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Kreatywne przepisy

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

Nie musisz się martwić, że któregoś ze składników nie masz w domu
– w takiej sytuacji po prostu użyj składnika alternatywnego
lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, że korzystając z tych przepisów, odnajdziesz na nowo wenę do twórczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomocą 
kreatywnych przepisów – powstaną wyjątkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.

Pożywne koktajle na drugie śniadanie i kolację



Baza (wybierz 1-2 opcje):  ugotowana kasza jaglana, surowe 
płatki owsiane, namoczone migdały bez skórki, namoczone ziarna 
słonecznika, namoczone wiórki kokosowe, mleko roślinne czy dobre 
zwierzęce.

Owoce/warzywa (1-2 opcje): surowy banan, awokado, mango, 
ananas, maliny, truskawki i inne sezonowe jagódki, pieczone jabłko, 
dynia. 

Dodatkowy płyn: płyn powstały po ugotowaniu ziaren lnu (taki 
kisiel), woda, mleko, sok.

Dodatki (1-4 opcje): listki melisy czy mięty, kakao, karob, nasiona 
chia, cukier kokosowy, syrop daktylowy, zmielony młody jęczmień, 
spirulina, gryka (zielona, sproszkowana), kurkuma, imbir, cynamon, 
kardamon, namoczone daktyle, wanilia, olej kokosowy, odrobinka 
soli.

Sposób przygotowania: zmiksować wybrane składniki blenderem z ilością 
płynu odpowiednią do wybranej konsystencji.

Przykłady: 
kasza jaglana +migdały +banan +cynamon +kardamon +olej kokosowy.
mleko kokosowe +wiórki kokosowe +truskawki +daktyle +wanilia.

Kasza na słono 

Warto ugotować więcej niż jedną porcję kaszy, by móc w każdej chwili na szybko 
przyrządzić ją w wersji na słono czy na słodko.



Ugotowana kasza (1-2 opcje): jaglana, gryczana, komosa ryżowa, 
ryż biały, brązowy, czarny.

Warzywa (2-4 opcje):  cebula, czosnek, marchewka, groszek, 
kukurydza, szpinak, suszony pomidor, cukinia, ewentualnie 
zamrożony mix warzywny.

Przyprawy: pieprz ziołowy, domowa wegeta, curry, garam masala, 
czosnek staropolski, suszone zioła, zioła prowansalskie, słodka 
papryka.

Dodatki (1-4 opcje): oliwa, sos sojowy, ser feta, kozi ser, płatki 
drożdżowe, prażone ziarna, kiełki, prażony sezam, szczypiorek.

Sposób przygotowania: pokrojone czosnek i cebulę podsmażyć na oliwie, 
dodać sól i wybrane przyprawy. Następnie dodać pokrojone wybrane warzywa, 
wymieszać i dusić pod przykryciem. Do gotowych warzyw dodać ugotowaną 
kaszę, wymieszać, doprawić do smaku.

Przykład: kasza jaglana z cebulą i groszkiem, podana z prażonymi ziarnami 
słonecznika i z sosem sojowym. 

Kasza na słodko



Volha Kuśmierska

Kim jestem? Twoją poporodowa doulą.

Jestem radosną Kobietą, żoną i Mamą. Zawodowo i z pasji jestem położną 
i doulą. Moje codzienne życie jest napełnione kobiecością, twórczością, 
macierzyństwem i pracą w tematyce okołoporodowej.

Pracowałam na sali porodowej i wspierałam w porodach w domu.  Kiedy 
zaczęłam rodzić swoje dzieci, fizycznie odczułam brak dobrych nawyków
i informacji u specjalistów w tematyce adaptacji poporodowej.  Czy też tak 
masz? Generalnie po porodzie mama przestaje budzić zainteresowanie i cała 
uwaga otoczenia skupiona jest na maluszku. Niestety, mało jest przestrzeni 
dla autentycznego wsparcia, które zawsze zajmowało ważne miejsce  w naszej 
kulturze. 

Dlatego dzisiaj jasno widzę swoją misję – pragnę odbudować kulturę
 poporodową i otulić każdą mamę ciepłem, troską i miłością.

Zapraszam do moich projektów:

www.otulicmame.pl
www.otulanie.pl

Domowe sanatorium dla Mamy 
Instagram: @otulic_mame

Facebook: Otulić Mamę

http://www.otulicmame.pl
http://www.otulanie.pl
http://otulicmame.pl/domowe-sanatorium-2/
https://www.instagram.com/otulic_mame/
https://www.facebook.com/volhakusmierska/

