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Ajurweda, ta piękna nauka o życiu, która z dnia na dzień
nieustannie mnie zachwyca. To dziedzina, której fachowym okiem
nie pojmie się w kilka tygodni, ale z pewnością konkretne zalecenia
podane w niniejszym e-booku pomogą Tobie zapoznać się z
podstawami odżywiania zgodnie z duchem Ajurwedy, co może
stanowić pierwszy krok do Twojego lepszego samopoczucia i
zdrowego, świadomego życia.

E-book zawiera przepisy oraz wskazówki na sezon zimowy w naszej
szerokości geograficznej. Nie jest prawdą, że, aby stosować
zalecenia ajurwedyjskie, musimy spożywać egzotyczne potrawy.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części e-
booka. Zatem nie martw się, wszystkie produkty są dostępne na
naszym, polskim rynku. Możesz kupić je w dowolnym markecie lub
ewentualnie zamówić przez internet. 
E-booka rozpocznie krótka wzmianka na temat Ajurwedy. Czym
ona jest, a czym nie jest, jak rozpoznać naszą doszę oraz, jak
stosować ajurwedę na co dzień w kuchni. 

Od razu wspomnę, że pomijam kwestię psychologii ajurwedyjskiej,
skupiając się wyłącznie na kwestiach kulinarnych i fizycznych,
bowiem jest to e-book kulinarny. 

W dalszej części tego krótkiego poradnika, poznasz przepisy na
pyszne dania, przyrządzone w duchu ajurwedy. Każde z nich
oznaczone będzie symbolem, który podpowie Ci, czy jest
odpowiednie dla Twojej konstytucji. Legendę symboli umieszczę w
dalszej części wprowadzenia.
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Niniejszy e-book ma spełniać zadanie typowo praktyczne. Ma dać
Ci wskazówki, jak komponować posiłki oraz w jaki sposób
planować swój jadłospis. 

Oprócz faktycznych przepisów, otrzymasz również praktyczną
wiedzę w pigułce, która pozwoli Ci tu i teraz wprowadzić zmiany do
Twojego kulinarnego świata. 

Pamiętaj jednak, że Ajurweda to medycyna holistyczna, która
odnosi się do całości naszego życia. Zatem niniejszy poradnik
kulinarny, ma za zadanie naprowadzić Cię na prawidłową drogę w
kwestii gotowania w duchu Ajurwedy. Pozostałe kwestie są równie
istotne i nie mogą być absolutnie pominięte. 

Zachęcam Cię zatem do nieustannego pochłaniania
ajurwedyjskiej, niepowtarzalnej wiedzy, również z innych źródeł. 

Kasia Kłyż
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Czym j e s t
A j u rweda?

Ajurweda, w dosłownym tłumaczeniu, oznacza "wiedzę o życiu". Życie
człowieka składa się z wielu aspektów: społecznych, fizycznych,
kulinarnych, duchowych etc. Aspekty te budują nasze życie i to fizyczne
i subtelne. Aby zatem człowiek, jako całość, funkcjonował prawidłowo,
jednym słowem, był zdrowy, wszystkie z nich winny być świadomie
pielęgnowane. 

Co oznacza bycie zdrowym? Zdrowy człowiek to taki, który nie tylko nie
choruje (nie ma żadnych objawów fizycznych), ale również cieszy się
doskonałym samopoczuciem, świadomością, samodzielnością.
Zdrowie to równowaga, ale też poczucie spokoju i ścisłego związku z
Matką Naturą. 

Ścisły związek z Matką Naturą oznacza jej pełną akceptację. Ponieważ
nie mamy realnego wpływu na jej "wybryki", jako istoty żyjące dzięki niej,
powinniśmy ją w pełni rozumieć i akceptować. Ma to również
znaczenie w naszym osobistym życiu: rozumienie natury ludzkiej,
męskości, kobiecości, sezonowości żywności etc. 
Jeśli ziemia w okresie letnim daje nam plony, oznacza to, ze właśnie
wtedy powinniśmy je konsumować. W naszym klimacie ma to bardzo
duże znaczenie. Zimą bowiem, mamy niewielki wybór produktów.
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Doskonałym przykładem jest postępowanie naszych babć. Te
wspaniałe kobiety wiedziały, że zimą ziemia nie obdaruje nas
bogactwem urodzaju. Robiono zatem przetwory, kiszono ogórki,
przechowywano warzywa (buraki, ziemniaki, pietruszkę, czy marchew)
w ziemiankach, by móc z nich korzystać w czasie mrozów aż do
przedwiośnia.

Do wczesnej zimy można było liczyć na zbiory pietruszki,  wcześniej
marchwi, buraków, czy ziemniaków. Uprawiano również warzywa
kapustne oraz szpinak, czy ozimy jarmuż. Posiłki komponowano z
dodatkiem mięsa (jeśli ktoś mógł sobie na nie pozwolić), kasz i
strączków. Gotowano w domach, dla całej rodziny, zatem posiłki
odznaczały się wysoką wartością odżywczą. Takie właśnie jest
ajurwedyjskie gotowanie - proste, sezonowe, zindywidualizowane i
dostosowane do natury człowieka. 
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Planowan i e
po s i łk ów

Planowanie posiłków

W Ajurwedzie ogromne znaczenie ma planowanie posiłków. W
czasach, kiedy żyjemy dosyć szybko, organizacja naszego kulinarnego
skrawka świata jest niesłychanie istotna. Daje nam bowiem poczucie
bezpieczeństwa.
Wiedza o tym, co zjemy, o której godzinie i w jakich warunkach,
sprawia, że czujemy się bezpieczni. Umysł nie wariuje, nie próbuje nas
oszukać sygnalizując przedwczesne pojawienie się uczucia głodu, bo
wie, że posiłek niebawem nastąpi. 

Jak planować posiłki?

Raz w tygodniu poświęć trochę czasu, aby zaplanować zakupy i
jadłospis. Jeśli Twoja rodzina, tak jak moja, składa się z trzech osób,
przemyśl jak dużo warzyw, kaszy, ryżu, strączków, czy innych produktów
potrzebujesz, by wystarczyło na cały tydzień. Wiesz, które produkty
mogą trochę "poleżeć" -  to są właśnie kasze, ryże, strączki. Warzywa
natomiast muszą być świeże, jak nabiał, czy mięso. 

Ajurweda zdecydowanie odradza korzystanie z mrożonek oraz
konserwowych warzyw. Są pozbawione prany - energii życiowej.
Zasada jest prosta: chcesz mieć więcej energii? Jedz to, co jest
świeże! 
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Planowan i e
po s i łk ów

Weź do ręki długopis, zeszyt i dzień po dniu zanotuj nazwy potraw, które
chcesz gotować w danym okresie czasu. Za przykład weźmy jadłospis
poniedziałkowy.

Poniedziałek

Śniadanie - owsianka z kurkumą i rodzynkami (potrzebuję płatki
owsiane, mleko krowie lub roślinne, kurkumę i rodzynki)

Obiad - Kitchari z marchwią (ryż basmati pół kubka, fasola mung pół
kubka, marchew, ghee, przyprawy)

Kolacja - Zupa kalafiorowa z pieczoną pietruszką (włoszczyzna,
kalafior, ziemniaki, tłuszcz, przyprawy, pietruszka)

Przekąski - rodzynki, pieczone owoce, złote mleko, chlebek ćapati z
humusem.

Gdy stworzysz sobie jadłospis, będziesz widział/a, co kupić. Jeśli
mądrze zorganizujesz menu, wykorzystasz produkty nieużyte w całości
konkretnego dnia, w kolejnym dniu. Przykładowo wieczorem zjadłaś/eś
na kolację zupę kalafiorową, użyłaś/eś tylko połowę kalafiora, więc
drugą połowę użyj następnego dnia do obiadu np. upiecz różyczki
kalafiora w przyprawach, ugotuj kaszę jęczmienną i polej masłem
klarowanym. 

08



Co j e ś ć  z imą?09

VATA

PITTA

KAPHA

Warzywa: szpinak gotowany, cebula, czosnek, dynia, kapusta gotowana z przyprawami, marchew,
pasternak, por, bataty, buraki

Owoce: większość słodkich, sezonowych owoców jak gruszki, jabłka, moczone rodzynki

Zboża i strączki: pszenica, owies gotowany, ryż, komosa ryżowa, fasolka mung, w ograniczonych
ilościach tofu na ciepło

Produkty zwierzęce: ghee, mleko na ciepło, twaróg, sery (do 3 razy w tygodniu), jajka, kurczak,
owoce morza, indyk, tuńczyk, sardynki

Przyprawy: większość przypraw jest dozwolona

Tłuszcze: większość tłuszczy jest dozwolona 

Warzywa: kapustne warzywa, dynia, grzyby, jarmuż, marchew gotowana, ziemniaki, pasternak, seler,
bataty

Owoce: większość słodkich, sezonowych owoców jak gruszki, jabłka, moczone rodzynki

Zboża i strączki: pszenica, jęczmień, orkisz, owies gotowany, ryż, tapioka

Produkty zwierzęce: ghee, rozwodniony jogurt, mleko krowie, białe mięso i ryby słodkowodne, sarnina

Przyprawy: kumin, kolendra, liście neem, szafran, wanilia, mięta, kurkuma, koper włoski, estragon

Tłuszcze: ghee, olej kokosowy, olej lniany, olej z pestek dyni, olej słonecznikowy

Warzywa: kapustne, dynia, cebula, chrzan, grzyby, marchew, buraki, szpinak, jarmuż, nać pietruszki,
por, korzeń pietruszki, seler

Owoce: większość owoców sezonowych, ściągających, jak żurawina, wiśnie (głównie w
przetworach), jabłka i gruszki 

Zboża i strączki: wszystkie prócz białego ryżu i pszenicy, i soi na zimno 

Produkty zwierzęce: w niewielkich ilościach mleko kozie i ghee, chudy jogurt rozcieńczony, białe
mięso, krewetki, inne owoce morza 

Przyprawy: wszystkie prócz nadmiaru soli

Tłuszcze: w małych ilośćiach ghee, olej kukurydziany, słonecznikowy, zewnętrznie olej z
musztardowca 



Smak i  w
Aj u rwedz i e

SMAKI W AJURWEDZIE
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Jednym z ważniejszych zagadnień w odżywianiu ajurwedyjskim jest
nauka o smakach. Smak w Ajurwedzie jest kluczowym pojęciem do
zrozumienia filozofii odżywania i późniejszego, samodzielnego
planowania diety. Oprócz samego smaku, czyli z sanskrytu rasa,
równie istotną kwestią jest wirja - czyli smak w procesie trawienia,
natomiast wipak - to skutek po strawieniu pokarmu. Istnieje jeszcze
prabhava, czyli unikalne działanie oraz guna właściwość. 

W Ajurwedzie rozróżnia się 6 smaków. Oddziaływanie na konkretne
konstytucje ciała pomoże zobrazować poniższa tabela.

SMAK CECHY RÓWNOWAŻY ZABURZA W NADMIARZE

słodki

słony

kwaśny

ostry

gorzki

cierpki

ciężki, chłodny, 
mokry

wata i pitta kapha

ciężki, mokry, 
rozgrzewający

wata pitta i kapha

rozgrzewający, 
ciężki, mokry

wata pitta i kapha

gorący, lekki, 
suchy

kapha

zimny, lekki, 
suchy

wata i pitta

pitta i kapha wata

chłodny, lekki, 
suchy

pitta i kapha wata

Jak widzisz każdy smak w sposób dla siebie specyficzny oddziałuje na
nasz organizm. Gdy poznamy specyfikę funkcjonowania smaków,
łatwiej będzie nam planować posiłki, a tym samym pozostać w
zdrowiu.



Smak i  w
Aj u rwedz i e

SMAKI W AJURWEDZIE C.D.
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Bardzo często intuicyjnie dobieramy smaki, dostosowując do naszego
stanu zdrowia i samopoczucia. Zauważ - imbir jest nam potrzebny,
gdy na zewnątrz panuje chłód i zimno. Działa rozgrzewająco i łagodzi
dosza kapha. Sięgamy po niego głównie zimą, gdy chcemy się ogrzać.
Nasza intuicja, więc, wie, co robi.

Kombinacje smaków i och działania są niezliczone. Smaki składają się
z różnych połączeń żywiołów. Wiedza o tym, jaką jesteśmy doszą oraz,
jakie elementy tworzą konkretne smaki, pozwoli nam na umiejętne
tworzenie naszego codziennego planu żywienia. 

Smaki i żywioły 

Smak słodki - ziemia + woda

Smak kwaśny - ziemia + ogień

Smak słony - woda + ogień 

Smak ostry - powietrze + ogień

Smak gorzki - powietrze + przestrzeń

Smak cierpki - powietrze + ziemia 



Smak i  w
Aj u rwedz i e

SMAKI W AJURWEDZIE C.D.
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Pamiętaj, że smak, który ma podobne właściwości do danej doszy,
będzie ją zaostrzał. Podobne wzmaga podobne, a przeciwne
równoważy. Jeśli więc z natury jesteś osobą o konstytucji pitta, a wiesz,
że smak słony to połączenie wody i ognia, czy smak ostry ognia i
powietrza, domyślisz się, że Twoja ognista pitta pod wpływem działania
smaków wzrośnie, więc dojdzie do jej zaburzenia. 

Lecznicze działanie odżywiania ajurwedyjskiego polega na układaniu
takiego zestawienia smaków, by zrównoważyć, zniwelować nadmiar
konkretnych połączeń żywiołów w naszych ciałach i umysłach. 

Co więcej smaki mogą oddziaływać nie tylko na poziomie fizycznym,
ale również emocjonalnym. Jeśli spożywamy nadmiar smaku ostrego,
po jakimś czasie z pewnością odczujemy nadmiar złości. Gorzki smak
w nadmiarze może wywołać smutek i zrezygnowanie, a cierpki
nerwowość. Słony smak spożywany w nadmiarze spowoduje, że
będziemy chcieli częściej stawiać na swoim, kwaśny doprowadzi do
uczucia pesymizmu, a słodki przyciągnie zadowolenie i miłość.

Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to, że słodki smak wygrywa w tym
pojedynku. Wszystko zależy od tego, jaka jest nasza natura.
Równowaga polega bowiem na tym, żeby zarówno pozytywne, jak i
negatywne emocje odczuwać w sposób zrównoważony. Nadmierna
euforia zużywa naszą życiową energię, ale umiarkowana daje poczucie
szczęścia. Należy zatem zawsze pamiętać, by potrawy komponować w
taki sposób, by dominowały te, które harmonizują naszą doszę.
Pozostałe smaki należy spożywać również, ale w mniejszych ilościach. 



Ogień t rawienny

OGIEŃ TRAWIENNY W AJURWEDZIE
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Jesteś tym co jesz i strawisz - nasze zdrowie zależy od tego, w jaki
sposób będziemy potrafili strawić pokarm i jak nasz organizm wydali
resztki tego pokarmu. 
Jednym z ważniejszych zagadnień w medycynie ajurwedyjskiej jest
termin agni, czyli określenie ognia trawiennego. Pokarm trawiony jest w
żołądku za pomocą jatharagni właśnie, czyli ognia najważniejszego i
podstawowego. Dzięki niemu możliwe jest prawidłowe wydalanie
odpadów przemiany materii (mala), pobieranie substancji
odżywczych (ahara rasa) oraz powstawanie tkanek (dhatu). Od tych
wszystkich czynników ostatecznie zależy, jak odżywione będzie nasze
ciało. 
Istnieje wiele rodzajów ognia trawiennego, jednak w tym e-booku chcę
ograniczyć teorię do niezbędnego minimum.

PRANA Z POŻYWIENIA

Jeśli chcesz mieć więcej energii, jedz żywność, która zerwana została
prosto z drzewa - taka ma najwięcej prany, energii życiowej krążącej
we wszechświecie. 
I mimo, że krótkie gotowanie, obróbka cieplna warzyw nie pozbawia ich
energii całkowicie, w jakimś zakresie zostaje ona utracona. W naszej
szerokości geograficznej tylko kilka miesięcy w roku możemy liczyć na
świeże, dobrej jakości warzywa i owoce. Z tego powodu nie unikajmy
ich wiosną, czy latem, a cieszmy się nimi i karmy energią. 



Toksyny  -  AMA

CO TO JEST AMA?
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spożywanie zbyt dużych porcji, 
spożywanie żywności przetworzonej, 
zbyt słaby ogień trawienny, 
brak ruchu, 
spożywanie posiłków źle skomponowanych.

Przy okazji tworzenia treści o tematyce żywienia ajurwedyjskiego nie
może zabraknąć tematu ama - czyli toksyn, które tworzą się z różnych
powodów:

JAK ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ AMA?

Najważniejszym krokiem w przeciwdziałaniu tworzeniu się ama jest
lekka, sattwiczna dieta.  Należy ograniczyć ilość cukru, kawy,
przetworzonego jedzenia, również smażonego. Owoce i warzywa jeść
surowe lub gotowane na parze, ewentualnie krótko duszone oraz w
postaci wywarów (w zależności od mocy ognia trawiennego w
naszym ciele). 
Warto doprawiać potrawy ziołami lub przyprawami, które wzmagają
funkcjonowanie ognia trawiennego, jak np. imbir, czy czarny pieprz
oraz kurkuma i koper włoski. 
Staraj się jeść tylko tyle, by zaspokoić głód. Jedzenie w spokoju
umożliwia taką uważność. Kiedy skupiamy się na posiłku, jesteśmy
uważni, wiemy, na ile nasz żołądek jest wypełniony i, czy powinniśmy
jeszcze zjeść. Przeżuwaj każdy kęs tak długo, aż będzie miał
przynajmniej papkowatą konsystencję. To ułatwi trawienie pokarmu.
Zadbaj o to, by potrawy były proste i nieskomplikowane. W żywieniu
ajurwedyjskim jest zasada - mniej, znaczy więcej.



Przep i s y

LEGENDA 
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Zimowy, polski jadłospis, mimo, że zawiera niewiele produktów, jest
całkiem bogaty i różnorodny. Ma on za zadanie utrzymać nas przy
zdrowiu przez okres panującej wilgoci i zimna, w związku z czym
dominują w nim ciepłe, gotowane potrawy z sezonowych lub
sezonowo przechowywanych warzyw, strączków, kasz oraz przypraw. 

Przy każdej potrawie zostały umieszczone oznaczenia komunikujące,
czy dana potrawa jest właściwa dla Twojej konstytucji:

- V - zmniejsza ilość Vata 
- P - zmniejsza ilość Pitta
- K - zmniejsza ilość Kapha

analogicznie 

+ V, P, K - zwiększa ilość Vata, PItta , Kapha

= V, P, K - działa neutralnie na Vata, PItta, Kapha 



Śniadan i a

OWSIANKA Z P IECZONĄ DYNIĄ NA
MLEKU GRYCZANYM - 3 PORCJE
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= V, P, K

1 szklanka pokrojonej w kostkę dyni
1 szklanka płatków owsianych
1,5 szklanki mleka gryczanego 
0,5 łyżeczki cynamonu, 
0,5 łyżeczki kurkumy, 
0,5 łyżeczki miodu

Dynię wyłożyć na blachę na papierze do pieczenia. Piec 20
minut w 180 stopniach. Następnie wszystkie składniki wrzucić
do rondla, gotować 15 minut na małym lub średnim ogniu,
mieszając co kilka minut. 



JAGLANKA Z WANIL IĄ ,  ZE SZCZYPTĄ
CHILL I
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+V, =P, =K

3/4szklanka kaszy jaglanej, wypłukanej dobrze pod wodą,
2 szklanki mleka roślinnego (dla P i V ryżowe, dla K gryczane)
1 laska wanilii miąższ,
0,5 łyżeczki cynamonu, 
0,5 łyżeczki kurkumy, 
1 łyżeczka miodu,
1 szczypta chilli
1 mała szczypta soli.

Kaszę jaglaną dobrze wypłukać na sicie. Zagotować mleko w
rondlu, wrzucić kaszę jaglaną, przyprawy i wymieszać.
Zmniejszyć ogień, przykryć rondel i gotować, uważając, żeby
kasza się nie przypaliła. Gdy kasza nabierze papkowatej
konsystencji, dodać miód i wszystko zblendować na budyń. 

Śniadan i a



ŻYTNIE ĆAPATI  Z CZARNUSZKĄ I
MARCHEWKOWYM HUMUSEM
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HUMMUS

150 g ugotowanej cieciorki (nie z puszki)
20 g mielonego sezamu,
50 g oleju słonecznikowego lub oliwy z oliwek,
1 ząbek czosnku, 
0,5 łyżeczki soli, 
1 płaska łyżeczka kuminu,
2 łyżeczki soku z cytryny,
2 średnie marchewki ugotowane na parze.

Wszystkie składniki umieścić w dobrym blenderze, zblendować
na gładką masę. 

Śniadan i a



ŻYTNIE ĆAPATI  Z CZARNUSZKĄ I
MARCHEWKOWYM HUMUSEM C.D.
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ĆAPATI - 5 sztuk

0,5 szklanki żytniej 
lub pszennej mąki chlebowej 
woda, około 1,4 szklanki
szczypta sody
0,5 łyżeczki czarnuszki
odrobinę oleju
szczypta soli

Wszystkie składniki wymieszać, aby powstało dosyć elastyczne, ale
nieklejące ciasto. Może nawet być delikatnie twarde. Bardzo mocno
rozgrzać patelnię. Formować kulki wielkości orzecha włoskiego i
rozwałkować na około 10 cm koło. Kłaść na suchą patelnię i piec po kilka
minut z każdej strony, ale najlepiej obserwować, by się nie przypaliły.

Śniadan i a



Obiad y

KITCHARI Z DYNIĄ I  JARMUŻEM 
3 PORCJE
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80 g fasoli mung 
80 g ryżu basmati
200 g dyni pokrojonej w kostkę 
Garść pokrojonego jarmużu,
6-8 szklanek wody
1 płaska łyżeczka chilli,
1 łyżeczka asafetydy,
2 łyżeczki nasion kuminu,
1,5 łyżeczki soli kamiennej,
2 liście laurowe,
1 łyżeczka cynamonu,
0,5 łyżeczki sproszkowanego imbiru,
1 łyżeczka kurkumy,

W rondlu o grubym dnie rozgrzać ghee lub olej.
Podprażyć najpierw kumin, następnie wrzucić wszystko, prócz kurkumy,
zamieszać, i dorzucić kurkumę.
Dodać pokrojone warzywa, chwilę podsmażać, następnie dodać
osuszoną fasolę mung oraz ryż basmati (należy po moczeniu je
dobrze wypłukać).
Zalać wodą. Jeśli wolisz wersję rzadszą, dodaj 8, a nie 6 szklanek.
Kitchari należy gotować na średnim lub małym ogniu około 30-40
minut. na początku można doprowadzić do wrzenia, następnie
zmniejszyć ogień i pozostawić. Z tych proporcji powinny wyjść 3
porcje.



4 duże ziemniaki
0,5 kalafiora
3 garści szpinaku
2 łyżki ghee
woda

1 płaska łyżeczka chilli,
1 łyżeczka asafetydy,
2 łyżeczki nasion kuminu,
1 łyżeczka gorczycy,
1,5 łyżeczki soli kamiennej,
2 liście laurowe,
1 łyżeczka cynamonu,
0,5 łyżeczki sproszkowanego imbiru,
1 łyżeczka kurkumy,
1 łyżeczka kolendry suszonej. 

Ziemniaki pokroić w kostkę 1,5 cm, kalafior rozdrobnić na różyczki. W
brytfannie rozgrzać ghee, wrzucić gorczycę. Gdy zacznie skwierczeć,
wrzucić pozostałe przyprawy i krótko podgrzać. Wrzucić warzywa,
wymieszać dobrze z przyprawami, zalać wodą do wysokości warzyw,
zagotować, następnie zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem, aż
woda wyparuje i powstanie gęsty gulasz. 

WARZYWNY GULASZ Z Z IEMNIAKÓW,
SZPINAKU I  KALAFIORA- 4 PORCJE
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4 średnie buraki, 
2 marchewki, 
1 pietruszka
Mały kawałek selera, 
7-8 cm kawałek pora, 
2 duże ziemniaki,
1 ząbek czosnku, 
10 suszonych grzybów
1 kubek ugotowanej fasoli
Jaś
Garść poszatkowanej 
zielonej pietruszki,
1,5 łyżeczki soli, 
2 liście laurowe, 
1 łyżeczka pieprzu
1 łyżka koncentratu pomidorowego (najlepiej własnej roboty)
1 łyżeczka suszonego koperku, 
1 duża łyżka ghee
1 litr wody.
1 łyżeczka octu jabłkowego.

Wszystkie warzywa ścieramy na tarce. Na łyżce ghee w garnku
podsmażamy por i czosnek, następnie dodajemy pozostałe warzywa,
podsmażamy, dodajemy wodę, przyprawy wszystkie prócz octu, i
pozwalamy barszczowi się zagotować, następnie zmniejszamy gaz, i
zostawiamy pod przykryciem 15 minut, tak, aby barszcz nie gotował się
mocno, jedynie lekko bulgotał. Po 40 minutach dodajemy ugotowaną
fasolę (nie z puszki) oraz ocet. mieszamy. Możemy dodać łyżeczkę
miodu. 

BARSZCZ UKRAIŃSKI  Z FASOLĄ I
GRZYBAMI - 4 PORCJE
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1 kostka tofu, 200 g,
1 łyżka ghee, 
1 garść poszatkowanego 
szpinaku, 
0,5 cebuli, 
2 łyżki mleka ryżowego, 
1 szczypta soli kamiennej, 
1 szczypta soli czarnej, 
1 szczypta pieprzu, 
1 szczypta kolendry 
1 szczypta kurkumy.

Na patelni podgrzać ghee. Podsmażyć cebulkę oraz szpinak. rozdrobnić
tofu, wrzucić na patelnię i dodać przyprawy, wszystko dobrze
wymieszać. Dodać mleko, wymieszać. Podsmażać kilka minut
mieszając. 

Kolac j e

TOFUCZNICA ZE SZPINAKIEM I  CEBULKĄ
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3 pory, białe części, 
2 marchewki, 
4 średnie ziemniaki, 
kawałek selera, 
2 łyżki ghee, 
kawałek wędzonego tofu, 
2 liście laurowe, 
3 ziarenka ziela ang., 
2 łyżeczki soli, 
1 łyżeczka pieprzu, 
garść naci pietruszki, 
lubczyku, 
1200 ml wody

W dużym garnku rozgrzać ghee, wrzucić pokrojone w piórka pory,
poddusić, następnie wrzucić pokrojone w talarki lub kostkę warzywa,
przyprawy, wymieszać, i lekko poddusić. Dodać wodę, zagotować, po
czym od razu zmniejszyć ogień i zostawić na 30-40 minut na małym
ogniu. Kilka kromek żytniego pieczywa pokroić w kostkę, oblać oliwą,
natrzeć czosnkiem i piec w piekarniki przez 10 minut w 200 stopniach.
Podawać razem z zupą.

ZUPA POROWA Z GRZANKAMI 
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300 g szpinaku 
2 ząbki czosnku
1 szklanka fasoli ugotowanej
1 płaska łyżeczka soli, 
0,5 łyżeczki pieprzu, 
szczypta gałki 
muszkatołowej
1 łyżka ghee.

W dużym rondlu lub na głębokiej patelni rozgrzać ghee,
wrzucić szpinak, wymieszać. Jak zmniejszy swoją objętość,
dodać pokrojony w płatki czosnek oraz przyprawy. Dusić kilka
minut, następnie dodać fasolę i wszystko razem wymieszać.
Można podawać z chlebkiem ćapati. Będzie to danie
neutralizujące Vatę , jeśli zamiast fasoli białej dodamy
ugotowaną fasolę mung. 

DUSZONY SZPINAK Z CZOSNKIEM I
B IAŁĄ FASOLĄ
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Pasta do złotego mleka
50 g kurkumy
1 łyżeczka cynamonu, 
2 goździki, 
1 płaska łyżeczka suszonego imbiru, 
0,5 łyżeczki pieprzu, 
1 szklanka wody (200 ml)

Składniki ugotować w rondlu, mieszając, odczekać aż woda
wyparuje i nabierze konsystencji pasty. Następnie przenieść
do wyparzonego słoika i przechowywać w lodówce do 2
tygodni.
Zagotować 250 ml mleka migdałowego, dodać 1,5 łyżeczki
pasty, łyżeczkę miodu. Pić najlepiej przed snem.

Napo j e

ZŁOTE MLEKO 
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250 ml mleka migdałowego lub dobrego, krowiego bio, 
200 ml zaparzonej herbaty rooibos lub czarnej, 
1 spory kawałek imbiru, 
0,5 łyżeczki cynamonu, 
0,5 łyżeczki sproszkowanego kardamonu, 
2 goździki, 
Miód

Do garnka wlać wodę, mleko oraz wsypać przyprawy. Lekko
gotować ok 15 minut, zdjąć z gazu. Odczekać, dodać 2 łyżeczki
miodu. 

CHAI MASALA
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1 suszona gruszka, 
10 suszonych śliwek, 
2 suszone jabłka, 
1,5 litra wody, 
szczypta cynamonu, 
szczypta imbiru.

Do garnka wlać wodę i owoce. Dodać przyprawy. Zagotować,
wyłączyć gaz, zostawić na kilka godzin (np. na noc). Można pić zimny
lub ciepły. 

KOMPOT Z SUSZU
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200 g ryżu basmati, 
525 ml wody
1 płaska łyżeczka soli, 
1 łyżka liści kozieradki, 
1 łyżeczka kurkumy, 
1 łyżka ghee

W garnku rozgrzać ghee. Wsypać ryż, podprażyć. Gdy już będzie
mocno przezroczysty, dodać kurkumę, zalać 525 ml wrzącej wody,
dodać sól, liście kozieradki i wymieszać, przykryć i zmniejszyć gaz o
połowę. Ryż powinien być gotowy po 15 minutach, sypki i przepyszny. 

Dodatk i  i
przekąsk i

RYŻ METHI
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400 g buraków, ugotowanych na parze (buraki gotują się około 50
minut na parze)
2 łyżki ghee, 
1 łyżka soku z cytryny, 
szczypta soli, 
szczypta pieprzu, 
1 łyżka skrobi z tapioki, 
0,5 łyżeczki miodu.

Buraki ugotować na parze, zetrzeć na tarce. W garnku rozgrzać
ghee, wrzucić buraki i wszystkie składniki oprócz miodu oraz tapioki.
Dusić w maśle około 10 minut, następnie dodać miód, tapiokę,
wymieszać.

BURACZKI  DUSZONE W GHEE
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3/4 szklanki mąki gryczanej bio
1/4 szklanki mąki pszennej bio
szczypta soli
1 łyżeczka sody
szczypta soli
1 szklanka mleka gryczanego, 

Wszystkie składniki zmiksować. Na patelni rozsmarować cienko
olej, po czym porządnie rozgrzać patelnię. Wlać kilka łyżek ciasta, w
razie potrzeby, delikatnie rozsmarować, poczekać aż stworzą się
pęcherzyki. Przewrócić na drugą stronę. Jeśli chcesz zjeść naleśniki
na słodko, dodaj do ciasta trochę miodu. 

NALEŚNIKI  GRYCZANE
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Pewnie dlatego życie skierowało moją uwagę w stronę, gdzie punktem
wyjścia jest właśnie zdrowe żywienie - w stronę ajurwedy, która jest mi
najbliższa, kuchni 5 przemian, czy makrobiotyki. Jako dietetyk, terapeuta
ajurwedy oraz naturopata, dbam o zdrowie swoich podopiecznych m.in.
układając dla nich jadłospisy. Często powtarzam: sezonowe, lokalne,
świeże, nieprzetworzone jedzenie to klucz do zdrowia na poziomie
fizycznym. Proste, niewyszukane pożywienie da nam o wiele więcej energii
niż przekombinowane dania z dobrym marketingiem.

Pisanie tego krótkiego e-booka sprawiło mi dlatego ogromną radość. Jest
to pierwsza część serii sezonowych, ajurwedyjskich e-booków. Kolejna
nadejdzie już wraz z najbliższą wiosną! 

Mam nadzieję, że przepisy i trochę ajurwedyjskiej wiedzy posłużą CI i
nakierują Cię na drogę do zdrowego, lepszego życia. 

Życzę Ci wszelkiej pomyślności na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia!

Kasia Kłyż

Kochani!

Grudzień to taki przyjemny miesiąc.
Kojarzy mi się z zaparowanymi
oknami w babcinej kuchni, rodziną,
prezentami, urodzinami mojej siostry,
choinką i oczywiście Świętami Bożego
Narodzenia. Kojarzy mi się również z
dobrym, ciepłym, aromatycznym
jedzeniem. 

Gotowanie od lat sprawia mi wiele
radości. Jest moją pasją, zawodem
oraz domowym "ulubieńcem". Bardzo
dużą wagę przykładam do produktów
spożywczych, ich jakości oraz
lokalności. 

Wesoł y ch  Świąt32
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