
Czy wiesz, że zdrowe śniadanie powinno składać się z produktu 
zbożowego, produktu tłuszczowego, białka (np. jogurt, ser, 
jajka, dobra jakościowo wędlina) oraz warzywa lub owocu?

PASTA Z AWOKADO 
I POMIDORÓW

Potrzebne będą:

- miękkie awokado (po naciśnięciu palcem 
skórka powinna się zapaść)

- mały pomidor
- jajko
- malutka cebula lub ząbek czosnku (wedle 

upodobań)
- bazylia (najlepiej świeża)

Jajka gotujemy na twardo, po ostygnięciu 
obieramy ze skorupki. Awokado rozcinamy 
na pół i wyciągamy pestkę. Obieramy ze skóry 
i rozgniatamy widelcem miąższ, wraz z jaj-
kiem (jajko można zetrzeć na grubych 
oczkach). Pomidora krótko spa-
rzamy i obieramy ze skórki. Do-
dajemy do powstałej pasty po-
siekanego pomidora, posiekane 
jajko, cebulę lub czosnek i bazy-
lię. Całość dokładnie mieszamy.
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PASTA Z ZIAREN 
SŁONECZNIKA

Potrzebne będą:

- 1-1,5 szklanki suchych ziaren słonecznika
- woda
- 10 suszonych pomidorów w oliwie
- 1 cebula
- 1 pęczek zielonej natki pietruszki lub kilka 

listków bazylii
- 2-3 łyżki oliwy
- ząbek czosnku (opcjonalnie)

Ziarna słonecznika zalewamy wodą i odsta-
wiamy na noc. Następnie odcedzamy i blenduje-
my. Cebulę podduszamy do miękkości na patelni 
(na oliwie z suszonych pomidorów lub zwykłej) 
studzimy. Suszone pomidory i resztę składni-
ków miksujemy w blenderze i łączymy ze zmik-
sowanymi ziarnami.
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PASTA Z ZIELONEGO GROSZKU

Potrzebne będą:

- puszka zielonego groszku (z jak najmniejszą 
zawartością soli) lub groszek mrożony, a w se-
zonie świeży ugotowany

- zielona cebulka
- bazylia, najlepiej świeża

Wszystkie składniki blendujemy, 
a następnie smarujemy pastą pełno-
ziarniste pieczywo.

PASTA Z CIECIERZYCY

Potrzebne będą:

- pół szklanki ciecierzycy suchej 
 (szklanka ugotowanej lub z puszki)
- mały pomidor
- ząbek czosnku (można zrezygnować)
- bazylia, najlepiej świeża
- łyżka oleju lnianego budwigowego lub oli-

wy z oliwek

Suchą ciecierzycę zalewamy wodą na 12 go-
dzin, a następnie gotujemy, aż będzie miękka, 
przez około 50 minut (można też użyć ciecie-
rzycy z puszki, która jest gotowa do spoży-
cia, ale osobiście staram się wybierać suchą, 
bez zbędnych dodatków). Pomidora krótko 
sparzamy i obieramy ze skórki. Przestudzoną 
ciecierzycę blendujemy z pomidorem, bazylią 
i opcjonalnie z czosnkiem. Podajemy na pie-
czywie pełnoziarnistym, dekorując kanapki 
liśćmi sałaty.
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