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Ajurweda, ta piękna nauka o życiu, która z dnia na dzień
nieustannie 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 LETNI. Pełnia lata
to eksplozja smaków i kolorów i z nich właśnie powinniśmy czerpać
najwięcej. Lato to ogień - czas doszy pitta, a więc z jednej strony
powinniśmy się schładzać, a z drugiej nasze trawienie jest właśnie
teraz najlepsze w roku.

E-book zawiera podstawowe informacje o Ajurwedzie, ale
całkowicie pomija kwestie psychologiczno-emocjonalne. W
terapiach ajurwedyjskich ciało fizyczne stoi na równi (a może
nawet nieco niżej?) niż umysł i dusza. E-book porusza obszar
jedynie fizyczny. 

Jeśli chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat Ajurwedy,
zapraszam Cię na mojego bloga:
www.ajurwedapopolsku.pl, gdzie omawiane są duchowe,
emocjonalne i fizyczne aspekty człowieka zgodnie z zasadami
Ajurwedy i innych znanych, naturalnych systemów medycznych. 
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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. 

Treść wstępna niemalże niczym nie różni się od zimowej wersji e-
booka. Jeśli, więc posiadasz go, możesz treść wstępną pominąć i
od razu udać się do strony 15stej. 

Kasia Kłyż 
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Czym jest
Ajurweda?

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. Wiosna obfituje w lekkie, młode warzywa. Mają dać
nam energię, świeżość i wznieść nas po zimowym marazmie. 

04



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.
Przedwiośnie obfitowało w resztki zapasów oraz świeże warzywa,
głównie liściaste, zioła. Jedzono kasze, gotowane zielone zupy z
kaszami czy strączkami. Takie roztropne postępowanie podyktowane
było intuicją i doświadczeniem. Wiedza przodków była nieoceniona.
Warto więc porozmawiać z babciami, zajrzeć do zapisków z
poprzednich dekad. W nich z pewnością znajdziecie całą paletę
przepisów i niezwykłych porad, dotyczących alchemii gotowania w
naszym klimacie.
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Planowanie
posiłków

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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Planowanie
posiłków

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. 
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Lato w
Ajurwedzie

Lato to czas doszy PITTA. Pitta to manifestacja żywiołów ognia i wody.
Latem jest zatem gorąco, wilgotno, ale bywa również sucho, gdyż
większa ilość ognia wysusza i wypala. 

Dosza PITTA jest z natury przekształcająca, gorąca, spalająca, wilgotna.
PITTA to działanie. Pewnie nie raz zwracacie uwagę na to, że latem
bardziej Wam się chce :). To zasługa ognia, którym porusza Pitta, który
skłania nas do realizacji planów. 

Pitta z natury jest również kwaśna i ostra. Po co Ci ta
wiedza? Żebyś wiedziała, że te smaki wzmagają, czyli
podnoszą naturalny stan doszy Pitta, a więc przyczyniają
się do jej zaburzenia. 

Ażeby utrzymać naturalny, zrównoważony stan Pitta należy latem
spożywać przede wszystkim pokarmy wychładzające, o smakach:
SŁODKIM, GORZKIM oraz CIERPKIM. 

Warto wiedzieć, że każda substancja świata zawiera wszystkie żywioły,
a więc wszystkie 6 smaków. Zawsze jednak któryś żywioł przeważa. Taki
pokarm określa się wówczas smakiem odpowiadającym żywiołowi, np.
ogień - smak ostry. Mając tę wiedzę, że ogień szaleje latem,
automatycznie wręcz sięgamy po żywność i napoje wychładzające.
Jeśli lato jest chłodne, wówczas pokarmy powinny być również
dostosowane do pogody i stanu naszego zdrowia oraz konstytucji.
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Co jeść latem?09

VATA

PITTA

KAPHA

Warzywa: słodkie i gorzkie warzywa korzeniowe, zielone tylko na ciepło lub blanszowane, kalafiory,
brokuły, kapusta, kalarepa, rzepa, ziemniaki, koper, groszek zielony, fasolka szparagowa, bób, ogórki

Owoce: jagodowe słodkie i cierpkie, jeżyny, maliny, truskawki, gruszki, jabłka, arbuzy, brzoskwinie,
morele, słodkie śliwki, słodkie winogrona

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: kumin, kolendra ,cynamon, koper włoski, mięta, kurkuma

Tłuszcze: ghee, olej kokosowy, olej slonecznikowy

Warzywa: wszystkie korzeniowe oraz zielone na ciepło, młody duszony kalafior z przyprawami, por,
szczypior,  cukinia, pomidory, bakłażan, papryka żółta i zielona, młode ziemniaki, cebulka, czosnek,
groszek zielony na ciepło, buraki, botwinka, szczaw, ogórki

Owoce: słodkie owoce jagodowe, słodkie jabłka, słodkie śliwki, morele, brzoskwinie, słodkie
winogrona,

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,, cebula, chrzan,  marchew, buraki młode szpinak, jarmuż, nać pietruszki, por,
korzeń pietruszki, seler, szczypior, brokuł, kalafior, sałaty, groszek, bób, czosnek, roszponka, rukola,
inne zielone i liśćiaste warzywa na surowo, fasolka szparagowa, cukinia, ogórki ze skórką

Owoce: jagodowe, półsłodkie, kwaśne, cierpkie owoce

Zboża i strączki: gryka, proso, owies, wszystkie strączki 

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 ilościach ghee, olej kukurydziany, słonecznikowy, zewnętrznie olej z
musztardowca 



Smaki w
Ajurwedzie

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.



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 ich 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 

Smaki w
Ajurwedzie



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. 

Smaki w
Ajurwedzie



Ogień
trawienny

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., czyli mala. 
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
celowo ograniczamy się do tego głównego. 

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.



Przepisy

PORADY NA LATO 

15

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
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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



SAŁATKA Z MŁODYM BURAKIEM,  BOBEMSAŁATKA Z MŁODYM BURAKIEM,  BOBEM   

20

=V, -P, -K

SKŁADNIKI (na 1 porcję)
2 młode, małe pieczone buraczki, 
3/4 szklanki, ugotowanego bobu, 
3 garści roszponki,
ćwiartka czerwonej cebuli
sól, pieprz, oliwa z oliwek
MIęta

Buraka piec w 180 stopniach około 30-40 minut w łupinie. Następnie
wystudzić, obrać i pokroić w cienkie plastry. Bób ugotować w wodzie z solą
i masłem. Obrać z łupinek. Rozłożyć roszponkę w misie, dodać bób, buraki.
Można posypać pestkami dyni i słonecznika. Polać oliwą, oprószyć solą i
pieprzem. Posypać świeżą miętą.

Obiady



PLACKI WARZYWNE Z MĄKĄ ZPLACKI WARZYWNE Z MĄKĄ Z
CIECIORKICIECIORKI   
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SKŁADNIKI
2 średnie cukinie
2 średnie marchewki, 
1 mała cebula, 
1 ząbek czosnku, 
2 łyżeczki soli, 
Masala: 1 łyżeczka asafetydy, 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka kuminu, 1
łyżeczka cynamonu, 0,5 łyżeczki chilli, 2 szklanki mąki z cieciorki, 3/4 lub 1
kubek wody, do powstania gęstego ciasta.
1 szczypta sody.
Ghee do smażenia

Warzywa zetrzeć na tarce. W drugiej misce przygotować ciasto z wody,
masali, soli i mąki. Następnie połączyć składniki, dodać sodę. Jeśli ciasto
będzie zbyt rzadkie, dodać mąki, jeśli zbyt gęste, dodać wody. Na patelni
rozgrzać ghee i smażyć placki kilka minut z każdej strony.  

Obiady



LETNIA ZUPA Z KALAFIORALETNIA ZUPA Z KALAFIORA
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SKŁADNIKI
1 mały kalafior, 
2 marchewki pokrojone w talarki, 
1 mały korzeń pietruszki pokrojony 
w kostkę, 
1 szklanka groszku cukrowego, 
świeżego
1/4 dużego korzenia selera startego 
na grubych oczkach, 
1 por pokrojone w piórka, 
6 młodych średnich ziemniaczków 
pokrojonych w kostkę, 
50 g ghee, 
2 łyżeczki soli, 
1 łyżeczka pieprzu,
garść poszatkowanej naci pietruszki, 
garść kopru,
1,7 - 2 litry wody.

W dużym garnku rozgrzać ghee. Wrzucić por, zeszklić. Wrzuć marchew,
ziemniak, wymieszać, delikatnie podsmażyć. Wrzucić pietruszkę, seler i
kalafior, wymieszać, podsmażyć. Dodać przyprawy i zioła, świeży
groszek bez łupin i zalać wodą, podgotować. Gdy zupa się zagotuje,
zmniejszyć ogień i zostawić na 20 minut, aby delikatnie bulgotała. Na
samym końcu wrzuć koper, wymieszać i zostawić jeszcze na chwilę. 
 Warzywa powinny być miękkie. Można podawać ze śmietaną. 

Obiady



SKŁADNIKI
2 cukinie
200 g szpinaku
2 duże ziemniaki
1 starta marchewka
1 młody, mały por
1 starta pietruszka
szczypta kozieradki, 
szczypta czarnego pieprzu, 
szczypta kuminu
szczypta cynamonu
szczypta asafetydy
1 litr wody
1,5 łyżeczki soli
2 łyżki ghee

W garnku rozgrzać ghee. Podsmażyć por. Po kilku minutach dodać
startą marchew, pietruszkę oraz pokrojone w kostkę ziemniaki. Dalej
podsmażać. Dodać mieszankę przypraw, wymieszać podlać odrobiną
wody i lekko dusić. Następnie dodać wodę i cukinię, podgotować przez
15 minut. Gotować kolejne 15 minut, do miękkości. Można dodać
śmietanę z nerkowców, całość zblendować na krem. Jeśli będzie za
gęsty, dodać wody, doprawić. 

ZUPA KREM Z CUKINI  I  SZPINAKUZUPA KREM Z CUKINI  I  SZPINAKU
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Obiady



SKŁADNIKI
0,5 kalafiora
1 marchewka
5 dużych ziemniaków,
cukrowego
150 g mąki z cieciorki
1,5 łyżeczki soli, 
1 łyżeczka pieprzu, 
1 łyżeczka kuminu, 
0,5 łyżeczki asafetydy 
i cynamonu, 
garść liści kolendry.

Olej do smażenia

Rozgrzać olej. Warzywa zetrzeć na tarce, liście drobno pokroić, dodać
przyprawy. Wymieszać. Następnie dodać mąkę z cieciorki. Ciasto
powinno być gęste, ale dające się formować. Na rozgrzany olej wrzucać
uformowane kulki, smażyć do koloru średniobrązowego. 

KOFTAKOFTA   
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Obiady



SKŁADNIKI
1 jogurt gęsty 200 ml
1 średni ogórek zielony
1 szczypta soli
1 szczypta pieprzu lub chilli
1 łyżeczka miodu
1 łyżeczka kuminu.

Ogórka zetrzeć, nieco odcisnąć wodę. Dodać do jogurtu i wymieszać ze
wszystkimi przyprawami. 

RAITA - INDYJSKA MIZERIARAITA - INDYJSKA MIZERIA

25

=V, -P, +K

Obiady



SKŁADNIKI (4 porcje)
200 g ryżu basmati
520 ml wrzątku 
1 płaska łyżeczka soli
1 szczypta kurkumy
1 łyżeczka ghee

W garnku rozgrzać ghee i podprażyć ryż, aż zacznie pachnieć.
Następnie wrzucić kurkumę. W międzyczasie zagrzać wodę w czajniku,
odlać 525 ml w miarce, dodać sól, wymieszać i wlać do garnka i od
razu zmniejszyć ogień, na średni. NIE MIESZAĆ! Zostawić na 15 minut, po
15 minutach powinien być gotowy. 

RYŻ NA SYPKO Z KURKUMĄRYŻ NA SYPKO Z KURKUMĄ   
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Obiady



SKŁADNIKI 
1 mały kalafior, 
5 ziemniaków, 
1 cukinia, 
1 łyżeczka soli, 
1 łyżeczka pieprzy, 
1 łyżeczka kolendry 
w proszku, 
0,5 łyżeczki kozieradki, 
1 łyżeczka słodkiej papryki, 
0,5 łyżeczki kopru włoskiego, 
1 łyżeczka ziół 
prowansalskich, 
Woda, 
1 łyżka ghee.

Kalafior podzielić na małe różyczki. Ziemniaki pokroić w 2 cm kostkę.
Cukinię pokroić w grubą kostkę. W dużej brytfannie rozgrzać ghee,
dodać przyprawy, wymieszać. Dodać ziemniaki i kalafior, wymieszać i
podsmażać około 10 minut, kontrolując, by warzywa się nie przypaliły.
Dodać cukinię, wymieszać, zalać wodą do wysokości warzyw, zmniejszyć
ogień, dusić około20 minut, od czasu do czasu mieszając. Gdy woda
odparuje, a warzywa będą miękkie, ale nie rozpadające się, podawać.
Posypać koprem. 

GULASZ Z KALAFIORAGULASZ Z KALAFIORA
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Kolacje



SKŁADNIKI 
200 g ugotowane bobu, 
duża garść naci młodej 
marchwi, 
mała garść mięty, 
40 g orzeszków pinii, 
150 g oliwy, 
1 ząbek czosnku, 
po pół łyżeczki soli i pieprzu, 
odrobinę wody, jeśli będzie 
za gęste

Bób ugotować. Wszystkie składniki pesto zblendować na gładką masę.
Można jeść pesto z chlebkiem ćapati lub np. domowej roboty
makaronem. Można również zrobić z niego marynatę do tofu lub warzyw
i upiec w piekarniku. 

PESTO Z BOBU I  NACI MARCHWIPESTO Z BOBU I  NACI MARCHWI
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Kolacje



SKŁADNIKI 
300g kaszy bulgur, 
ugotowanej
100 g czarnych oliwek, 
150 g słodkich pomidorków 
koktajlowych
garść mięty, 
garść liści kolendry, 
garść rukoli, 
sok z 1 limonki, 
garść prażonych płatków 
migdałowych

Dressing

50 g oleju słonecznikowego,
1 łyżka miodu płynnego, 
szczypta soli, 
szczypta kolendry w proszku, 
1 łyżeczka płaska curry, 
sok z 0,5 limonki,

Kaszę ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. Oliwki dobrej
jakości pokroić w małe kawałki, pomidorki w ćwiartki, a liście ziół
poszatkować. Dodać płatki migdałowe. Wszystko wymieszać w misce.
Przygotować dressing, porządnie wymieszać i polać sałatkę.
Wymieszać. 

SAŁATKA Z KASZY BULGURSAŁATKA Z KASZY BULGUR
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Kolacje



SKŁADNIKI 
1 kalafior
3 marchewki
1 czerwona papryka
0,5 szklanki oleju rzepakowego, 
1 czubata łyżka przyprawy curry,
1 łyżeczka soli, 
1łyżeczka pieprzu, 
1 łyzeczka suszonej mięty, 
1 szczypta kurkumy

Z oleju i przypraw zrobić marynatę. Kalafior podzielić na różyczki, a
marchew pokroić w talarki o grubości 0,5 milimetra. Paprykę pokroić w
kostkę. Porządnie wymieszać w marynacie wszystkie warzywa . Wyłożyć
do formy do pieczenia lub naczynia żaroodpornego. Podlać nieco
wodą, piec około 30 minut w temperaturze 200 stopni. Można od czasu
do czasu zamieszać. Podawać z ryżem, chlebkiem lub zjeść
samodzielnie. 

KALAFIOR,  MARCHEW I  PAPRYKAKALAFIOR,  MARCHEW I  PAPRYKA
PIECZONE W CURRYPIECZONE W CURRY
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Kolacje



SKŁADNIKI
1 szklanka jogurtu naturalnego (użyj jogurtu koziego lub
jogurtu bezmlecznego dla Kapha)
1 szklanka wody kokosowej lub zwykłej
1/4 łyżeczki cynamonu 
1/8 łyżeczki kurkumy 
1/8 łyżeczki mielonego imbiru 
Duża szczypta kardamonu w proszku 
3 znamiona szafranu
1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
2 łyżeczki miodu 

Do garnka wlać wodę, jogurt oraz wsypać przyprawy. Lekko
podgrzać,  zdjąć z gazu. Odczekać, dodać 2 łyżeczki miodu. 

MAŚLANKA JEST ŚWIETNYM REMEDIUM NA PROBLEMY JAK IBS, SIBO. DODAJE SIĘ WTEDY INNE
PRZYPRAWY I PROWADZI KURACJĘ TYGODNIOWĄ.

MAŚLANKA LASSIMAŚLANKA LASSI   
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Napoje



CHUTNEY MIĘTOWYCHUTNEY MIĘTOWY
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SKŁADNIKI
4 garście listków mięty, 
¼ do ½ łyżeczki prażonego kminku w proszku,
2 cm kawałeczek świeżego imbiru, 
1 zielona papryczka chilli 
0,5 łyżeczki soli, 
kilka kropel soku z limonki, 
Masala: szczypta suszonego mango w proszku, szczypta kuminu, szczypta
suszonej kolendry, szczypta czarnego pieprzu, szczypra asafetydy,
szczypta cynamonu. 
1/4 kubka wody, 
1 łyżka oleju

Wszystkie składniki zblendować na gładką masę. 

Dodatki i
przekąski



SKŁADNIKI
4 kostki masła organicznego,
garnek z grubym dnem,
słoik wyparzony, 
gaza lub pielucha tetrowa

Do garnka wrzucić masło. Na początku można podgrzewać masło na
większym ogniu, ale gdy masło zacznie się już mocno topić,
zmniejszamy ogień, zostawiamy, nic nie robimy, nie mieszamy. Można
delikatnie odsłonić pianę na wierzchu, by sprawdzić stopień
sklarowania. Jeśli masło przestanie bulgotać, "mówić" do nas, a
będzie klarowne, przecedzamy do słoika przez gazę i zostawiamy w
słoiku do stężenia. 

GHEE
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Dodatki i
przekąski



NIniejszy e-book ma dać Ci praktyczne wskazówki, jakie potrawy w
sezonie letnik będą wskazane dla konkretnych dosz. Pamiętaj, żeby nie
popadać w skrajności - jeśli zjesz nad morzem pysznego gofra z bitą
śmietaną świat się nie zawali. Jednak jeśli takich "przypadków" jest
więcej i zaczną stanowić 50% Twojego odżywiania, licz się z
konsekwencjami. Pamiętaj, że Pitta gromadzi się latem, a manifestuje
jesienią. Stąd tak dużo stanów zapalnych u ludzi (łącznie z
zapaleniami gardła, oskrzeli, płuc) jesienią. Jeśli będzie dbali o naszą
równowagę, możemy liczyć na sukces. 

Bardzo dziękuję Ci, że zechciałaś dołączyć do grona osób
zafascynowanych ajurwedą. Ta przepiękna nauka o życiu zmieni
wszystko, jeśli zechcesz poznać ją głębiej. 

W przypadku, gdy będziesz miała wątpliwości, czy jesteś na właściwiej
drodze, zapraszam Cię na konsultacje.

Z miłością, 

Kasia Kłyż

34 Podsumowanie
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