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STARTER
Pikantna zupa  

z dyni i pietruszki

0

DANIE GŁÓWNE
Stek z tuńczyka
z salsą z mango

0

DESER
Mini Pavlowa 

z solonym “karmelem”

Ten skromny e-book to podziękowanie 
dla najcudowniejszych czytelników jakich 

można sobie wymarzyć!

Zawiera trzy dania, które nie tylko 
rozgrzeją Was podczas siarczystych 
mrozów ale też podgrzeją atmosferę  

kolacji we dwoje. 

Dziękuję Wam i życzę smacznego!

Kasia
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1/2 dyni piżmowej
2 pietruszki

1 ząbek czosnku
0,4 l domowego bulionu

1 puszka mleczka kokosowego
2 łyżki siekanego lubczyku
1/2 łyżeczki płatków chili

1/2 łyżeczki czerwonego pieprzu
1/2 łyżeczki kurkumy

1 łyżeczka kuminu
sok z 1 małej cytryny

sól

Sposób przygotowania

Obrane warzywa kroimy w kostkę,  wrzucamy do garnka, 
dodajemy czosnek, solimy i zalewamy bulionem. 

Dusimy aż warzywa zmiękną, dodajemy posiekany lubczyk 
i miksujemy na gładki krem. Następnie dodajemy pozostałe 

przyprawy, gotujemy jeszcze kilka minut dodajemy sok z cytryny 
i dokładnie mieszamy. Podajemy z kleksem mleka kokosowego 

i (opcjonalnie) listkiem lubczyku. 

Składniki

Pikantna zupa 
Z DYNI I PIETRUSZKI



Steki 
400 g filetu z tuńczyka

sok z 1 limonki
sól i pieprz

Salsa
1 mango (wersja bezcukrowa - 1 awokado)

1 mała czerwona papryka
1 łodyga selera naciowego

1/2 papryczki chili lub peperoni 
1 łyżka posiekanej, świeżej kolendry

sok z 1 limonki
1 łyżka oliwy

Sposób przygotowania

Filet z tuńczyka dzielimy na dwa równe, kształtne steki.
Nacieramy solą i pieprzem. Zalewamy świeżo wyciśniętym sokiem 

z limonki i odstawiamy do lodówki na kilka minut. 
W tym czasie robimy salsę. Mango  i seler naciowy obieramy ze 

skórki. Wszystkie warzywa kroimy w kostkę i wrzucamy do  
miseczki. Dodajemy posiekaną kolendrę, sok z limonki i oliwę. 

Wszystko dokładnie ale delikatnie mieszamy.
Zamarynowane steki smażymy na mocno rozgrzanej patelni ok.  

2-3 minut z każdej strony, tak, żeby środek pozostał różowy. 
Podajemy z przygotowaną wcześniej salsą. 

Składniki

Stek z tuńczyka
Z SALSĄ Z MANGO



Beza
3 białka kurze

4-5 łyżek ksylitolu
1 łyżeczka octu jabłkowego

Krem
1 puszka mleka kokosowego o dużej 

zawartości miąższu kokosowego
2 łyżki ksylitolu

Solony karmel (1 słoiczek)
3 łyżki ksylitolu
4 łyżki mleka kokosowego
1 łyżka masła (może być klarowane)
1/4 łyżeczki soli himalajskiej

leśne owoce (mogą być mrożone)

Sposób przygotowania

Cały ksylitol mielimy w młynku lub rozcieramy w moździerzu. 
Białka ubijamy na sztywną pianę, cały czas ubijając dodajemy po 
1 łyżce ksylitolu czekając aż poprzednia się rozpuści. Na koniec 

dodajemy ocet i ubijamy jeszcze chwilę. Formujemy bezy na papierze do 
pieczenia i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 80ºC na ok 2 godz 

Następnie wyciągamy i suszymy w suchym pomieszczeniu (nawet dobę!).
Mleko na krem musi być dobrze schłodzone. Do misy miksera wkładamy 

tylko krem oddzielony od wody. Ubijamy go jak zwykłą śmietanę,  
stopniowo dodając rozdrobnionego ksylitolu. Ubity krem wstawiamy do 

lodówki np do rękawa cukierniczego.
Na patelni rozsypujemy ksylitol, smażymy aż się rozpuści i zacznie 
ciemnieć (trwa to trochę dłużej niż w przypadku cukru). Następnie 

energicznie mieszając dodajemy rozpuszczone mleko kokosowe, masło 
i sól. Cały czas mieszając podgrzewamy jeszcze chwilę ściągamy z ognia 

kiedy sos zgęstnieje.
Na talerz nakładamy krem, bezę i znów krem. Posypujemy owocami 

leśnymi i polewamy odrobiną solonego karmelu. 

Składniki

Mini pavlowa
Z SOLONYM “KARMELEM”
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