Wegańskie leczo z boczniakami
Przepyszne wegańskie leczo z dużą ilością warzyw, a przede wszystkim papryki,
która późnym latem smakuje najlepiej, jest najbardziej soczysta i aromatyczna.
Przyznam się, że obawiałam się jak połączenie boczniaków z leczo będzie
smakować. Nie mam przekonania w sobie, że grzyby dobrze smakują, raczej
obawiałam się, że będą trochę „obślizgłe” w smaku i że podczas jedzenia będą
wydawać piszczący dźwięk między zębami

Tak dziwnie kojarzy mi się smak

grzybów. A tutaj bardzo miłe rozczarowanie. Myślę też, że duże znaczenie miało
odpowiednie przygotowanie boczniaków, a te są idealnie przysmażone i doprawione.
Wszystkie smaki idealnie się połączyły. Wegańskie leczo ucieszy i tych, którzy
na co dzień jedzą mięso.
Z tych ilości składników wychodzi spory garnek, ale znika bardzo szybko. To
sycące jednogarnkowe danie smakuje wspaniale z pajdą chleba lub gorącą bułką
prosto z piekarni (jeśli jesz węglowodany), bo bułka zamoczona w sosie to takie
miłe wspomnienie z dzieciństwa.
Przepis podkradłam Jadłonomii, znajdziesz go także tutaj
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By Manufaktura Ciastek – Serves: 8

Ingredients
2 cebule
2 cukinie
3 papryki
1 łyżeczka papryki ostrej wędzonej
1 łyżeczka papryki słodkiej wędzonej
puszka krojonych pomidorów
250 g boczniaków
1/2 łyżeczki erytrolu
3 łyżki sosu sojowego
sól i pieprz
odrobina wody
do smażenia użyj oleju kokosowego
Instructions
1
Cebulę pokrój w półksiężyce. Usmaż w głębokim garnku. Paprykę pokrój w paski i
dorzuć do usmażonej cebuli. Dodaj papryki wędzone. Wymieszaj i niech się warzywa
smażą na małym ogniu.
2
Przygotuj cukinię: pokrój ją w dużą kostkę. Wrzuć do smażonych papryk. Na małym
ogniu niech się warzywa smażą do miękkości.
3
Potem dodaj puszkę pomidorów, jeśli trzeba, dodaj odrobinę wody. Przypraw solą i
pieprzem.
4
Kiedy warzywa się już gotują, przygotuj grzyby. Dokładnie je umyj, osusz i
pokrój w paski.Grzyby ułóż na rozgrzanej patelni (olej kokosowy lub masło
klarowane w wersji niewegańskiej). Smaż je tak długo aż się przyrumienią, nie
mieszaj. Dodaj erytrol, sos sojowy i pieprz. Delikatnie wymieszaj.
5
Kiedy sos sojowy odparuje, wrzuć grzyby do reszty warzyw, dokładnie wymieszaj.
6
Niech całość się pogotuje jeszcze z 5 minut i gotowe. Smacznego!

Wegańskie kotlety mielone z kaszą gryczaną
Zapraszam po przepis na wegańskie kotlety mielone z kaszą gryczaną. Wydawało mi

się niemożliwe to, żeby coś smakował podobnie, a nawet lepiej niż kotlety
mielone! A patrzcie, udało się. Te wegańskie kotlety mielone zrobione są z kaszy
gryczanej, kalafiora, a smak mięsny robią tutaj usmażone pieczarki z cebulką i
pietruszką.
Jestem zachwycona tym nowo odkrytym przeze mnie smakiem. Wegańskie kotlety
mielone są chrupiące, idealnie nadają się do podgrzania w piekarniku na dzień
kolejny. Stąd można ich przygotować więcej. W tych wegańskich kotletach
mielonych z kaszą gryczaną, których sporą bazę stanowi kalafior, nie czuć
kalafiora. Smaki komponują się wręcz genialnie.
Taki nowy, domowy smak, nie żeby mi brakowało smaku mięsa, ale czasami tęsknię
za niedzielnymi obiadami z rodzinnego domu. Te wegańskie kotlety mielone z kaszą
gryczaną idealnie pomagają przywrócić wspomnienia.
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Pasztet z indyka i wołowiny z grzybami.

Idealny na Wielkanoc
Idealny na Wielkanoc pasztet. Z indyka, wołowiny i z dużą ilością grzybów. Nie
jest tak mocno wilgotny jak pasztet z boczkiem, ale równie dobry. W oryginalnym
przepisie jest aż 500 g ulubionych suszonych grzybów, ale mi wydawało się to
zbyt dużo. Zatem w moim przepisie jest około 100 g suszonych grzybów, które
jeszcze ususzyła moja Mama.
To co podoba mi się w tym przepisie na pasztet, to to, że nie marnują się żadne
warzywa. Wszystkie zostały zmielone. Wywar podzieliłam na części i zamroziłam,
będą idealne do sosów lub bo duszenia mięsa.
Przepis pochodzi z książki M. Makarowskiej „Dieta uzdrawiająca organizm”.

Na dwie keksówki pasztetu potrzebujesz:
400 g mięsa wołowego,
600 g mięsa z indyka,

300 g wątróbki,
1 cebula,
100 g suszonych grzybów,
3 jajka,
warzywa na wywar: 2 marchewki, seler, 2 łodygi selera naciowego,
pietruszka, 1 mały por
przyprawy do panierowania mięsa w ulubionych proporcjach:rozmaryn,
majeranek, papryka ostra i słodka, pieprz, czosnek, liść laurowy, ziele
angielskie, sól,
olej kokosowy rafinowany do smażenia mięsa

Przygotowanie:
Mięso oprócz wątróbki pokrój na małe kawałki i obtocz w przyprawach po
panierowania mięsa. Odstaw na chwilę.
Na patelni zezłoć cebulkę, dodaj suszone grzyby. Wszystko niech się smaży około
10 minut. Na koniec dodaj wątróbkę. Smaż tylko aż nie będzie z wierzchu
czerwona.
Mięso w przyprawach (bez cebuli, grzybów i wątróbki) wrzuć do wysokiego garnka i
zalej 1,5 litra wody. Dodaj warzyw na wywar. Gotuj na małym ogniu do 2 godzin.
Po ugotowaniu się mięsa, odcedź je. Ja z wywaru mięsno-warzywnego zrobiłam
bulionówki (idealne do zup, sosów i duszenia mięs). Do garnka z mięsem dorzuć
zezłoconą cebulę z grzybami i wątróbką. Wszystko zblenduj dokładnie. Masę
przełóż do keksówek. Piecz około godziny w 180 stopniach. Smacznego!

Prawdziwki i podgrzybki w śmietanie
Mam nadzieję, że to co udało mi się zebrać w koszyczku, to prawdziwki, a może i
podgrzybki… Nie wiem, może znajdzie się ktoś, kto mi powie jakie grzyby
zebrałam? Wiem, że są jadalne, bo na grzyby jeździłam już od malutkiej
dziewczynki z moją Babcią, Rodzicami i Wujkami. To był wspaniały rodzinny rytuał
z herbatą w termosie. Wspaniałe czasy. Udało mi się przywołać je wspomnieniami,
za co bardzo dziękuję (<3 ) mojemu towarzyszowi.
W lesie zawsze najbardziej boję się pająków. Na szczęście ich nie było.
Najgorsze są te, które plotą swoje nici pomiędzy drzewami. Są wielkie, ohydne, a
nici są przeokropnie klejące…
Deskę do krojenia ułożyłam na podłodze, w miejscu, które było najbardziej
nasłonecznione. Z tyłu postawiłam białą kartkę. Przód doświetliłam odbijając
światło dzienne. Tak by potrawa była cała ostra, a grzyby u dołu mniej ostre:

F/6,3, czas naświetlania 1 s., kompensacja naświetlenia +0,3

Dla dwóch osób potrzebujesz:
20 grzybków,
pół cebuli,
sól,
pieprz,
śmietana,
szczypiorek,
masło klarowane

Przygotowanie:
Grzyby umyj dokładnie i krótko obgotuj. Na patelni rozgrzej masło klarowane,

cebulę pokrój w paski i zezłoć na patelni. Dorzuć grzybki. Smaż około 10 minut
na małym ogniu. Dopraw wedle uznania. Na ostatnie kilka minut smażenia wlej
śmietanę (u mnie 2 łyżki), wymieszaj, dorzuć świeży szczypiorek i voila.
Smacznego!

Boczniak z cebulką na chlebku pełnoziarnistym
Zdrowa przekąska, a nawet pełnowartościowy posiłek. Chlebek jest źródłem
pełnoziarnistych węglowodanów, a grzyby są źródłem białka.
Jak ja się namęczyłam z tymi zdjęciami. To nie był mój dzień. Światło zastane
nie takie, szmatka nie taka, rzodkiewki za to były super, bo prosto z rynku.
Miały bardzo kontrastujący i świeży kolor. Ustawione obok mdłego koloru
pieczywa, wyostrzyły jego kolor. F/5, 1/8s, skok 0,7. W Photoshopie musiałam
rozjaśnić zdjęcie i wyostrzyć „szczypiorek”. W zastanym świetle zdjęcie wyszło
zbyt szare.

Składniki na 2 porcje:
300 g boczniaka pokrojonego w paski,
sól i pieprz do smaku,
świeże zioła, u mnie 2 łyżki posiekanej w paseczki bazylii,
1 cebula,
2 łyżki masła klarowanego

Przygotowanie:
1. Cebulę pokrój w paski i zeszklij na maśle. Dodaj pokrojone grzyby i smaż na
wolnym ogniu pod przykryciem do odparowania wody z grzybów.
2. Dopraw solą, pieprzem i świezymi ziołami.
3. Smacznego!

