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PORADY NA LATO 
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Lato to pełnia urodzaju, wykorzystajmy to! Dosze Vata oraz osoby z jej
zaburzeniem, mającym problemy ze strawieniem surowych pokarmów,
niech gotują warzywa i je obrabiają termicznie. Nie zrażaj się, że
stracisz cenne właściwości odżywcze. W postaci ciepłego, warzywnego
posiłku, mimo, że jest on przetworzony, lepiej się trawi i wchłania, co
oznacza, że z surowej potrawy niekiedy zaczerpniesz mniej, niż
gotowanej. Oczywiście surowe jedzenie dla Vaty latem powinno
stanowić około 40% posiłków, a zimą np. 20%. 
Dosza pitta może pozwolić sobie na więcej surowizny, podobnie jak
dosza kapha. Pitta powinna unikać ostrych przypraw (uwaga na ostry
tymianek we włoskich, przepysznych daniach). Wszystko z umiarem:).

LEGENDA

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 



CUKINIOWA PASTA Z L IMONKĄ ICUKINIOWA PASTA Z L IMONKĄ I
Z IELENINĄZIELENINĄ
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Pasta z cukinii i cieciorki
150 g ugotowanej cieciorki (nie z puszki)
2 średnie cukinie pokrojone na kawałki, pieczone w soli i oleju przez 15
minut w piekarniku,
0,5 łyżeczki soli, (wedle uznania)
1,5 łyżeczki curry,
sok z 0,5 limonki
Garść podduszonej naci marchwi na ghee

Cukinię pokroić w plastry, wymieszać z solą i olejem, wyłożyć na
blaszce, rozgrzać piekarnik do 180 stopni i piec około 15-20 minut. Nać
marchwi poszatkować, poddusić na patelni na łyżce ghee. Gotowe,
przestudzone warzywa włożyć do misy, dodać cieciorkę, przyprawy,
sok z limonki i porządnie zblendować. Gdy będzie za gęsta, dodaj
cieciorkę, gdy za rzadka, dodaj wodę i dopraw.

Śniadania



ŻYTNIE ĆAPATIŻYTNIE ĆAPATI   
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ĆAPATI - 5 sztuk

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

*dla Vaty i PItty lepsza będzie 
mąka orkiszowa, dla Kaphy żytnia. 

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.

Śniadania



SAŁATKA Z BORKUŁA I  KALAFIORASAŁATKA Z BORKUŁA I  KALAFIORA

18

+V, -P, -K

SKŁADNIKI
0,5 młodego, małego kalafiora,
0,5 młodego, małego brokułu,
50 g oleju słonecznikowego,
1 łyżka miodu, 
0,5 łyzeczki pieprzu,
sok z połowy limonki,
1 łyzeczka musztardy,
szczypta soli (wedle uznania),
2 łyżki pestek słonecznika, 

Kalafior i brokuł podzielić na małe różyczki i porządnie posiekać, tworząc
"ryż". Olej, miód, przyprawy zmieszać porządnie, by utworzyły dressing.
Pestki słonecznika podprażyć na patelni na złoty kolor. Warzywa, pestki, i
dressing wymieszać porządnie w misce. Dosza Vata może dodać
moczone rodzynki - świetnie przełamują danie. 

Śniadania



NALEŚNIKI  Z CUKINIĄ I  POMIDORAMINALEŚNIKI  Z CUKINIĄ I  POMIDORAMI
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Zacznij od farszu. Cukinię pokrój w półksiężyce, dosyć cienkie. Por lub cebulę w
piórka. Pomidorki w ćwiartki. Rozgrzej ghee na głębszej patelni, wrzuć cebulę
lub por. Gdy się zeszkli, dodaj cukinię i duś kilka/kilkanaście minut. Dodaj
przyprawy, możesz użyć innych przypraw. Gdy cukinia będzie już miękka i
powstanie sos, dodaj pomidorki koktajlowe, wymieszaj i podduś kilkanaście
minut na niewielkim ogniu, mieszaj.

Składniki ciasta zmiksuj i smaż naleśniki jak zawsze. Gdy będą gotowe, wypełnij
naleśnik warzywami. 

Śniadania

SKŁADNIKI
200 g mąki orkiszowej
jasnej, 
1 spora szczypta soli, 
1 spora szczypta curry, 
500 g mleka sojowego, 
1 łyżeczka sody, 
3 łyżki oleju
słonecznikowego plus
dodatkowo do smażenia
na patelni.

Farsz
1 cukinia
1 mała, młoda cebula lub
por,
300 g pomidorków
koktajlowych, 
1,5 łyżki ghee
sól, pieprz, curry


