“Breakfast Workshop”
Recipes & Tips

Homemade

Almond “Milk ”
Ingredients*:

•
•

1 κούπα αµύγλαδα µουλιασµένα 6-8 ώρες
3 κούπες νερό

Method:

Χτυπάµε όλα τα υλικά στο µπλέντερ
για 3-4 λεπτά

και µετά σουρώνουµε το µείγµα σφίγγωντας το τουλπάνι
και πιέζοντας προς τα κάτω ώστε να βγεί όλο το υγρό!
Κρατήστε το µείγµα από τα στραγγισµένα αµυγδαλα και
προσθέστε το στα smoothie σας!
(* σχεδόν 1 lt.)

Chocolate

Peanut Butter
Smoothie

Ingredients*:

•

250-300ml. ρόφηµα φουντουκιού ή

•
•
•
•
•

1 µεγάλη ώριµη µπανάνα

αµυγδαλόγαλα
1 κ.σ. . ωµό κακάο
2 κ.σ. φυστικοβούτυρο
2 βασιλικοί χουρµάδες
1 κ.σ. σπόροι κάνναβης ή
άλλη φυτική πρωτεϊνη

Method:

Χτυπάµε όλα τα υλικά στο µπλέντερ
για 2-3 λεπτά & σερβίρουµε

(* 1µεγάλο ποτήρι ή δυο µκρά)

Acai Antioxidant
Smoothie Bowl

ingredients*:

•
•
•
•
•

1 Pure Acai Sachet
1 µπανάνα κατεψυγµέµη (προεραιτικά)
100γρ. κατεψυγµένα διάφορα µούρα
50ml Νερό Καρύδας ή “γάλα” καρύδας
Φλέικς καρύδας, αµύγδαλα, σµέουρα φέτες µήλου
και ότι όλα προτιµάµε για topping! (προαιρετικα)

method:

Χτυπάµε όλα τα υλικά σε δυνατό µιξερ µέχρι να

οµογενοποιηθούν & να έχει την εικόνα παγωτού.
Αν δυσκολεύεται το µίξερ µας µπορούµε να προσθέσουµε λίγο
νερό καρύδας ακόµα, απλά θα έχουµε ένα πιο κρεµώδες
αποτέλεσµα αντί για παγωτένιο!

(*1 µεγάλη µερίδα)

Oat

Coconut milk porridge

•
•
•
•
•
•
•

ingredients*:

2 1/2 cups coconut milk
2 cups βρώµη
κανέλα
1/2 µήλο σε φέτες
1 µπανάνα
1 κ.σ. αµυγδαλοβούτυρο
1 κ. γ. µελάσσα
(από ζαχαρότευτλο)

Method:
Βάζουµε την µία κούπα γάλα, την βρώµη
και την κανέλα σε ένα κατσαρολάκι και
µαγειρεύουµε 3-4 λεπτά ή µέχρι να απορροφηθεί
όλο το γάλα, σε µέτρια φωτιά
ανακατεύοντας συχνά !
Αν χρειαστεί προσθέτουµε
λιγο ακόµα γάλα.
Όταν έχει µαλακώσει αρκετά
η βρώµη, την βγάζουµε από το µάτι
και την σερβίρουµε σε 2 µπωλ.
Μοιράζουµε το υπόλοιπο
γάλα στα δύο µπωλ και
προσθέτουµε τα φρούτα, το αµυγδαλοβούτυρο
και την µελάσσα!
Καταναλώνουµε αµέσως!

(* δύο µερίδες)

Homemade
energy mix

ingredients:

•
•
•
•
•

1 κ. σ. σπόρους κάνναβης
1 κ.σ. maca
1 κ.σ. lucuma
1 κ.σ. moringa
1 κ.σ. κουρκουµά

method:

Βάλτε όλα υλικά µέσα σε καθαρό
παστεριωµένο βαζάκι &διατηρείστε το
σε ξηρό δροσερό µέρος µέχρι και 2 µήνες!

Scramble Tofu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredients:

1 πακέτο firm tofu
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. µουστάρδα

1/2 κ.γ. κουρκουµά
1 κ.σ. διατροφική µαγιά
αλάτι
πιπέρι
1 κούπα κειλ µόνο τα φύλλα
λίγα ντοµατίνια κοµµένα στην µέση

method:

Πρώτα πιέζουµε το τόφου ανάµεσα σε δύο πετσέτες
κουζίνας ή δύο αντικολλήτικά χαρτιά
ώστε να βγάλει τα υγρά του.
Μετά το βάζουµε σε ένα στεγνό µπωλ και µε τα χέρια µας
το πιέζουµε ώστε να αρχίσει να διαλύετε και
να γίνεται τρίµµατα.
Μετά προσθέτουµε το ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι,
την διατροφική µαγιά, τον κουρκουµά,την µουστάρδα, λίγο αλάτι
και πιπέρι όσο θέλουµε!
Ανακατεύουµε καλά µε το χέρι σαν να το πλάθουµε.
Ζεσταίνουµε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουµε το µείγµα
και µαγειρεύουµε για 3-4 λεπτά ανακατεύοντας συνέχεια!
Αν κολλήσει πρόσθετουµε λίγο ακόµα λαδι και συνεχίζουµε
να ανακατεύουµε.
Σε ένα άλλο µπολ, βάζουµε τα φύλλα κεϊλ µε το υπόλοιπο
1 κ.γ. λάδι, λίγο αλάτι και λίγο λεµόνι και του κάνουµε “µασάζ”
µε τα χέρια, µέχρι να πάει το λάδι παντού και να αρχίσει
να µαλακώνει. Κόβουµε τα ντοµατίνια.
Σερβίρουµε αµέσως σε 2 πιάτα, µε το κέιλ
και την ντοµάτα στο πλάι!
*(2 µερίδες)

Avocado Toast

with Mushrooms
ingredients:

•
•

1 κ.γ. ελαιόλαδο

•
•

1 µεγάλο ώριµο αβοκάντο

•
•
•

αλάτι

10 µανιτάρια µικρά σε χοντρές φέτες

κοµµένα
4 φέτες ψωµί πολύσπορο, µε κουρκουµά,
ή ότι προτιµάµε
πιπέρι
µπούκοβο

method:

Ζεσταίνουµε το λάδι σε ένα τηγάνι
και προσθέτουµε τα µανιτάρια
µε λίγο αλάτι & πιπέρι

και τα σωτάρουµε µέχρι µαλακώσουν,
για περίπου 2-3 λεπτά!

Στο µεταξύ αν θέλετε ζεσταίνετε
το ψωµί σε µία τοστιέρα.

Κόψτε το αβοκάντο στην µέση, αφαιρέστε
το κουκούτσι και µε ένα κουτάλι

αφαιρέστε την ψύχα του. Βαλτε την σε ένα µπωλ
και µε ένα πιρούνι λιώστε το. Ενναλακτικά
αν είναι µε χοντρή φλούδα µπορείτε να το
λιώσετε και µέσα στην φλούδα του!

Απλώστε σε κάθε φέτα ψωµί σχεδόν

µία κουταλιά της σούπα αβοκάντο και
µοιράστε από πάνω τα µανιτάρια.

Προσθέστε µπούκοβο και φρέσκο πιπέρι

κατά προτίµηση και καταναλώστε άµεσα!
(* 2 µερίδες/4 φέτες ψωµί)

Matcha Chia pudding
with “matcha Ninja”
ingredients:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

green layer
1 1/2 κούπα γάλα
καρύδας

3 κ.σ. σπόροι Chia
1/2 κ.γ. matcha “ninja”
1/4 µοριγκα
1/8 κ.γ. σπιρουλίνα
1/4 κ.γ. τζίντζερ
2 κ.σ. αγάυη
λίγα µύρτιλα & σµέουρα
λίγια φυστίκια Αιγίνης
ψιλοκοµµένα

white layer

•

1 πακέτο κατεψυγµένη

•
•
•

1 /2κούπα γάλα καρύδας

καρύδα
3 κ.σ. σπόροι Chia
1 κ.σ. αγάυη

method:

Ανακατέψτε όλα τα υλικά της κάθε
στρώσης (αν επιλέξετε να κανετε
και τις δύο µαζί) σε ένα γυάλλινο δοχείο ή βάζο.
Ανακατέψτε καλά και αφήστε το
µείγµα να πήξει όλο το βράδυ.
Το πρωί ανακατέψτε λίγο ακόµα
βάλτε σε ένα ποτήρι ή ένα βάζο
λίγο από κάθε γεύση ώστε να δηµιουργήσετε
τις στρώσεις,
πρόσθεστε τα µύρτιλα & τα σµέουρα και
τα φυστίκια Αιγίνης
ή ότι άλλα φρούτα και ξηρούς
καρπούς προτιµάτε και
απολάυστε!

*(1 µεγάλη µερίδα ή δύο µικρές)

“Berry Crumble”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredients:

560 gr. µούρα διάφορα ή

όποια ποικιλία προτιµάτε

20gr. σιρόπι σφένδαµου
30gr. σπόροι τσία

100gr. αλεύρι αµυγδάλου
200gr. βρώµη λεπτή
80gr. λάδι καρύδας

35gr. ζάχαρη καρύδας
1κ.γ. κανέλα

2 κ.γ. σκόνη παντζαριού
(προεραιτικά)

method:

Σε ένα στρογγυλό πυρέξ µε διάµµετρο
17 εκ. βάζουµε πρώτα τα µούρα, τους
σπόρους τσία, το σιρόπι σφένδαµου και
ανακατεύουµε καλά!
Σε ένα µπωλ βάζουµε όλα τα υπόλοιπα
υλικά και τα “πλάθουµε” µε τα
χέρια µας ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά
µεταξύ τους και να δηµιουργηθεί το
crumble (το τρίµµα)!
Στην συνέχεια το απλώνουµε χωρίς πίεση
πάνω από µείγµα των µούρων και
το βάζουµε σε προθερµασµένο φούρνο
στους 180 βαθµούς για περίπου
30 - 40 λεπτά!
Plus: Για έυκολο & υγιεινό παγωτό
καταψύχουµε κοµµένες µπανάνες σε ροδέλες
& τις χτυπάµε στο µίξερ µε ελάχιστο φυτικό
γάλα της επιλογής µας!
*(8-10 µερίδες)

Σας ευχαριστούµε όλους και τον κάθε
ένα ξεχωριστά για την τιµή
που µας κάνατε και συµµετείχατε
στο σεµινάριο µας!
Ελπίζουµε να πέρασατε ευχάριστα
και πήρατε πολλές ιδέες για
υπέροχα πρωινά!
Θα χαρούµε πολύ να µας στείλετε
φωτογραφίες από τις
δηµιουργίες σας!
Φιλικά,
Πέννυ & Αλεξανδρα

