
11 surowych roślinnych 
przepisów na wiosnę
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Na wstępie tego pisania… 
ale proszę cię, dobrnij do końca, zobaczysz co mam jeszcze do powiedzenia ;) 



CO WYRÓŻNIA MOJE PRZEPISY: 

A.Daję bazę z której możecie kreować niby te same, a jednak inne dania. Modyfikacje, poprzez dobór różnych 
składników, zmianę sposobu pokrojenia warzyw, ułożenia na talerzu, powodują, że nie sposób się nimi 
znudzić.  

B.W większości wykorzystuje tanie i dostępne produkty. 
Jedynym szaleństwem w tym e-booku są:  
- aminokwasy kokosowe (aminos kokosowy; skład: nektar kwiatu kokosa i sól morska) - jest zamiennikiem 
sosu sojowego 
- świeże daktyle (skład: świeże daktyle z pestką)  
- nasiona konopii  
Wszystko kupicie w internecie. 

C.Nie ma szans na otrucie się - wszystko jest roślinne.  

D.Większość przepisów jest niskotłuszczowych i w większości możesz je zrobić również zupełnie bez tłuszczu 
lub zmniejszyć jego ilość (orzechy zastąp wtedy np. awokado lub zmniejsz ilość orzechów / nasion, na 
rzecz warzyw, w sosach zamiast tłuszczu, dodawaj więcej soku z cytryny lub pomarańczy).  

E.Z natury surowizny, są bezglutenowe :D  

F.Nie mam pojęcia jakie mają składniki odżywcze, mnie odżywiają, mam nadzieję, że Was też.  



JAK WYGLĄDA MOJE KUCHARZENIE:  

A.Moja podstawowa zasada brzmi - Jak mam jeść 
byle co, to wolę nie jeść nic. 

B.D l a t e g o , k i e d y p r z y g o t o w u j e p o t r a w y , 
rozmawiam z produktami, śpiewam, tańczę, 
słucham podcastów, dzięki temu, daję im 
c i e p ł o , e n e r g i ę . T a k t e ż p o w s t a ł y t e 
przepisy. W pełnej wdzięczności za to, że 
mogę jeść, bawić się i dzielić się tym z 
Wami.  
Wszyscy jesteśmy energią. Zmysły podążają za 
naszą uwagą, za naszym rozumem. Spowolnij 
więc każdy proces, przenieś uważność do tego, 
co robisz, ale rób to z uśmiechem, w zabawie, 
nie w spięciu, że coś powinno Ci wyjść. Nadaj 
smak przez swój szacunek do siebie, do 
swojego czasu, do pracy, którą wykonujesz. 
Zobaczysz jak ożywią się Twoje zmysły, a 
kubki smakowe oszaleją podczas jedzenia. I 
pamiętaj, nic nie musisz i nic nie musi Ci 
wyjść, więc nie podchodź do gotowania z taką 
presją.  



I jeszcze kilka słów do całości:  

- Wszystkie wytrawne przepisy to jedna porcja. Deserkiem można się podzielić z innym pasibrzuchem ;)  

- Z powodzeniem możesz podwoić, potroić składniki i wykarmić bliskich.  

- Możesz też spakować gotowe produkty do słoika, sos do drugiego, przetrzymać w lodówce jeden dzień i zabrać na wynos.               Przed zjedzeniem polej tylko dressingiem i jedz z zachwytem. 

- Cukinia i sałaty to w zasadzie nie kalorie, a woda i inne super składniki i witaminy, która są odżywcze i                 nawilżające. Pamiętaj, że możesz ich zjeść tyle ile chcesz. Możesz zrobić noodle z 3-4 cukinii, jeśli czujesz, że                tyle potrzebujesz.  

-  Jeśli nie masz spiralizera do warzyw, użyj obieraczki i obierz całą cukinię (by the way - noodle możesz zrobić też             np. z marchewki), wówczas otrzymasz bardziej tagliatelle niż noodle, czy spaghetti.               Jeśli nie masz ani jednego, ani drugiego, pokrój cukinię w plastry i później jeszcze na pół. Też będzie super.  

- Sól i pieprz - jak zwykle nie podaje ilości. Dostosuj do siebie. Staraj się nie przesadzać z solą. Jeśli korzystasz              z aminokwasów kokosowych, sól najlepiej w ogóle pominąć, aminokwasy są już słone.  

 



Czego potrzebujesz 

Na ryż z kalafiora:  

- 2 szklanki surowego kalafiora  

- 1/2 łyżeczki kuminu  

- 1/2 łyżeczki kolendry suszonej mielonej  

- 1/2 łyżeczki papryki słodkiej 

- 1 łyżeczka tymianku suszonego lub świeżego  

- świeży pieprz 

Na sos:  

- 1/2 mango  

- 50 ml aminokwasów kokosowych  

- 1/2 łyżeczki papryki słodkiej mielonej  

- 2 ząbki czosnku  

- 1 daktyl medjool lub 2, gdy mango jest mało słodkie  

- kawałek świeżego imbiru (wielkości paznokcia od kciuka)  

- sok z 1/2 cytryny lub limonki  

Sałatka #nofat z sosem z mango
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Pozostałe składniki:  

- 1 szklanka pokrojonej czerwonej kapusty  

- 1 szklanka startej marchewki  

- 5 cm pora  

- 1/2 czerwonej cebuli  

- 5 suszonych na słońcu pomidorów  

- jedna lub dwie garści świeżych pomidorów 

Wykonanie: 

Suszone pomidory zalej ciepłą wodą i pozostaw na ok. 30 min.  

Składniki na sos zblenduj. Dolej wody do konsystencji, jeśli potrzebujesz.  

Składniki na ryż pulsacyjnie poszatkuj w blenderze. Możesz też zetrzeć kalafior na tarce i wymieszać z resztą 

składników.  

Czerwoną kapustę, czerwoną cebulę i por wymieszaj razem i ułóż w misce.  

Pomidory odcedź, pokrój i ułóż w misce, razem z pozostałymi składnikami.  

Na końcu polej wszystko sosem. 
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Czego potrzebujesz: 

- 1 szklanka pokrojonej czerwonej kapusty  

- 1 szklanka startej marchewki 

- 1/2 awokado  

- 1 dojrzały banan (najlepiej taki z czarnymi kropkami)  

- garść pomidorków koktajlowych  

- 1 łyżka wiórków kokosowych  

- 1 łyżka nasion konopii  

Na dressing:  

- 50 ml aminokwasów kokosowych  

- sok z 1/2 pomarańczy 

- 3 ząbki czosnku   

- kawałek świeżego imbiru (wielkości paznokcia od kciuka)  

- świeży pieprz 

Sałatka #littlefat z pomarańczowym dressingiem  
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Wykonanie: 

Kapustę, marchewkę ułóż w misce. Pokrój banana i awokado, dodaj do reszty warzyw.  

Wyciśnij imbir i czosnek przez wyciskacz do czosnku. Połącz z resztą składników na dressing. Wymieszaj. 

Polej swoją sałatkę dressingiem.  

Posyp wiórkami kokosowymi i nasionami konopii. 
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Czego potrzebujesz: 

- 1 szklanka pokrojonej czerwonej kapusty  

- 1 szklanka pokrojonej młodej kapusty  

- 1 szklanka startej marchewki  

- garść pomidorków koktajlowych  

- garść suszonej żurawiny  

- 1/2 czerwonej cebuli  

Na dressing:  

- 1 łyżka masła z nasion słonecznika i pestek dyni 

(możesz zastąpić innym swoim ulubionym masłem z nasion /  

orzechów)  

- sok z 1/2 pomarańczy 

- 2 ząbki czosnku   

- świeży pieprz 

Sałatka z młodą kapustą i żurawiną z dressingiem z masła z 
nasion 
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Wykonanie: 

Żurawinę zalej ciepłą wodą i pozostaw na ok. 30 min. Po tym czasie przepłucz w filtrowanej wodzie.  

Cebulę pokrój w drobną kostkę i wymieszaj z czerwoną kapustą.  

Wszystkie warzywa ułóż w misce.  

Wyciśnij czosnek przez wyciskacz do czosnku i połącz z resztą składników. Dobrze wymieszaj. Masło z nasion potrzebuje 

trochę czasu zanim się rozpuści.  

Polej warzywa dressingiem.  

Przepis na masło z nasion znajdziecie na mojej stronie internetowej  

https://thesaplingtree.pl/maslo-z-pestek-dyni-i-nasion-slonecznika-i-propozycje-co-z-nim-zrobic
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Czego potrzebujesz: 

- 1-2 cukinie 

- 1/2 awokado  

- spora garść natki pietruszki, a najlepiej cały pęczek 

- garść nerkowców  

- sok z 1/2 cytryny lub limonki  

- 2 łyżki aminokwasów kokosowych  

- woda lub mleko roślinne do konsystencji  

- dodatki: pomidorki koktajlowe, nasiona konopii,  

chili, natka pietruszki.   

Noodle z cukinii z sosem z awokado i nerkowców 
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Czego potrzebujesz: 

- 1-2 cukinie 

- miseczka 250 ml natki pietruszki  

- 2 miseczki po 250 ml świeżego szpinaku / jarmużu  

- 1 łyżka oleju sezamowego  

- 2 łyżki aminokwasów kokosowych  

- 2 ząbki czosnku  

- 1/2 czerwonej cebuli  

- kawałek imbiru (wielkości paznokcia od kciuka)  

- sok z 1/2 cytryny lub limonki 

- świeży pieprz  

- dodatki: pomidorki koktajlowe, drobno pokrojona  

czerwona cebula, żurawina .   

Noodle z cukinii z zielonym sosem 
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Czego potrzebujesz: 

- 1-2 cukinie 

- 1/2 mango  

- 50 ml aminokwasów kokosowych  

- 50 ml mleka roślinnego  

- 2 ząbki czosnku  

- kawałek świeżego chili  

- kawałek świeżego imbiru  

- 1/2 cebuli  

- świeży pieprz  

- dodatki: nasiona konopii, chili, natka pietruszki.   

Noodle z cukinii z sosem mango
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Wykonanie do wszystkich noodli z cukinii: 

Cukinie przepuść przez spiralizer (patrz na wstęp, jeśli nie masz spiralizera).  

Pozostałe składniki (poza dodatkami) zblenduj w blenderze. 

Dolewaj wody, soku z cytryny lub pomarańczy lub mleka roślinnego do pożądanej konsystencji. 

Polej cukinię sosem.  

Możesz posypać pomidorkami, nasionami konopii, chili, kiełkami lub czym chcesz,  



Czego potrzebujesz: 

- 200 g korzenia pietruszki  

- 1/2 cebuli  

- 3 ząbki czosnku  

- kawałek świeżego imbiru (wielkości paznokcia od kciuka) 

- 1 łyżka tahini  

- 2 łyżki wiórków kokosowych lub 1 łyżka stałej części  

mleka kokosowego  

- 50 ml aminokwasów kokosowych  

- świeży pieprz  

Dip z korzenia pietruszki 
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Wykonanie: 

Wszystkie składniki zblenduj razem.  

Propozycja podania:  

- jako dip z surowymi warzywami np.marchewką, cukinią, papryką  

- w liściach młodej sałaty / czerwonej kapusty  

- możesz położyć na górę pomidorki koktajlowej, awokado, posypać pestkami słonecznika lub dyni, kiełkami  



Czego potrzebujesz: 

- garść pomidorów suszonych na słońcu  

- szklankę 250 ml słonecznika  

- 3 ząbki czosnku  

- 1 łyżeczka kuminu  

- 1 łyżeczka syropu klonowego  

- sok z 1/2 cytryny  

- sól / pieprz  

dodatki: awokado, pomidorki koktajlowe, kiełki, świeża 

kolendra, pietruszka nać.  

Hummus ze słonecznika i suszonych pomidorów 
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Wykonanie: 

Suszone pomidory i słonecznik namocz w ciepłej wodzie, przez ok 30 min.  

Odcedź wodę, dodaj resztę składników (bez dodatków) i zblenduj wszystko.  

Podawaj w liściach młodej kapusty lub czerwonej sałaty z dodatkami.  



Czego potrzebujesz: 

- 1 cukinia (ok. 300 g)  

- 1 pęczek świeżego koperku  

- 2 ząbki czosnku  

- sok z 1 pomarańczy  

- 1 łyżeczka miodu 

- sól, pieprz  

Dodatki: chili, czerwona cebula  

Zupa z cukinii  
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Wykonanie: 

Wszystkie składniki zblenduj razem.  

Podawaj z ulubionymi dodatkami.  



Czego potrzebujesz: 

- 5 świeżych daktyli medjool  

- 1 marchewka (ok. 300 g)  

- 2 garści orzechów włoskich  

- ok. 100 g wiórków kokosowych  

Surowe kulki mocy 
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Wykonanie: 

Marchewkę zetrzyj na tarce.  

Orzechy włoskie i daktyle wrzuć do blendera i pulsacyjnie, delikatnie rozdrobnij. Chcemy je właśnie rozdrobnić, a  

nie zblendować na gładką masę.  

Połącz składniki razem, uformuj wilgotnymi dłońmi kulki.  

Wsyp do miseczki wiórki kokosowe i obtocz kulki w wiórkach.  

Jeśli nie zjesz wszystkich od razu, przechowuj w lodówce nawet 2-3 dni.  

Daktyle Medjool możesz zastąpić Mozafati. Ważne, żeby były świeże.  

Możesz do masy dodać skórkę z pomarańczy, cynamon, gałkę muszkatołową.  

Baw się ;)  



Czego potrzebujesz: 

- 5 świeżych daktyli medjool  

- 1 szklanka morwy  

- 1/3 szklanki mleka kokosowego lub więcej do uzyskania 

pożądanej konsystencji  

- 1 dojrzały banan  

Karmel daktylowy 
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Wykonanie: 

Wszystkie składniki zblenduj razem.  

Podawaj z ulubionymi owocami. 

Polecam pokroić w plastry ananasa, obficie położyć na nim karmel i posypać jeszcze wiórkami kokosowymi.   



Tłumaczę oryginał i daje kilka wskazówek / rad od siebie,  

po latach praktyki w przyrządzaniu (składniki na 1  

porcję):   

⠀ 

- 2 banany 

- 2 kubki jagód  

- 1 szklanka świeżej kolendry  

- 1 szklanka świeżego soku z pomarańczy  

- 1 łyżeczka sproszkowanego soku z młodego jęczmienia (to 

 nie jest to samo co sok z jęczmienia!!!!)  

- 1 łyżeczka spiruliny (koniecznie hawajska)  

- 1 mała garstka atlantyckich glonów dulse  

- Opcjonalnie: woda lub woda kokosowa lub więcej soku z  

pomarańczy do blendowania  

HEAVY METAL DETOX SMOOTHIE od Medical Medium 
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Wykonanie: 

Wszystkie składniki po prostu zblenduj. 

  

Wskazówki:  

Zadbaj o to, żeby banany były dojrzałe  

Jagody lepiej, kiedy są mrożone. Jeśli nie możesz dostać, użyj mieszanki owoców leśnych.  

Jeśli nie masz świeżej kolendry, dodaj natkę pietruszki lub szpinak, czy jarmuż. 

Zamiast soku z pomarańczy, wrzucam całą pomarańczę. Lubię jak moje smoothie mogę jeść łyżką.  

Jeśli nie masz wszystkich suplementów, dodaj to co masz, albo zrób z samymi owocami.  

Dodaj ulubione dodatki np. kawałki świeżych owoców, morwę białą, świeże daktyle.  

Najlepszy efekt oczyszczający uzyskujemy, kiedy trzymamy się oryginalnego przepisu.  

Ale wierzę, że z opcji: nie zjeść w ogóle, a zjeść z własną modyfikacją - opcja druga jest korzystniejsza ;)  

Dzielę się tym przepisem, ponieważ jest w moim stałym menu.  

Każdy dzień zaczynam od świeżego soku z selera naciowego i tego smoothie. 



I już na koniec  
tego pisania…
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Dlaczego na surowo?     
Nie jem wyłącznie na surowo, ale z doświadczenia wiem, że taka dieta służy mi najbardziej. 

Czuję się po niej lekko, rzadko mam spadek energii po posiłku  i tylko czasami miewam jakieś zastoje w ciele.  

O ile zimą, cenię sobie ponad wszystko michę gorącej zupy, tak wiosną i latem, spokojnie mogę jeść surowiznę.  

  

Jem w 99,80% roślinnie od 4 lat, a to 0,20% zostawiam sobie na zjedzenie czegoś nieroślinnego przez przypadek lub  

w gościach, czego absolutnie nie przeżywam, a przyjmuje jako część życia pt. nie zawsze będzie tak jak chce ;)  

Mam za sobą, zaburzenia odżywiania, objawiające się w anoreksji (to rzecz której o mnie nie wiecie ;)) i nic nie  

postawiło mnie i mojego ciała na nogi tak, jak właśnie dieta roślinna, joga i medytacja. Przestałam się szczególnie  

przejmować co jem (oczywiście odpały się zdarzają, ale na tyle rzadko, że zapominam, że w ogóle są).  

Dodatkowe korzyści z życia na roślinach to: praktycznie nie miewam wzdęć, które kiedyś były standardem, nie  

używam balsamu(czasami po depilacji ;), moja skóra jest super nawilżona, ustąpiła jakakolwiek nadpotliwość ciała,  

nie pojawia się kamień na zębach, mam więcej energii, mam wysoką odporność (jeśli już dopadnie mnie przeziębienie,  

to trwa maksymalnie 3 dni i przechodzę je stosunkowo lekko), mam jasny umysł i częściej dokonuje zdrowszych wyborów.  

Mam przekonanie graniczące z pewnością, że JESTEM TYM CO JEM, więc wybieram dla siebie bycie lekkim, zwiewnym liściem.  

A żeby całkowicie nie odlecieć, uziemiam się ziemniakiem, dynią, batatem i tym podobnymi przysmakami, które być  

może znacie z poprzednich e-booków (do kupienia w moim sklepie ☞ https://thesaplingtree.pl/sklep).  

  

https://thesaplingtree.pl/sklep


Życzę Ci smacznego i dziękuję, że jesteś ♡ 

Ściskam najmocniej  

z miłością  

Drzewko  

Zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony i obserwowania mnie w social mediach:  

https://thesaplingtree.pl  

• w zakładce PRZEPISY ☞ Kulinaria, znajdziesz inne moje przepisy https://thesaplingtree.pl/kulinaria  
• w zakładce SKLEP, znajdziesz inne moje e-booki https://thesaplingtree.pl/sklep  

https://www.instagram.com/thesaplingtree_yoga/  
https://www.facebook.com/The_sapling_tree-2208419119234037/  

Nota końcowa: 

Niniejszy e-book zawiera treści, które są przeznaczone dla osób zdrowych, w powszechnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia skonsultuj się z lekarzem, homeopatą, osteopatą lub kimkolwiek potrzebujesz. 
Ten e-book nie jest profesjonalną poradą lekarską, dietetyczną, ani żadną podobną, tym bardziej, nie stanowi indywidualnego 
remedium. Pamiętaj, że sam jesteś odpowiedzialny za swoje postępowania, a ja nie jestem odpowiedzialna za jakiekolwiek  konsekwencje 
związane z wdrażaniem w życie sugestii, czy praktyk tutaj zaprezentowanych.  

Niniejszy podręcznik stanowi wyłączną własność Anny Drzewieckiej The sapling tree i jest udostępniany tylko za jej zgodą. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. W szczególności zabrania się powielania, kopiowania, przerabiania, udostępnienia, dystrybucji w jakiejkolwiek formie i miejscu i 
za pomocą jakichkolwiek środków.  

Konin, 01.04.2021  

https://thesaplingtree.pl
https://thesaplingtree.pl/kulinaria
https://thesaplingtree.pl/sklep
https://www.instagram.com/thesaplingtree_yoga/
https://www.facebook.com/The_sapling_tree-2208419119234037/
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