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OCZYSZCZAJĄCE SMOOTHIE
Już dziś zacznij dbać o zdrowie

SKŁADNIKI

•  150 g grejpfruta
•  150 g ananasa
•  1 łyżka NUTRILITE™ 

All Plant Protein

•  150 ml wody
•  100 g ogórka
•  50 g szpinaku

PRZYGOTOWANIE
Ten napój jest bogaty w witaminy i białko pochodzenia roślinnego 
– doskonały na początek zimowego oczyszczania organizmu. 

1.  Wrzuć wszystkie składniki do blendera i miksuj do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Już po chwili możesz cieszyć się smacznym 
napojem owocowo-warzywnym.

KREMOWA ZUPA
Z POMIDORÓW I SOCZEWICY

Klasyczne zimowe danie z delikatną nutką wiosny

SKŁADNIKI

•  130 g marchewki
•  1 łyżka NUTRILITE™ 

All Plant Protein
•  100 g selera
•  60 g soczewicy
•  25 g cebuli
•  400 g pomidorów 

z puszki

•  10 g przecieru pomidorowego
•  5 g natki pietruszki
•  5 g zmiażdżonego czosnku
•  15 ml oliwy z oliwek
•  240 ml wody
•  1 szczypta kminku
•  1 szczypta posiekanych  

liści kozieradki

PRZYGOTOWANIE 
Przed zmiksowaniem możesz dodać do zupy kilka pieczonych 
czerwonych papryk i podawać ją z kostkami sera feta.

1.  Dokładnie umyj warzywa i obierz je. Pokrój cebulę, marchew,  
selera i pietruszkę w kawałki średniej wielkości.

2.  Podgrzej oliwę na dużej patelni na średnim ogniu. Delikatnie 
podsmaż cebulę przez około minutę. Dodaj zmiażdżony czosnek, 
kminek i liście kozieradki, a następnie smaż przez kolejną minutę.

3.  Wrzuć marchew, pietruszkę, selera i soczewicę. Wlej wodę i dopro-
wadź do wrzenia. Gotuj na wolnym ogniu przez około 10 minut.  
Gdy warzywa będą miękkie, dodaj pomidory z puszki i przecier  
pomidorowy oraz szczyptę soli. Gotuj przez kolejne 2 minuty,  
a następnie dodaj NUTRILITE All Plant Protein. Dobrze wymieszaj.

4.  Blenduj do uzyskania konsystencji kremowej zupy. Podawaj 
z przybraniem z kilku kropel oliwy z oliwek i odrobiny świeżej natki 
pietruszki.

ŚLEDZIOWY TATAR
Zrób wrażenie na gościach lub swoim podniebieniu

SKŁADNIKI

•  70 g filetów śledziowych 
w oleju

•  20 g grzybów
•  1 łyżka NUTRILITE™  

All Plant Protein
•  20 g marynowanych 

cebulek
•  10 g marynowanych  

papryczek jalapeño

•  5 g natki pietruszki
•  5 ml musztardy dijon  

lub francuskiej
•  1 cytryna
•  5 g posiekanego szczypiorku
•  5 ml oleju lnianego

PRZYGOTOWANIE
To proste i pełne białka danie doskonale smakuje ze świeżą bułką 
lub bagietką.

1.  Posiekaj bardzo drobno śledzia i natkę pietruszki, a następnie 
wymieszaj. Dodaj musztardę, sok z jednej cytryny i świeżo 
zmielony pieprz. Dokładnie wymieszaj.

2.  Pokrój drobno (ale na nieco większe kawałki) grzyby, cebulę, 
szczypiorek i papryczki. Znów dokładnie wszystko wymieszaj.

3.  Dodaj olej lniany i NUTRILITE All Plant Protein, po czym dobrze 
wymieszaj. Podawaj w postaci małych krążków przybranych 
świeżą natką pietruszki.

SZARLOTKA BEZ PIECZENIA
W SŁOIKU

Ciekawa wersja klasycznego deseru

SKŁADNIKI

•  240 g pokrojonych jabłek
•  30 g gotowego ciasta 

biszkoptowego
•  1 łyżka NUTRILITE™  

All Plant Protein

•  10 g rodzynek
•  8 g brązowego cukru
•  5 ml syropu klonowego  

lub miodu
•  3 g masła

PRZYGOTOWANIE 
Dla większego urozmaicenia jabłka możesz zastąpić gruszkami, 
śliwkami lub innymi owocami sezonowymi.

1.  Rozpuść masło na patelni na wolnym ogniu. W miseczce połącz 
syrop klonowy z cukrem, a następnie przełóż na patelnię. Delikatnie 
podgrzej aż do wytworzenia karmelu.

2.  Dodaj pokrojone jabłka i dalej gotuj na średnim ogniu. Po kilku 
minutach dodaj szczyptę cynamonu i garść rodzynek. Gotuj aż  
do uzyskania konsystencji gęstego dżemu.

3.  Dodaj NUTRILITE All Plant Protein i dokładnie wymieszaj. Przełóż 
jabłka do innego naczynia i pozostaw na kilka minut do ostygnięcia.

4.  Na dnie niewielkiego słoika ułóż kawałek ciasta biszkoptowego. 
Następnie nałóż sporą porcję masy jabłkowej. Dodaj plasterek 
jabłka jako przybranie.
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