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Czym byłoby nasze życie bez sosów dodających smaku 

potrawom? Bez nich nasze jedzenie pozbawione byłoby 

stylu. Bez stylu z kolei nie ma zabawy (jeżeli ktoś kie-

dykolwiek próbował gotować w podróży, to wie, o czym 

mówię). Dobry ketchup często decyduje o smaku ham-

burgera, a aromatyczny dżem potrafi sprawić, że nasz 

skromny tost nabierze smaku wykwintnego dania 

z paryskiej kafejki. Są też smaki, z których z chwilą 

przejścia na weganizm spodziewaliśmy się zrezygnować, 

takie jak sos worcestershire czy sos rybny. Czas przywi-

tać się z nimi ponownie!

Wydawać by się mogło, że przyrządzenie musztardy to 

zbyt wielkie wyzwanie. Namawiam jednak do zakasania 

rękawów i wykazania się kuchennym artyzmem. Czy to 

takie trudne i rzeczywiście wymaga od nas dużo pracy? 

Gdyby tak było, wcale bym się tym nie zajmowała! Dzięki 

kilku drobnym modyfikacjom przygotowanie poniż-

szych produktów zajmie ci nie więcej niż kilka minut (lub 

sekund), ale rezultatami będziesz się cieszyć przez wiele 

tygodni. Nie zwlekaj więc i do dzieła. Czas nadać potra-

wom nieco życia!



16  wegańska spiżarnia

Mleko sojowe, musztardę, ocet, sól i cukier (jeżeli lubisz słodszy majonez) krótko 
zmiksuj. Następnie (gdy mikser będzie wciąż pracować) bardzo cienkim strumie-
niem powoli dolewaj oleju do momentu, aż masa zgęstnieje i urządzenie będzie 
miało trudności z miksowaniem (jeżeli masz wysokowydajny mikser lub urządze-
nie o regulowanej mocy, ustaw je na średnie obroty). Mieszanka zgęstnieje dość 
gwałtowanie – proces może trwać do 4 minut. Trzeba pamiętać, że wymagana ilość 
oleju zależy od prędkości pracy miksera i od tempa dolewania. Przelej mieszankę 
do słoika i przechowuj w lodówce nie dłużej niż miesiąc.

Z podanych składników otrZymasZ około 3–3½ sZklanki majoneZu

1 szklanka mleka sojowego lub innego mle-
ka roślinnego

1 lub 2 łyżki musztardy

1 łyżka octu jabłkowego lub świeżo wyci-
śniętego soku z cytryny

1 łyżeczka soli morskiej lub czarnej soli kala 
namak (patrz ramka)

1 łyżeczka cukru organicznego  
(opcjonalnie)

1½–2½ szklanki oleju rzepakowego  
lub innego oleju o neutralnym smaku

klasyczny majonez bezjajeczny

Ma wspaniały złożony smak i gęstą kremową konsystencję. Z pewnością 

będzie to twój ulubiony dodatek do wszystkich potraw – od kanapek po 

sałatkę ziemniaczaną.

CZarNa Sól

Czarna sól, zwana również kala namak, to indyjska sól o intensywnym zapachu. Wbrew 
nazwie ma kolor różowy. Nadaje potrawom jajeczny smak. Można ją kupić w sklepach 
internetowych lub niektórych sklepach z żywnością indyjską.
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Orzechy, wodę, sok z cytryny i sól zmiksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeżeli 
mieszanka jest ciepła, trzeba ją ostudzić do temperatury pokojowej. Ciągle miksu-
jąc, powoli wlewaj olej, aż substancja zgęstnieje; może to trwać 3–4 minuty. Jeżeli 
nie będzie tak gęsta jak majonez, to w lodówce z pewnością zgęstnieje na tyle, by 
dało się nią smarować kanapki. Jeżeli chcesz uzyskać naprawdę gęsty majonez, 
zmiksuj także gumę ksantanową. Majonez przelej do słoika i przechowuj w lodówce 
nie dłużej niż miesiąc.

Z podanych składników otrZymasZ około 2½ sZklanki majoneZu

½ szklanki orzechów nerkowca

½ szklanki wody

3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny

1 łyżeczka soli morskiej

1½–2 szklanki oleju rzepakowego, oliwy 
z oliwek lub mieszanki obu

½ łyżeczki gumy ksantanowej (opcjonalnie)

majonez z sokiem cytrynowym  
i orzechami nerkowca

Jeżeli szukasz majonezu bez soi, ta propozycja jest dla ciebie. Sos jest lekki, 

orzeźwiający i sprężysty – idealny do kanapek z ogórkiem!
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Rozmrażaj białko z siemienia lnianego w temperaturze pokojowej przez około 
30 minut, aż będzie można je pokruszyć. Za pomocą miksera ubij częściowo 
zamrożone białka, miksując na wysokich obrotach przez 3–5 minut, aż masa 
zwiększy swą objętość około ośmiokrotnie i stanie się lekka, biała i puszysta jak 
miękka beza. Jeżeli białko nie było mrożone (ale przez noc stało w lodówce), to 
ubijanie potrwa 2–3 razy dłużej. Dodaj ⅓ szklanki cukru (lub więcej, jeżeli wolisz 
słodsze bezy) i ubijaj przez kolejną minutę lub dwie, aż masa nieco zesztywnieje. 
Następnie dodaj ½ łyżeczki gumy ksantanowej. W mieszance powinny zacząć 
formować się sztywne górki; jeżeli tak się nie stanie, dodaj pozostałe ½ łyżeczki 
gumy i miksuj dalej przez krótki czas. Na tym etapie dodaj ewentualnie substancje 
smakowe w zależności od tego, co przygotowujesz (uwielbiam ciastka bezowe 
z olejkiem cytrynowym!). Najlepiej zużyć całą masę bezową od razu, ponieważ po 
ubiciu zwykle wytrzymuje w lodówce zaledwie jeden dzień.

Z podanych składników otrZymasZ 4–6 sZklanek

½ szklanki (lub więcej) białka z siemienia 
lnianego (strona 64) mrożonego  
co najmniej przez jedną noc

⅓–½ szklanki cukru organicznego 
granulowanego lub w proszku 

½–1 łyżeczki gumy ksantanowej

kilka kropli olejku cytrynowego lub 
ekstraktu migdałowego albo szczypta 
proszku kakaowego lub mielonego 
cynamonu do smaku (opcjonalnie)

beza z siemienia lnianego

Marzysz o puszystych bezach, które doskonale smakują z cytrynową tartą? 

Masz ochotę na chrupkie białe ciasteczka, które rozpływają się w ustach? 

A może pragniesz po prostu nadać lekkość ciężkim wegańskim budyniom 

i musom? Przedstawiam bezę z siemienia lnianego. To wręcz eksperyment 

naukowy. Niewiarygodne, że tę dziwną masę można ubić na cudowne białe 

bezowe obłoki. Najlepiej zrobić to przy pomocy elektrycznego miksera, ale 

poradzisz sobie równie dobrze zwykłą trzepaczką. Wprawdzie jest to dość 

męczący sposób, ale przynajmniej poćwiczysz mięśnie przedramienia.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTAĆ MASĘ BEZOWĄ Z SIEMIENIA LNIANEGO

Bezę z nasion lnu można stosować we wszystkich przepisach, w których pojawia 

się surowe ubite białko. Dzięki temu nie ma ryzyka zatrucia salmonellą! Aby 

wykorzystać masę bezową do ciastek lub miseczek bezowych, postępuj zgodnie 

z instrukcjami na stronie 69.
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Odcedź wodę z orzechów brazylijskich i włóż je wraz z pozostałymi składnikami 
do blendera lub robota kuchennego (wysokowydajny blender bez trudu pozwoli 
uzyskać gładką konsystencję, ale zamierzony efekt udało mi się osiągnąć także 
przy pomocy zwykłego robota). Miksuj przez minutę lub dwie na najwyższych 
obrotach do uzyskania gładkiej konsystencji. Włóż masę do pojemnika, przykryj go 
i przetrzymuj w temperaturze pokojowej 2–3 dni, aż pojawi się przyjemny, wyrazisty 
i głęboki smak.

Rozgrzej piekarnik do 120°C. Wyłóż dwie płytkie blachy papierem do pieczenia 
lub silikonowymi matami. Za pomocą łopatki lub innego płaskiego narzędzia 
rozprowadź na papierze bardzo cienką warstwę mieszanki. W zależności od 
wymiarów, mogą być potrzebne nawet trzy blachy. Nastaw piekarnik na pół 
godziny, obracając blachy co 15 minut, jeżeli twoje urządzenie nierównomiernie 
rozprowadza ciepło. Gdy mieszanka wyschnie i nabierze złotobrązowego koloru, 
wyjmij ją, poczekaj, aż ostygnie, a następnie połam na kawałki. W szklanym 
pojemniku przechowywanym w lodówce wegański tarty parmezan zachowa 
świeżość przez 3–4 miesiące. 

Z podanych składników otrZymasZ około 2 sZklanek produktu

1 szklanka orzechów brazylijskich 
moczonych w wodzie przez 4 godziny

½ szklanki orzeszków piniowych

½ szklanki soku rejuvelac (strona 71)  
lub soku z kiszonej kapusty

2 łyżki miso białego, żółtego  
lub z ciecierzycy

¼ szklanki płatków drożdżowych

1 łyżeczka soli morskiej

wegański tarty parmezan

Nie ma nic lepszego niż duże kawałki parmezanu stopione na pieczywie 

czosnkowym, w sałatce cezar czy w daniach z makaronem. Wegańska 

odmiana tego sera to produkt fermentacji, więc jeżeli planujesz na weekend 

dużą włoską ucztę, to przygotowania do niej zacznij 2–3 dni wcześniej.
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Postaw dwulitrowy rondel na średnim ogniu, wrzuć cebulę, dynię, paprykę, seler, 
wlej bulion, wsyp proszek curry, przykryj naczynie i gotuj na wolnym ogniu, aż 
warzywa zrobią się kruche. Za pomocą blendera miksuj wszystko do uzyskania 
gładkiej kremowej konsystencji, po czym wlej z powrotem do rondla. Dolej mleko 
kokosowe, wrzuć skórkę cytryny i dopraw solą oraz pieprzem.

By zrobić krem cytrynowo-kokosowy, po prostu wymieszaj widelcem wszystkie 
składniki w niewielkiej misce.

Przelej zupę do misek i dodaj do każdej z nich porcję kremu oraz prażone migdały. 
Tę zupę można spożyć zaraz po przyrządzeniu lub następnego dnia.

Z podanych składników otrZymasZ 8 porcji Zupy

1 pokrojona w kostkę cebula

7 szklanek (około 1 kg) pokrojonej w kostkę 
dyni piżmowej (możesz kupić już obraną 
i pokrojoną albo zrobić to samodzielnie)

1 pokrojona czerwona papryka (bez rdzenia 
i pestek)

1 pokrojony seler naciowy

4 szklanki bulionu bezdrobiowego  
(strona 82)

1–2 łyżki curry w proszku – zależnie od 
upodobań i rodzaju produktu

200 g (około ½ puszki) mleka kokosowego

1–2 łyżeczki startej skórki cytrynowej

sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz

krEm cytrynowo-kokosowy

½ szklanki mleka kokosowego

½ łyżeczki startej skórki cytrynowej

1–2 łyżki świeżo wyciśniętego soku 
z cytryny

¼ łyżeczki soli morskiej

GarnirunEk (opcjonaLniE)

½ szklanki pokrojonych w paski prażonych 
migdałów

zupa z curry, dynią piżmową i kokosem

Ta dynamiczna kombinacja smaków, w której cytrus uzupełnia pikantną 

słodycz zupy, sprawia, że smaczna potrawa zamienia się w fantastyczną. 

Ponadto danie jest łatwe do przygotowania – wrzuć po prostu wszystkie 

składniki do garnka, zagotuj na wolnym ogniu i zmiksuj w blenderze.
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