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Wstęp

Chociaż sama nie jestem weganką, roślinna kuchnia jest mi wyjątkowo bliska. Około 70% 
moich posiłków to opcje wegańskie. Lubię eksperymentować w kuchni, a dieta bez produktów 
pochodzenia zwierzęcego zmusza do kreatywności. Wystarczy chcieć i spróbować, aby prze-
konać się, że przyrządzanie dań roślinnych wcale nie jest trudne, mogą być one bardzo smacz-
ne, a także – co dla mnie jako dietetyka najważniejsze – odżywcze i sycące. 

Dieta roślinna już jakiś czas temu przestała być postrzegana jako sposób odżywiania opie-
rający się na sałacie i kotletach sojowych. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego schabo- 
wego czy mielonego na rzecz wegańskich odpowiedników. Jako dietetyk stawiam sobie za 
punkt honoru, aby namawiać do ograniczenia spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych. 
Nie byłabym jednak sobą, gdybym nie zadbała o smak i wartość odżywczą roślinnych posiłków. 
Często słyszę, że na diecie wegańskiej nie można się najeść i mam wrażenie, że taka opinia 
wynika wyłącznie ze stereotypowego podejścia do tematu. Prawda natomiast jest taka, że kiedy 
zadbamy o odpowiednią podaż białka, błonnika i wartościowych źródeł tłuszczu, z pewnością 
nie poczujemy się zbyt szybko głodni. Wszystko jest kwestią proporcji i znajomości zasad kom-
ponowania posiłków.

Właśnie z tego powodu zdecydowałam się na wydanie książki z przepisami na roślinne 
śniadania, lunche, obiady, przekąski i kolacje. Chciałam udowodnić, że dobrze skomponowa-
ne posiłki mają mnóstwo białka, żelaza, cynku i wapnia, a dieta wegańska zgodna z zasadami 
zdrowego odżywiania i odpowiednio zabezpieczona suplementacją w 100% pokrywa zapotrze- 
bowanie na wszystkie składniki odżywcze. Należy jednak pamiętać, że źle prowadzona dieta 
roślinna (tak jak każda inna) może mieć przykre konsekwencje zdrowotne. Jeśli zatem jesteś 
weganinem, ale nie do końca wiesz, co powinno się znaleźć w twojej spiżarni, jak komponować 
pyszne i sycące posiłki oraz jaką suplementację wdrożyć, ta książka z pewnością okaże się dla 
ciebie pomocna.

Znajdziesz tutaj porady dotyczące prowadzenia zbilansowanej diety roślinnej. Dowiesz się, 
jak modyfikować posiłki, aby były dopasowane do ciebie. Dzięki moim wskazówkom z łatwo-
ścią przerobisz danie zawierające gluten na wersję bezglutenową. Bez trudu też zamienisz 
składniki w przepisie w taki sposób, aby wykorzystać to, co masz w domu, i nie marnować  
żywności. 

Dieta na roślinach zawiera 100 wegańskich przepisów, w których nie trzeba za pomocą lupy 
szukać śladowych ilości białka. Każda receptura została opatrzona tabelą wartości odżywczej 
oraz ikonkami ułatwiającymi nawigację po książce w poszukiwaniu posiłków najbardziej zasob-
nych w cynk, żelazo czy białko. Są to zweganizowane potrawy z moich poprzednich publikacji,  
uzupełnione 20 zupełnie nowymi roślinnymi hitami, które regularnie serwuję we własnym domu. 
Przekonałam nimi wielu wszystkożerców, że wegańska kuchnia może być smaczna, sycąca  
i naprawdę ciekawa. To co? Ty też spróbujesz?  

        Viola Urban
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PIECZONA OWSIANKA
Składniki /2 porcje/
płatki owsiane górskie – 1 szklanka (120 g)
napój sojowy niesłodzony, wzbogacony w wapń 

– 2 szklanki (500 g)
siemię lniane mielone, odtłuszczone – 2 łyżki (20 g)
syrop klonowy – 1 łyżka (10 g)
ekstrakt waniliowy – 1 łyżeczka (3 g)
sól – szczypta 

Przykładowe dodatki
jabłko – 1 sztuka (150 g)
orzechy włoskie – garść (30 g)
cynamon mielony – 1 łyżeczka
konfitura z borówek – 2 łyżeczki (40 g)
mięta świeża do dekoracji

Przygotowanie
Płatki owsiane mieszamy z siemieniem lnianym, gorącym napojem sojowym, syropem klonowym, 
ekstraktem waniliowym i szczyptą soli. Dodajemy pokrojone w kostkę jabłko, posiekane orzechy 
(część można odłożyć do dekoracji) i cynamon. Owsiankę przelewamy do 2 małych naczyń żaro-
odpornych (ja użyłam kokilek o średnicy 12 cm). Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do tem-
peratury 180°C mniej więcej na 30 minut. Podajemy na ciepło lub na zimno z dodatkiem konfitu-
ry z borówek i świeżej mięty.

Porady #OkiemDietetyka
– Odtłuszczone siemię lniane mielone pozbawione jest 
większości cennych kwasów tłuszczowych omega-3. Uży-
wam go, bo świetnie wpływa na konsystencję dań. W po-
trawach wymagających obróbki termicznej unikam tłusz-
czu lnianego, ponieważ kwas alfa-linolenowy jest wrażliwy 
na utlenianie i wysoką temperaturę. Siemię lniane świeżo 
mielone najlepiej wykorzystywać jako dodatek do zup,  
sałatek, koktajli, kanapek i dań typu bowl.
– Dodatki do pieczonej owsianki można zmieniać. Oto  
kilka alternatywnych kompozycji: banan, 2 kostki gorzkiej 
czekolady i garść malin lub jagód; kubek startej marchewki 
lub dyni, kilka posiekanych daktyli, garść orzechów pekan 
lub włoskich i kardamon; 4 morele, garść nerkowców i 2 ły-
żeczki konfitury wiśniowej; 4 śliwki, garść ziaren słoneczni-
ka, odrobina anyżu lub przyprawy do piernika.

bez glutenu

źródło białka

źródło błonnika

bogate w wapń

bogate w żelazo

bogate w cynk

źródło omega-3

niski IG

Fe

IG

Zn

Wartość odżywcza 1 porcji 

Kaloryczność

Białko

Tłuszcze

Węglowodany

Błonnik

    543 kcal

21,3 g

18,6 g 

63,7 g 

12,9 g

Ca

Ω3
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QUESADILLA Z „SEREM“ Z BATATU  
I SZARPANYMI BOCZNIAKAMI 
Składniki /2 porcje/
tortille pszenne pełnoziarniste – 2 sztuki (124 g)
boczniaki – 4 sztuki (200 g)
cebula czerwona – 1/2 sztuki (50 g)
oliwa z oliwek – 1 łyżka (10 g)
fasola czerwona konserwowa – 4 łyżki (80 g)
kukurydza konserwowa – 2 łyżki (30 g)
batat pieczony – 1/2 sztuki (100 g)
płatki drożdżowe – 1 łyżka (5 g)
przyprawy: 1 łyżka soku z limonki, 1 łyżka syropu z agawy,  

1 łyżka papryki słodkiej, 1 płaska łyżeczka papryki wędzonej,  
1/2 łyżeczki kminu rzymskiego mielonego, szczypta cynamonu 
mielonego, chili, sól i pieprz czarny do smaku

kolendra świeża do podania

Przygotowanie
Boczniaki rwiemy palcami na cienkie, długie włókna. Cebulę obieramy, kroimy w piórka i sma- 
żymy z boczniakami na oliwie. Pod koniec smażenia dodajemy wszystkie przyprawy oraz  
odrobinę wody. Smażymy, aż odparuje płyn. Wystudzony batat rozgniatamy widelcem z solą  
i płatkami drożdżowymi. Smarujemy pastą tortille. Nakładamy na nie boczniaki, fasolę, kuku- 
rydzę i kolendrę. Składamy na połowę. Przygotowane quesadille grillujemy lub smażymy  
na suchej patelni 3-4 minuty z każdej strony. Powinny się lekko zrumienić. Kroimy ostrym  
nożem na 3-4 trójkąty każdą.

Porady #OkiemDietetyka
– W tym daniu najlepiej sprawdzą się boczniaki królewskie.
– Boczniaki porwane na cienkie włókna możesz wykorzy-
stać do bowl, tacos, ryżu i burrito.
– Jako dodatek do quesadilli warto podać domowe  
guacamole lub sos chipotle mayo (przepis na s. 103).
– Ciągnący „ser” uzyskasz poprzez zmiksowanie gorące-
go batatu z płatkami drożdżowymi, kurkumą i odrobiną 
bulionu. 
– To danie stanowi świetną przekąskę na imprezę. Quesa-
dillę przygotujesz na wiele sposobów, np. z pieczoną  
papryką, pieczonym jackfruitem, chili sin carne czy roz-
gniecionym awokado.

IG

bez soi 

źródło białka

bogate w błonnik

źródło wapnia

bogate w żelazo

bogate w cynk

niski IG

Fe

Wartość	odżywcza	1	porcji	

Kaloryczność

Białko

Tłuszcze

Węglowodany

Błonnik

	 430	kcal

15,4	g

13,1	g	

58,1	g	

16,1	g

Zn

Ca



WYDRUKOWANO W POLSCE

Roślinna kuchnia to bez cienia wątpliwości przyszłość. Od kilku  
lat obserwuję ten rosnący trend i z przyjemnością tworzę kolejne 
wegańskie przepisy, które pomagają redukować ilość produktów 
pochodzenia zwierzęcego w diecie. Jako dietetyk czuję się w obo-
wiązku ograniczać ich spożycie również w trosce o dobro zwierząt  
i przyszłość planety. Za punkt honoru postawiłam sobie, aby moje 
receptury były wyjątkowo smaczne, sycące i dobrze zbilansowane. 
Uważam, że roślinne posiłki są dla każdego – niezależnie, na jakiej 
diecie aktualnie jesteś, im częściej pojawią się na Twoim talerzu,  
tym lepiej! 

W książce znajdziesz zweganizowane potrawy z moich poprzednich 
publikacji, uzupełnione o 20 zupełnie nowych wegańskich hitów.  

                                                                Zapraszam do testowania!

Viola Urban – autorka bloga Okiemdietetyka.pl
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Im bogatsze nasze społeczeństwo – tym uboższa jego dieta. Z każdej strony słychać doniesienia o rosnącej 
liczbie schorzeń spowodowanych nadciśnieniem tętniczym czy otyłością. Niby wiemy, że ograniczenie 
mięsa pomogłoby je zminimalizować, jednak trudno nam się za to zabrać. Autorka pokazuje, jak podejść 
do diety roślinnej mądrze, tak by była nie tylko pyszna, ale przede wszystkim dobrze zbilansowana, zróżni-
cowana i odżywcza. Za przełomową uważam publikację, w której doświadczona Pani dietetyk serwuje 
przepis na schabowego. Zwierzęta całe, ludzie zdrowsi, środowisko mniej obciążone – taką chciałabym 
widzieć przyszłość. Do takiej przyszłości Viola Urban dokłada właśnie swoją cegiełkę.  

Weronika Pochylska – Creative Director w RoślinnieJemy & Chefs For Change Polska  

Jestem zachwycona książką! Viola nie tylko pokazuje, jak pysznie i kreatywnie gotować wegańsko, ale też 
przemyca rady o zbilansowanym komponowaniu roślinnych posiłków. Pełno tu cennych porad pomagają-
cych w zdrowym gotowaniu. A te przepisy? No WOW! Od razu chce się jeść zdrowo i wegańsko!

Irena Owsiak – dietetyczka, autorka kanału na YouTube Healthy Omnomnom  

Viola Urban od lat tworzy „blog ekspercki dla wyjątkowo dociekliwych”, ten sam wysoki poziom cechuje  
też jej książki. W „Diecie na roślinach” udowadnia, że można jeść jednocześnie zdrowo, smacznie oraz 
w sposób przyjazny zwierzętom i środowisku. Przed Wami 100 przepisów pełnych białka, cynku i wapnia, 
a przede wszystkim doskonałego smaku. Tak wygląda dieta roślinna Okiem Dietetyka. 

Joanna Wlazło – redaktor magazynu „Vege”, Fundacja Viva! 
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