
D E SER Y  
  

Chlebek słonecznikowy 

 

 2 szklanki nasion słonecznika, nie 

moczone, zmielone na mąkę   

 1/2 łyżeczki soli  

 2 łyżeczki kardamonu  

 1/8 łyżeczki pieprzu cayenne  

 1/4 szklanki nasion lnu, nie 

moczonych, zmielonych na mąkę  

 1/4 szklanki tahini  

 1 żółta/czerwona papryka  

 1/2 szklanki wody  

 

Wszystkie składniki poza wodą należy zblendować lub zmiksować aż do uzyskania 

jednolitej masy. Dodać powoli wody, do uzyskania gęstego i lepkiego ciasta. 

Odwadniać w dehydratorze. 

 

 

Chleb jabłkowo - migdałowy 

 

 1 szklanka migdałów 

 1 szklanka nasion lnu 

 2 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżeczka soli morskiej 

 2 średnie jabłka, starte na tarce 

 1/4 szklanki syropu klonowego 

 około 1/4 szklanki wody 

 2 łyżki tłuszczu kokosowego 

 

Suche składniki wymieszać w jednej misce. 

Jabłka, syrop, wodę, tłuszcz zmiksować aż do połączenia składników, następnie 

dodać suche i ponownie zmiksować. Odstawić na 10-15 minut aż masa zgęstnieje. 

Suszyć w dehydratorze. 

 

 

Surowy chlebek/pumpernikiel 

(przepis Victorii Boutenko) 

 

Surowy chlebek 

 3 kubki wody 

 

 



 5 marchewek 

 5-6 łodyg selera 

 1/2 cebuli 

 4 ząbki czosnku  

 1/2 kubka soku z cytryny 

 1 ostra papryka (jalapeno) 

 1 łyżka stołowa soli morskiej 

 1 kubek rodzynek 

 3 kubki siemienia lnianego 

 1 łyżeczka kminku 

 1 łyżekcza kolendry 

 1/2 kubka ziaren sezamu 

 

1. Obrać marchew i seler, pokroić na drobne kawałki. 

 

   
 

2. Wrzucić marchew do blendera z taka ilością wody, by pokryła marchew w 

blenderze. Zblendować marchew i wlać miksturę do miski. Po czym to samo zrobić z 

selerem. 

 

   
 

3. Pokroić cebulę, czosnek i paprykę jalapeno, dodać sok z cytryny. Wrzucić 

wszystko do blendera i zalać odrobiną wody, tak by pokryła wszystko w blenderze. 

Zmieszać wszystko i dodać do miski z marchewką i selerem. 

 



   
 

4. Zalać rodzynki 1 szklanką wody i odstawić na 20 minut. Po czym wlać wszystko z 

wodą do blendera i zmiksować. Wlać do miski z resztą warzyw. 

 

  
 

5. 3 szklanki siemienia wrzucić (stopniowo, tylko po 1 szklance na raz ) do 

wysokoobrotowego belndera lub młynka do kawy (tyle ile się zmieści). Zmiksować 

na drobno. Po zmiksowaniu całego siemienia na mąkę wrzucić do miski z resztą 

warzyw i rodzynek i miksować rękoma aż do uzyskania jednolitej masy. 

 

   
 

6. Przygotować tacę dehydratora, nałożyć 3-4 łyżki masy na tacę i rozsmarować 

jednolicie, posypać ziarnami sezamu i włożyć do dehydratora na 10-12 godzin. 

Temperaturę nastawić na około 105F lub 41C. 

 



   
 

7. Po 10-12 godzinach wyjąć chlebek z dehydratora. Konsystencja jest super, bo jest 

miękka i można zrobić z tego nawet zawijańce. Chlebek pokroić na takie kształty i 

wymiary jakie tylko podoba się i gotowe! Można robić kanapeczki. 

 

  
 

  
 

 

 

Chleb pomidorowy 

 

 5 dużych, posiekanych pomidorów  

 1 szklanka suszonych pomidorów 

 ⅕szklanki nasion słonecznika  (mogą 

być moczone) 

 ⅖  szklanki zmielonego siemienia 

lnianego 

 1 łyżka sosu tamari lub nama shoyu 

lub soli morskiej 

 1 łyżeczka suszonego oregano  

 2 łyżeczki suszonej bazylia 

 1 ząbek czosnku  

 



 czarny pieprz   

 

Pomidory suszone jeśli nie są z oleju należy je namoczyć w ciepłej wodzie prze ok. 30 

minut. 

Wymieszać wszystkie składniki na gęsta i jednolitą masę, suszyć w dehydratorze. 

 

 

Ciasteczka witariańskie  

 

 moczone: orzechy włoskie, migdały,  

pistacje, orzechy nerkowca 

 moczone: rodzynki, żurawina, daktyle, 

morele  

 wiórki kokosowe, mielone orzechy 

włoskie 

 

Składniki poza wiórkami i odrobiną pistacji 

zblendować, formować ciasteczka obtaczać w 

pozostawionych składnikach, powstrzymać się od jedzenia i wstawić do lodówki do 

stwardnienia, a potem już odlecieć w siódme niebo. 

 

 

Surowe "batoniki" (nut bars) 

 

 2 szklanki  mieszanki z orzechów takich jakie 

lubisz najbardziej (ja użyłam nerkowce, 

migdały, orzechy włoskie i pestki z dyni)  

 1/5 szklanki nasion siemienia lnianego 

 1 jabłko, pół szklanki jagód  goji, 1/5 szklanki 

zwykłych jagód (owoce też dowolne, ja 

akurat takie miałam) 

 1 szklanka rodzynek 

 

Sposób przygotowania: 

1) orzechy wrzucić należy do robota kuchennego lub młynka do kawy i rozdrobnić 

na kawałki (nie za drobno jednak). po czym wrzucić mieszankę do dużej miski 

2) siemię lniane też wrzucić do młynka po kawie jednak osobno i zmielić drobno na 

mączkę. 

3) owoce  z odrobiną wody wrzucić do blendera i zblendować po czym dodać 

siemię lniane i blendować jeszcze troszkę by się wszysko zmieszało na papkę. Po 

czym wszystko wrzucić do dużej miski z orzechami. 

4) Wszystko razem wymieszać i dodać szklankę rodzynek i około 2-3 łyżki miodu 

lub syropu agawe. 

 

 



5) Mieszankę rozsmarować na tacach dehydratora lub piekarnika i suszyć do 

momentu aż są chrupiące. 

 

 

Surowe ciasteczka 1 

 

 1 kubeczek orzechów włoskich 

namoczonych w wodzie przez co 

najmniej 2 godziny 

 2/3 kubeczka rodzynek (można użyć 

daktyle), ja dodałam dwa daktyle by 

masa była bardziej lepka 

 1 kubeczek wiórków kokosowych 

 około 4 łyżek stołowych surowego 

sproszkowanego kakao lub chlebka 

świętojańskiego (ang. carob) 

 

Namoczone orzechy zmiksować w blenderze, masę przełożyć do miski. 

Rodzynki i wiórki kokosowe (ew. daktyle) zblendować razem i włożyć do miski z 

orzechami. Dodać kakao. Wszystko wygnieść rękoma, uformować kuleczki, każdą 

obtoczyć w wiórkach kokosowych 

 

 

Surowe ciasteczka 2 

 

 garść nerkowców 

 garść orzechów włoskich 

 garstka migdałów 

 pół szklanki wiórków kokosowych 

 6-7 daktyli 

 

Wszystkie rodzaje orzechów namoczyć 

najpierw w wodzie przez około 4 godziny, 

po czym wszystkie składniki  (oprócz 

daktyli) wymieszać razem w robocie 

kuchennym. Zmiksowaną masę podzielić na 2 części.  

 

Połowę wyjąć, a do reszty dodać surowy puder czekoladowy, lub niesłodzone kakao 

w proszku i wymieszać jeszcze raz (wtedy ciasteczka  nie będą w 100% surowe, ale 

wciąż przepyszne i przezdrowe). Gotową masę kakaową wysypać do drugiej 

miseczki.  

 

 

 



Z daktyli wyjąć pestki i miksować je aż do uzyskania jednej wielkiej, miękkiej  i 

lepkiej kulki. Wyjąć ją z miksera, rozdzielić na 2 części i dodać do dwóch miseczek ze 

zmiksowanymi orzechami. Każdą wymieszać do uzyskania jednej wielkiej  

daktylowo-orzechowej kulki.  Gdy już gotowa ulepić małe ciasteczka w kształcie, 

jaki wam się podoba. 

 

 

Ciasteczka 

 

 1 szklanka migdałów moczonych w 

wodzie przez 6-8 godzin 

 1 szklanka wiórków kokosowych 

(niesłodzonych surowych) 

 1 łyżka stołowa agave lub 2-3 daktyle 

 3 łyżki stołowe surowego kakao lub 

carob powder  

 ½ łyżeczki cynamonu 

 2/3szklanki rodzynek 

 szczypta soli 

 

Wszystko razem wrzucić do robota kuchennego i miksować aż do uzyskania 

pożądanej konsystencji (jeżeli lubicie grudkowatą to miksujcie to krócej. Ja tym 

razem zrobiłam bardziej gładką i miksowałam wszystko nieco dłużej, wyłączając raz 

na jakiś czas robot by zeskrobać  w środek  masę, która osadziła się na jego 

ściankach.  

Uzyskane ciasto podzielić na 3 części – jedną obtoczyć w wiórkach, drugą w kakao 

(carob powder), a z trzeciej zrobić kanapki ciasteczkowe, tzw. surowe oreao cookies 

 

 masa na krem do kanapek ciasteczkowych 

 szklaneczka orzechów nerkowca 

 4 daktyle odrobina wody 

 odrobina ekstraktu waniliowego 

 

Wszystko wrzucić do wysokoobrotowego blenedera lub robota kuchennego. 

Zmiksować aż do uzyskania gładkiej konsystencji kremu po czym wstawić masę do 

lodówki na 20 minut lub zamrażarki na 10. 

Wszystkie ciasteczka dobrze jest wstawić do lodówki  na jakieś 15-20 minut przed 

podaniem. 

 

 

 

 

 

 



 Krakersy z siemienia lnianego (Flax Seed Crackers) 

 

 3 kubki siemienia lnianego 

 1,5 kubka pestek słonecznika 

 1,5 kubka pestek z dyni 

 1,5 ziaren sezamu 

 

Wszystkie nasiona moczyć przez noc, 

około 8 godzin. Następnie z wszystkich 

nasion odsączyć wodę. Z siemienia 

lnianego zrobi się taka papka jakby 

galaretka, tak ma być. Wrzucić wszystkie 

składniki do dużej miski.  

 

W blenderze zmiksować lub bardzo drobno pokroić: 

 

 3 ząbki czosnku 

 2 łodygi selera 

 ½  czerwonej papryki 

 ½  łyżeczki   pieprzu cayenne  

 ½  cebulki 

 2,5 łyżek  stołowych DULSE lub 1 soli morskiej 

 ½  kubka pietruszki 

 

Wszystko to razem wymieszać, potem nakładać za pomocą łyżki stołowej na tacki 

dehydratora i uformować kształt, jaki nam odpowiada: kwadratowy, trójkątny lub 

okrągły. Pozostawić w dehydratorze na około 2 dni w temperaturze nie wyższej niż 

40.6 °C lub 105 °F 

 

 

Babeczki (muffinki) w wersji raw food 

 

Babeczki  - ciasto 

 2 szklanki orzechów nerkowca  

 1 szklanki mąki owsianej *  

 ⅕ szklanki syropu z  agawy / syropu 

klonowego / miodu 

 2 łyżki wody 

 2 łyżki soku z cytryny  

 szczypta soli morskiej 

 

 

 



Wszystkie składniki dokładnie zblendować. Foremki, lub blachę na muffinki 

koniecznie wyłożyć folią spożywczą. Nakładać ciasto i suszyć w dehydratorze, lub w 

piekarniku, albo wstawić do lodówki by masa zastygła.  

 

*Surową mąkę owsianą robimy tak: mielimy owies w młynku do kawy i już gotowe.  

 

Masa - nadzienie 

 1 ½ szklanki namoczonych daktyli 

 ½ szklanki soku pomarańczowego, wyciśniętego z pomarańczy 

 2 pokrojone jabłka 

 1 łyżeczka przyprawy (np. do piernika)  

 1 szklanka posiekanych rodzynek 

 szczypta soli morskiej 

 

Wszystkie składniki z wyjątkiem jabłek i rodzynek zblendować. Dodawać jabłka i 

rodzynko stopniowo. Składniki powinny być połączone, ale nie zblednowane na 

gładką masę. 

Babeczki - ciasto wyjąć z foremek i folii, nakładać masę do około 2/3 wysokości. 

 

Polewa do babeczek 

 1 ½ szklanki orzechów nerkowca  

 1 łyżka soku z cytryny  

 szczypta soli morskiej 

 3 łyżki tłuszczu kokosowego  

 ⅕ szklanki syropu z agawy  

 około ½ szklanki wody  

 

Wszystkie składniki blendujemy na bardzo gładką masę. Polewamy wcześniej 

zrobione babeczki, tak by masa za bardzo nie wypływała na zewnątrz. 

 

Posypka 

Szczypta gałki muszkatałowej. 

 

 

Kokosanki na surowo 

 

 2 szklanki wiórków kokosowych 

 1 szklanka surowego kakao, carob powder 

lub normalnego kakao 

 1/3 szklanka surowego miodu lub syropu 

agave 

 1 łyżka masła/oleju kokosowego 

 
 



Składniki wsypać do miski i wymieszać ręką, następnie uformować kuleczki. 

Wstawić do lodówki, żeby stężały. 

 

 

Sezamki raw food cytrynowo – imbirowe 

 

Składniki 

 1/2 szklanki pulpy migdałowej lub mąki* 

 2 łyżki surowego tahini  

 1/4 szklanki syropu agawy  

 sok i skórka z 1 cytryny (ok. 3 łyżki soku)  

 3 łyżki świeżo startego imbiru  

 szczypta soli  

 6 łyżek białego sezamu  

 2 łyżki czarnego sezamu 

 

Wykonanie 

W średniej misce wymieszać razem: miąższ migdałowy, tahini, agawę, cytryny, 

imbir i sól, aż dobrze zostaną połączone. Wyłożyć na odwadniacz i posypać dwoma 

rodzajami sezamu. Odwadniać. 

* Pulpę migdałową można użyć z wykonania mleka migdałowego, natomiast mąkę 

uzyska się miksując w młynku do kawy całe, nie moczone migdały. 

 

 

Sernik owocowy 

 

Baza 

 ½ szklanki moczonych migdałów 

(osobiście proponuję część obrać ze 

skórki) 

 ½ szklanki daktyli bez pestek 

 ⅕ łyżeczki soli morskiej 

 

Masa biała i różowa 

 ⅓ szklanki tłuszczu kokosowego 

 ⅓ szklanki miodu lub syropu z agawy 

 1 ½ szklanki moczonych orzechów nerkowca 

 sok z 1,5 cytryny 

 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub 1 laska wanilii 

 1 szklanka mrożonych malin (lub inne owoce) 

 

 

 



Baza - migdały zblendować z solą do uzyskania małych kawałków. Zbyt długo 

miksowane wydzielą swój naturalny olej i nasza baza będzie zbyt rzadka. Bazę 

wyłożyć do formy. 

 

Masa biała - W  garnuszku rozpuścić syrop z agawy (lub miód) z tłuszczem 

kokosowym. 

 W robocie zmiksować nerkowce z rozpuszczonym syropem/miodem i olejem 

kokosowym, sokiem z cytryny i ekstraktem waniliowym do uzyskania kremu. ⅔ 

masy wyłożyć na bazę naszego ciasta. 

 

Masa różowa -  Do pozostałej ⅓ masy białej dodać mrożone maliny. Wyłożyć na 

ciasto. 

 

Chłodzić w zamrażarce co najmniej 3 godziny. Na pół godziny przed podaniem 

przenieść w temperaturę pokojową. 

 

 

Witariański tort (jabłecznik/szarlotka) 

 

Składniki na bazę 

 2 filiżanki namoczonych migdałów  

 1 filiżanka daktyli - jeśli są suszone również 

warto je namoczyć 

 1 łyżeczka skórki z pomarańczy 

 

Składniki na masę jabłkową 

 pokrojone w kostkę jabłka, moczone w soku z 

pomarańczy (nie z kartonu!, ale wyciśniętym z 

owoców) 

 pokrojone w plasterki jabłka (idealnie by było 

innej odmiany niż poprzednie), moczone w 

soku z jabłek 

 zblendowane daktyle moczone w soku jabłkowym 

 posiekane moczone orzechy włoskie 

 1 filiżanka rodzynek moczonych wcześniej 

 gałka muszkatałowa 

 cynamon 

 skórka z cytryny, około 1 łyżeczki 

 

Składniki na krem migdałowy 

 około 1,5 filiżanki moczonych i obranych ze skórki migdałów 

 laska wanilii 

 moczone daktyle razem z wodą 

 



 

Baza:  

Wszystkie składniki blendujemy w robocie kuchennym na gładką masę. Wykładamy 

ją na posmarowany jakimś olejem (np. lnianym) głębszy talerz, formę do ciasta.  

 

Masa jabłkowa: 

Wszystkie składniki na masę mieszamy i lekko ugniatając wykładamy na pierwszą 

część. 

 

Krem migdałowy 

Wszystkie składniki blendujemy na gładką masę. Wykładamy na ciasto i wstawiamy 

na jakiś czas do lodówki. Całość można posypać mielonymi orzechami, tartymi 

jabłkami. 

 

 

Ciasto jabłkowo - mangowe (Mango - Apple pie) 

 

 3 kubki migdałów ( moczonych 

wcześniej przez około 3 godz.) 

 1 ½  kubka daktyli 

 2 kubki suszonego mango i jabłek (lub 

innych owoców które lubicie) 

zamoczonych w 2 szklankach 

filtrowanej wody( moczone przez około 

30 minut) 

 

 

1.  Zmiksuj migdały na drobne kawałeczki w robocie kuchennym, nie miksuj ich 

jednak za długo, bo wtedy migdały zaczną wydzielać naturalnie zawarty w nich olej 

co zmienia ich konsystencję. Przełóż zblendowane migdały do dużej miski. 

2. Do robota kuchennego wrzuć daktyle i miksuj, aż uzyskasz konsystencję papki. 

Następnie wrzuć je do miski z migdałami i wymieszaj, aż uzyskasz jedną wielką 

„kulę”. Zanim to zrobisz polecam posypać ręce zmiksowanymi migdałami, żeby 

daktyle do rak się nie przylepiły. Ulepioną kulę rozprowadź na talerzu formując 

podstawę dla farszu/wypełnienia z mango i jabłek 

 3. Mango i jabłka wrzucić do blendera razem z wodą, w której się moczyły i 

miksować do uzyskania konsystencji papki. Papkę wylać na talerz pokrywając 

pierwszą warstwę z migdałów i daktyli. 

4. Włożyć ciasto na 3 godz. do lodówki lub na godzinę do zamrażarki. Ciasto jest 

przepyszne i nie potrzebuje żadnego dodatkowego cukru. 

 

 

 

 



 Nadziewane daktyle 

 

 porcja daktyli z pestkami 

 wiórki kokosowe 

 żurawina 

 popping z amarantusa 

 orzechy: brazylijskie, włoskie, pistacjowe, 

laskowe, pekan, nerkowca, migdały 

 2 banany lub odrobina wody 

 

Z orzechów pozostawić po 2-3 łyżki pistacji i migdałów. Pozostałe namoczyć na noc. 

Następnego dnia moczone orzechy zblendować z bananem, żurawiną i wiórkami 

kokosowymi, w razie konieczności dodać odrobinę wody. Masa powinna być 

grudkowata.  

Z daktyli usunąć pestki tak by owoc był przekrojony na pół. Nadziewać każdy 

daktyl masą orzechową, tak by delikatnie wychodziła na brzegi.  

Pistacje posiekać, a migdały zemleć w młynku na mąkę. Ciasteczka obtaczać w 

pistacjach, mączce migdałowej lub poppingu. Przechowywać w lodówce. 

 

 

Miętowe lody kanapkowe 

Lody w wersji nieco bogatszej od James’a Russell’a 

 

Zielony krem lodowy 

 2 filiżanki orzechów nerkowca, 

 ½ filiżanki tłuszczu kokosowego, 

 ⅕ filiżanki syropu z agawy (lub miodu), 

 laska wanilii lub koncentrat waniliowy, 

 1 filiżanka mleka migdałowego (przepis 

na mleko),  

 1 łyżeczka soku z cytryny, 

 1 filiżanka świeżej mięty (listki). 

 

Laskę wanilii należy rozciąć i wyskrobać z niej cały miąższ, dodać resztę składników 

i bardzo dokładnie zblendować. Podzielić na 2 porcje i włożyć w foremkach do 

zamrażarki.  

 

Orzechowe wafelki 

 ½ filiżanki orzechów nerkowca, 

 3 łyżki karobu (lub zwykłego kakao), 

 ⅕ filiżanki masła kakaowego, 

 ½ łyżeczki soku z cytryny, 

 3 łyżki syropu z agawy, 

 

 
 

 

 

 



 ⅕ filiżanki mleka migdałowego, 

 ½ filiżanki posiekanych orzechów pistacjowych, 

 opcjonalnie mąka orzechowa (zmielone na miałko dowolne orzechy). 

 

Wszystkie składniki poza pistacjami zblendować. Następnie wymieszać z 

posiekanymi orzechami. Uformować 4 wafle, wielkości takiej jak lody. Wyłożyć na 

papier i wstawić do lodówki lub zamrażarki. 

Lody wyjąć przed podaniem około 1 godziny, przekładać waflami. Udekorować 

posiekanymi orzechami lub mietą.  

 

Uwaga ! 

Pistacje przed siekaniem dobrze jest namoczyć, aby pozbyć się soli. 

 

 

Klementynkowe lody (lody manadrynkowe) 

Przepis od James’a Russell’a 

 

 2 szklanki orzechów nerkowca  

 ½ szklanki tłuszczu kokosowego 

 ⅕ szklanki syropu z agawy lub miodu 

 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii  

 3 szklanki mleka migdałowego 

(przepis na mleko migdałowe) 

 1 szklanka soku z mandarynki 

(najsmaczniejsze są klementynki) 

 2 łyżeczki skórki z mandarynek 

 szczypta soli morskiej 

 

 Wszystkie składniki zblendować. Wstawić lody do zamrażarki. Po jakimś czasie 

zmiksować i ponownie wstawić do schłodzenia. 

 

 

Lody bananowo-malinowe 

 

 2 mrożone banany 

 garść mrożonych malin 

 łyżka stołowa surowego miodu lub syropu 

agawe czy też dwa daktyle (można też tak 

naprawdę zrobić to bez żadnego 

dosładzania) 

 

  

 



Wszystko razem zblendować z dodatkiem odrobiny wody w blenderze lub robocie 

kuchennym. Posypać mrożonymi jagódkami.  

 

 

Lody bananowe o smaku kiwi 
 

 Cztery banany zamrożone  

 dwa kiwi  

 

zblendować i gotowe 

 

 

 

 

 

 
Sorbet z mango 

 

 1 puszka z mango w syropie lub jedno dojrzałe mango 

 ok. 10 łyżek stołowych soku z cytryny/pomarańczy 

 kilka łyżek syropu w którym pływało mango  

 

Całość zmiksować blenderem. Wlać do foremek i odstawić do 

zamrożenia. Teraz powinno być słodsze, choć oczywiście 

proporcje zależą od was.  

 

 

 

 

Sorbet z arbuza 

 

 kawałek arbuza 

 odrobina wody (3 łyżki stołowe?) 

 

Miksujemy na gładką masę. Mrozimy. A potem od samego wąchania odlatujemy.  

 

 

Sorbet z kiwi 

 

Składniki na dwa lody 

 2 kiwi - obrane 

 sok z połowy cytryny 

 kilka łyżek brązowego cukru do smaku 

 odrobina wody (kilka łyżek stołowych) 

 

Miksujemy wszystko. Zalewamy foremki, mrozimy. Ja wyjęłam lody na następny dzień. 

Sorbet z kiwi jest kwaśny, smaczny, pestki pękają pod zębami 

 

 



 

 

Łódeczka z papaji 

Wg przepisu Marcina z Rawstaurant.blogspot.com 

 

 ½ papaji 

 1 banan 

 1 kubek jagód 

 i krem z daktyli (300g suszonych daktyli i 

około ⅕ szklanki wody)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ E J KI ,  KOKT AJ L E ,  N AP O J E  
 

 

 



Rejuvelac  

 

Jest sfermentowanym napojem, którego regularne picie wspomaga 

poprawą PRACY UKŁADU TRAWIENNEGO, a także 

ODBUDOWE NATURALNEJ FLORY BAKTERYJNEJ. Rejuvelac 

może być zrobiony przy użyciu ziaren tj.: pszenica, żyto, , owies, 

jęczmień, proso, komosa ryżowa (qinoua), gryka, ryż itp. 

Najczęściej używanymi i najprzyjemniejszymi w smaku są ziarna 

pszenicy, żyta, i komosy ryżowej. Jest on często również 

stosowany jako „starter”(podstawa/baza) do innych potraw tj. 

zupy, kapusta kiszona, dresingi czy fermentowane mleko i sery z pestek i orzechów 

(rewelacyjne  źródło białka i enzymów). Zawiera osiem witamin z grupy B, witaminy 

E i K oraz różne białka, dekstryny, węglowodany, fosforany i amylazy. Rejuvelac jak 

i cala reszta fermentowanej żywności (sery z pestek i orzechów, kapusta kiszona) są 

bardzo ważnymi składnikami witariańskiej diety i są szczególnie pomocne dla ludzi 

zmagających się ze słabą przemianą materii i trudnościami układu trawiennego a to 

dlatego że ze fermentowana żywność posiada ogromny zasób enzymów i dobrej 

bakterii (friendly bacteria).  A jak wiadomo utrata balansu flory bakteryjnej często 

prowadzi do problemów trawiennych czy chorób takich jak candida albicans 

(fungus). 

 

PRZEPIS 

(3/4 szklanki ziarna na jeden galon wody,  1 

galon = 3.785...litra) 

 

1. Przepłucz a następnie zalej przefiltrowana 

woda 3/4 szklanki suchego ziarna i zostaw na 

8-12 godzin w słoiku z zakrętka z sitkiem lub 

kawałkiem materiału , tak żeby powietrze 

było dostępne. (Pamiętaj aby wlać podwójną 

ilość wody ponieważ ziarno spęcznieje przez noc i będzie go dwa razy więcej). 

2. Po 12 godzinach wylej wodę, wypłucz i wymieszaj ziarna zostaw je by kiełkowały, 

najlepiej jest postawić słoik pod katem 45 stopni (oprzeć o ścianę) żeby powietrze 

mogło cyrkulować i dostać się również do tych ziarenek na dnie słoika  a także 

zapobiec   powstaniu pleśni. 

3. Kiełkowanie ziaren trwa od 24 do 36 godzin w zależności od rodzaju użytego 

ziarna i temperatury w pokoju ( im większe ziarno ty dłużej i  im cieplejsza 

temperatura tym szybciej) (gotowość ziarna możesz rozpoznać po małych ogonkach 

wystających z ziarenek) . Pamiętaj by do tego czasu przepłukiwać ziarna dwa do 

trzech razy dziennie. 

4. następnie wsyp kiełki i dwie szklanki wody do blendera/miksera o zmiksuj przez 

około 5 sekund poczym wlej to z powrotem do słoja i zalej do pełna przefiltrowana 

woda. Zamieszaj napój i przykryj słój przykrywka z sitkiem lub kawałkiem 

 

 



materiału takiego by pomogło się tam dostać powietrze potrzebne do procesu 

fermentacji. 

5. Fermentacja trwa około 24 godziny (w temperaturze pokojowej ) 

6. Gotowy rejuvelac przecedź przez sitko by pozbyć się skiełkowanych ziaren i 

osadu, który tworzy się na dnie słoika. Pozostałe ziarno możesz użyć ponownie do 

zrobienia kolejnego rejuvelaca (tylko wlej 1/2 wody) lub zrobić krakersy (essence 

crackers) jeśli posiadasz suszarkę/dehydrator. 

7. rejuvelac powinien by pity w temperaturze pokojowej. 

8. Przechowuj go w lodowce w szklanym zakręconym pojemniku (dobry nawet 

przez 7dni!!), jeżeli trzymany na zewnątrz powinien być odkręcony by miał dostęp 

do powietrza, jednak jeżeli zostawisz go na zewnątrz przez dłuższy czas , zmieni 

smak dlatego ze proces fermentacji będzie się kontynuował. 

 

 

Domowe mleko migdałowe 

 

 1 szklanki migdałów, czyli ok. 150 g 

 4 szklanki wody źródlanej lub chłodnej 

przegotowanej kranówki. 

 

Uzyskuje się wtedy ok. 1100 ml gotowego 

mleka i ok. 1 szkl. orzechowej papki. Jeśli 

robicie mleko po raz pierwszy, radzę zrobić je z 

połowy składników. 

 

Migdały zalać wrzątkiem i zostawić na 10 min. Po 10 min. opłuczemy je w zimnej 

wodzie i obieramy ze skórki. Skórka powinna schodzić bez problemu, zwłaszcza 

wtedy, gdy migdały nie są stare i zbyt wysuszone. Zalewamy je wodą z kranu i 

zostawiamy na min. 8 godz. najlepiej na noc. Miskę z migdałami można postawić w 

kuchni, najlepiej w zacienionym chłodnym miejscu. 

  
Namoczone migdały odcedzamy i umieszczamy w blenderze, wlewamy do 

migdałów 4 szklanki wody źródlanej lub chłodnej przegotowanej kranówki. Nie 

używamy wody mineralnej, miksujemy kilka minut.  

 

 



  
 

Odcedzamy zmiksowane orzechy przez ściereczkę, którą mocujemy na ponad 1 

litrowej misce, np. gumką recepturką, przelewając przez nią bardzo powoli mleko.   

 

  
 

Następnie bardzo dokładnie wyciskamy całą zawartość ściereczki. 

 

  

 
Pozostała papka orzechowa ma wiele zastosowań. Można dodać do niej kilka łyżek 

mleka, trochę cukru i mamy gotowy serek np. do naleśników. 

Samo mleko można trzymać w lodówce 2 dni, na 3 zaczyna robić się kwaśne. 

 



 

 Zdrowy napój energetyczny 

 

 cytryna  

 woda mineralna (może być gazowana)  

 napar z mięty, lub kilka listków świeżej 

mięty 

 miód  

 

Całość wymieszać, w podróży chronić od słońca i najlepiej przechowywać w szklanej 

butelce lub słoiku. 

 

Koktajl „Wspomnienie lata” 

 

 100 g mrożonych malin 

 2 dojrzałe banany 

 ½ szklanki wody 

 kilka listków mięty 

 

Wykonanie jest bardzo proste: wszystko miksujemy. 

W przypadku blenderów o słabszej mocy może 

okazać się konieczne wyjęcie malin z zamrażarki chwilę wcześniej, by trochę się 

rozmroziły i/lub dodanie większej ilości wody. 

 

 

Pinacolada 

 

 100 g surowego ananasa 

 2-3 łyżki mleczka kokosowego 

 2 banany 

 1/4 szklanki wody 

 

Składniki miksujemy: najpierw ananas z mleczkiem 

kokosowym – jeśli to konieczne, to z wodą, a kiedy już 

utworzą kremową masę, dodajemy banany. Przekładamy do 

szklanki, przyozdabiamy ananasem lub wiórkami 

kokosowymi. 

 

 

 Kokosowe szaleństwo 

 

 3 banany 

 

 

 

 



 jeden kokos (woda z kokosa i wyskrobane „mięsko” kokosowe ze środka) 

 2 łyżki Carob Powder (chlebek świętojański) 

 kilka kosteczek lodu (optymalnie) 

 

Wszystko razem wrzucić do blendera, zmiksować na odpowiadającą nam 

konsystencję i na zakończenie posypać wiórkami kokosowymi 

 

 

Madhubanka 

4 porcje 

 

 4 szkl. mleka sojowego waniliowego 

 1/3 łyżeczki mielonego zielonego kardamonu 

 1 łyżeczka przyprawy piernikowej (bez dodatku kakao i mąki) 

 4 łyżeczki cukru 

 kilka plastrów świeżego imbiru 

 1 łyżka liściastej czarnej herbaty yunan 

 1 łyżka liściastej czarnej herbaty earl grey 

 1 łyżka liściastej czarnej herbaty madras 

 

Gotujemy mleko sojowe i cukrem, dodając przyprawy. Gdy zacznie wrzeć, 

wsypujemy herbatę i jeszcze chwilkę gotujemy, mieszając. Po zdjęciu z ognia 

przecedzamy przez sito. 

 

 

 Mleko migdałowe z granolą 

 

Mleko migdałowe 

 1 szklanka migdałów 

 6 daktyli/miód/agave 

 odrobina wanilii 

 odrobina cynamonu 

 odrobina gałki muszkatołowej 

 odrobinka soli 

 2 szklaneczki wody 

 

Granola 

 migdały 

 orzechy włoskie 

 pestki słonecznika 

 wiórki kokosowe 

 rodzynki 

 żurawiny suszone 

 



 banany 

 jagody 

 

Najpierw robimy mleko migdałowe miksując wszystkie składniki. Powstałą papkę 

przekładamy do specjalnej bawełnianej siatki/torby. Skręcając i wyduszając 

wyciskamy ręcznie mleko do miski. Odciśnięte mleko przelewamy do dzbanka. 

 

Następnie na wolnych obrotach mielimy składniki na granolę – migdały, orzechy, 

pestki i wiórki. Wkładamy do pucharka i dodajemy pozostałe składniki owocowe. 

Zalewamy mlekiem migdałowym, ozdabiamy. 

 

 

Zielony szejk 

 

 2 grube plastry ananasa  

 1 mango 

 kilka liści jarmużu lub szpinaku lub 

buraka liściowego  

 szklanka wody i kilka kostek lodu 

 

Można dosłodzić surowym miodem, 

syropem agave lub daktylami. Jednak nie za 

wiele, ponieważ mango i ananas są same w 

sobie bardzo słodkie. 

Zblendować wszystko razem i gotowe! 

 

 

Zielony sok 

 

Składniki (jak zwykle na oko) 

 

 pietruszka 

 sałata rzymska 

 sałata masłowa  

 pół jabłka z pestkami oczywiście 

 pół pomarańczy (zostawiajcie jak 

najwięcej tej białej skórki) 

 seler 

 ogórek 

 i kiełki słonecznika do dekoracji 

 

Wszystko razem zmiksować. 

 

 

 



 

Smoothies 

 

 100 g surowego szpinaku 

 2 dojrzałe banany 

 szklanka wody 

 

Najlepiej użyć zwykłego szpinaku, nie typu „baby”. Wszystkie 

składniki miksujemy w blenderze, koniecznie zachowując 

kolejność: najpierw szpinak z wodą i dopiero kiedy jest on 

dokładnie rozdrobniony, dodajemy banany. 

 

 

  

Sok z kapusty 

 

 100 g soku z surowej kapusty 

 1 duża, słodka gruszka 

 50 g mleka roślinnego 

 1 limonka 

 

Wyciskamy sok z kapusty i limonki, a następnie wszystko 

miksujemy do uzyskania gładkiej masy. 

 

 

 

Koktajl multiwitaminowy  

 

 3 marchewki 

 1 burak 

 duży plaster korzenia selera 

 1 banan 

 2 kiwi 

 

Wyciskamy sok z marchwi, buraczka i selera, a następnie 

miksujemy go z bananem i kiwi. 

 

 

 

 

 


