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Czym jest weganizm? Czy ma
coś wspólnego z kryzysem
klimatycznym? Czy codzienne
jedzenie mięsa może wpływać
na życie ludzi mieszkających
w różnych zakątkach świata?
Jak gotować wegańsko?
Zajrzyj do ebooka, który
powstał we współpracy z
uczennicami i uczniami CKZiU
nr. 2 w Gdańsku i znajdź
odpowiedzi na te pytania!

KILKA FAKTÓW
weganizm
Dieta oparta na produktach które nie pochodzą od
zwierząt. Weganki i weganie nie jedzą m.in mięsa,
miodu, mleka, sera.

Kryzys klimatyczny

To zmiany temperatury na świecie powodujące
powodzie, huragany, pożary, susze, które
wpływają na życie na całym globie. To zanikanie
całych ekosystemów i gatunków.

Emisja gazów cieplarnianych
Produkcja mięsa i nabiału odpowiedzialna jest za
60% emisji gazów cieplarnianych, które powodują
kryzys klimatyczny.

Wylesienie

Pastwiska i przestrzeń na uprawę paszy dla
zwierząt pochłaniają ogromne ilości miejsca produkcja żywności jest odpowiedzialna za 80%
wylesienia na świecie.

KILKA FAKTÓW
Zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia pochodzące z wielkich ferm
przemysłowych zatruwają jeziora, rzeki i morza.

Czy możesz działać przeciwko kryzysowi
klimatycznemu i na dodatek dobrze się
najeść?
No jasne! Poszukaj przepisów na wegańskie
potrawy w książkach kucharskich, internecie i
naszym ebooku. Poeksperymentuj w kuchni i
spróbuj smalcu z fasoli, marchewkowych
burgerów, tortilli z hummusem i pieczonymi
waszywami czy waniliowo-czekoladowego sernika
z tofu. Poczęstuj wegańskim jedzeniem
znajomych, dziadków, sąsiadów - kto wie, może
ktoś z Was tak zasmakuje w tych potrawach, że
zostanie weganinem/weganką?

Weganizm to styl życia.
To nie tylko dieta
wegańska czyli rezygnacja
ze spożywania produktów
zwierzęcych. Weganie
dążą do wyeliminowania
produktów pochodzenia
zwierzęcego, których
wytwarzanie wiąże się z
eksploatacją zwierząt, ze
wszystkich aspektów
życia. Klaudia Mallotki

Przejście na dietę
wegańską ma wiele zalet:
nieprzyczynianie się do
cierpienia zwierząt, które w
nieludzki sposób są
zabijane, ograniczanie
emisji metanu do
atmosfery oraz
poszerzanie swoich
umiejętności kulinarnych,
poznawanie nowych
smaków. Emilia
Żurawińska

Weganizm to
połączenie
przyjemnego z
pożytecznym pyszne i zdrowe
jedzenie połączone
z empatią i
uszanowaniem
reszty świata.
Justyna Zasada

TOFUCZNICA
CZYLI JAJECZNICA BEZ JAJ

SKŁADNIKI
2 kostki tofu po 180g
250ml mleka sojowego
1 średnia cebula
Łyżeczka soli
Szczypta czarnej soli (kalma nalak)
Łyżeczka kurkumy
Pęczek szczypiorku
Olej do smażenia

PRZEPIS
Do miski wrzucamy dwie kostki tofu,
wlewamy mleko sojowe i widelcem
rozdrabniamy wszystko na gładką
masę. Cebule kroimy w cienkie piórka,
rozgrzewamy olej na patelni,
wrzucamy cebule i smażymy aż się
zeszkli, następnie dorzucamy masę z
tofu, czarną sól, sól, pieprz oraz
kurkumę i całość smażymy ok 5 minut.
Gdy tofucznica będzie już gotowa,
przekładamy ją na talerz i posypujemy
pokrojonym szczypiorkiem.

JEŚLI CHCESZ UZ

YSKAĆ W POTRAWIE JAJECZNY ZAPACH I SMAK - DODAJ CZARNĄ SÓL.

FRITTATA
CZYLI OMLET Z TOFU

SKŁADNIKI

PRZEPIS

1 kostka tofu wędzonego
1 szklanka mąki pszennej
½ szklanki maki z cieciorki
3 łyżki oleju
1 szklanka mleka sojowego
6 pomidorków koktajlowych
¼ cukinii
Przyprawy: czosnek niedżwiedzi,
sól, tymianek, oregano, zioła
prowansalskie
3 łyżeczki proszku do pieczenia
Olej do smażenia

Tofu oraz warzywa kroimy w
drobną kostkę. Do miski wrzucamy mąkę,
proszek do pieczenia, olej oraz mleko i
wszystko łączymy na jednolitą masę, następnie
dorzucamy pokrojone warzywa oraz przyprawy.
Na patelni rozgrzewamy olej i
za pomocą łyżki nakładamy masę na kształt
naleśnika (grubosć ok 0,5 cm )
smażymy na wolnym ogniu ok 4 minut, następnie
przerzucamy na druga stronę i
powtarzamy proces smażenia.
Fritattę kroimy na 4 części i
podajemy z sosami.

BAŁKAŃSKA PASTA
SKŁADNIKI

1 bakłażan
1 papryka czerwona
1 papryka żółta
1 cukinia
1 cebula
0,5 główki czosnku
1 / 4 kalafiora
Olej do smażenia
Przyprawy: sól, pieprz czarny
tymianek, oregano, zioła
prowansalskie, słodka papryka

PRZEPIS
Wszystkie warzywa myjemy, kroimy w
kostkę ok 2x2 cm. Rozgrzewamy olej w
garnku, wrzucamy wszystkie warzywa
sól, pieprz i na wolnym ogniu
smażymy do miękkości.
Dorzucamy pozostałe przyprawy i
wszystko blendujemy na gładka masę.
Odstawiamy do wystygnięcia. Pasta
doskonale nadaje się na kanapki oraz
jako dip.

TOFURNIK
CZYLI SERNIK Z TOFU

SKŁADNIKI (NA FOREMKĘ 18-20CM)
Spód:
200-300g ciasteczek
3 łyżki masła orzechowego
50g masła
Masa tofurnikowa:
2 kostki tofu po 180g
125g ugotowanej kaszy jaglanej
400ml mleka kokosowego
(chłodzonego co najmniej 24h w
lodówce!)
150ml syropu z agawy
2 łyżki mąki ziemniaczanej
Sok i skórka z 1 dużej cytryny
1 łyżka ekstraktu waniliowego
100g suszonych śliwek
Polewa:
100g gorzkiej czekolady
125ml mleka kokosowego

TOFU+CYTRYNA=SERNIK. NIE BÓJ SIĘ, JEŚLI TWOJ SERNIK PRZED PIECZENIEM BĘDZIE MOCNO CYTRNOWY
- DZIĘKI TEMU W PIEKARNIKU TOFU NABIERZE SEROWEGO POSMAKU.

TOFURNIK
CZYLI SERNIK Z TOFU

PRZEPIS
Piekarnik nagrzewamy do 175 stopni (góra-dół). Foremkę
wykładamy papierem do pieczenia. Ciasteczka, masło
orzechowe i masło umieszczamy w misce i blendujemy. Tak
przygotowanym spodem wykładamy foremkę i umieszczamy w
lodówce. Gotujemy kaszę jaglaną, a nawet ją rozgotowujemy,
dzięki czemu łatwiej i dokładniej się zblenduje. Przekładamy do
miski. Dodajemy resztę składników z wyjątkiem mleczka
kokosowego oraz suszonych śliwek i bardzo dokładnie
blendujemy - nie może zostać ani jedna grudka! Do tak
przygotowanej masy delikatnie mieszając dodajemy mleczko
kokosowe i drobno posiekane śliwki. Przelewamy do foremki.
Pieczemy przez 20 min w 175 stopniach, potem zmniejszamy
temperaturę do 120 stopni i pieczemy kolejne 60-70 min.
Studzimy i odstawiamy na noc do lodówki. Następnego dnia na
wolnym ogniu rozpuszczamy gorzką czekoladę w mleczku
kokosowym i oblewamy nią tofurnik.

MUFFINKI MARCHEWKOWE Z
KREMEM WANILIOWYM
SKŁADNIKI

300g startej na cienkich oczkach
marchewki
3 łyżki siemia lnianego
150ml ciepłej wody
300g mąki pszennej
1 łyżeczka sody
Szczypta soli
250g cukru
230ml oleju
50g orzechów włoskich
50g wiórków kokosowych
Krem waniliowy:
150g kaszy mannej
400ml mleka sojowego lub
waniliowego
150g masła wegańskiego
Łyżka cukru waniliowego
5 łyżek brązowego cukru

1 ŁYŻKA SIEMI

A LNIANEGO + 3 ŁYŻKI GO
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MUFFINKI MARCHEWKOWE Z
KREMEM WANILIOWYM
PRZEPIS

Piekarnik nagrzewamy do 175 stopni
(góra-dół). Ścieramy marchewkę na
cienkich oczkach tarki. Siemię lniane
zalewamy ciepłą wodą. W jednej
misce mieszamy mąkę, sodę i sól. W
drugiej misce ucieramy cukier z
olejem oraz siemiem lnianym.
Mieszamy ze sobą delikatnie
składniki z dwóch misek. Następnie
dodajemy marchewkę, zmielone
orzechy, wiórki kokosowe i ponownie
delikatnie mieszamy. Wypełniamy
papliotki na muffiny do 3/4
wysokości i pieczemy do suchego
patyczka około 25-30min. W
międzyczasie przygotowujemy krem.
Wszystkie składniki na krem
waniliowy z wyjątkiem masła
umieszczamy w garnku i gotujemy
na wolnym ogniu stale mieszając,
najlepiej trzepaczką. Kiedy krem
zgęstnieje odstawiamy go do
całkowitego ostygnięcia. Następnie
ubijamy z masłem i dekorujemy
kremem wystygnięte muffiny. Można
udekorować solonym karmelem,
orzechami lub wiórkami
kokosowymi.

W projekcie wzieły/li udział uczennice i uczniowie
CKZiU nr. 2 w Gdańsku.
Przygotowali wegańskie potrawy,
poczęstowały/li nimi rodzinę a nawet sąsiadów
oraz wykonały/li zdjęcia umieszczone w ebooku.
Karolina Baba
Nikola Bazydło
Weronika Dołęga
Oskar Gajęcki
Klaudia Malottki
Weronika Rumak
Justyna Zasada
Emilia Żurawińska
Przepisy udostępnili:
Aleksandra Broda z Ciasta z Dolnego Miasta.
Daniel Jaroć z restauracji Faloviec.
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