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RZEŻUCHA I JEJ
WŁAŚCIWOŚCI
Jeżeli zapytasz mnie, z czym kojarzą mi się święta Wielkanocne (pod
względem żywieniowym), to są to 3 rzeczy: jajka, żurek i... rzeżucha.
Co roku czekam na ten moment, aż będę mogła ją zasiać, a później
dodawać do kanapek i sałatek. Myślę, że warto poznać rzeżuchę bliżej,
szczególnie, że roślina ta "gościła na salonach" już w starożytności.
Prozdrowotne właściwości rzeżuchy, uznawali już Persowie, Egipcjanie,
Grecy i Rzymianie. Bardzo cenili jej korzystny wpływ na organizm.
Starożytni Grecy poświęcili tę roślinę Adonisowi, kochankowi Afrodyty.
Nawet sam Hipokrates uważał rzeżuchę nie tylko za środek wykrztuśny
ale i za afrodyzjak. Dla Persów była równie ważna. Przed każdym
wyruszeniem na wojnę, jadali oni chleb z grubą warstwą rzeżuchy. Miało
to za zadanie przynieść im siłę i zwycięstwo.
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Dziś, nie ma co ukrywać, lepiej znamy prozdrowotne właściwości rzeżuchy.
Są nimi:
· Wysoka zawartość witamin: C, K, A oraz kwasu foliowego (B9)
i kwasu pantotenowego.
· Obecność makro i mikroelementów w tym: potasu, magnezu, cynku,
jodu, fosforu i żelaza.
· Wspieranie działania układu sercowo-naczyniowego
· Wpływanie na prawidłową pracę układu nerwowego.
Rzeżucha zwiększa odporność organizmu. Ze względu na swoją zawartość
żelaza i witaminy C, jest szczególnie polecana dla osób chorujących na
anemię. Myślę, że również osoby palące powinny wzbogacić swoją dietę,
własnie o nią.
Dodatkowo, drogie Panie, macie problem ze słabymi paznokciami i
włosami? Chcecie zadbać o swoje piękno zewnętrzne?
W takim razie przyjrzyjcie się bliżej tej roślinie, bo ze względu na
zawartość glikozydu izosiarkocyjanowego dostarczy ona Wam
podstawowego pierwiastka budującego włosy i paznokcie - siarki.
Jednak tak jak ze wszystkim, tak i z rzeżuchą nie należy przesadzać.
Dziennie nie powinno się przekraczać spożywania 3 czubatych łyżek
rzeżuchy, gdyż może ona podrażnić układ pokarmowy.
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CZEŚĆ!
JESTEM MARTA. MAM NADZIEJĘ,
ŻE KILKA MOICH POMYSŁÓW ZAGOŚCI
NA TWOIM STOLE WIELKANOCNYM.
ZACHĘCAM CIĘ BARDZO GORĄCO DO
ZAGLĄDNIĘCIA NA MOJEGO FACEBOOKA
I POZOSTAWIENIA PO SOBIE KOMENTARZA
JEŻELI KTÓRYŚ Z PRZEPISÓW CI SIĘ SPODOBAŁ
KONIECZNIE DAJ MI O TYM ZNAĆ!

SPOTKAJMY SIĘ NA
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NATURALNE
FARBOWANIE JAJ
Od kiedy tylko pamiętam, jak byłam mała w Wielką Sobotę z rana
zbierałam z ogródka różne rośliny (trawę, koniczynę, liście itp.) i razem
z mamą robiłyśmy kolorowe pisanki. Dzisiaj zdradzę Ci na nie przepis.
Składniki:
jajka
łupiny z cebuli (tylko te brązowe)
białko jaja
olej
pończochy
nitka

Jajka (najlepiej jeśli będą w
temperaturze pokojowej) smarujemy
białkiem jaja i przyklejamy roślinę (np.
koniczynę, liście) z każdej strony.
Następnie wkładamy do obciętej
pończochy i zawiązujemy ściśle oba
końce (tak aby jajko i przyklejone
rośliny się trzymały).
Do garnuszka wrzucamy łupiny cebuli –
potrzeba ich całkiem sporo, tyle by
przykryły dno garnka i wystarczyło ich
jeszcze do okrycia jajek z góry.
Jajka wkładamy pomiędzy łupiny.
Zalewamy wodą. Gotujemy – od
zagotowania wody ok 10 min, potem
wyłączamy grzanie i jajka zostawiamy
w wywarze do momentu aż kolor
skorupki będzie nam się podobał.
Suche jajka smarujemy kroplą oleju, by
kolor nabrał głębi a skorupka blasku.
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ZIELONE JAJKA
Święta Wielkanoce bez jajek? Nie ma mowy. Oto moja propozycja na
jajka faszerowane pastą pietruszkową. Pasta nada się nie tylko do
jajka ale na kanapki lub do makaronu również się sprawdzi.

Składniki na pastę:
2 pączki pietruszki
5 migdałów lub orzechów
brazylijskich
2 ząbki czosnku
2 łyżeczki parmezanu
żółtka z ugotowanych jaj
sól
pieprz

Natkę pietruszki dokładnie umyć.
Do blendera wrzucić jedynie liście
bez łodyg. Następnie dodajemy
orzechy, czosnek, parmezan, sól,
pieprz i włączamy blender.
Miksujemy ok 15-20 sekund.
W międzyczasie gotujemy jajka na
twardo.
Jaja obieramy ze skorupki,
wyciągamy żółtko i dodajemy je do
naszej pasty. Łączymy składniki.
Jajka faszerujemy pastą
pietruszkową.
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FIT KINDER CUNTRY
Oto moja propozycja "nowoczesnego" ciasta na Wielkanoc..

Składniki na spód:
50 g jaglanki/gryki ekspandowanej
50 g oleju kokosowego
nierafinowanego
15 g kakao
30 g mleka kokosowego
Składniki na masę mleczną:
250 g serka mascarpone lub
śmietanki kokosowej
łyżka g żelatyny
Aquafaba -woda z 1 puszki po
ciecierzycy
80 g erytrolu/ksylitolu/stewii
zmielone na puder
Składniki ma górę:
1 tabliczka gorzkiej czekolady bez
cukru
50 g jaglanki ekspandowanej
50 g mleka kokosowego
łyżeczka ksylitolu/erytrytolu/stewii

Olej kokosowy rozpuszczamy w garnku.
Dodajemy kakao, mleko kokosowe i po
rozpuszczeniu ekspandowaną kasze
jaglaną. Masę wykładamy dno formy i
chłodzony w lodowce.
Ubijany aquafabę na pianę, tak jak
byśmy to zrobili z białkami jaj.
Dodajemy ostrożnie mascarpone lub
śmietankę i słodzik zmielony na pył.
Żelatynę zalewamy ok 80 ml zimnej
wody, po napęcznieniu podgrzewamy
(ważne żeby była gorąca ale nie wolno
jej zagotować). Lekko przestudzoną
dodajemy do masy, którą przelewamy
na spód i wkładamy do lodówki .
Czekoladę rozpuszczamy dodając mleko
kokosowe i kaszę ekspandowana i
słodzik. Następnie masę przekładamy na
stężałą masę śmietankową.
Chłodzony przez ok 2h w lodowce.
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MUFFINY JAJECZNE
Czas na jajka w trochę innym wydaniu.

Składniki (na 4 muffiny):
2 jajka
garść szpinaku
10g startej marchewki
20g fety
pomidorki koktajlowe
sól
pieprz

Do miski wbijamy jajka i je
roztrzepujemy. Siekamy szpinak i
dodajemy do jajka razem z marchewką
i drobno pokrojoną fetą. Doprawiamy
solą, pieprzem i ulubionymi ziołami.
Masę wylewamy do foremek. Możemy na
środek muffiny dodać połowę
pomidorka koktajlowego. Całość
pieczemy 15 minut w temperaturze
180°C.
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TATAR ŁOSOSIOWY

Składniki (na 2 porcje):
200g łososia wędzonego na zimno
1 łyżeczka sosu sojowego
1 łyżeczka chrzanu
2 łyżeczki serka almette jogurtowe
lub żółtko jaja
szczypta startego imbiru
pieprz

Łososia posiekać na desce, dodać sos
sojowy, starty imbir i chrzan i znów
posiekać.
Włożyć do 2 miseczek. Pośrodku zrobić
dołek i umieścić w nim serek almette
lub żółtko.
Udekorować szczypiorkiem, pietruszką,
kiełkami lub sezamem.
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