SMACZNE ŚWIĘTA Z

SO GOOD

ebook

Zadbaj o swoje ciało wraz z

BEAUTY MARINE COLLAGEN

Witaj w mojej świątecznej kuchni!
Boże Narodzenie to wyjątkowa okazja, aby na
moment spojrzeć na wszystko z dystansem,
zwolnić i spędzić czas z bliskimi... Pozwól,
że potowarzyszę w Twoich przygotowaniach
i zaproponuję znakomite dania oraz smakołyki
na świąteczny stół. Na kolejnych stronach
znajdziesz 10 autorskich przepisów, które mam
nadzieję, przypadną Tobie do gustu.

Opatentowany kolagen rybi Peptan® F
wzmacnia włosy i paznokcie
uelastycznia i nawilża skórę
zapobiega zmarszczkom

www.sogood.pl
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Brownie
z ciecierzycy
SKŁADNIKI - CIASTO:
- 250 g ugotowanej ciecierzycy
- 2 jaja
- 45 g kakao
- pół tabliczki gorzkiej czekolady
- 65 ml mleka lub napoju roślinnego
- 45 g GOOD SŁÓJ pełen miazgi arachidowej - smooth
- 15 g proszku do pieczenia
SKŁADNIKI - POLEWA:

Sposób wykonania:
Daktyle zalej ciepłą wodą
i namaczaj przez 10 minut.
Przecedź daktyle, a następnie
wszystkie
składniki
dokładnie zblenduj.
Na wystudzone ciasto nałóż
polewę i brownie gotowe!
Wskazówka - jeśli polewa
będzie zbyt gęsta, dolej
wody z daktyli.

Tego Ci trzeba:

- 100 g daktyli suszonych bez pestek
- 60 g GOOD SŁÓJ pełen pasty arachidowej - słony karmel
- 45 ml oleju roślinnego

Pierniczki
so good!
SKŁADNIKI:
- 375 g mąki uniwersalnej
- 80 g miodu
- 100 g GOOD SŁÓJ pełen pasty
arachidowej - piernik
- 1/3 kostki masła
- 1 jajko
- 5 g sody
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Sposób wykonania:
Masło należy rozpuścić
i przestudzić. Do miski wsyp
mąkę, sodę, dodaj pastę
arachidową o smaku piernika, miód oraz masło. Zagnieć
ciasto, uformuj kulę, włóż do
pojemnika
i
szczelnie
zamknij. Pozostaw w lodówce na 1 godzinę. Następnie
wyjmij ciasto, rozwałkuj je na
grubość 0,5 cm, wykrój pierniczki. Piecz w 180°C przez
około 7 minut.

Tego Ci trzeba:
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Świąteczne trio zdrowych smakołyków:

MIGDAŁ, PIERNIK, POMARAŃCZA!
bajeczne smaki na świątecznym stole
w 100% naturalny skład
brak substancji konserwujących
bez ulepszaczy smaków
idealny prezent dla bliskiej ci osoby

Nadziane
daktyle
SKŁADNIKI:
- 20 sztuk daktyli suszonych
bez pestek
- GOOD SŁÓJ pełen miazgi
z nerkowców - crunchy
- całe migdały (lub dowolne
orzechy jakie lubisz)

Sposób wykonania:
Daktyle otwórz w miejscu ich
przecięcia. Małą łyżeczką
nadziewaj daktyla miazgą
z nerkowców. Do środka
włóż migdał. Smacznego!
Dodatkowo dla łakomczuchów - całość możesz polać
roztopioną gorzką czekoladą.

Tego Ci trzeba:
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Świąteczne
reniferki

SKŁADNIKI:
- 20 sztuk daktyli suszonych bez pestek
- 30 g GOOD SŁÓJ pełen pasty arachidowej - pomarańcza
- świąteczne dekoracje
- precelki
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Śnieżne kule
piernikowe

Sposób wykonania:
Daktyle dokładnie zblenduj,
dodaj pastę pomarańczową,
a następnie ponownie zblenduj. Z gotowej masy uformuj
kulki. Udekoruj całość. Jakie
to proste i pyszne!

SKŁADNIKI:
- 20 sztuk daktyli suszonych bez pestek
- 30 g GOOD SŁÓJ pełen pasty arachidowej - piernik
- świąteczne dekoracje

Tego Ci trzeba:
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Sposób wykonania:
Daktyle dokładnie zblenduj,
dodaj pastę piernikową,
ponownie zblenduj. Z gotowej masy uformuj kulki jak
przy poprzednim przepisie.
Mniam, smacznego!

Tego Ci trzeba:
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Hummus z nutą
wędzonej papryki
SKŁADNIKI:
- puszka ciecierzycy w zalewie
- ząbek czosnku
- 30 ml oliwy
- 45 g GOOD SŁÓJ pełen miazgi arachidowej - smooth
- 20 ml soku z cytryny
- 2,5 g soli
- 5 g kminku rzymskiego
- 35 g jogurtu greckiego
- 15 g orzeszków ziemnych (posiekanych)
- 5 g wędzonej papryki
- 1 marchewka pokrojona w słupki
- kolendra, natka pietruszki

Sposób wykonania:
Składniki zblenduj - za wyjątkiem papryki wędzonej, marchewki oraz ziół. Gotową
pastę wyłóż na talerz, skrop
delikatnie
oliwą,
posyp
papryką wędzoną. Zioła
poszatkuj i treściwie posyp
nimi hummus.

Tego Ci trzeba:

Wigilijny łosoś
w glazurze z pasty
orzechowej oraz chilli
SKŁADNIKI:
- 30 g GOOD SŁÓJ pełen miazgi
arachidowej - smooth
- sok z 1 limonki
- 30 ml soku z pomarańczy
- przyprawa chilli (według preferencji)
- pół łyżeczki mielonego imbiru
- 5 ml octu ryżowego
- garść posiekanych liści kolendry
- sól, pieprz
- duży płat filetu z łososia
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Sposób wykonania:
Łososia umyj i osusz. Miazgę
arachidową zblenduj wraz
z sokiem z limonki i sokiem
z
pomarańczy,
chilli,
imbirem, octem. Dopraw do
smaku. Fileta wysmaruj
glazurą, zawiń w folię spożywczą. Piecz w 190°C przez
25 minut.

Tego Ci trzeba:
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Rozgrzewająca kawa
dalgona z Immunity Booster

Zestaw dla
Świętego Mikołaja

SKŁADNIKI:
- 250 ml napoju roślinnego lub mleka
- łyżeczka Immunity Booster
- 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej
- 2 łyżeczki cukru brązowego
- odrobina wrzątku

Szybkie
ciasteczka owsiane
SKŁADNIKI:
- 1 dojrzały banan
- 250 g płatków owsianych błyskawicznych
- 30 g GOOD SŁÓJ pełen pasty arachidowej - banan

Tego Ci trzeba:
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Sposób wykonania:
Banana
zblenduj
wraz
z pastą arachidową, dodaj
płatki
owsiane.
Całość
wymieszaj łyżką. Masę nabieraj dłońmi, uformuj kulę
i spłaszcz ją. Piecz w 190°C
przez 10 minut. Odstaw do
wystygnięcia.
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Tego Ci trzeba:
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Sposób wykonania:
Podgrzej napój roślinny,
następnie dodaj Immunity
Booster i starannie wszystko
wymieszaj. W wąskim wysokim naczyniu przygotuj
piankę. Wsyp kawę oraz
cukier,
zalej
wrzątkiem
w takiej ilości, aby jedynie
pokrył produkty sypkie.
Teraz możesz ubić pianę mechaniczną ubijaczką lub
ręcznym mikserem. Rozgrzany napój wraz z Immunity
Booster, wlej do kubka.
Łyżką nabierz ubitą pianę
i nałóż ją na wierzch napoju.
Pyyyycha!
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Przepis na odporność z

IMMUNITY BOOSTER

Świąteczny deser
a’la kutia z masłem
orzechowym
SKŁADNIKI:

100% naturalne składniki
wsparcie odporności
bez sztucznych dodatków

- szklanka suchej kaszy pęczak
- szklanka suchego maku (lub mała
puszka masy makowej)
- 2 stołowe łyżki GOOD SŁÓJ
pełen pasty arachidowej - pomarańcza
- garść migdałów w płatkach
- garść rodzynek
- pół szklanki naturalnego miodu
- garść kandyzowanej skórki pomarańczowej
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Sposób wykonania:
Jeżeli używasz suchego
maku, wcześniej zalej go
wodą lub mlekiem (500 ml)
i zagotuj, następnie zmiel
w maszynce do mięsa. Kaszę
pęczak wypłucz dokładnie
w wodzie, następnie ugotuj.
Wszystkie gotowe składniki
połącz ze sobą. Smacznego!

Tego Ci trzeba:
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Ekspresowy dressing
orzechowy do sałatki
SKŁADNIKI:
- 2 łyżki GOOD SŁÓJ pełen miazgi arachidowej - smooth
- 3 łyżki oliwy
- szczypta chilli
- łyżeczka miodu
- 2 łyżki octu ryżowego lub jabłkowego
- 1 ząbek czosnku
- sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania:
Wszystkie składniki zblenduj
na gładką masę. Dopraw
solą i pieprzem według
preferencji. Taki sos jest
świetnym dressingiem do
domowych sałatek.

Tego Ci trzeba:

Fitness Authority® Sp. z o.o.
ul. Konna 40,
80 -174 Otomin, Polska
www.sogood.pl
www.fanutrition.eu

Odwiedź nas na

www.sogood.pl

@sogoodpl
@fa_sogood
SoGood
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