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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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!

Tarta migdałowa z owocami leśnymi: wersja keto

Dlaczego tarta migdałowa z owocami leśnymi? Już miałam dość ryb i tłuszczów, ryb
i tłuszczów, ewentualnie owoców morza i tłuszczów. Strasznie chciałam czegoś
słodkiego. Z pomocą przyszła mi ta tarta migdałowa z owocami leśnymi. Jedyne
węglowodany, które w niej są pochodzą z cynamonu

i z truskawek i z czarnej

porzeczki.
Jeśli chcecie zmniejszyć ilość węglowodanów, dajcie tylko truskawki, gdyż mają
mniej cukrów niż czarna porzeczka.
Za każdym razem kiedy kombinuję w kuchni zastanawiam się co z tego wyjdzie, jak
to będzie smakować. I okazało się, że tarta migdałowa z owocami leśnymi przeszła
moje najśmielsze oczekiwania. To ciasto jest naprawdę smaczne. Chętnie będę po
ten przepis wracać.
Tarta migdałowa z owocami leśnymi może być przygotowana albo ze zwykła bitą
śmietaną, albo z bitą śmietaną ze śmietanki z kokosa. W wersji i takiej, i
takiej smakuje bardzo dobrze. Ja swoją tartę zrobiłam w połowie z truskawkami, a
w połowie z czarną porzeczką. Ciężko wybrać smaczniejszą opcję:)
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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!

Sycylijska potrawka z kapusty
Sycylijska potrawka głównie kojarzy mi się z mieszanką warzyw typu bakłażan,

cukinia, papryka w sosie pomidorowym. Tym razem jest inaczej, ta sycylijska
potrawka jest z kapusty. Oczywiście można ją przygotować też bakłażanów. Z kolei
pod nazwą caponata znajdziecie dopiero smak Sycylii: słodko-słony, z orzeszkami,
chrupiącymi kawałkami warzyw, których podstawą są bakłażany i seler.
Ta wersja sycylijskiej potrawki z kapusty zawiera całą kompozycję warzyw, które
są u nas dostępne o każdej porze roku. Ma wyrazisty smak. Słonawy dzięki
oliwkom, słodkawy dzięki słodkiemu octowi balsamicznemu i rodzynkom. To wszystko
doprawione orzechową nutką.
Proporcje warzyw w przepisie można śmiało zmieniać do czasu aż znajdziesz swój
ulubiony smak.
Sycylijska potrawka z kapusty to moja wersja caponaty z warzyw zimowych od Marty
Dymek.
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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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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 banoffee pie
Wegańskie banofee pie… Oj! To jest pyszne! Odpowiedź na to jak zastąpić

tradycyjny karmel i bitą śmietanę jest w tym przepisie na banoffee pie! Smak
jest nieziemski, nie idzie się zatrzymać na jednym kawałku:)
Szczerze mówiąc było mi bardzo ciężko nie zjeść samej całego banoffee pie. To z
pewnością będzie jeden z tych cudów, do których z chęcią powrócę. Zaskoczeniem
był dla mnie smak kokosowej bitej śmietany, który cudownie zmieszał się ze
słodkością karmelowego kremu i nie był nadto kokosowy. Idealne ciasto. Milion
węglowodanów, ale co tam:) Lepszego banoffee pie nie ma i tyle. Ucztę czas
zacząć.
Bardzo sceptycznie podchodziłam do pomysłu zamiany prawdziwego karmelu na ten z
daktyli i masła orzechowego. Ale muszę Wam powiedzieć, że to połączenie jest
hitem. Powstały krem idealnie pasuje też do tortów. Nie jest zbyt słodki, mimo
dużej ilości daktyli, jest trochę orzechowy i trochę karmelowy. Dla mnie
idealny. Nie ukrywam, że z chęcią będę do tego przepisu wracać.
Banofee pie zniknęło w jednej chwili. Właściwie ciężko było mi nie zjeść samej
całego ciasta. Jest wprost uzależniające, smakuje dzieciom, dorosłym, słowem
wszystkim. Smak kokosowej bitej śmietany nie przeszkadzał w ogóle.
W tym przepisie zobaczysz jak łatwo zrobić coś z niczego, jak łatwo zwykły smak
karmelu zamienić na zdrowsze składniki i jak z wielkiej niezdrowej bomby
kalorycznej powstaje kolejna, ale zdrowsza już bomba kaloryczna: voila!
wegańskie banoffee pie poleca się na każdą uroczystość. Wegańskie banoffee pie
dla małych i dużych. Manufaktura Ciastek wie co robi:)
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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!

Bhakri i chana masala
Bhakri i chana masala to jedne z przepisów przywiezionych z mojej podróży do

Indii. Miałam to szczęście, że na mojej drodze spotkałam wspaniałe osoby, które
pokazały mi kuchnię hinduską od „kuchni”. Gotowałam, uczyłam się, a przede
wszystkim próbowałam różnych smaków. Byłam szczęśliwa. Zatem szczęście musi mieć
smak
Bhakri to typowy chlebek, który zadomowił się w stanie Gujarat, choć tak
naprawdę pochodzi z Maharashtra. Był jednym z pierwszych, które spróbowałam.
Jest banalnie prosty w wykonaniu, do tego chrupiący, idealny na lunch, bo
utrzymuje świeżość nawet przez kilka dni. Idealny do hinduskiego śniadania, bo
dość ciężki, wspaniale smakuje z pikantnymi dodatkami.
Z kolei chana masala, to jedno z najbardziej popularnych dań w całych Indiach. W
tym przepisie ciecierzycę ugotowałam w herbacie, dzięki czemu miała ciemniejszy
kolor i jej smak był bardziej ziemisty.
Uwielbiam te smaki…
W wersji wegańskiej zamiast masła użyj oleju kokosowego.
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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!

Przygotowuję bhakri

Przygotowuję bhakriPobierz

W drodze do Mumbaj. Prawdziwe szczęście jest w drobnych rzeczach
Takie rzeczy widziałam tylko w filmach

Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem
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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!

Potrawka z mango i tofu
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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!

Jesienna rozgrzewająca zupa dyniowa z marchewką

Za co lubię jesień?
Jesień uwielbiam za jesienne zupy, spacery, słoneczny październik, kolorowe
liście i ich szelest pod butami. Uwielbiam jesienne zupy, a przede wszystkim:
zupa dyniowa, zdecydowanie mój faworyt wśród jesiennych zup. Można ją robić na
wiele sposobów, z wieloma warzywami i dodatkami. Jest rozgrzewająca, a dodatek
smażonego boczku dodaje zupie aromatu i chrupkości. Dziś polecam zupę dyniową na
mleku kokosowym.

Powstała ona z upieczonej dyni i marchewki, doprawiłam ją

świeżym imbirem i dodałam, oprócz smażonego boczku, smażonej kiełbasy. Polecam!

Na niewielki garnek potrzebujesz:
1

dynia hokkaido,

4 marchewki,
szklanka rosołu lub kostka rosołowa lub bulion warzywny w wersji wege
(czytaj skład, unikaj chemicznych dodatków),
250 ml mleka kokosowego (Real Thai, einer Bio – czytaj etykiety, mleko
powinno być bez dodatków, tylko woda i kokos),
sól, pieprz, świeży imbir,
dodatki do wersji nie wege: smażony boczek, smażona kiełbaska.

Przygotowanie:
Dynię przekrój na pół, marchewkę obierz. Warzywa upiecz w temperaturze 175

stopni do miękkości. Potem obierz dynię ze skórki łyżką. Warzywa zblenduj, włóż
do garnka, dodaj resztę składników. Gdy zupa będzie za gęsta, dodaj rosołu lub
wody. Dodaj dodatki. Gotuj na wolnym ogniu ok. 30 minut. Smacznego!

Prawdziwy ketchup
Jeśli myślisz, że spróbujesz gęstego krwisto czerwonego ketchupu, to się mylisz!
Ten ketchup jest ketchupem prawdziwym, zrobionym z pomidorów, z cebuli. Nie jest
niczym zagęszczony, stąd ma lżejszą konsystencję i błyszczący pomarańczowoczerwony kolor. Idealny jako dodatek do mięs i pizzy. Smakuje o niebo lepiej niż
ketchup sklepowy. A ponieważ nie będzie już lepszego czasu na jesienne pomidory,
zrób ketchup dziś:)
Kilka wskazówek: co potrzebujesz dla wykonania domowego ketchupu
1. Do przygotowania ketchupu najlepiej nadają się mięsiste pomidory, typu
lima. Ponieważ nie puszczą aż tyle wody, ketchup będzie bardziej gęsty i
nie będzie trzeba tracić aż tyle czasu na odparowanie wody.
2. Z 300 g pomidorów otrzymasz 100 g ketchupu.
3. Zamiast cukru, użyj zdrowych słodzików.

Z domowych przetworów pomidorowych, najchętniej w swojej kuchni wykorzystuję
ten. Ta domowej roboty passata jest idealna do sosów i zup. Polecam!

Potrzebujesz:
3 kg pomidorów obranych ze skórki,
1 duża cebula,
3 ząbki czosnku,
ksylitol do smaku,
sól i pieprz do smaku,
cynamon do smaku,
ziele angielskie, kolendra, liść laurowy,
ocet jabłkowy, około 100 ml,
4 łyżki oliwy z oliwek lub masła klarowanego

Przygotowanie:
Pomidory spaż i obierz

ze skórki. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na patelni

z dodatkiem masła klarowanego. Pokrojone na mniejsze kawałki pomidory włóż do
dużego garnka, wrzuć cabulę. Dno zalej wodą. Gotuj na małym ogniu. Po
zagotowaniu, zmniejsz gaz. Gotuj pod przykryciem około godziny, aż odparuje
woda. Nie zapomnij o dodaniu aromatycznego octu jabłkowego (patrz poniżej).

W międzyczasie zagotuj ocet z wszystkimi przyprawami. Odstaw na 30 minut do
połączenia smaków. Potem odcedź. Tak przygotowany ocet wlej do pomidorów.
Pomidory dopraw solą wedle uznania, oliwą z oliwek (masłek klarowanym) i
ksylitolem. Zblenduj wszystko dokładnie. Przed przelaniem do słoików, sprawdź
czy jego smak jest dla Ciebie odpowiedni. Pamiętaj, że ketchup nie będzie tak
gęsty jak ten sklepowy i będzie miał widoczne pestki.
Przelej do małych słoiczków (u mnie 300 ml) i zapasteryzuj. Ja najbardziej lubię
pasteryzować produkty na sucho. Wstawiam zamknięte słoiki do rozgrzanego do 100
stopni piekarnika, zamykam piekarnik i pasteryzuję przez 30-40 minut. Gotowe!

