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2015, digitalno izdajo so omogočili food.harmony.hr in medijski partner recepti.hr

food.harmony.hr : kuharica “Vegetarijanska hrana” : autor Vesna Ba

Pred 15 leti je Vesna Ba v svoji knjigi
napisala:

“Hrvaška je bogata država. Kadar
hodim skozi razne hrvaške kraje,
občudujem velike možnosti za razvoj
gospodarstva. Vedno se spomnim
zgodbe o siromaku, ki pod blazino
skriva diamant. Obstajajo velike
možnosti za razvoj ekološko
pridelane hrane in zdravilnih rastlin.
Zaradi naravnih lepot tako
obmorskega kot tudi
kontinentalnega dela države obstaja
možnost za odpiranje turističnih
centrov z vegetarijansko prehrano, ki
so lahko zdravstvene, alternativne ali
samo sprostitvene narave. Tudi
travniki in gozdovi nudijo obilico
zdravilnih rastlin, ki jih lahko
uporabljamo na več načinov.
Nizozemsko gospodarstvo temelji na
vzgajanju cvetja, brez težav bi pa
lahko rekla, da bi naše gospodarstvo
lahko temeljilo na pridelavi in
uporabi tovrstne hrane. Na ta način
bi se lahko razvila nerazvita področja
Hrvaške, kot so Lika, Dalmatinska
zagora itd. Posebno pozornost bi bilo
potrebno nameniti vzgajanju starih
sort jabolk, ki jih je nekaj sto vrst, v
zadnjem času pa jih je vse težje
kupiti. Takšna neškropljena jabolka
so izjemno dobra za čiščenje
organizma, iz njih pa lahko naredimo
tudi številne druge izdelke.”
Zadnjih nekaj let smo priča
spremembam. Veliko naših kvalitetnih
kmečkih gospodarstev obdeluje
zemljo s ciljem, da trgu ponudi zdravo
hrano.
Zato izdajamo prvo digitalno izdajo
Vegetarijanske kuhinje Vesne Ba iz leta
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Posoda, pečice, naprave
Najkvalitetnejša posoda za termično pripravo hrane je iz nerjavečega
jekla, litega železa ali AMC posoda. Hrana ima poseben okus, če jo
pripravljamo v glineni posodi, predvsem pa jo je dobro pripravljati
»izpod peke«.
Če uporabljamo plastično posodo, je dobro uporabljati takšno, ki je
odporna na visoke temperature, da se ne navzame vonjev. Hrano je
najbolje pripravljati v pečeh na drva, potem na plin in na koncu na
elektriki.
Nekatere naprave nam olajšajo pripravo hrane, kot na primer električni
strojček za mletje mesa, kadar delamo VE začimbe, kreme za peciva,
marmelade ipd.
Pri izdelovanju namazov, krem za peciva, marmelad ipd. uporabljamo
električni mešalnik.
Za mletje začimb v obliki semena in listov ter za mletje vseh vrst žit, da
dobimo moko, je nepogrešljiv tudi mlinček za kavo.
Delo zelo olajša tudi friteza za cvrenje v globokem olju (ocvrti polpeti,
tofu, sejtan in ocvrta zelenjava). Fritule iz zelenjave je potrebno peči v
navadni ponvi v globokem olju.
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V enem obroku poskusimo uporabiti seme (žita 30 %, stročnice 10 %), v
ostalem deležu korenino, plod, list rastline (od tega je 30 % surovega),
različne načine kuhanja in več barv.

KUHANJE
1. Kuhamo v malo vode. Zelenjavo damo v hladno vodo (samo toliko, da je pokrito
dno) z malo olja. Ko voda zavre, dodamo VE začimbe. List kuhamo 5 minut, koren
20 minut, plod 15 minut.
2. Kuhamo v veliko vode. Zelenjavo potopimo v vrelo vodo ali jo z vrelo vodo prelijemo
za 2 minuti. Tako najpogosteje pripravimo list, plod ali korenino pa pripravljamo 10
minut. Vodo od kuhanja porabimo kot juho. Sesekljamo, začinimo z oljem, česnom,
soljo.
3. Kuhanje nad paro. Pripravimo v posebnih posodah (soparnikih) od 3 do 5 minut.
KUHANJE ŽIT
1 skodelico integralnega riža, ječmena, prosa damo v 2 skodelici hladno osoljene vode
in kuhamo 40 minut, proso 30 minut (v ekspres lonec damo 1,5 skodelice vode).
1 skodelico pšenice, rži ali tritikale damo v 1,5 skodelice hladne osoljene vode in
kuhamo 60 minut (ta živila predhodno namočimo čez noč).
1 skodelico oluščenega ovsa damo v 1,5 skodelice hladne osoljene vode in kuhamo
30 minut. 1 skodelico koruznega zdroba damo v 2 skodelici vrele osoljene vode in
kuhamo 20 minut. 15 minut pred koncem lahko dodamo narezano zelenjavo in malo
olja.
5 minut pred koncem lahko dodamo VE začimbe in začimbe po želji.
Kuhana žita potresemo s prepraženimi bučnimi, sončničnimi, sezamovimi semeni.

KUHANJE PRIKUH
Narezano zelenjavo (paradižnik, paprika, korenje, zelje, cvetača, peteršilj...) dušimo15
minut. Dodamo vročo vodo. Ko zavre, dodamo polnozrnato moko, ki smo je pred
tem segreli na olju, VE začimbe in začimbe po izbiri. Prikuha je okusnejša, če
dodamo sesekljan dimljen tofu.
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KUHANJE JUH
1. način: V hladno vodo damo sesekljane sestavine (korenje, peteršilja, ohrovt,
kolerabo ...). Koren in plod kuhamo 20 minut, list dodamo pred koncem.
5 minut pred koncem dodamo VE začimbe, kuhana žita ali polnozrnate testenine za
juho.
2. način: Zakuhamo 1 liter vode. Dodamo 2 žlici VE začimbe in drobne polnozrnate
testenine. Kuhamo 5 minut. Opomba: posebno kvalitetno juho dobimo, če 45 minut
kuhamo ostanke zelenjave (olupki kolerabe, listi korenja, listi ohrovta ...) in to vodo
uporabimo za juho. Postopek nadaljujemo kot pod 1. in 2.
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KUHANJE STROČNIC
Stročnice prej čez noč namočimo (izjema je oranžna leča, ki se brez namakanja kuha 20
minut). Kuhamo v hladni vodi in prvo vodo zavržemo.
Dodamo toliko vrele vode, da prekrije stročnice in kuhamo, dokler se ne zmehčajo:
lečo 30 minut, čičeriko 120 minut, azuki 90 minut, fižol 60–120 minut.
Kuhamo, dokler voda ne izpari (če so še trde, dolivamo vročo vodo).
15 minut pred koncem dodamo malo olja ali sesekljane zelenjave po
želji. 5 minut pred koncem dodamo VE začimbo ali začimbe po izbiri.

CVRENJE
Zmešamo črno moko (tip 850), vodo (zmes mora biti nekoliko gostejša od mase za
palačinke) in malo soli.
1. način
Plodove, kot so bučke in buča, narežemo na rezine; korenovke, kot so korenje,
zelena in koleraba, predhodno za 5 minut prekuhamo in narežemo na rezine.
Najprej povaljamo v zmesi moke, sezama, sesekljanega peteršilja (koromača ali
kopra) in vode, potem pa v moki ali drobtinah.
Pečemo v globokem olju (najbolje sončničnem) – praktično je uporabiti fritezo.
Ko porumeni, vzamemo ven in damo na papirnat prtiček, da se vpije olje.
2. način
Liste prelijemo z vročo vodo, sesekljamo na koščke ali zmeljemo v strojčku za
mletje.
Dodamo moko, ovsene kosmiče ali otrobe, VE začimbo in začimbe po želji (materino
dušico, koriander, koromač, koper, majaron).
Naredimo polpete.
Povaljamo v moki in pečemo v globokem olju.
3. način
Plodove ali korenine naribamo na rezance.
Damo v zmes moke, vode, praženega sezama, sesekljanega peteršilja (koromača ali
kopra) in pecilnega praška ali kvasa.
Maso zajemamo z žlico in pečemo v globokem olju (kot fritule).
4. način
Semena (žito ali stročnice) skuhamo in zmeljemo. V zmes dodamo
VE začimbo in začimbe po želji.
Naredimo polpete, jih povaljamo v moki in pečemo v globokem olju, dokler ne
porumenijo. Ko so pečene, jih damo na papirnate prtičke, da se vpije olje.

a hr

or

Ba

Opomba:
Osebe z večjimi zdravstvenimi težavami naj se izogibajo ocvrti hrani, ker je težje
prebavljiva.

DUŠENJE
Olje segrejemo na zmernem ognju.
Dodamo sesekljano zelenjavo ali kuhana žita ali stročnice.
Dušimo na zmernem ognju, vsake toliko dodamo vodo (plod, koren, žita, stročnice 10
minut, list 5 minut).
Pred koncem dodamo VE začimbo in začimbe po želji.
Opomba: lahko dušimo tudi na čebuli.

PRIPRAVA TOFUJA, TEMPEHA, SEJTANA
Te izdelke kupimo pripravljene v trgovinah z zdravo prehrano.
Narežemo jih na rezine, tanko premažemo z VE začimbo, materino dušico ali gorčico
ali česnom.
Lahko jih povaljamo v zmesi moke in vode ter cvremo v veliko
olja.
Lahko jih pomešamo z zelenjavo in dušimo 15 minut.
Opomba: Tofu in tempeh sta narejena iz soje, sejtan pa iz polnozrnate moke.

Opomba:
Lahko naredimo tudi solato iz kuhanih stročnic (v tem primeru lahko dodamo tudi
čebulo) ali kuhanih žit. Skuhamo in začinimo s soljo, oljem, kisom in po želji s česnom
ali pa pomešamo z drugo zelenjavo.
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1. surova
Liste (solate, spomladanske divje rastline, motovilec) narežemo; koren (korenje,
črno redkev, kolerabo ...) naribamo ali zmeljemo; plod (kumarice, paradižnike ...)
narežemo na koščke.
Začinimo z oljem (oljčnim, bučnim ali sončničnim), po želji dodamo sok limone ali
jabolčni kis, sol.
2. kuhana
Liste (kopriva, navadni tolščak, ohrovt) kuhamo v vroči vodi; koren ali plod (bučke,
buče) narežemo na večje kose in kuhamo 10 minut.
Precedimo (vode ne zlijemo stran, ampak jo shranimo
za juho). Narežemo na drobne kose.
Začinimo s soljo, jabolčnim ali vinskim kisom in oljem.
Po želji dodamo na drobno narezan česen.
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SOLATA

Dušen integralni riž s cvetačo,
sezamovimi semeni.
Na hitro kuhan ohrovt.
Surovo naribano korenje.
Ocvrt sejtan.
Polpeti iz ječmena.
Dušeno zelje s korenjem in
dimljenim tofujem.
Surova naribana črna redkev.
Kosi kisle rdeče paprike.
Dušena leča z brokolijem.
Surov nariban koren peteršilja.
Korenje, ocvrto kot fritule.
Polnozrnat kruh.
Fižol na solati s čebulo.
Polpeti iz ječmena.
Naribano surovo korenje.
Hitro kuhana blitva s česnom in
oljčnim oljem.
Polpeti iz azukija.
Naribana surova zelena.
Dušen ohrovt s korenjem.
Surove oz. pozimi kisle kumarice.
Polnozrnat kruh.

Obroki med dnevom
Zajtrk
1. varianta
Ovseni kosmiči z rozinami, orehi,
medom, lanenimi semeni, preliti z
vročim čajem.
2. varianta
Samo sadje in čaji brez sladil.
Ta druga varianta se je izkazala za
veliko boljšo, ker sledi naravnemu
procesu odstranjevanja strupenih
snovi iz organizma.

Kosilo
Uravnotežen obrok.
Ba

Solata iz rdeče pese (kuhane).
Surova solata iz kumaric s tofu
prelivom.

Cvetača, pečena v pečici.
Omaka iz tofuja.
Polpeti iz blitve.
Polnozrnat kruh.

Večerja
1. varianta
Juha ali prikuha.
2. varianta
Pecivo in čaj z medom.
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Polpeti iz ohrovta
(koprive, pora, blitve ...).
Kuhan oves (30 %) s
praženimi sončničnimi
semeni.

Polnozrnate testenine.
Dušena zelenjava.
Ocvrt tofu.
Zelena solata.
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Primeri za sestavljanje jedilnika:

sončničnimi semeni. Rdeča pesa v solati.
Kuhan ohrovt. Preliv iz tofuja. Solata iz
kumar.
1,5 kg bučk,
1 kg ovsa,
0,2 kg pšenice,
0,5 kg rdeče pese,
1 kg ohrovta,
1 kg kumar,
semena,
začimbe.

2. Jajčevci, nadevani z rižem in dimljenim
tofujem, okrašeni s paradižnikom. Zelena
solata. Kuhano korenje in pastinak. Kislo
zelje.
1 kg jajčevcev,
0,5 kg riža,
0,3 kg dimljenega tofuja,
0,3 kg čebule,
1,5 kg solate,
1 kg korenja, pastinaka,
1 kg zelja,
začimbe, olje.

3. Riževa zloženka s papriko, jajčevci
in paradižnikom. Zeljnata solata s
kumaricami. Mungo fižol. Korenje v
kisu. Paradižnik za okras.
1 kg riža,
1 kg paprike, čebule, jajčevcev,
paradižnika,
1 kg zelja,
1 kg kumar,
0,5 kg korenja,
0,5 kg paradižnikov,
začimbe, olje.

4. Polnozrnate testenine.
Dušena zelenjava s
tofujem. Paradižnikova
solata.
Kuhana blitva.

in dimljenega tofuja. Ječmenov kruh.
Zelena solata s kumaricami.
Paradižnik za dekoracijo.
1 kg stročjega fižola,
1 kg korenja, krompirja,
0,5 kg polnozrnate moke,
0,2 kg ječmena,
1,5 kg zelene solate,
1 kg kumar.

6. Proso s cvetačo in sezamovimi

semeni. Pohane bučke. Azuki s korenjem.
Kuhan ohrovt. Naribana redkvica.
1 kg prosa,
1 kg cvetače,
1 kg bučk,
0,3 kg azukija,
0,5 kg korenja,
0,5 kg redkve,
1 kg ohrovta,
0,1 kg sezama.

7. Leča z gorčico. Oves s

paradižnikom. Ocvrto jajčevci.
Zelena solata. Naribana rdeča pesa.
1 kg leče,
1 kg jajčevcev,
0,5 kg paradižnikov,
1,5 kg solate,
0,5 kg rdeče pese,
1 kg ovsa,

8. Polpeti iz ohrovta. Dušen stročji fižol s
korenjem in dimljenim tofujem. Naribano
rumeno korenje. Riž s sončničnimi
semeni.
1 kg dimljenega tofuja,
0,3 kg peteršilja,
1 kg ohrovta,
1 kg stročjega fižola,
1 kg paradižnikov,
0,5 kg rumenega korenja,
0,1 kg sončničnih semen.
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1.Popečene bučke. Oves s pšenico in

5. Prikuha iz zelenjave, stročjega fižola
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Poletni jedilnik

1,5 kg polnozrnatih testenin,
0,5 kg zelenjave (korenje, cvetača, bučka),
0,5 kg svežega tofuja
1 kg paradižnikov.
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Vrste jedilnikov
(količine za 10 ljudi)

Korenčkova omaka z dimljenim sejtanom.
Kuhana rdeča pesa v solati. Na hitro
kuhan ohrovt. Nariban peteršilj.
1 kg koruznega zdroba,
0,5 kg korenja,
1,5 kg ohrovta,
0,25 kg dimljenega sejtana,
0,5 kg rdeče pese,
0,25 kg peteršilja,
začimbe, semena, olje.

2. Sarma iz riža in tofuja.

Kuhan krompir.
Kuhano korenje.
Naribana koleraba.
1 kg kislega zelja,
1 kg riža,
0,5 kg dimljenega tofuja,
1 kg korenja,
1,5 kg krompirja,
0,5 kg kolerabe.

3. Čičerikini polpeti.

Dušeni ohrovt s korenjem.
Nariban pastinak. Brstični
ohrovt z ovsom.
Rezine rdeče paprike v kisu.
0,25 kg čičerike,
1,5 kg ohrovta,
0,5 kg korenja,
1 kg pastinaka,
0,5 kg rdeče paprike.

4. Azuki s peteršiljem.

Dušeni por z ajdo.
Naribano rumeno korenje.
Ocvrta koleraba.
0,25 kg azukija,
2 kg pora,
0,5 kg rumenega korenja,
1,5 kg kolerabe,
1 kg ajde,
0,25 kg moke,
začimbe, olje.

6. Dušen por z dimljenim tofujem in

korenjem. Naribana črna redkev. Ocvrta
zelena. Zlivanka. Rezine rdeče paprike v
kisu.
2 kg pora,
0,5 kg dimljenega tofuja,
0,5 kg črne redkve,
0,25 kg moke,
0,5 kg rdeče paprike v kisu,
začimbe, olje.

7. Riž s sezamovimi semeni.
Cvetača s prelivom iz tofuja. Naribano
korenje. Zelena solata.
1 kg riža,
0,5 kg svežega tofuja,
3 kg cvetače,
0,5 kg korenja,
0,1 kg sezama,
začimbe, olje.

8. Proso z brokolijem.

Ocvrt sejtan.
Narezano kislo zelje za solato.
Kuhano korenje.
1 kg prosa,
1 kg brokolija,
0,5 kg sejtana,
1,5 kg kislega zelja,
1 kg korenja,
začimbe, olje.
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1. Koruzni zdrob z bučnimi semeni.

Dušena kisla repa s korenjem.
Koruzni zdrob.
Naribana surova rdeča pesa.
Na hitro kuhan ohrovt.
0,5 kg leče,
1 kg kisle repe,
1 kg korenja,
1 kg koruznega zdroba,
0,5 kg rdeče pese,
1 kg ohrovta.
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Zimski jedilnik

5. Polpeti iz leče.
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Vrste jedilnikov
(količine za 10 oseb)

Tradicionalne jedi
Pred 200–300 let so se na območju
našega podnebja veliko več uporabljala
žita iz celih zrn kot danes. Tako imamo
npr. v Dubrovniku silose za proso, v
Koprivnici, v muzeju, pa so naprave za
predelavo ječmena, ajde, koruze,
pšenice in oluščenega ovsa. Žita so se
uporabljala mleta v obliki moke ali
zdroba, ali pa kuhana kot celo zrno v
obliki kaš ali prikuh. Veliko starejših ljudi
na podeželju pozna zdravilne in divje
rastline, prav tako recepte za njihovo
pripravo. Znanje se je prenašalo iz roda
v rod. V današnjih časih, ko se čedalje
bolj navajamo na hitro pripravljene jedi,
kot so npr. pice, hamburgerji ..., se to
znanje počasi izgublja. Hrvaška je
izjemno primerna za pridelovanje
vegetarijanskih živil, prav tako je bogata
z zdravilnimi in divjimi rastlinami.
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Tofu je narejen iz soje. Je zelo bogat z
beljakovinami, vsebuje pa malo maščob
in ne vsebuje holesterola. Da samo 70
kcal/100 gramov, lahko ga uživamo
mariniranega z zdravilnimi rastlinami,
dimljenega, posušenega, praženega,
ocvrtega, dušenega z zelenjavo, v obliki
krem, omak, peciva, hamburgerjev, za
prikuhe, pice. Sejtan je narejen iz črne
pšenične moke, je bogat z
beljakovinami. Uporablja se v
vsakodnevni prehrani, ocvrt, dušen,
pražen, dimljen, v prikuhah, golažih, v
obliki ražnjičev, za hamburgerje,
sendviče.
Zaradi sestave in izgleda se tofu in
sejtan lahko uporabljata namesto mesa.
Tisti, ki vstopajo v vegetarijansko
prehrano, lahko za začetek meso v
navadnih receptih zamenjajo s tofujem in
sejtanom. Te izdelke lahko kupimo v
specializiranih prodajalnah zdrave
prehrane.
Poleg njih lahko na isti način
uporabljamo tudi nekatere druge
izdelke iz soje, kot so okara in tempeh.
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Jedi iz tofuja in sejtana

Pečen sejtan (tofu) v pečici
300 g sejtana,
0,5 kg zelenjave (bučke, cvetača, brstični
ohrovt ali paprika),
1 dcl olja,
4 žlice VE začimbe,
2 žlici sesekljanega česna,
2 žlici sesekljanega peteršilja (ali koromača).
Sejtan narežemo na rezine in premažemo
z VE začimbo ter česnom, pustimo
počivati 1 uro. Zelenjavo narežemo na
rezine in dodamo VE začimbo. V naoljen
pekač damo sejtan in zelenjavo. Pečemo
20 minut na 200 °C in potem še 20
minut na 180 °C. Postrežemo toplo na
polnozrnatem kruhu s solato.
Postrežemo z žitom ali dušeno zelenjavo
ali solato.

Ocvrt sejtan (tofu)
300 g sejtana (tofuja),
1 skodelica polnozrnate moke,
1 skodelica drobtin,
1,5 skodelica vode,
3 žlice sezama.
Sejtan (tofu) narežemo na rezine in
premažemo z VE začimbo in gorčico.
Pustimo počivati 1 uro. Vodo, moko in
sezam stepemo z malo soli. Sejtan (tofu)
pomočimo v zmes vode in moke, nato
povaljamo v drobtinah. Cvremo v vročem in
globokem olju z ene in druge strani, dokler
ne porumeni. Postrežemo z žitom ali
dušeno zelenjavo in solato.
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Praženi sejtan (tofu)
300 g sejtana (tofuja),
1 skodelica moke,
1 žlica VE začimbe.
Sejtan (tofu) narežemo na tanke rezine.
Premažemo zVE začimbo in pustimo
počivati 1 uro. Povaljamo v moki. Pražimo
na malo olja z ene in druge strani dokler ne
porumeni. Postrežemo z dušeno zelenjavo
ali žitom in solato.
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food.harmony.hr : kuharica “Vegetarijanska hrana” : autor Vesna Ba

Biskvit z zelenjavo
0,5 kg polnozrnate moke,
0,5 kg otrobov,
0,5 kg zelenjave (por, čebula, čemaž, korenje, paprika ...),
1 pecilni prašek,
1 l vode,
4 žlice VE začimbe,
4 žlice sesekljanih listov peteršilja (bazilike, kopra ali koromača),
5 žlic praženega sezama,
3 žlice lanenih semen,
0,5 skodelice olja.

Tofu zdrobimo ali zmeljemo.
Zelenjavo narežemo na drobno.
Tofu pražimo z zelenjavo 20 minut, pred koncem dodamo
začimbe. Testenine damo v vrelo vodo in kuhamo 5 minut.
Zelenjavo in tofu zmešamo s testeninami, postrežemo z zeleno solato.
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Omleta
150 g svežega tofuja,
500 g zelenjave (čebula, paprika, sesekljan česen, bučke, jajčevec,
šparglji),
2 žlici VE začimbe,
začimbe (materina dušica, drobnjak, koromač),
500 g polnozrnatih testenin,
1 dcl olja.

Ba

Zelenjavo narežemo na rezance. Suhe sestavine pomešamo z zelenjavo.
Dodamo vodo, olje in začimbe. Dobro premešamo in damo v naoljen
pekač. Posipamo z lanenimi in sezamovimi semeni. Pečemo 40 minut na 170
°C v predhodno ogreti pečici. Prekrijemo z vlažno krpo in pustimo, da se
ohladi. Postrežemo s prikuho ali premažemo z namazom, dekoriramo s
koščki zelenjave.

Slavonska juha
0,5 kg krompirja,
2 papriki,
2 paradižnika,
2 glavici čebule,
2 dcl polnozrnate moke,
2 žlici sesekljanih listov peteršilja,
1 dcl olja,
3 žlice VE začimbe.

Očistimo in narežemo zelenjavo.
Kuhamo 15 minut. Dodamo narezan tofu in kuhamo še 5 minut.
Zelenjavo in tofu precedimo, zmeljemo v multipraktiku in kuhamo še 10
minut. Pred koncem dodamo 2 žlici VE začimbe (ali soli po želji),
sesekljan peteršilj in mleto kumino.

a hr

Kremna juha s cvetačo in svežim tofujem
0,5 kg cvetače,
1,5 l vode,
2 korena,
1 peteršilj,
100 g svežega tofuja, narezanega na kocke,
1 velika žlica mlete kumine,
2 veliki žlici sesekljanega peteršilja (koromača ali kopra).

or

Ba

Čebulo narežemo na tanke rezance, ostalo zelenjavo na koščke.
Čebulo dušimo na olju 10 minut. Dodamo ostalo zelenjavo, med
mešanjem na zmernem ognju dušimo 20 minut. Dodamo 2 l vode in
kuhamo 10 minut. Moko stepemo v vodi v gosto zmes in z žlico
dodajamo v vrelo juho. Kuhamo 10 minut, pred koncem pa dodamo VE
začimbo in peteršilj.

Prikuha
0,5 kg zelenjave (ohrovt, por, cvetača, kislo ali sveže zelje, korenje, stročji
fižol, brstični ohrovt, brokoli, peteršilj, zelena, fižol, grah),
4 žlice VE začimbe,
100 g dimljenega tofuja ali sejtana,
4 žlice polnozrnate moke,
4 žlice olja,
2 žlici sesekljanega česna.
Zelenjavo in tofu sesekljamo na manjše koščke.
Damo v vrelo vodo in kuhamo 30 minut.
Moko rahlo prepražimo na olju; dodamo česen in vroče dajemo v
prikuho. Dodamo VE začimbo in sesekljan peteršilj.

Bučke olupimo (če so večje, jih naribamo ali zmeljemo v strojčku za mletje).
Ko voda zavre, dodamo bučke in kuhamo 20 minut. Pred koncem
kuhanja dodamo začimbe in moko, raztepeno v malo vode. Semena
kumine zmeljemo v mlinčku za kavo. Jed je posebno okusna, če dodamo
zdrobljen svež ali dimljen tofu. Jemo z domačim kruhom.

or
a hr

Prikuha iz bučk (kumar)
0,5 kg bučk (kumar),
3 stroki sesekljanega česna,
3 žlice sesekljanega peteršilja (koromača ali kopra),
2 žlici mlete kumine,
2 l vode,
2 žlici VE začimbe,
3 žlice polnozrnate moke.

Ba

Opomba:
Dobre so kombinacije zelenjave:
por, korenje, peteršilj;
stročji fižol, korenje, peteršilj;
fižol, paradižnik, paprika, korenje;
grah, korenje, kislo zelje;
grah, korenje, peteršilj;
cvetača, korenje, peteršilj, nadzemna koleraba;
na kocke narezano sveže zelje, paradižnik.
Namesto moke lahko dodamo polnozrnate testenine.

Zlivanka iz koruznega
zdroba
0,5 kg pora (ali zelja,
kopriv, kislega zelja,
cvetače, blitve, pečene
paprike, ohrovta, čemaža
...),
0,5 kg koruznega zdroba,
1 skodelica polnozrnate
moke (ali ovsenih
kosmičev),
1 l vode,
4 žlice VE začimbe,
4 žlice sesekljanega lista
peteršilja (bazilike, kopra
ali koromača),
2 žlici kumine ali
praženega sezama,
2 žlici lanenih semen,
0,5 skodelice olja.
Zelenjavo, ki jo imamo,
(lahko posebej ali
pomešano) narežemo na
rezance.
Zmešamo
koruzni
zdrob, moko, zelenjavo,
začimbe, vodo in olje.
Dobro premešamo in
damo v naoljen pekač.
Posipamo s semeni lana
in kumine. Pečemo 40
minut v predhodno ogreti
pečici na 170 °C.
Prekrijemo z vlažno krpo
in pustimo, da se ohladi.
Postrežemo s prikuhami
ali premazano z
namazom, okrasimo s
koščki zelenjave.

Ba
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Polnjeni plodovi
1 kg jajčevcev (paprik, bučk ali paradižnikov),
2 skodelici integralnega riža,
100 g sesekljanega dimljenega tofuja,
1 glavica čebule,
4 žlice sesekljanega peteršilja (ali koromača),
3 žlice VE začimbe,
2 paradižnika,
1 skodelica olja.
Jajčevec ali bučko prepolovimo in izdolbemo. Izdolbene dele na
drobno narežemo (če polnimo papriko ali paradižnik, izdolbene dele
zavržemo). Na drobno narežemo čebulo. Skuhamo riž. Zmešamo zmes
riža, dušene čebule, tofuja, koščke zelenjave in začimb. Polnimo
izdolbene plodove in jih prekrijemo s koluti narezanega paradižnika.
Zložimo v naoljen pekač in 30 minut pečemo v predhodno ogreti pečici.
Postrežemo s solato in kuhano listnato zelenjavo.

Riž kuhamo 30 minut. Tofu sesekljamo na kocke. Na čebuli dušimo kuhan
riž, tofu in začimbe. Zvijemo v sarme.
Kuhamo v 1,5 l vode skupaj z narezanim zeljem 30 minut.

or

Sarma
1 manjša glavica kislega zelja,
300 g rjavega riža,
150 g dimljenega tofuja,
2 glavici čebule,
2 žlici sesekljanega peteršilja,
2 žlici VE začimbe,
1 žlica mletih gorčičnih semen.

a hr

Riž skuhamo na pol. Izdolbemo paprike, tofu sesekljamo na koščke. Na
drobno sesekljamo čebulo in jo dušimo. Zmešamo riž, čebulo, tofu in začimbe.
S to maso polnimo paprike. Na kocke narezan paradižnik skuhamo
in spasiramo. Papriko kuhamo v paradižnikovi omaki 30 minut.
Postrežemo s kuhanim krompirjem ali kuhano polento in solato.

Ba

Polnjene paprike
3 kg integralnega riža,
1 glavica čebule,
200 g dimljenega tofuja ali sejtana,
3 žlice sesekljanega peteršilja,
3 žlice VE začimbe,
0,5 kg paradižnikov,
2 žlici mletih zrn črne gorčice.

Ražnjiči
200 g svežega, dimljenega ali mariniranega tofuja (ali sejtana),
0,5 kg mešane zelenjave (čebula, cvetača, bučke, korenje, zelena, paprika),
4 žlice sesekljanega peteršilja ali sveže materine dušice,
2 žlici sesekljanega česna,
3 žlice VE začimbe,
4 žlice olja.
Tofu in zelenjavo narežemo na kocke.
Premažemo z začimbami, oljem, česnom in pustimo, da odstoji 2 uri. Na
palčke izmenično nabodemo tofu in zelenjavo.
Pečemo na žaru ali pa potopimo v gosto maso moke in vode ter
cvremo v globokem olju. Postrežemo s sezonsko solato.

Čebulo na drobno sesekljamo in dušimo na olju. Sejtan, tofu in krompir
narežemo na majhne kocke in jih damo na čebulo. Dušimo 30 minut,
vsake toliko dolijemo vodo in dodamo začimbe. Postrežemo z veliko
surove solate.

or

Golaž
200 g sejtana,
100 g dimljenega tofuja ali sejtana,
1 kg krompirja,
3 žlice mletih zrn črne gorčice,
3 žlice sesekljanega peteršilja (drobnjaka ali kopra),
2 glavici čebule,
0,5 skodelice olja

a hr

Sejtan in tofu zmeljemo v strojčku za mletje.
Zmešamo z ovsenimi kosmiči in začimbami.
Oblikujemo polpete. Povaljamo jih v moki.
Popečemo jih na malo olja z ene in druge strani, dokler ne porumenijo,
ali pa jih pečemo na žaru. Postrežemo z domačim kruhom, namazanim
s tofu namazom, in svežo zelenjavo ali kot prilogo s kuhano ali dušeno
zelenjavo.

Ba

Hamburger
200 g sejtana,
100 g dimljenega tofuja,
3 žlice mletih zrn črne gorčice,
2 žlici VE začimbe,
1 skodelica ovsenih kosmičev,
1 skodelica polnozrnate moke,
2 žlici sesekljanega česna,
0,5 skodelice olja
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Ocvrta zelenjava
0,5 kg zelenjave (čebula, cvetača, por),
1 skodelica moke,
1 skodelica vode,
2 žlici sezama,
2 žlici VE začimbe,
1 skodelica drobtin,
1 žlica sesekljanega peteršilja (koromača ali kopra).
Čebulo narežemo na kolute, zelenjavo na koščke in premažemo z VE
začimbo. Naredimo maso iz moke, vode, sezama in peteršilja z malo soli.
Zelenjavo povaljamo v tej masi, nato v drobtinah (ali samo v moki).
Pečemo v globokem olju z ene in druge strani, dokler ne porumeni.
Postrežemo tako, da omako prelijemo po zelenjavi, zraven postrežemo
veliko surove solate (naribano korenje, peteršilj, koleraba in zelena
solata).

Tofu preliv z zapečenimi bučkami
1 kg mladih bučk,
2 žlici narezanega peteršilja ali koromača.
Bučke narežemo na rezine in jih 30 minut pečemo v pečici na 170 °C.
Serviramo prelite s tofu prelivom.
Postrežemo s sezonsko solato in uživamo kot lahko dietno hrano.

a hr

or

Zelenjavo (posebej ali skupaj) narežemo na rezine (cvetačo, brokoli
in brstični ohrovt pustimo v večjih koščkih).
Damo v predhodno naoljen pekač in pečemo 30 minut na 180 °C. Lahko
postrežemo kot prilogo z ocvrtimi ali praženimi jedmi in solatami.
Okusna je tudi kot samostojna jed, prelita s tofu prelivom in s solato.

Ba

V pečici popečena zelenjava
1 kg bučk (jajčevcev, paprike, na hitro prekuhanega ohrovta, brokolija,
brstičnega ohrovta, zelene, peteršilja),
3 žlice VE začimbe,
3 žlice sesekljanega peteršilja (kopra ali koromača),
1 žlica drobno narezanega česna.
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Burek z zeljem in dimljenim tofujem
200 g dimljenega tofuja,
0,5 kg narezanega kislega zelja,
300 g vlečenega testa,
2 glavici čebule,
2 dcl olja,
2 žlici VE začimbe,
300 g kuhane ajde,
1 žlica mletih semen koromača.
Narezano zelje in tofu 15 minut dušimo na čebuli in olju.
Pomešamo z ajdo in začimbami. Damo plast dvojnega testa, nadev in
pokrijemo s plastjo testa. Namažemo z oljem in pečemo 20 minut v
predhodno ogreti pečici na 200 ˚C in še 20 minut na 170 ˚C. Pokrijemo z
mokro krpo. Narežemo na kocke.

Zavitek z naribanimi bučkami in mariniranim tofujem
1 kg naribanih bučk,
300 g vlečenega testa,
2 žlici VE začimb,
150 g mariniranega tofuja,
1 žlica zrn koromača.
Postopek je enak kot v prejšnjem primeru, samo da zavijemo v dvojno
testo kot zavitek. Opomba: Te jedi postrežemo samostojno s solatami.
Primerne so za druženja in izlete.

a hr

or

Krompir naribamo na rezance, na drobno sesekljamo čebulo, tofu
narežemo na drobne kocke. Na olju in čebuli 20 minut dušimo krompir in
tofu.
Dodamo začimbe. Ko se ohladi, zavijemo v predhodno naoljeni dve
plasti testa. Pečemo v predhodno ogreti pečici 20 minut na 200 ˚C potem
pa še 20 minut na 170 ˚C.

Ba

Krompiruša (krompirjev zavitek)
1 kg krompirja,
300 g vlečenega testa,
2 glavici čebule,
2 žlici VE začimbe,
150 g dimljenega tofuja,
1 žlica mletih gorčičnih zrn.
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Zelenjavo
sesekljamo na
koščke.
Zelenjavo pokrito
dušimo na olju, na
zmernem ognju.
Vsake toliko
premešamo in
dodamo vodo.
Dodamo kosmiče
ali kuhano žito in
kuhamo 5 minut.
Preden
postrežemo,
posipamo s
praženimi
sezamovimi ali
bučnimi semeni,
postrežemo s
solato in praženim
ali ocvrtim tofujem
ali sejtanom.

Ba

Zloženka
0,5 kg zelenjave
(zimske: cvetača,
korenje, brstični
ohrovt, peteršilj;
poletne: bučke,
paprika, paradižnik),
300 g ovsenih
kosmičev (ali eno
kuhano žito),
1 dcl vode,
2 žlici VE začimbe,
2 žlici sesekljanega
lista peteršilja
(drobnjaka, bazilike
ali koromača),
3 žlice olja.
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VE kruh
3 skodelice polnozrnate moke,
1 skodelica otrobov,
1 skodelica ovsenih kosmičev,
1/2 skodelici lanenih semen,
1 kvas,
1/2 skodelici sezamovih semen (bučnih ali sončničnih),
2 žlici kumine,
4 skodelice toplega čaja,
2 žlici soli.
Zmešamo vse sestavine razen čaja.
Počasi dodajamo čaj in dobro premesimo.
Premažemo z oljem, pokrijemo s krpo in pustimo, da počiva na toplem 2 uri.
Premesimo, damo v naoljen pekač, pokrijemo s krpo in pustimo počivati 1 uro.
Pečemo 1 uro v predhodno ogreti pečici na 170 °C.
Ko kruh vzamemo iz pečice, ga pokrijemo z mokro krpo in
pustimo, da se ohladi. Režemo še toplega, jemo ga s slanim
obrokom ali kot sendvič.

Opomba:
To je star liški recept.

a hr

Če kakšne moke nimamo, zmeljemo žito v mlinčku za kavo.
Zakuhamo 1 l vode z žlico soli in žlico medu.
Premešamo in presejemo zmes moke.
Zmes prelijemo z vročo vodo in mešamo s kuhalnico, dokler ne
postane enotna.
Z roko oblikujemo kroglo, mesimo z vodo in malo olja.
Še toplo damo v naoljen pekač in pečemo 90 min na 170 ˚C. Pokrijemo z
vlažno krpo.

or

Ba

Zmesni kruh
10 skodelic koruzne moke,
1 skodelica pšenične moke,
0,5 skodelice prosene moke,
0,5 skodelice ječmenove moke,
0,5 skodelice ržene moke,
žlica soli,
žlica medu.
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Tofu preliv
200 g svežega tofuja,
50 g dimljenega tofuja,
2 žlici naribanega hrena ali česna,
2 žlici sesekljanega peteršilja ali kopra,
2 žlici jabolčnega kisa ali soka limone,
2 žlici oljčnega olja,
2 žlici VE začimbe.
Vse skupaj zmeljemo v multipraktiku, dodamo 1 dcl juhe ali vode.

Tofu preliv z zapečeno cvetačo
1 kg cvetače (brokolija, brstičnega ohrovta).
Cvetačo zrežemo na večje koščke, kuhamo 5 minut, nato 20 minut
pečemo v pečici na 170 °C.
Preden postrežemo, prelijemo s tofu prelivom.
Postrežemo s solato, uživamo kot dietno jed.

or
a hr

Korenje naribamo ali zmeljemo v strojčku za mletje.
Zeleno solato narežemo na rezance.
Kumarice naribamo na kolute.
Postrežemo in prelijemo s tofu prelivom.

Ba

Tofu preliv s solato
300 g korenja (peteršilja, zelene ali pastinaka),
300 g zelene solate (radiča ali motovilca),
300 g kumar.

Tofu namaz
Vzamemo iste sestavine kot za preliv, vendar zmanjšamo količino vode
na pol dcl vode.
Delamo na enak način, samo da dobimo gostejšo maso.

food.harmony.hr : kuharica “Vegetarijanska hrana” : autor Vesna Ba

Bela omaka
Omaka:
200 g svežega tofuja,
2 žlici naribanega hrena,
2 žlice sesekljanega peteršilja (drobnjaka ali kopra),
2 dcl vode,
3 žlice oljčnega olja,
3 žlice jabolčnega kisa.

Celo korenje skuhamo in zmeljemo v strojčku za mletje.
Maso pomešamo z začimbami in kuhamo 5 minut s tofujem, dolivamo
vodo od kuhanja in raztepeno polnozrnato moko.
Postrežemo s kuhanim koruznim zdrobom ali kuhanim krompirjem in solato.

or
a hr

Preliv iz korenja
200 g dimljenega tofuja (ali sejtana),
0,5 kg korenja,
1 žlica mletih gorčičnih zrn,
2 žlici VE začimbe,
4 žlice polnozrnate moke,
2 žlici sesekljanega drobnjaka (peteršilja).

Ba

Tofu kuhamo 15 minut, nato ga zmeljemo z ostalimi sestavinami v
strojčku za mletje, dolivamo vodo od kuhanja.
Postrežemo z ocvrto, popečeno ali kuhano zelenjavo.

Zelenjavni namaz
200 g čičerike,
0,5 kg paprike,
0,5 kg jajčevcev,
1 kg bučk,
4 žlice gorčice,
4 žlice VE začimbe,
3 žlici mletih zrn črne gorčice,
1 skodelica olja,
1/2 pomaranče,
2 žlici medu ali ječmenovega slada.
Čičeriko namočimo dan prej in jo kuhamo 1 uro.
Zelenjavo narežemo na rezine in pečemo v pečici 40 minut na 170 °C.
Vse skupaj zmeljemo v stroju za mletje.
Dodamo začimbe in dobro premešamo.
Damo v steklene kozarce in hranimo v hladilniku.
Uporabljamo kot namaz na kruhu ali zlivanki.

Čičeriko namočimo dan prej in jo kuhamo 1 uro.
Zmeljemo v strojčku za mletje.
Dodamo začimbe in olje ter dobro premešamo.
Damo v steklene kozarce in hranimo v hladilniku.
Uporabljamo kot namaz za kruh ali zlivanko ali pa kot beljakovinski
dodatek v uravnoteženem obroku.

or
a hr

Čičerikin namaz
200 g čičerike,
2 žlici VE začimbe,
1 žlica gorčice,
2 žlici sesekljanega peteršilja, koromača ali kopra,
1 žlica naribanega hrena ali česna,
3 žlice oljčnega olja.

Ba

Opomba: Če razredčimo namaz z bistro juho, ga lahko uporabljamo tudi kot
preliv. Izredno okusen je s koruznim zdrobom ali polnozrnatimi testeninami.
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Večina ljudi ima rada sladke jedi, ker jih
spominjajo na otroštvo in na svečane priložnosti.

or
a hr

Namesto mleka ali vode dodajamo precejene
čaje ali ovseno in riževo mleko. Ostale
surovine, ki jih uporabljamo so: polnozrnata
moka, vse vrste žit, oreščki – kot so orehi,
mandeljni, lešniki; suho sadje – kot so rozine,
fige, marelice, slive, jabolka; sezamova,
lanena, bučna, sončnična semena; začimbe –
janež, meta, melisa, rožmarin, žajbelj,
materina dušica, akacija, mleti rožiči, mak,
kokos, pomaranča in limona skupaj z
lupino. Od opreme uporabljamo strojček
za mletje mesa za izdelavo krem iz kuhanih
žit, mletje oreščkov in izdelavo kroglic,
mešalnik za kreme in pudinge, mlinček za
kavo za mletje začimb in surovih žit za
moko.

Ba

Zato je toliko težje, ko se moramo zaradi
zdravstvenih razlogov odreči pecivu. To, da
je škodljivo, gre pripisati predvsem uporabi
belega sladkorja, ki v krvi ustvarja toksine,
beli moki, ki je težje prebavljiva, ter
maščobam v jajcih, margarini in mleku. Ta
živila organizem težko sprejme ne le
posamično, temveč tudi v medsebojni
kombinaciji. Vendar pa lahko pečemo tudi
zelo okusna in lepa peciva, ki imajo na
račun uporabe zdravilnih rastlin in začimb
prečiščevalni učinek. Takšna peciva
izboljšujejo prebavo, ker vsebujejo otrobe,
ter obogatijo našo prehrano, ker oreščki in
semena vsebujejo vitamine in minerale.
Od sladil je najboljši med, ker je najbolj
dostopen, kasneje pa lahko vključimo še
boljši nadomestek za sladkor: ječmenov,
rižev, koruzni in pšenični slad. Tudi to so
prav tako zelo perspektivni produkti, ki bi
jih lahko izdelovali tudi pri nas.

Torta I.
Osnovni biskvit za torto
2 skodelici polnozrnate moke,
1 pecilni prašek,
2 skodelici metinega čaja,
3 žlice olja,
1/2 skodelice rožičev,
1/2 skodelice grobo mletih orehov (mandeljnov ali lešnikov),
1/2 skodelice rozin (ali na drobno narezanega drugega suhega sadja),
3 žlice medu ali ječmenovega slada,
1 žlica mletega janeža,
2 žlici lanenih semen.
Pomešamo vse suhe sestavine.
Dodamo vse tekoče sestavine in dobro premešamo.
Damo v naoljen ovalni pekač in pečemo v predhodno ogreti pečici 40
minut na 170 °C.

Opomba:
Če želimo namesto torte narediti pecivo, podvojimo sestavine in
pečemo v pekaču za pecivo. Ko je pečeno, ga razrežemo kot bajadero.

or
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Preliv iz ovsenega mleka
2 skodelici vode,
4 žlice prahu za ovseno mleko,
3 žlice medu ali ječmenovega slada,
3 žlice agarja,
3 žlice kokosa.
Vodo pomešamo s prahom za ovseno mleko. Zakuhamo ter dodamo med
inagar. Mešamo 3 minute. Prelijemo na biskvit, posipamo s kokosom.
Damo na hladno, da se strdi.
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Krema
1 skodelica mehko kuhanega integralnega riža,
1 skodelica marelic,
1/2 pomaranče,
2 žlice medu ali ječmenovega slada.
Marelice na hitro prekuhamo z rižem. Zmeljemo skupaj s pomarančo (z
lupino vred). Pomešamo z medom. Mažemo na topel biskvit.
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Torta II.
Biskvit za torto
2 skodelici polnozrnate moke,
1 pecilni prašek,
1 skodelica praženih pšeničnih kalčkov,
1 skodelica na drobno narezanih fig,
1/2 skodelici rožmarinovega čaja,
3 žlice olja,
3 žlice medu ali ječmenovega slada,
1 žlica janeža.
Pomešamo vse suhe sestavine.
Dodamo vse tekoče sestavine in dobro premešamo.
Damo v naoljen ovalni pekač in pečemo 40 minut na 170 ˚C v predhodno
ogreti pečici.

Opomba:
Če želimo namesto torte narediti pecivo, podvojimo sestavine in
pečemo v pekaču za pecivo. Ko je pečeno, ga razrežemo kot bajadero.
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Preliv iz rožičeve čokolade
2 skodelici vode,
2 žlice drobno mletih rožičev (rožičeve čokolade),
2 žlici medu,
3 žlice agarja.
Vodo zakuhamo, dodamo rožiče, agar in med.
Med kuhanjem mešamo 3 minute in prelijemo po torti. Pustimo, da se strdi.
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Krema
3 žlice prahu za ovseno mleko,
3 skodelice vode,
2 skodelici ovsene moke (v mlinčku za kavo zmleti ovseni kosmiči),
2 žlici medu,
1 žlica janeža.
Vodo pomešamo z ovsenim mlekom, zakuhamo in dodamo stepeno
ovseno moko.
Dodamo med in janež ter mešamo, dokler se ne strdi.
Prelijemo na topel biskvit.

Proseno pecivo
1/2 kg prosa,
1 skodelica rozin,
1 skodelica grobo mletih lešnikov,
1/2 skodelice medu ali ječmenovega slada,
1/2 kg jabolk,
sok iz 1 pomaranče,
naribana pomarančna lupina.

Riž razkuhamo. Pred koncem kuhanja dodamo sadje.
Zmiksamo vse sestavine, dodajamo metin čaj.
Postrežemo v skodelicah za puding, okrasimo s koščki sadja in mandeljni.
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Puding iz žit
1/2 kg riža (prosa ali ovsenih kosmičev),
1 skodelica mandeljnov (orehov ali lešnikov),
1 skodelica suhih marelic (rozin ali fig),
1/2 skodelice medu,
2 žlici janeža.
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Skuhamo proso.
Jabolka olupimo in naribamo.
Premešamo vse sestavine.
Sloj jabolk razporedimo po pecivu.
Damo v namaščen pekač in pečemo 30 minut na 170 ˚C.
Pustimo, da se ohladi, in zrežemo na kocke.

Pomarančno pecivo
3 skodelice polnozrnate moke,
1 skodelica ovsenih kosmičev,
1 skodelica rožičev,
1 skodelica rozin,
½ skodelice grobo mletih praženih lešnikov,
1 pecilni prašek,
4 žlice medu,
4 skodelice šipkovega čaja,
1 pomaranča,
1 žlica mletega janeža.
Pomešamo vse suhe sestavine, dodamo vse tekoče.
Pomarančo zmeljemo v strojčku za mletje in dodamo masi.
Dobro premešamo in pečemo 40 minut na 170 °C v predhodno ogreti
pečici.

Pecivo z višnjami
Vse je enako kot v prejšnjem receptu, samo da namesto pomaranče
uporabimo izkoščičene višnje, preliv pa naredimo iz soka iz višenj. V
preliv lahko dodamo tudi višnje.
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Preliv
3 skodelice pomarančnega soka (iz tetrapaka),
3 žlice agar agar alge.
Skuhamo sok in dodamo agar agar.
Kuhamo 2 minuti, pri tem mešamo.
Prelijemo vroč preliv po kremi in pustimo, da se strdi.
Če nimamo agar agarja, kremo posipamo z drobno mletimi lešniki.
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Krema
1 skodelica ječmena,
1 skodelica oluščenega ovsa,
1 pomaranča,
3 žlice medu.
Ječmen in oves skuhamo ter zmeljemo v strojčku za mletje skupaj s
pomarančo.
Sladimo z medom in premažemo še topel biskvit.

food.harmony.hr : kuharica “Vegetarijanska hrana” : autor Vesna Ba

Čupavci I.
Biskvit
3 skodelice polnozrnate moke,
1 skodelica kuhanega ječmena,
1 skodelica otrobov,
2 praška za pecivo,
4 skodelice šipkovega čaja,
1 skodelica mletega maka,
1 skodelica rozin,
2 žlici mletega janeža,
naribana lupina 2 limon,
sok 2 limon,
5 žlic medu,
1/2 skodelice olja

Čupavci II.
1/2 kg integralnega riža,
1 pomaranča,
30 dag suhih marelic,
4 žlice medu,
1 žlica mletega janeža.
Skuhamo riž in pred koncem kuhanja
dodamo marelice.
Dodamo pomarančo z lupino
in vse skupaj zmeljemo.
Dodamo med in janež, premešamo.
Pustimo 2 uri v hladilniku.
Oblikujemo kroglice in jih
povaljamo v kokosovi moki.

a hr
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Pomešamo vse suhe sestavine.
Dodamo kuhan ječmen in
tekoče sestavine.
Dobro premešamo.
Biskvit damo v namaščen pekač in
pečemo 40 minut na 170 °C v
predhodno ogreti pečici.
Ohlajen biskvit razrežemo na
kocke, namočimo v čaj z medom in
povaljamo v kokosu.

Kroglice
2 skodelici pšenice,
2 skodelici ječmena,
2 skodelici orehov,
2 skodelici fig,
2 žlici janeža,
2 žlici naribane pomarančne lupine,
1 skodelica medu.
Opomba:
Isto maso lahko uporabimo kot kremo za biskvit ali rolado. (Oblate
kupimo, rahlo jih napojimo s čajem, namažemo z maso in pustimo 2 uri v
hladilniku. Režemo na rezine.)

V mlinčku za kavo zmeljemo ovsene kosmiče v moko.
V hladno vodo dodamo ovseno mleko, stepemo.
Zakuhamo in dodamo ovseno moko, ki smo jo pred tem stepli v malo
hladne vode.
Dodamo med in janež.
Kuhamo 5 minut, pri tem mešamo.
Pustimo, da se ohladi in strdi.
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Stepena smetana iz ovsenega mleka
1/ 2 skodelice moke iz ovsenih kosmičev,
1 žlica ovsenega mleka v prahu,
1 skodelica vode,
1 čajna žlica mletega janeža,
1 žlica medu.
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Pšenico in ječmen namočimo čez noč in skuhamo.
Pred koncem kuhanja dodamo fige, da se zmehčajo.
Mleto pšenico, ječmen, fige, orehe pomešamo z ostalimi sestavinami.
Oblikujemo kroglice.
Postrežemo same ali jih povaljamo v mletih orehih.

Kroglice iz suhega sadja
1/2 kg suhega sadja (marelice, fige, rozine),
30 dkg drobno mletih oreščkov (mandeljnov, orehov, lešnikov) ali mletega
maka, rožičev ali kokosa.
Suho sadje zmeljemo s 10 dkg oreščkov v strojčku za mletje. V mlinčku za
kavo fino zmeljemo oreščke.
Naredimo kroglice iz suhega sadja in jih povaljamo v kokosu, fino mlete
oreščkih, maku ali rožiču.

Peciva s suhim sadjem, zdravilnimi rastlinami in semeni
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Janeževo pecivo
2 skodelici polnozrnate moke,
1 skodelica ovsenih kosmičev,
1 skodelica praženih pšeničnih kalčkov,
1 skodelica rozin,
4 skodelice toplega metinega čaja,
4 žlice medu ali ječmenovega slada,
1 skodelica bolj grobo mletih orehov,
1/4 skodelice olja,
1 pecilni prašek,
1/2 skodelici sezamovih semen,
2 žlici mletih zrn janeža.
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Pecivo s koromačem
2 skodelici polnozrnate moke,
1 skodelica otrobov,
1 skodelica narezanih suhih fig,
1 pecilni prašek,
1/4 skodelice olja,
1/2 skodelice sončničnih semen,
1/2 skodelice grobo sesekljanih mandeljnov,
1/2 skodelice rožičev,
3 skodelice koromačevega čaja,
4 žlice medu ali ječmenovega slada,
1 skodelica grobo mletih sončničnih semen.

food.harmony.hr : kuharica “Vegetarijanska hrana” : autor Vesna Ba

Opomba:
Ta peciva so izjemno okusna s čajem in lahko nadomestijo obrok. Lahko
jih jemo kot biskvit in jih premažemo s kremo iz žit, lahko pa dodamo tudi
preliv. Zaradi dodanih otrobov, lanenih semen in zdravilnih rastlin
pospešujejo prebavo. Primerna so za večje skupine in proslave kot
poslastica v ruskem bifeju.
Če imamo radi slajša peciva, potem vsakemu receptu dodamo več
medu ali ječmenovega slada.
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Priprava za suho pecivo
Najprej zmešamo vse suhe sestavine in dodamo tekoče. Dobro premešamo
in pustimo počivati 1 uro. Damo v naoljen pekač. Pred pečenjem posujemo
z lanenimi, sončničnimi, sezamovimi ali bučnimi semeni. Pečemo 40 minut v
predhodno ogreti pečici na 170 °C.
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Pecivo z materino dušico
2 skodelici polnozrnatega zdroba,
1 skodelica ovsenih kosmičev,
4 žlice medu ali ječmenovega slada,
1 pecilni prašek,
1/2 skodelice lanenih semen,
1 skodelica polnozrnate moke,
1 skodelica grobo mletih orehov,
1 skodelica sesekljanih suhih marelic,
4 skodelice toplega čaja iz materine
dušice,
2 žlici kumine.
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Pecivo z meliso
2 skodelici polnozrnatega zdroba,
1 skodelica otrobov,
1 skodelica polnozrnate moke,
1 skodelica mletih rožičev,
4 skodelice melisinega čaja,
1 skodelica mletih mandeljnov,
4 žlice medu ali ječmenovega
slada,
1 skodelica sesekljanih fig,
1 pecilni prašek,
4 žlice naribane pomarančne
lupine.

Pecivo z meto
2 skodelici polnozrnate moke,
1 skodelica otrobov,
1 skodelica kuhanega ječmena,
1/4 skodelice olja,
1 skodelica bolj grobo mletih
lešnikov,
1 skodelica rozin,
1 skodelica mletega maka,
3 skodelice metinega čaja,
4 žlice medu ali ječmenovega
slada,
1 pecilni prašek,
1/2 skodelice praženih bučnih semen.
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Pecivo z rožmarinom
1 skodelica koruznega zdroba,
1 skodelica ovsenih kosmičev,
1 skodelica polnozrnate moke,
1 skodelica grobo mletih lešnikov,
1 skodelica sesekljanih kuhanih
suhih sliv,
1/2 skodelici sezamovih semen,
3 skodelice rožmarinovega čaja,
4 žlice medu ali ječmenovega
slada,
1 pecilni prašek,
4 žlice naribane limonine lupine.
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OZIMNICA
Zelenjava v kisu
Potrebujemo:
Nekaj kg zelenjave, posamične ali mešane (korenje, peteršilj,
kumarice, zelje, redkev, repa, čebula).
3 žlice soli, 1 dcl jabolčnega kisa in drobno narezane sveže liste začimb
na 1 kg zelenjave.
Posodo s pokrovom in kamen za utež ali posebno posodo za kisanje.
Zelenjavo narežemo na tanke kolute ali rezance.
Dodamo jabolčni kis, sol in začimbe.
Pokrijemo s pokrovom in obtežimo s kamnom.
Uporabljamo kot solato tri do pet dni po pripravi.
Sok, ki ga zelenjava spusti, uporabljamo za juhe in prikuhe.
Opomba:
Lahko kisamo tudi liste kopriv in čemaža ali pa liste pomešamo z zelenjavo.

Opomba:
Okusno je, če pol ure pred koncem kuhanja dodamo mleti janež ali
naribano limonino in pomarančno lupino.

or

Sadje naribamo ali zmeljemo v strojčku za mletje.
Dodamo sol in kuhamo na zmernem ognju 3 do 4 ure, pri tem stalno mešamo.
Še toplo sadje damo v tople sterilizirane kozarce.
Celofan pritrdimo z elastiko.
Pasteriziramo, hranimo na temnem, hladnem mestu.
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Potrebujemo:
Nekaj kg sadja (jabolka, slive, marelice, breskve, hruške).
1 malo žlico soli na 1 kg sadja.
Kozarce za vlaganje, celofan, elastike.
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Marmelade brez sladkorja

Kisle paprike
Nekaj kg paprik.
1 žlica soli, 1 dcl kisa, 3 dcl vode, 1 dcl olja na 1 kg paprike.
Sveže vejice zdravilnih rastlin.
Sveže korenine zdravilnih rastlin (tako kot pri aromatičnem kisu).
Zakuhamo kis, vodo, olje in dodamo sol.
Paprike narežemo na polovice.
Kuhamo jih 15 minut, poberemo ven in zlagamo v predhodno sterilizirane
kozarce.
Dodamo mešanico kisa, olja in vode.
V vsak kozarec dodamo vejico in korenino zdravilnih rastlin.
Dobro zapremo s celofanom in pasteriziramo.
Hranimo v hladnem in temnem mestu.
Postrežemo s praženimi in ocvrtimi jedmi.
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Pasteriziranje:
Napolnjene kozarce, ki smo jih zaprli s celofanom in elastiko,
damo v pečico, segreto na 70 °C.
Pustimo v pečici 20 minut.
Vzamemo jih ven še tople in dobro pokrijemo z odejo, da se počasi
ohlajajo dva dni.
Pasteriziranje je bilo uspešno, če je celofan ubočen.
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Steriliziranje kozarcev:
Kozarce dobro operemo.
Pečico segrejemo na 100 °C in damo notri obrnjene kozarce, da se
posušijo. Iz pečice jih poberemo še tople.
Moramo biti pozorni na to, da so zelenjava s kisom in kozarci enako
segreti.
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Aromatizirani kis in olje
Kis s zdravilnimi rastlinami
Potrebujemo:
Nekaj litrov domačega jabolčnega ali vinskega kisa.
Vejice zdravilnih rastlin (majaron, kopriva, bazilika, rožmarin, materina
dušica, žajbelj, koromač, brinove jagode, čemaž, navadna vodna kreša).
Naribane korenine (navadni repinec, kopriva, regrat, plazeča pirnica, hren).
Sveže vejice in korenine, ki jih imamo, damo v steklenico.
Do vrha napolnimo s kisom, dobro zapremo in pustimo stati najmanj
mesec dni.
Uporabljamo za sveže solate ter za izdelavo namazov in prelivov.
Opomba:
Kis ima značilnosti tinkture. Ker pa ni termično obdelan, lahko zdravilne
snovi bolje pridejo do izraza.

Olje z zdravilnimi rastlinami

Aromatizirani kis in olje čistita organizem strupenih snovi, izboljšujeta
presnovo, krepita telo in povečujeta odpornost.
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Postopek je enak kot pri kisu.
Uporabljamo za sveže solate, kuhano zelenjavo, namaze in prelive.
Olje ima prijeten aromatiziran okus, zaradi zdravilnih rastlin pa ima tudi
zdravilne lastnosti.
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Potrebujemo:
Nekaj litrov oljčnega olja.
Vejice in korenine zdravilnih rastlin (tako kot za kis).
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Hiter način življenja, hrup, obkroženost z betonskimi zgradbami,
asfaltom, stalne skrbi, RTV naprave in računalniki, vse to nas je
popolnoma ločilo od čiste narave. Pozabili smo na vrednost zemlje, ki
diha in nam tako veliko daje, na rastline, ki drhtijo od življenja in nas
izpolnjujejo z novo močjo, na vsakodnevno čarobno predstavo vzhoda
in zahoda sonca, na lunine mene, nepregledno nebo iznad nas. Dovolj je,
da stopimo na travnik, opazujemo množico različnih rastlin in
vzpostavimo vez z njimi. Vsak travnik, vsaka rastlina ima svojo zgodbo.
Treba jih je samo spoznati in jim dovoliti, da nas božajo in negujejo.
Njihovi zdravilni učinki bodo prečistili naš organizem, mi pa bomo
postali odpornejši in vitalnejši. Tako bomo spoznali materinsko skrb
narave, ki je nesebično odprta za naše potrebe. Ker smo navajeni na
potrošniški način življenja, nam bo izjemno prijetna izkušnja samo zaprositi
in vzeti brez plačila.
Tako je veliko lažje verjeti vesolju, ki je neskončno bogato in samo čaka, da nas
obdari.
V naslednjem poglavju vas bom odpeljala na sprehod in spoznala z
nekaterimi koristnimi prijatelji. Prelep občutek je videti neko rastlino iz
avta ali vlaka in vedeti, da raste in da nam je vedno na razpolago, ko jo
potrebujemo.
Zdaj pa pojdimo skozi pregled nekaterih rastlin, ki jih làhko
prepoznamo, če jih nabiramo sami ali pa so dostopne v trgovinah z zdravo
prehrano. Odlikujejo jih zdravilnost in sposobnost čiščenja organizma
strupenih snovi, izboljšujejo delovanje prebavnega trakta in povečujejo
odpornost.
Pri vsaki rastlini so tudi navodila, kako jih uporabljamo v prehrani.
Pri vseh rastlinah lahko liste uporabljamo na drobno narezane, suhe,
zdrobljene ali zmlete v mlinčku za kavo.
Seme najpogosteje zmeljemo v prah v mlinčku za kavo in dodajamo 5
minut pred koncem kuhanja.
Suho korenino dajemo v hrano célo, 15 minut pred koncem kuhanja.
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ZDRAVILNE RASTLINE

UPORABA ZDRAVILNIH IN DIVJIH UŽITNIH RASTLIN V VE PREHRANI
Zdravilne rastline izbiramo glede na:
okus,
krepitev odpornosti organizma,
krepitev telesa,
izboljšanje prebave,
razstrupljanje krvi in prebavnega trakta.
Zdravilne rastline:
nabiramo divje na travnikih, kamnitih področjih, v gozdovih,
sadimo v vrtu,
sadimo v loncu.
Zdravilne rastline uporabljamo kot:
I. živila,
II. sredstvo za razstrupljanje,
III. začimbe.
I. Kot živilo lahko divjo rastlino uporabljamo v obliki:
lista (koprive, beli slez, čemaž, navadni tolščak, vrtna loboda, kurja
črevca, kislica, poganjki hmelja, poganjki bljušta, cikorija, regrat),
 korenine (topinambur, navadni repinec, regrat, cikorija, čemaž),
 plodu (razni gozdni sadeži).


II. Kot sredstvo za razstrupljanje uporabljamo:
svežo rastlino,
suho rastlino.
Korenine regrata, navadnega repinca, koprive, cikorije in plazeče pirnice
ali liste žajblja, koromača, rmana in bršljanaste grenkuljice damo kuhati v
juhe in prikuhe. Ne jemo jih, ker so grenki.
Korenine narežemo na koščke, liste pa sušimo cele na temnem in
zračnem mestu. Pred uporabo jih namočimo in kuhamo kot svežo
rastlino. Lahko jih zmeljemo in dodamo 5 minut pred koncem kuhanja ali
pa jih posipamo po hrani.
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or
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Opomba: Liste nabiramo spomladi, pred cvetenjem rastline, korenine pa
spomladi in jeseni.

Namen sredstev za razstrupljanje:
krepijo telo, odstranjujejo strupene snovi, osvežujejo in vračajo moč,
izboljšujejo celotni metabolizem, čistijo kri, čistijo jetra in ledvice,
čistijo črevesje.
III. Kot začimbo rastline uporabljamo v obliki:
lista (materina dušica, navadna vodna kreša, luštrek, lovor,
žajbelj, bazilika, bršljanasta grenkuljica, drobnjak, rožmarin,
majaron, melisa, meta, koper),
 cveta (materina dušica, žajbelj, bazilika, meta, koromač),
 semen (koriander, koromač, kumina, brin, janež, gorčica).


or
a hr

Uporaba:
Sveže liste na drobno sesekljamo in jih dodamo 5 minut pred koncem
kuhanja ali med mešanjem testa. Lahko dodamo tudi surove liste v solate.
Cel list ali vejico dodamo v kis ali olja, ki jih uporabljamo za solate, ali v
zelenjavo, ki jo konzerviramo. Liste posušimo na temnem mestu, zelo na
drobno sesekljamo in shranimo v steklene kozarce. Dodamo jih 10 minut
pred koncem kuhanja ali med mešanjem testa (tofu, sejtan). Semena
dodamo cela (kumina, koromač, lan) ali jih zmeljemo v prah pred samim
kuhanjem (koriander, lan, janež, grško seno) ter jih dodajamo v hrano med
pripravo ali pa jih posujemo po pripravljenem obroku.
Plodove,kotsoborovnica, robida, malina, divje jabolko in dren damo na
nadkrito, zračno mesto in pustimo, da se posušijo. Uporabljamo jih za
peciva, tako da jih predhodno namočimo.
VE začimbo delamo tako, da sveže liste zmeljemo in jih zmešamo s soljo
(10 %–20 %). Pustimo, da 3 ure odstoji, in jo damo v steklene kozarce.
Pred zapiranjem dodamo plast soli. V hrano jo damo 5 minut pred koncem
priprave namesto soli ali z njo mariniramo tofu ali sejtan pred uporabo.
Pazimo na količino, da ne presolimo. Drugi način je ta, da maso
stisnemo in precedimo sok. Ta sok potem damo v sterilizirane steklenice in ga
uporabljamo kot dodatek kuhanju ali mariniranju.
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Rastline uporabljamo:
sveže, suhe, kot VE začimbo.
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Recepti iz divjih rastlin
Svaljki iz topinamburja
0,5 kg topinamburja,
0,5 kg polnozrnate moke,
3 žlice medu,
3 žlice praženih sezamovih semen,
2 žlici sesekljanih svežih ali suhih listov mete.
Gomolje topinamburja kuhamo 15 minut.
Spasiramo jih ali zmeljemo.
Pomešamo jih s polnozrnato moko, oljem, začimbami in medom.
Dobro zamesimo, naredimo svaljek in narežemo svaljke.
Kuhamo v vreli vodi 30 minut ali pečemo v vrelem olju z ene in druge
strani, dokler ne porumenijo.
Čips iz topinamburja
0,5 kg topinamburja.

Koprive kuhamo 2 minuti v vreli vodi.
Sesekljamo jih ali zmeljemo.
Moko pomešamo s kvasom, oljem in začimbami.
Zamesimo testo iz kopriv in moke.
Razvaljamo ga in s kozarcem naredimo kroge iz testa.
Pečemo v vročem olju z ene in druge strani, dokler ne
porumenijo. Ko so pečeni, jih dajemo na papirnat prtiček, da
se vpije olje.
Kroketi so posebej okusni, če jih premažemo z namazom iz tofuja ali
zelenjave in postrežemo z veliko solate iz naribanega korenja in črne
redkve.

a hr
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Kroketi iz kopriv
0,5 kg vršičkov ali mladih listov koprive,
0,5 kg polnozrnate moke,
1 kvas,
1 dcl olja,
2 žlici VE začimbe,
2 žlici praženih semen sezama,
2 žlici sesekljanih listov bazilike.

Ba

Neolupljene gomolje topinamburja narežemo na zelo tanke kolute in jih
cvremo v vrelem olju.

Čajna juha
3 žlice čajne mešanice ali suhih
ali svežih zdravilnih rastlin
(koprive, rmana, bršljanaste
grenkuljice, koromača ...),
1 l vode,
2 žlici VE začimbe,
1 žlica mletih semena koromača
ali kumine,
1 skodelica moke nekega žita
(proso, integralni riž, ječmen,
ovseni kosmiči).
Zdravilne rastline damo v vrelo
vodo. Kuhamo 1 minuto in
pustimo stati 30 minut. Precedimo
in zopet damo na ogenj. V mlinčku
za kavo zmeljemo žito.
Moko iz žita stepemo v vodi,
tako da postane kašasto, in
zakuhamo. Kuhamo 20 minut,
med tem mešamo. Pred
koncem kuhanja dodamo
začimbe. Ko serviramo,
posipamo s sesekljanim
peteršiljem, drobnjakom,
koromačem ali z naribanim
korenčkom, peteršiljem ali
zeleno. Jemo samo ali z
zlivanko ali domačim kruhom.
Opomba:
Ta juha je izjemno osvežujoča in
krepi organizem, zato je
priporočljiva za slabotne in bolne
osebe ter tistem, ki so zgarani od
dela, potovanj, skrbi. Blagodejno
vpliva na želodec in pospešuje
prebavo. Krepka je zlasti, če pri
kuhanju uporabimo sveže liste
zdravilnih rastlin, ki jih
naberemo na vrtu, balkonu ali
travniku.
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Nabiranje in sušenje
Korenine nabiramo spomladi pred cvetenjem, jeseni pa po cvetenju.
Izkopljemo jih z lopato ali nožem, dobro operemo, narežemo na koščke
in sušimo v toplem in temnem prostoru zložene na papir, tkanino ali
leseno podlago. Hranimo jih v papirnatih vrečkah ali v steklenih
kozarcih.
Pri koprivi nabiramo mlade vršičke. Ko koprive pokosimo, zrastejo
mlade rastline. Pri melisi, materini dušici, bršljanasti grenkuljici, meti,
rožmarinu, koromaču in žajblju nabiramo nadzemni del med rastjo.
Sušimo v temnem prostoru. Plodove šipka in olupke neškropljenih
jabolk sušimo v toplem prostoru, ni potrebno, da je temen. Pri
nabiranju nadzemnih delov rastline uporabljamo škarje in pazimo, da
ostane del za razmnoževanje. Pri nabiranju korenin pustimo vrh v
zemlji, da lahko zraste nova rastlina.

Priprava čaja
V 1 l vrele vode damo 2 veliki žlici čajne mešanice in odmaknemo z
ognja. Pustimo stati pol ure in pijemo toplo ali čez dan, ohlajeno kot
napitek. Za boljši okus lahko na 2 dcl čaja damo 1 žlico jabolčnega kisa.
Čaj je boljši brez sladila, lahko pa uporabimo med ali ječmenov slad.
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Čiščenje organizma
Zaradi nepravilne prehrane z ogromno belega kruha, peciv z belim
sladkorjem, suhomesnimi izdelki in kavo, jemanja zdravil, bivanja v
zadušljivih prostorih in mestih ter izpostavljanja stresnim situacijam v
našem organizmu nastajajo strupene stvari. Tako se velike količine
energije uporabljajo za njihovo odstranjevanje in organizem se počuti
slabotno in brezvoljno. Tako kot vsake tolike generalno pospravljamo
stanovanje, je potrebno vsake toliko prečistiti organizem. To je najbolj
učinkovito s pomočjo zdravilnih rastlin, zelenjave in vaj. Od zdravilnih
rastlin je najbolje uporabljati: korenino regrata, korenino navadnega
repinca, korenino plazeče pirnice, zrna oluščenega ovsa, koprivo,
bršljanasto grenkuljico, lanena semena, koromač, preslico, trpotec,
žajbelj.
Od ostalih živil so priporočljivi: korenje, črna redkev, daikon, hren, zelje,
peteršilj, zelena, rdeča pesa, jabolka.

Čaj za osvežitev
V poletnih mesecih, ko organizem
zahteva več tekočine, prijajo čaji iz
zdravilnih rastlin, ki obenem tudi
krepijo organizem. Čaj pijemo
topel ali hladen cel dan.
Mešanica:
10 g plodov šipka,
10 g jabolčnih olupkov,
15 g mete,
15 g listov koprive.

Čaj za čiščenje krvi
I. kontinentalna varianta
10 g korenin regrata,
10 g korenin navadnega
repinca,
15 g listov koprive,
15 g mete.

Čaj za pomiritev
Mešanica:
15 g melise,
10 g materine dušice,
15 g koprive, bršljanaste
grenkuljice.

a hr

or

Ba

II. primorska varianta
10 g žajblja,
10 g rožmarina,
15 g koromača,
15 g primorske mete.
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Priprava VE začimbe (domače
vegete)
Potrebujemo različno zelenjavo,
kot je korenje, peteršilj z listom,
zelena, koleraba, cvetača,
ohrovt, brstični ohrovt, brokoli,
pastinak in por, lahko pa dodamo
tudi koprivo, rman, bršljanasto
grenkuljico, čemaž, list koromača
in kopra. Zmeljemo v strojčku za
mletje ali naribamo v
multipraktiku. Dodamo 10 %–20
% morske soli, vse dobro
premešamo, pustimo stati 1 uro
in shranimo v čiste in suhe
steklene kozarce. Polne kozarce
prekrijemo s plastjo soli in
zapremo. Postavimo v
shrambo. Tako pripravljene
lahko stojijo tudi leto dni. Po
odprtju jih hranimo v hladilniku.
Dodajamo vsem slanim jedem.

Ba

VE začimba

food.harmony.hr : kuharica “Vegetarijanska hrana” : autor Vesna Ba

Bazilika
Izboljšuje celotni metabolizem, delovanje ledvic in mehurja, priporoča se
proti napenjanju, pomirja živce.
Listi in cvetovi se uporabljajo kot začimba v vseh slanih jedeh in pri
konzerviranju. Ima prijeten in aromatičen okus, pomembno pa je, da menja
okus jedi.

Brin
Uporabljamo ga pri zdravljenju infekcijskih boleznih pljuč, pri boleznih
želodca in črevesja, predvsem pri gastritisu, krepi odpornost telesa,
sečnih organov. Priporoča se sladkornim bolnikom, za odstranjevanje
motenj pri prebavi, pomaga pri zdravljenju revmatičnih bolezni.
Suhe plodove dodajamo vsem jedem kot začimbo. Imajo aromatičen
okus. Uporabljamo jih v čisto majhnih količinah.

Bršljanasta grenkuljica
Deluje na dihalne organe, pospešuje presnovo, krepi živce, blaži črevesne in
želodčne težave, čisti telo, uravnava holesterol, odpravlja celulit, krepi
organizem.
Ima aromatičen okus, zato se liste dodaja v manjših količinah. Surova se
uporablja kot dodatek k solatam ali kot začimba. Odlična je pri
spomladanskem čiščenju skupaj z regratom, koprivo in cikorijo.

Cikorija

or
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Liste uporabljamo kot živilo, korenino pa svežo ali posušeno kot sredstvo za
razstrupljanje. Ima grenak okus.
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Pospešuje izločanje urina, čisti kri, obnavlja organizem, odstranjuje
odvečen žolč, deluje proti potrtosti. Koristna je za sladkorne bolnike.

Gorčica
Deluje proti črevesnim in želodčnim težavam, čiru na želodcu,
pospešuje prebavo. Potrebnosejeizogibati prevelike uporabe.
Mleta semena uporabljamo kot začimbo v vseh slanih jedeh. Je ostrega
okusa in jo uporabljamo namesto popra. Dodajamo jo med pripravljanjem
hrane.

Janež
Ugodno vpliva na prebavo, krepi želodec in črevesje, deluje proti
napenjanju, pospešuje izkašljevanje.
Uporabljamo semena, ki jih predhodno zmeljemo v mlinčku za kavo kot
začimbo. Posebno je okusen v pecivih, kremah, pudingih in piškotih. Okus
je prijeten in aromatičen.

Kamilica
Deluje pri nervozi, slabi prebavi, proti krčem vseh vrst, odpravlja kamne,
težave v prsih, deluje kot antiseptik.
Zmlete cvetove uporabljamo kot začimbo v pecivih. Ima nežen okus.

Kopriva
Odlično sredstvo za čiščenje krvi, proti vnetju ledvic in sečnih poti,
pospešuje presnovo v organizmu in povečuje odpornost telesa proti
boleznim. Telo oskrbuje s krvjo in preprečuje slabokrvnost, ima diuretični
učinek, zato se priporoča revmatikom. Pomirja živce in je koristna za
dihalne poti.
Ima nevtralni okus in je brez škodljivih učinkov, zato lahko v prah
zmlete suhe liste in korenine dodajamo v vse jedi kot sredstvo za
razstrupljanje, s čimer pospešimo čiščenje celotnega organizma. Kot
sveže živilo jo nabiramo pred cvetenjem, liste rastline uporabljamo v
vseh jedeh. Po vsaki košnji zrastejo mlade rastline, tako da jih lahko
uporabljamo še v pozno jesen.

Koriander
Pospešuje prebavo, čisti črevesje, čisti kri, uporablja se proti napenjanju.
Semena zmeljemo v prah v mlinčku za kavo in dodamo slanim jedem.
Posebno okusen je v polpetih, zlivankah, pitah iz zelenjave.

Koromač
Pomirja napenjanje, pospešuje izločanje črevesnih plinov in urina,
ureja prebavo, blaži krče, zaustavlja razmnoževanje bakterij, deluje
antiseptično, odpravlja prehlade, črevesne in ledvične bolezni. Učinkovit
je pri oslabljenem in slabokrvnem organizmu.
Liste uporabljamo sveže ali suhe kot začimbo, semena pa zmeljemo v
mlinčku za kavo in dodajamo kot začimbo vsem slanim jedem. Ima
specifičen okus.

Kurja črevca

or

Semena uporabljamo v vseh slanih in sladkih jedeh, dodajamo jih med
kuhanjem. Okusna so v kruhu, piškotih, zlivankah. Lahko uporabljamo cela
semena ali pa zmleta v prah.
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Pomirja krče, krepi želodec, razkužuje črevesje, sluznico in kožo.
Zdravi ledvice, deluje proti kamnom v ledvicah in mehurju. Čisti pljuča,
ojačuje vid in sluh.
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Kumina

Koristna so pri izkašljevanju, izboljšujejo prebavo, krepijo
organizem, čistijo ledvice inmehur.
Uporabljamo jih kot živilo za solato ali dodatek solatam, v prikuhah, juhah
in vseh jedeh, v katera dodajamo liste. Je nevtralnega okusa.

Lan
Pomaga pri pljučnih, črevesnih in želodčnih boleznih, mehča sluz, deluje
očiščevalno. Lanena sluz deluje zaščitno, tako da pokriva sluznico grla,
črevesje, želodec in s tem blaži vnetja ter ščiti pred nalezljivostjo.
Semena uporabljamo v vseh jedeh, dodajamo ga med kuhanjem. Še bolje pa je, če lan
zmeljemo in posipamo po že servirani hrani. Semena lahko tudi namočimo, da spustijo
sluz, in jih nato posipamo po servirani hrani. Okus je nevtralen.
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Luštrek
Blaži prebavne motnje in migreno, deluje proti nastajanju ledvičnih
kamnov, pospešuje izločanje urina, sluzi, blaži krče, uspešno deluje pri
pojavu revme in putike.
V vseh jedeh se uporabljajo listi kot začimba. Sveže liste lahko uporabimo
za izdelavo VE začimbe.

Majaron (origano)
Pospešuje prebavo, uporabljamo ga pri prehladu, kašlju, astmi,
nespečnosti, razbijanju srca, živčnih motnjah, za krepitev organizma.
Blagodejno deluje na vse notranje organe.
Liste in cvetove uporabljamo v vseh slanih jedeh kot svežo ali sušeno in
zdrobljeno začimbo ali svežega kot VE začimbo. Ima aromatičen okus.

Materina dušica
Uporabljamo jo za zdravljenje prebavnih in dihalnih organov, krepi
želodec, živce, ublažuje kašelj, odstranjuje sluz. Deluje antiseptično,
zato se uporablja tudi pri nalezljivih bolezni.
Uporabljamo jo v vseh jedeh kot začimbo, je dober konzervans, tako da jo
uporabljamo pri pripravi ozimnice. Uporabljamo jo svežo ali posušene liste
in cvetove. Ima prijeten aromatičen okus.
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Uporabljamo liste in jagode v kuhanih in dušenih jedeh v manjših količinah.
Ima močan in aromatičen okus, znatno menja okus jedi. Okusen je v jedeh s
kislim zeljem in repo, dajemo ga tudi v kis ali olje za solate. Lahko ga
uporabljamo tudi pri pripravi ozimnice.
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Deluje antiseptično, izboljšuje prebavo, preprečuje vretje v črevesju, je
dobro sredstvo za izkašljevanje, uporablja se pri zdravljenju bronhitisa,
revmatizma, grip in prehladov.
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Lovor

Melisa
Pomirja krče, regulira prebavo, jača in krepi srce, pomirja migrene,
prebavne motnje, razbijanje srca. Uporabljamo jo pri nerednih
menstruacijah in malodušju. Izboljšuje pomnjenje, telesu daje novo
moč, deluje na vedro razpoloženje, odpravlja potrtost.
Kot začimbo jo uporabljamo v vseh jedeh. Okusna je zlasti v pecivih in
kot dodatek marmeladam. Dodajamo jo kot začimbo sladkim jedem.
Sveži ali suhi listi imajo osvežujoč okus.

Meta
Odstranjuje krče, blaži draženje na bruhanje, pomirja in krepi živce,
odpravlja prehlad, krepi, odpravlja glavobol. Ne smemo je uporabljati
preveč.

Pospešuje prebavo, deluje proti slabokrvnosti, boleznim žolčnega
mehurja, kot antibiotik, pri boleznih dihalnih organov.
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Liste dodajamo v vse slane jedi kot začimbo ali surove kot dodatek
solatam. Je pekočega okusa.
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Navadna vodna kreša

Ba

Zanimiva je zlasti pri pripravi peciv, ko sestavine mešamo z metinim
čajem ali pa v kremo dodajamo sesekljane sveže metine liste ali prah iz
suhih listov. Tudi olje in kis, v katerem smo namakali svežo meto, sta
zelo okusna. Pri pripravi marmelad in sadnih solat lahko dodamo
sesekljane metine liste. Ima prijeten in osvežujoč okus.

Navadni repinec
Čisti kri, pospešuje izločanje žolča, uporabljamo ga pri boleznih
jeter, sladkorni bolezni, pomaga pri kožnih boleznih.
Korenino uporabljamo kot sredstvo za razstrupljanje. V juhah in prikuhah
se uporablja sveža ali posušena in zmleta v prah. Ima izrazito grenak okus.

Navadni slez
Pospešuje izločanje sluzi, zdravilno deluje na dihalne organe, pomirja
črevesne in želodčne krče.
Liste uporabljamo v prikuhah, pitah, zlivankah. Ima nevtralni okus, zato ga
mešamo z bršljanasto grenkuljico, baziliko ali materino dušico. Plodove lahko
vložimo kot kapre.

Plazeča pirnica
Čisti kri, dobrodejno deluje pri slabokrvnosti, rahitisu, ekcemih, motnjah v
prebavi, boleznih mehurja, jetrih in žolču, krepi pljuča. Ne smemo je
uporabljati predolgo.
Korenino uporabljamo kot sredstvo za razstrupljanje, skupaj s korenino
regrata, koprive, navadnega repinca. Ima grenak okus.

Regrat
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Uporabljamo sveže liste pred cvetenjem, pripravljene v vseh jedeh kot
liste, v prah zmleto korenino pa kot sredstvo za razstrupljanje. Korenino
nabiramo spomladi in jeseni. Lahko ga dodajamo tudi svežega v prikuhe.
Korenina je grenkega okusa. Regratove popke lahko vložimo kot kapre.
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Zdravilno deluje na jetra in ledvice, čisti, pospešuje potenje, krepi telo,
pospešuje izločanje urina in žolča, odstranjuje strupene snovi iz telesa,
osvežuje in vrača moč, izboljšuje metabolizem, čisti kri, pomlajuje.
Uporabljamo ga pri revmi, putiki, prekomerni telesni teži, lenem
črevesju, slabokrvnosti. Pospešuje pretok žolča, čisti sluznico dihalnih
in prebavnih organov, uporabljamo ga pri sladkorni bolezni.

Liste uporabljamo kot začimbo v vseh slanih jedeh. Je grenkega
okusa. Dodaja se v mešanice sredstev za razstrupljanje.

Rožmarin
Krepi, pomaga pri slabi prebavi, pospešuje delovanje jeter in žolča,
pospešuje cirkulacijo krvi, pomirja, koristen je pri revmi.
Liste uporabljamo kot začimbo v slanih in sladkih jedeh. Posebno
okusni so piškoti s prahom iz suhih listov, prav tako olje in kis, v katerem
smo namakali vejico rožmarina. Vejico dodajamo pri kisanju zelenjave.

Smreka
Čisti kri, odganja utrujenost, zdravi bronhije, vnetje grla in pljuč, krepi
odpornost in moč.
Čaj iz mladih vršičkov uporabljamo pri peki peciva.

Šetraj
Pomaga pri črevesnih in želodčnih krčih, odpravlja vetrove,
pospešuje prebavo. Jemljemo ga v majhnih količinah.
Uporabljamo liste, sveže ali posušene, v vseh slanih jedeh. Je pekočega
okusa.

Topinambur
Zaradi velike količine inzulina so gomolji zdrava hrana za diabetike. Gomolj
se uporablja kot nadomestek za krompir. Je sladkastega okusa, tako da ga
lahko uporabljamo pri pripravi sladkega testa. Je okusen in kot sladek
čips. Za razliko od krompirja ga ni potrebno lupiti, lahko ga jemo tudi
surovega. Nekateri topinambur imenujejo sladki krompir.
Nabiramo ga od novembra do aprila, tako da ga pred uporabo
izkopljemo iz zemlje. Lahko ga damo v pesek in ga tako hranimo na
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Regulira krvni obtok, zdravi dihalne organe, povečuje odpornost
organizma, zdravilen je za črevesje in želodec, odpravlja pojav vrenja,
izboljšuje delovanje ledvic, mehurja, jeter in žolča. Deluje pri zdravljenju
sladkorne bolezni, krepi celotni organizem, regulira menstruacijo.
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Rman

hladnem mestu tudi mesec dni.

Žajbelj
Deluje kot antiseptik, uporablja se pri želodčnih težavah, pomirja
vnetje črevesja in želodca, odpravlja težave z jetri in žolčnim
mehurjem, pomirja živce, zdravi dihalne organe, krepi in čisti
organizem.
Liste uporabljamo v vseh jedeh. Ima grenak okus, zato ga dodajamo v
manjših količinah. Uporabljamo ga kot sredstvo za razstrupljanje organizma.

PR partner: recepti.hr

Digitalno izdajo je omogočil:

vegetarijanska restavracija
in catering zdrave hrane

a hr

or

Ba

food.harmony.hr

