
www.HolisticProgrmas.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypieki  
z maki razowej II 

Masa owocowa: namoczone na noc w lekko osolonej 

wodzie suszone morele lub śliwki gotować 25 minut i zagęścić 

płatkami owsianymi. Masę owocową położyć na ciasto i piec ok. 

20 minut w gorącym piekarniku. 

 

Ciasto kruche z płatkami owsianymi: 2 

szklanki mąki razowej i 1 szklankę płatków owsianych 

wymieszać z 1/2 szklanki oleju (lub masła), dodać szczyptę soli i 

trochę wody, aby zagnieść ciasto. Wysmarowaną olejem formę 

wykładać po kawałku ciastem, nakłuć widelcem, przykryć 

wilgotną ściereczką na kilka godzin. Następnie posypać 

płatkami i orzechami i piec ok. 25 minut w temperaturze 180 

stopni. 

 

Kruchy placek z suszonymi morelami: 

posiekać 1/2 kostki masła z 2 szklankami przesianej mąki 

pszennej, dodać 1/2 szklanki wody, szczyptę soli, krótko 

zagnieść ciasto, odstawić na 10 minut, a następnie rozwałkować 

je i wyłożyć do natłuszczonej i posypanej mąką formy. Ciasto 

nakłuć widelcem. 

 

Wypieki  
z maki razowej I 

Chleb razowy na zakwasie: Wyrobić miękkie ciasto 

z 2 szklanek mąki pszennej razowej i letniej wody (nie 

chlorowanej), przykryć serwetą i pozostawić na 3 dni. Następnie 

dodać do zaczynu niewielką ilość wody z rozpuszczoną solą (1 

łyżeczką), dosypać 1,5 kg mąki pszennej razowej i 0,5 l mąki 

żytniej razowej i dolać tyle letniej wody, aby ciasto było dość 

gęste. Wyrabiać około 20 min. Dodać 1 łyżeczkę kminku. 

Pozostawić w cieple na 1 godzinę, następnie krótko wyrobić i 

przełożyć do wysmarowanej olejem i wysypanej mąką podłużnej 

formy, którą wypełnić do połowy. Można posypać czarnuszką, 

makiem, płatkami owsianymi itp. Przykryć serwetką. Pozostawić 

w cieple (np. na kaloryferze) przez 3 godziny. Piec w średnio 

nagrzanym piekarniku około 1 godziny. 

 

Bułeczki z siemieniem lnianym: 3 dkg drożdży i 

1 łyżeczkę soli szarej rozpuścić w 1 i 1/3 szklanki letniej wody i 

dodać 45 dkg mąki pszennej razowej, wyrobić ciasto, przykryć 

ściereczką na pół godziny. Następnie dodać 12 dkg świeżo 

mielonego siemienia lnianego i pozostawić do wyrośnięcia. 

Formować bułeczki i wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 

przy średnim ogniu około 20 min. 

 

Ciastka z orzechami laskowymi: Wymieszać 1 

szklankę mąki pszennej razowej, 1 szklankę zmielonych płatków 

owsianych, dodać 2 łyżki oleju (lub masła), 3/4 szklanki 

siekanych orzechów laskowych, 1/4 łyżeczki soli i wodę. 

Formować okrągłe ciasteczka o grubości 2 cm i piec na 

wysmarowanej olejem blasze w ogrzanym uprzednio piekarniku. 
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Dania śniadaniowe I 

Danie z płatków owsianych: Zagotować 2 szklanki wody, 

wsypać 1/4 łyżeczki soli i 1 szklankę płatków owsianych. Gotować 10 

min., dodać 1 łyżkę siemienia lnianego, znów gotować 10 min., dodać 

1/4 szkl. rodzynek i 2 łyżki wiórków kokosowych, gotować aż do 

zgęstnienia. Dosłodzić miodem. 

 

Granola: Zmiksować pół szklanki wody z pół szklanki oleju, pół 

łyżki soli i 4 łyżkami miodu. Następnie dodać 7 szklanek płatków 

owsianych, pół szklanki zarodków pszennych, 1 szklankę orzechów, 1 

szklankę wiórków kokosowych i 1 szklankę mąki razowej. Piec W 

piekarniku przez 15 min. w temp. 170 stopni, następnie dosuszyć w 

temperaturze ok. 100 stopni przez 45 minut. Okresowo mieszać 

drewnianą łopatką. Podawać z bakaliami, mlekiem sojowym lub 

sokiem owocowym. 

 

Muesli z jabłkiem: Uprażyć 1,5 szklanki płatków owsianych 

na suchej patelni teflonowej przez około 3-5 minut, stale 

mieszając. Utrzeć jabłka na tarce i wymieszać z płatkami, z 

rodzynkami, orzechami. 

 

Zapiekanka z jabłkami: Zmiksować 1/4 szklanki wody z 1/4 szklanki 

oleju i 1/4 szklanki miodu, dodać 1 łyżeczkę wanilii, 1/4 łyżeczki soli. 

Połączyć z 2 szklankami płatków owsianych i 1 szklanką mąki 

razowej i 1/2 szklanki orzechów. Około 1 kg pokrojonych w plasterki 

jabłek wymieszać z cynamonem, ułożyć w szkle żaroodpornym, 

zasypać powstałą mieszanką. Lekko ugnieść i piec w średnio gorącym 

piekarniku około 45 min. 

 

Pasta ze słonecznika: Gotować (przez 3 minuty) pół szklanki 

nasion słonecznika w 1 i 1/4 szklanki wody, zmiksować nasiona z 1/3 

szklanki ugotowanego brązowego ryżu i 1/4 szklanki przecieru 

pomidorowego. Dodać natkę pietruszki, pokrojony 1 ząbek czosnku, 1 

łyżeczkę suszonej pokrzywy i sól. 

Pasta z zielonego groszku: Zmiksować w malakserze 1 puszkę groszku 

konserwowego, 1 łyżeczkę masła, 3 łyżki oleju, przyprawić solą, 

pieprzem ziołowym i cząbrem  

Dania śniadaniowe II 

Pasta orzechowa: zmielić w blenderze 20 dkg 

orzechów (ziemnych, włoskich; migdałów) dodać 2 łyżki oleju i 1 

łyżeczkę miodu, szczyptę soli. 

 

Pasta z pszenicy: 1 szklankę ugotowanej pszenicy 

zmielić z 3 ząbkami czosnku, dodać 3 łyżki koncentratu 

pomidorowego, 1 łyżkę masła, zieloną pietruszkę, sól i 

wymieszać. 

 

Pasta z pieczarek: Udusić pokrojoną w kostkę 1 

cebulę na oleju, dodać 40 dkg pokrojonych pieczarek i 

usmażyć. Po ostygnięciu zemleć w maszynce lub zmiksować 

w malakserze, dodać 3/4 szklanki ugotowanej kaszy 

gryczanej, 2 ząbki czosnku, jarzynkę, 1 łyżkę oleju. 

 

Pasta z soczewicy: zmiksować 1 i 1/2 szklanki 

ugotowanej soczewicy z 1/3 szklanki mleka sojowego i dodać 

1/2 szklanki oleju, sok z cytryny. Przyprawić solą, majerankiem, 

czosnkiem. 

 

Pasta z soi: Zmiksować 2 szklanki ugotowanej soi 

(ciepłej), dodać 2 uduszone na oleju cebule i 1 łyżkę majeranku. 

Dodać 1/2 koncentratu pomidorowego i sól. 

Masło czosnkowe: Utrzeć masło z drobno posiekanym 

czosnkiem (albo przeciśniętym przez praskę do czosnku), 

osolić. 
 

Koktajl bananowy: Zmiksować 1 szklankę mleka 

sojowego z bananem i 1 łyżką wiórek kokosowych. 

 

 

Mleko sojowe: Zalać wodą pół szklanki soi na noc, 

następnie zmiksować soję z l szklanką wody, przecedzić przez 

lniane płótno. Pozostałą soję zmiksować z 2 szklankami wody i 

przecedzić. Mleko gotować przez 3 min. Dodać 1/2 łyżeczki soli 

i l łyżeczkę miodu. 
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ZBOZA 

 

Zapiekanka z kaszy i grzybów: Cebulę udusić na 

oleju, dodać 30 dkg pokrojonych pieczarek. Wymieszać z 2 

szklankami ugotowanej kaszy (gryczanej, jęczmiennej, jaglanej 

lub ryżu). Przyprawić ziołami, solą, pieprzem. Zapiekać w 

naczyniu ogniotrwałym. Zamiast grzybów można dodać różne 

warzywa. Posypać zieloną pietruszką. 

 

Kiełkowanie pszenicy: na noc namoczyć ziarno 

pszenicy, następnie przełożyć do słoika (lub specjalnej 

kiełkownicy) i 2 razy dziennie płukać na sitku. Po 5 dniach 

pszenica jest skiełkowana i nadaje się do spożycia. 

Analogicznie można kiełkować inne nasiona (słonecznik 

łuskany, pestki dyni, nasiona rzodkiewki, lucerny, soi itp.). 

Kasza gryczana gotowana: 1 szklankę kaszy 

gryczanej zalać 1 i 1/2 szklanki wrzącej wody, dodać 1 łyżeczkę 

soli zagotować, przykryć przykrywką i na małym ogniu 

gotować15 min. 

Kasza kukurydziana: Zagotować 3 szklanki wody, dodać 

szczyptę soli, wsypać 1 szklankę kaszy kukurydzianej, gotować 

na małym ogniu około 20 min.  

Ryż brązowy gotowany: Zalać 1 szklankę ryżu 1,5 

szklanki wody, dodać szczyptę soli i gotować do miękkości. W 

szybkowarze czas gotowania wynosi 50 min. 

Dania śniadaniowe I 

 

Pszenica gotowana: 1 szklankę pszenicy wymyć i zalać 

na noc 3 szklankami wody, następnie gotować 20 min, pod 

koniec gotowania osolić i przelać do termosu na kilka godzin lub 

dogotować na płytce ok. 2-3 godzin. Pszenicę można też 

gotować na małym ogniu około 2,5 godziny lub w szybkowarze 

30 min. Posolić pod koniec gotowania.Pszenica nie wymaga 

moczenia, gdy jest wstępnie lekko wyprażona na wysmarowanej 

olejem patelni. W czasie prażenia stale mieszać, żeby się nie 

przypaliła. 

 

Kasza jaglana z kalafiorem i cebulą: Uprażyć 

1 szklankę kaszy jaglanej na suchej patelni. Do szybkowaru 

włożyć uduszoną z olejem cebulę, surowy kalafior, wsypać 

kaszę, wlać 3 szklanki wody, dodać szczyptę soli. Gotować 50 

minut na małym ogniu, następnie ugnieść jak ziemniaki. 

 

Pęczak gotowany: Namoczyć 1 szklankę pęczaku na 

noc w 3 szklankach wody, posolić, gotować 10 min., następnie 

zmniejszyć ogień i gotować na płytce około 1 godziny. W 

szybkowarze pęczak gotuje się szybciej. 

 

Kasza jaglana z rodzynkami: Zagotować 4 

szklanki wody, dodać 3/4 łyżeczki soli, 1 szklankę kaszy jaglanej 

i gotować 1 godzinę. Pod koniec gotowania dodać 2 łyżki 

rodzynek i 1 łyżeczkę miodu i wymieszać. 
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RYBY I DODATKI 

Ryba pieczona: Włożyć oczyszczoną rybę (np. pstrąga) 

do żaroodpornego półmiska, wysmarowanego tłuszczem. 

Posypać 6 łyżkami drobno posiekanej zielonej pietruszki i 6 

łyżkami posiekanej cebuli, Pokropić olejem, posolić, dodać 

przyprawy (kminek, rozmaryn). Wstawić na 20 minut do 

gorącego piekarnika i w czasie pieczenia okresowo polewać 

sosem. 

 

Ryba pieczona z warzywami: Ułożyć w szkle 

żaroodpornym oczyszczoną rybę, posypać jarzynką, obłożyć 

pokrojoną w krążki cebulą i pokrojonymi w grube plastry 

warzywami (marchew, seler, pietruszka, kalafior) i upiec w 

piekarniku. 

Majonez sojowy: Zmiksować 1 szklankę ugotowanej, 

gorącej soi z 1 szklanką wody. Jak ostygnie dodać pół łyżki soli, 

2 łyżki sproszkowanej suszonej cebuli, ząbek czosnku i 

zmiksować z 1 szklanką oleju (dolewać powoli). Dodać 3 łyżki 

soku z cytryny. 

Sos pieczarkowy: Pokrojone pieczarki udusić w niedużej ilości 

wody z pokrojoną cebulą. Dodać liść laurowy, pieprz, sól, 

zagęścić mąką. 

 

Krem zbożowy: 4 łyżki mąki razowej odsianej 

rozmieszać w 1/2 szklanki zimnej wody i wlać do l i 1/2 szklanki 

wrzącej wody i zagotować, stale mieszając. Sos chrzanowy: do 

sosu użyć 10 łyżek kremu zbożowego, dodać 2 łyżki chrzanu i 1 

łyżkę oleju, sól do smaku i zagotować. 

Krem zbożowy z bakaliami: Do kremu zbożowego (przepis 

powyżej) można dodać owoców, orzechów, rodzynek i posypać 

wiórkami kokosowymi. 

KOTLETY 

Kotlety z kaszy gryczanej: 1 szklankę płatków 

owsianych zalać małą ilością wrzącej wody i pozostawić na 15 

min. Osobno ugotować 1 szklankę soczewicy i 2 szklanki kaszy 

gryczanej. Pokrojone 2 cebule wraz z 20 dkg pieczarek 

poddusić na oleju, dodać pokrojone 3 ząbki czosnku, przyprawę 

“Jarzynkę”. Połączyć płatki z kaszą, soczewicą oraz cebulą i 

pieczarkami. Można zagęścić bułką tartą. Formować kotleciki i 

smażyć obtoczone w otrębach. 

 

Kotlety sojowe mielone: Zmielić ugotowaną soję i 

pszenicę w równej proporcji, dodać podduszone na oleju 

pieczarki z cebulą. Przyprawić majerankiem, pieprzem, solą, 

dodać białko jaja, formować kotlety, panierować w sezamie i 

smażyć na oleju. Można też upiec w foremce jak pasztet. 

 

Kotlet z proteiny sojowej: Na ok. 10 min. zalać 

wrzącą wodą (z dodatkiem jarzynki) kotlety z proteiny sojowej. 

Następnie lekko odcisnąć, obtoczyć w otrębach i smażyć. 

Kotlety można kupić w sklepie ze zdrową żywnością. 

 

Kotlety z soczewicy: 2 szklanki płatków owsianych 

zalać na 15 minut niewielką ilością wrzącej wody. Ugotować 1 

szklankę soczewicy. Udusić na oleju 2 pokrojone cebule. 

Połączyć płatki z cebulą, soczewicą i 2 łyżkami skiełkowanej 

pszenicy. Przyprawić jarzynką. Można też zagęścić bułką tartą. 

Formować kotlety, obtoczyć w sezamie i smażyć. 

 

Placki selerowe: 1/2 szklanki płatków owsianych zalać 

wrzącą wodą, odstawić na 10 min., dodać starty mały seler, 1 

łyżkę siemienia lnianego, sól, wodę i usmażyć jak placki 

ziemniaczane. 
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WARZYWA.GOTOWANE I 

 

Gulasz warzywny: Ugotować 3 szklanki grochu i 

zmiksować w blenderze, dodać do gotującego się grochu 

pokrojone w duże kawałki warzywa, takie jak: cebulę, marchew, 

seler, rzepę itp., dodać sól, ziele angielskie, liść laurowy, 

pieprze, majeranek, 2 łyżki oleju i udusić do miękkości. 

Papryka faszerowana ryżem z warzywami: 1/2 szklanki 

ugotowanego ryżu brązowego wymieszać z pokrojoną w talarki 

marchwią, pokrojonymi w kostkę pomidorami, uduszoną na 

oleju cebulą i natką pietruszki. Przyprawić solą i pieprzem. 

Faszerować wydrążone papryki, podlać wodą i udusić. Pod: 

koniec dodać sól i łyżkę oleju. 

Kapusta czerwona: 5 minut gotować poszatkowaną czerwoną 

kapustę, przecedzić, dodać soku z cytryny i oleju. Przyprawić 

solą.  

 

WARZYWA.GOTOWANE.II 

 

Bigos jarski: Zalać wrzącą wodą 1/2 szklanki proteiny 

sojowej i gotować 15 min. Udusić pokrojoną cebulę z olejem i 2 

łyżkami wody, następnie dodać 2 łyżki mąki. Poszatkowaną 

kapustę dodać do cebuli, zalać małą ilością wrzącej wody i 

ugotować, dodać pieprz ziołowy, majeranek, czosnek, sos 

sojowy, namoczone suszone śliwki. Wymieszać z proteiną. 

Leczo jarskie: Udusić pokrojoną cebulę z czosnkiem na oleju z 

dodatkiem niewielkiej ilości wody. Dodać pokrojonego w kostkę 

kabaczka lub surową paprykę, przecier pomidorowy, zieloną 

pietruszkę, sól, pieprz. Gotować przez 20 minut. 

Gołąbki jarskie: Kapustę włożyć do wrzącej wody i oddzielić 

liście. Grzyby ugotować w małej ilości słonej wody. Cebulę 

zrumienić na oleju i połączyć z grzybami i z 3/4 szklanki 

ugotowanego ryżu brązowego. Przyprawić solą i pieprzem. 

Farsz zawijać w liście kapusty, podlać wrzącą wodą, udusić do 

miękkości. Pod koniec gotowania posolić, dodać 1 łyżkę oleju, 

przecier pomidorowy i przyprawić jarzynką. Podobnie można 

wypełnić farszem wydrążony kabaczek i udusić. 

Gulasz z proteiny sojowej: namoczyć w gorącej wodzie z 

dodatkiem jarzynki - kostki proteiny sojowej, następnie obtoczyć 

je w mące i podsmażyć na oleju. Kostkę zalać roztworem 

jarzynki, dodać liść laurowy, przyprawić pieprzem i ugotować. 
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ZUPY 

 

Żur: 1,5 szklanki mąki pszennej razowej, zalać 1 l 

przegotowanej, letniej wody, dodać skórkę chleba razowego, 

pozostawić na 4 dni w ciepłym pomieszczeniu, przykryć gazą, 

Przecedzić i przechowywać w lodówce. 

Ziemniaki pokroić i zalać wrzącą wodą, ugotować, dodać sól, 

wlać zakwas, dodać cebulę uduszoną na oleju. Przyprawić żur 

roztartym ząbkiem czosnku, sosem sojowym. 

 

Zupa jarzynowa: Rozgrzać na patelni olej, wrzucić 

pokrojone jarzyny (marchew, seler, por, kalafior), dodać sól i 

zmniejszyć ogień i krótko dusić pod przykryciem. W czasie 

duszenia można dodać trochę wody. Następnie dodać kaszy 

(np. jęczmiennej), przyprawy (majeranek, czosnek, liść laurowy, 

bazylia itp.) zalać wodą, posolić i ugotować zupę. Pod koniec 

gotowania można zupę zabielić jogurtem, dodać koperku lub 

zielonej pietruszki, sosu sojowego. W ten sposób można 

gotować zupę ogórkową, barszcz (dodać kiszonego barszczu), 

kapuśniak, zupę pomidorową, grochową, rybną, z soczewicy itp. 

 

Zupa cebulowa: Pokroić w krążki 5 cebul, zalać 3 

szklankami wrzącej wody, posolić, ugotować i zmiksować. 

Ugotowane 3 marchwie w 1 i 1/2 szklanki wrzącej wody i dodać 

sól. Wywar z marchwi dolać do zupy cebulowej. Dodać 1 i 1/2 

łyżki oleju sojowego. Przyprawić bazylią. Posypać koperkiem 

lub zieloną pietruszką. Podawać z grzankami z podsuszonego 

chleba razowego, pokrojonego w kostkę. 

 

Chłodnik: 1 litr mleka zsiadłego wymieszać z pokrojonym w 

paski surowym ogórkiem, ugotowaną i pokrojoną botwinką, 

pokrojonymi w plasterki rzodkiewkami. Posypać szczypiorkiem i 

koperkiem. Przyprawić solą. 

WARZYWA SUROWE 

 

Surówka z selera: Utrzeć seler z jabłkiem, dodać sok z 

cytryny, rodzynki, posiekane orzechy, lekko osolić i dodać 

niewielką ilość przegotowanej wody. 

 

Surówka z kapusty pekińskiej: Kapustę, jabłko, 

marchew i ogórek kiszony zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 

Por pokroić w cienkie plasterki. Wymieszać z 2 łyżkami kiełków 

sojowych, dodać sos z 3 łyżek oleju i 1 łyżki musztardy. Posolić 

do smaku. 

 

Ogórek faszerowany sałatką warzywną: 

Przekroić wzdłuż obrany ogórek i wydrążyć miąższ. Faszerować 

sałatką z drobno pokrojonej papryki, ogórka kiszonego, 

pomidora, zielonej pietruszki, szczypiorku. 

 

Sałatka z soczewicy: Pokroić w kostkę kiszony ogórek 

i małą cebulę, dodać 1/2 szklanki gotowanej soczewicy, sosu 

sojowego, oleju i soli. 

 

Uwaga! Wszystkie surówki, zamieszczone w przepisach 

diety warzywno-owocowej, można stosować w zdrowym 

żywieniu. Surówki można wzbogacić przez dodanie oleju, 

majonezu, kiełków nasion, kwasu mlekowego, sosu sojowego i 

wszelkich przypraw ziołowych. 


