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Fialková rýže se zeleninou a omáčkou
Recept:

Počet porcí 2-3, doba přípravy 60min.

- 2 šálky celozrnné rýže
- hrst sušených rajčátek nakrájených na malé kousky
- hrst dýňových semínek namočených na min. 6h ve vodě
- hrst slunečnicových semínek namočených na min. 6h ve vodě
- 1 šálek najemno nakrájeného červeného zelí
-2 lžíce lahůdkového droždí
-2 lžičky nerafinované mořské soli
-olivový olej na zakápnutí

Omáčka:
- Lehce povařená mrkev, petržel, červená cibulka, špetka
mořské nerafinované soli, 3-5 lžic olivového oleje

Postup:
Uvaříme rýži a přendáme ji do mísy. Přidáme k ní všechny
suroviny a jemně promícháme.
Zeleninu na omáčku přivedeme k varu a lehce povaříme.
Po té ji přendáme do mixéru, přidáme trochu vývaru, dle
požadované konzistence omáčky, přisypeme sůl, přilijeme
olivový olej a vše rozmixujeme do hladké omáčky.
Můžeme servírovat s čerstvými jedlými květy.

Obloha:
- Pestrá barevná zelenina
1 šálek = 300ml
Proč namáčet oříšky a semínka před konzumací do vody se dozvíte na www.vitarianstyle.com v sekci VIDEA.
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Raw mini cupcakes
Recept:

Počet porcí cca 20, doba přípravy 60min. plus tuhnutí

Košíček:
- 2 šálky strouhaného kokosu
-1 šálek kešu ořechů
-2 lžíce medu

Do výkonného mixéru dáme všechny suroviny pro košíček
a za pomoci pěchovadla mixujeme tak dlouho, až strouhaný
kokos i kešu ořechy začnou pouštět tuk a stane se z nich
soudržná lepivá směs.
Tuto směs vyndáme z mixéru a vyplníme jí malé silikonové
košíčky, které dáme ztuhnout do mrazáku na cca 30-50min.

Postup:

Krém:
- 1 šálek namočených kešu ořechů na 2h do vody
- 3 středně velké banány
- šťáva z 1 citrónu
- 1 šálek kokosového oleje

Do mixéru dáme banány, šťávu z citrónu, kokosový olej a
kešu ořechy. Vše rozmixujeme do hladkého krému bez drobečků.
Krém dáme do mísy a vložíme na cca 45 minut do mrazáku, aby
ztuhnul do podoby, ve které lze aplikovat zdobící trezírovací
trubičkou na mini košíčky. Průběžně krém v mrazáku
promícháváme a kontrolujeme. Je možné jej nechat ztuhnout
i v lednici za cca 5h.

1 šálek = 300ml
Proč namáčet oříšky a semínka před konzumací do vody se dozvíte na www.vitarianstyle.com v sekci VIDEA.
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Raw cake pops
Recept:

Počet porcí cca 10-15, doba přípravy 50min. plus tuhnutí

Koule:
- 2 šálky jemně namletých mandlí
- 1 šálek jemně namletých sušených datlí
- ½ šálku chia semínek

Do výkonného mixéru dáme po hrstech mandle a nameleme si je
postupně na jemnou mouku. To stejné provedeme s datlemi.
Obojí nasypeme do mísy, přidáme chia semínka. Při zpracovávání
těsta si postupně namáčíme ruce do vody, čímž do směsi vnášíme
po malých částech vlhkost, která způsobí spojení těsta a jeho
možnost tvarovat jej do koulí o průměru cca 20mm, které
napíchneme na malé špejle a dáme vychladit do lednice, pro
urychlení do mrazáku. Část těsta si schováme, natlačíme jej do
malých silikonových tvořítek ve tvaru růžičky a získáme tak malou
ozdobu. Ve vodní lázni rozehřejeme nastrouhané kakaové máslo a
kakaovou hmotu. Hlídáme si digitálním teploměrem teplotu, aby
nepřesáhla 45°C, pokud si přejeme zachovat RAW technologii.
Pak už jen koule v čokoládě obalíme, posypeme kakaovými
boby a nalepíme na ně malou růžičku.

Poleva:
- ½ šálku kakaového másla
- ½ šálku kakaové hmoty
- ½ šálku nepraženého kakaa
- ½ šálku drcených kakaových bobů

Postup:

1 šálek = 300ml
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Jáhly s kokosovou omáčkou
Recept:

Počet porcí 2-3, doba přípravy 60min.

- 2 šálky jáhel (prosa)
- špetka mořské nerafinované soli
Dušená zelenina:
- červená cibule, červená řepa, mrkev, červená paprika, pórek,
petržel, červené zelí, rajčata
- olivový olej, voda, sůl, lahůdkové droždí

Postup:
Uvaříme jáhly.
Na pánvi lehce podusíme všechny suroviny na dušenou zeleninu
až do měkké konzistence.

Omáčka:
Omáčku připravíme rozmixováním všech ingrediencí potřebných
- Hustý ývar z ½ brokolice, 1 šálku červené čočky a 3 červených na tuto lahůdku do hladkého krému.
cibulí, špetky soli, 3 lžíc lahůdkového droždí, 1 lžičky kurkumy,
½ kokosového ořechu a kousku zázvoru.
Jáhly dáme na talíř, poklademe na ně dušenou zeleninu, přidáme
omáčku, posypeme čerstvou petrželku a dozdobíme proužky
Ozdoba: Jedlé květy, čerstvá petrželka
kokosu i jedlými květy.

1 šálek = 300ml
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Zmrzlinové věnečky s čokoládou
Recept:

Počet porcí 6-8, doba přípravy 40min. Plus tuhnutí

Vytvoříme si krém podle receptu číslo 2 Raw mini cupcakes.
Dále si vytvoříme čokoládovou polevu podle receptu č. 3
Raw cake pops s vynecháním kakaových bobů.

Postup:
Krém nalijeme do silikonových formiček ve tvaru malé bábovičky
o průměru cca 50mm.
Dáme jej ztuhnout do mrazáku. Mezitím si připravíme
čokoládovou polevu, kterou po dokonalém ztuhnutí bílého
krému nalijeme do formiček a doplníme je tak až po okraj.
Opět dáme formičky ztuhnout a můžeme servírovat.

1 šálek = 300ml
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Eva Benek
Ještě jednou Vám děkuji za Vaši objednávku na
www.papejzdravě.cz
a také za projevenou důvěru v naši práci, jejíž
hlavním záměrem je poskytnout Vám kvalitní
a zdravé potraviny.
Eshop PapejZdravě.cz pro Vás budeme neustále rozšiřovat o další
celistvé potraviny, ale hlavně také o zábavná
videa, ve kterých Vám ukážeme, jak snadná, rychlá i jednoduchá
může být příprava kvalitního jídla pro Vaši celou
rodinu Ve Vaší vlastní kuchyni.
Mějte se krásně a budu se těšit na další kontakt s Vámi.
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Eva Benek
+420 774 088 854

