczej grubo, lubimy chrupać zębami :)), włóż do miski, polej sosem, 

delikatnie pomieszaj, posyp całość szczypiorkiem. 

Nie wyrzucaj liści rzodkiewek, zużyj je do kolacji!

Chleb, pesto z naci pietruszki i rzodkiewki z cieciorką, kukurydza gotowana
Chleb – por. wskazówki praktyczne

Pesto z cieciorki, liści rzodkiewek i naci pietruszki: 

• 1 szkl. cieciorki namoczona przez noc i ugotowana do miękkości z dodatkiem sody    

   (przyspiesza gotowanie)

• 2 ząbki czosnku

• curry

• ocet jabłkowy

• sól

• pieprz czarny do smaku

Umyte liście i nać pozostałe po obiedzie pokrój drobno, dołóż cieciorkę, zmiażdżony 

czosnek i przyprawy, włóż wszystko do miski lub słoika, zblenduj na gładką masę.

Kukurydza – 1 kolba na osobę, ugotuj w małej ilości osolonej wody pod przykryciem, 

czyli właściwie ugotuj na parze :)

Kolacja
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Suszone owoce wypłukać pod bieżącą wodą  

i namoczyć w 0,5 szklanki wrzątku. Zosta-

wić do wystudzenia. Następnie zmiksować 

z wodą, w której się moczyły. Siemię lnia-

ne zmielić, wymieszać z owocami i mocno 

schłodzić. Kaszę przelać wrzątkiem, zalać 

1,5 szkl. wody i gotować 10 minut. Zosta-

wić pod przykryciem na 10–15 minut, żeby 

przestygła i „doszła”. Jabłko zetrzeć na 

grubych oczkach tarki, wymieszać z kaszą  

i cynamonem (ilość wedle uznania). W na-

czyniu układać naprzemiennie kaszę z jabł-

kami i siemię z rodzynkami. Posypać cyna-

monem i posiekanymi orzechami.

Wrzesień 
 – 
I zestaw
Barbara Wojtaszek, Ryś Kulik, 
Małgorzata Rusek, Agnieszka Wiśniewska

Śniadanie

Obiad

Zupa krem z dyni – 
Barbara Wojtaszek, Ryś Kulik

• 1 średnia dynia hokkaido

• 3 małe cebule

• olej rzepakowy nierafinowany, 

   tłoczony na zimno

• 2–3 szkl. wody

• ziele angielskie

• liść laurowy

• 3 ząbki czosnku,

• sól

•  pieprz ziołowy

• curry

• starta szczypta gałki muszkatołowej

Pokrój cebule i dynię (po wyjęciu pestek) w kost-

kę. Podsmaż je na gorącym oleju przez ok. 5 mi-

nut, w tym czasie osobno zagotuj wodę z zielem 

angielskim i liściem laurowym. Do tego wrzątku 

dodaj podsmażone warzywa, pogotuj do miękko-

ści, zdejmij z ognia. Wyciśnij lub bardzo drobno 

pokrój czosnek i dodaj do zupy, razem z pozosta-

łymi przyprawami do smaku. Zblenduj na gładko.

Szarlotkowy pudding z kaszą jaglaną 
i siemieniem lnianym – Małgorzata Rusek

• 0,5 szkl. kaszy jaglanej

• 2 jabłka

• garść suszonych owoców

• 4 łyżki siemienia lnianego

• 2 łyżka orzechów włoskich

• cynamon



Kapusta czerwona (modra) z porzeczką czerwoną/żurawiną 
i kaszą gryczaną
1. Kaszę gryczaną ugotuj w wodzie w proporcji 1:1,5, po zdjęciu z ognia dodaj do 

smaku soli i odrobinę oleju.

2. 1 mała główka czerwonej kapusty (lub połowa większej), 0,5 szkl. czerwonych 

porzeczek/żurawiny, 2 cebule, sól, pieprz czarny, garam masala, olej rzepakowy 

(por. wskazówki praktyczne), 2 ząbki czosnku.

Fasolka szparagowa z płatkami drożdżowymi
• 2 garście młodej żółtej lub zielonej fasolki szparagowej

• woda

• sól

• olej

• płatki drożdżowe do smaku

Odetnij twarde końcówki czyli te miejsca, którymi strączki fasolki przy-

twierdzone są do gałązek; czubków nie odcinaj! Wrzuć do wrzątku lub 

ułóż na sitku na parze, gotuj 10–20 minut, sprawdzając miękkość. Po 

odcedzeniu skrop olejem, posyp solą i płatkami drożdżowymi, delikat-

nie pomieszaj.

Podsmaż cebulę na kilku łyżkach oleju, dodaj pokrojoną kapustę i pod-

duś do miękkości. Po zdjęciu z ognia dorzuć porzeczki, dopraw do sma-

ku i na koniec dodaj zmiażdżony lub drobno pokrojony czosnek.
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Chleb, pasztet, świeże warzywa 
pokrojone w słupki lub plastry
• cukinia

• rzodkiewka

• marchewka

• ogórek zielony

• seler naciowy (Agnieszka Wiśniewska)

Chleb – por. wskazówki praktyczne

Pasztet: 

• 1 szkl. ciecierzycy

• garść orzechów włoskich

• 1 brokuł

• 1/3 szklanki siemienia lnianego

• mały pęczek kolendry

• sól

• pieprz do smaku

Kolacja

Ciecierzycę namocz przez noc. Odlej wodę, wypłucz 

i zagotuj w nowej wodzie do miękkości, zblenduj. 

Brokuł podziel na różyczki, zblanszuj w osolonej wo-

dzie. Orzechy posiekaj. Siemię lniane zmiel na mąkę. 

Połącz ciecierzycę z siemieniem lnianym, kolendrą  

i orzechami. Możesz dodać odrobinę wody, jeśli 

masa będzie zbyt sucha. Dopraw do smaku. Forem-

kę keksówkę wysmaruj olejem. Ułóż warstwę masy 

ciecierzycowej, warstwę brokuła i znowu warstwę 

masy. Piecz ok. 35–40 minut w temperaturze 180 

stopni.



Wrzesień 
 – 
II zestaw
Ewa Skotalczyk 
(inspiracje: granola – 

Kuchnia dla Biegaczy, 

Violetta Domaradzka)

Śniadanie

Granola własnej produkcji na mleku owsianym 
(własnej produkcji)

Granola własnej produkcji jest o niebo lepsza niż 

ze sklepu. Nie zawiera też podejrzanych dodatków, 

wszędobylskiego oleju palmowego lub innych rafi-

nowanych tłuszczów. Oczywiście przygotowujemy 

dużą porcję wcześniej, nie z samego rana, gdy je-

steśmy głodni. Potem przechowujemy ją w szczelnie 

zamkniętym słoju i wracamy do niej wielokrotnie – 

starcza na kilka dobrych śniadań.

• 2 szklanki płatków owsianych

• 2 szklanki płatków jęczmiennych

• 1/4–1/2 szklanki ziaren słonecznika

• ok. 1/2 szklanki orzechów – laskowych, włoskich

• 1/2 szklanki oleju rzepakowego nierafinowanego,    

   tłoczonego na zimno

• 1/2 szklanki soku jabłkowego

• łyżeczka melasy

• 1/2 do 1 szklanki suszonych owoców:  

   żurawiny, jabłek, moreli, śliwek, gruszek

• 1 łyżka siemienia lnianego

• 1/2 łyżeczki soli

Orzechy i większe kawałki owoców drobno posiekać. Żurawinę 

można na krótko sparzyć, aby nadmiernie nie wysychała w trak-

cie pieczenia. Olej połączyć z sokiem jabłkowym  i melasą. Mie-

szaniną zalać wymieszane ze sobą suche składniki, dokładnie 

wymieszać w dużej misce. Dużą blachę do pieczenia wyłożyć 

papierem do pieczenia, mieszaninę składników rozłożyć na bla-

sze warstwą o grubości 2 cm, wstawić do piekarnika rozgrzane-

go do temp. 140 st. C. Po 20 minutach pieczenia przemieszać  

i piec jeszcze ok. 40 minut w temp. 120 st. C. Wystudzona gra-

nola jest chrupiąca. Można ją przechowywać długo. Podawać 

zalaną mlekiem owsianym (jeżeli ktoś woli można z sokiem, naj-

lepiej świeżo wyciskanym).
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Ciecierzyca „saute” – Rafał Rewkowski

• 400 g ciecierzycy

• 1 duża cebula

• 2 ząbki czosnku

• 1 łyżka oliwy z oliwek

• 1 łyżka rafinowanego oleju rzepakowego

• sól

• pieprz

• liść laurowy

• ziele angielskie

• kminek

Obiad

Ciecierzycę namoczyć na noc, odcedzić i prze-

płukać. Do szybkowaru wsypać ciecierzycę, 

sól (do smaku) dwa ziarenka ziela angielskie-

go i listek laurowy (niewielki) oraz dwie – trzy 

szczypty ziaren kminku. Zalać zimną wodą 

max. do 2/3 objętości szybkowaru. Zamknąć 

szybkowar i gotować 35 minut. Po ugotowaniu 

odcedzić, ale wody z gotowania nie wylewać! 

To doskonała baza pod zupę! Na dużej patelni 

zeszklić na łyżce oleju rzepakowego pokro-

joną cebulę, dodać przecedzoną ciecierzycę  

i przeciśnięty na prasce czosnek. Przemieszać 

przez dwie minuty, dodać pieprz i dusić na 

„małym ogniu” przez około 5 minut. Podawać 

w głębokiej miseczce. Doskonale komponuje 

się z dodatkiem kiszonych ogórków czy kiszo-

nej kapusty. Syci i rozgrzewa. 



Kalafiorówka na „bulionie” z ciecierzycy – Rafał Rewkowski

Wywar z gotowania ciecierzycy, woda (ta sama objętość co wywaru 

z ciecierzycy – jest to opcjonalne – jeżeli mamy odpowiednią ilość 

wywaru, możemy zrezygnować z dodatku wody – zupa będzie bar-

dziej „zawiesista”), mały kalafior, połowa małego korzenia selera, 

dwa ziemniaki, natka pietruszki, sól, pieprz. 

Do garnka z wywarem dolać wodę i zagotować. W międzyczasie  

podzielić kalafior na różyczki pokroić seler i ziemniaki w średnią 

kostkę. Do gotującego się wywaru wsypać seler i ziemniaki, go-

tować około 10 minut, aż nieco zmiękną, potem dodać kalafior. 

Zmniejszyć ogień i na wolnym ogniu gotować, aż zmięknie ka-

lafior. Dodać soli do smaku, jeżeli trzeba. Pieprz dodajemy pod 

koniec, posiekaną drobno nać pietruszki dopiero po wlaniu zupy 

do talerzy. Wywar z gotowania ciecierzycy to doskonała baza 

pod niemal każdą zupę. Zachęcam do eksperymentów. 

Kolacja

Chleb, duszona biała kapusta, 
ogórki kiszone – Anna Agata Gierlińska

• 0,5 główki białej kapusty

• 1 cebula

• 5 suszonych pomidorów

• 5 łyżek koncentratu pomidorowego

• 5 ziarenek jałowca, 5 ziaren gorczycy

• 3 liście laurowe

• 1 łyżeczka rozmarynu

• 2 łyżeczki majeranku

• 1 łyżeczka oregano

• 2 łyżeczki papryki wędzonej słodkiej

• 2 łyżeczki pieprzu ziołowego

• sól

• pieprz

Pokrój kapustę w kostkę, wrzuć do garnka z li-

ściami laurowymi, wlej 2 szkl. wody i podduś pod 

przykrywą. Podsmaż cebulę, żeby się zeszkliła, 

dodaj do niej wszystkie zioła, następnie dołóż 

wszystko do garnka z kapustą. Dodaj jałowiec 

i gorczycę oraz sól i pieprz do smaku, duś pod 

przykryciem przez ok. pół godziny.
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Ciasto marchewkowe Janusza Zielonego
1. Masa płynna: 

• 4 łyżeczki zmielonego siemienia lnianego

• 3 łyżki wody

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej

• 4 łyżki wody

• 2 łyżki oleju

• 1/4–1/2 szklanki wody gazowanej

• 3 dojrzałe banany

• 2 szklanki oleju rzepakowego, nierafinowanego

• 2–2,5 szklanki erytrolu lub cukru

Siemię lniane zalej 3 łyżkami wody i pozostaw do zgęstnie-

nia (10–15min). Następnie dodaj sodę oczyszczoną, 4 łyżki 

wody i 2 łyżki oleju. Wymieszaj, aż pojawi się „gumiasta” 

masa. Do masy dodawaj stopniowo i miksuj: wodę gazowa-

ną, rozgniecione banany, olej rzepakowy i erytrol (lub cu-

kier). Mieszaj aż powstanie jasnożółta emulsja o konsysten-

cji gęstej śmietany, która jest zamiennikiem 8–9 jajek.

Bonus



2. Masa sucha:

• 1 kg mąki pszennej

• 4 kopiaste łyżki kakao

• 2 kopiaste łyżeczki cynamonu

• 1 łyżeczka przyprawy do piernika

• 2 łyżeczki sody oczyszczonej

• 4 kopiaste łyżeczki proszku do pieczenia

• 1 l miazgi marchewkowej po odwirowaniu soku (około 2–2,5 kg     

   marchwi)

Marchew można zetrzeć na tarce, odstawić na 10–15 minut, od-

cisnąć sok, użyć tak powstałej pulpy marchewkowej. Pozostałe 

składniki przesiej przez sito. Po dokładnym wymieszaniu suchej 

masy dodaj masę płynną i dobrze wymieszaj. Wylej na natłuszczoną 

 i oprószoną bułką tartą blachę. Włóż do nagrzanego piekarnika (ok. 

180–185 st. C) lub z termoobiegiem 175–180 st. C na ok. 1 godzinę. 

Ciasto powinno urosnąć i zastygnąć z wypukłością u góry. Może 

pęknąć wzdłuż... Przy sprawdzaniu stopnia wypieczenia, patyczek 

powinien być nieoblepiony surowym ciastem. Po wystudzeniu rozci-

namy ciasto na trzy części – górna, środkowa i dolna. Nakładamy na 

dolną część zawartość 1/2 słoika naturalnego powidła śliwkowego, 

pozostałą część na środkową część i po przykryciu ściereczką i lek-

kim przyciśnięciu pozostawiamy do następnego dnia.
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