
ЕНЕРГИЙНА КУПИЧКА
Не сте сигурни как да започнете своя път в здравословното хранене? С комбинацията си от 

мека печена тиква, пикантно червено зеле и дресинг от хумус, тя е толкова богата на питателни 
бобови, зърнени култури и зеленчуци, колкото е и на цвят, текстура и вкус.

СЪСТАВКИ (ЗА 2 ПОРЦИИ):

250 гр. кафява леща
125 гр. киноа
500 гр. тиква Хокайдо, 
нарязана на кубчета
250 гр. сирене тофу
250 гр. червено зеле
250 гр. спанак
125 мл ябълков оцет
4 с.л. хумус 
1 с.л. лимонов сок
2 с.л. вода (или достатъчно за 
разреждане на дресинга)
100 мл зехтин
4 с.л. соев сос
черен пипер за подправяне
Гарнитура по избор: 
резенчета червена ряпа и 
кълнове  

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изплакнете лещата и я сложете в касеролата. Покрийте лещата 1. 
със студена вода. След като заври я оставете да къкри 10-15 
минути (или докато омекне). Съвет: не добавяйте сол във 
водата, тъй като това втвърдява люспите на лещата и те няма 
да омекнат.

Сложете 1/2 чаша киноа в друга касерола и добавете 1 чаша 2. 
вода. Оставете да заври, след което изключете котлона и 
покрийте добре с плътно затварящ капак, докато не се 
абсорбира цялата вода.

Измийте тиквата Хокайдо, срежете я наполовина и отстранете 3. 
семената. Нарежете тиквата на кубчета от по 3 см. Поставете 
я на хартия за печене, поръсете със зехтин и овкусете със сол 
и черен пипер.

Нарежете сиренето тофу на кубчета от по 3 см. Поръсете 4. 
тигана с мазнина и изпържете сиренето тофу на умерен огън. 
Добавете супена лъжица соев сос и подправете с черен пипер. 

Извадете сиренето тофу и в същия тиган добавете малко 5. 
мазнина, след което сотирайте спанака. Овкусете със супена 
лъжица соев сос и черен пипер.

Нарежете на тънки резенчета червеното зеле. Поставете в 6. 
купа и овкусете с ябълков оцет. 

За дресинга разбийте заедно хумуса, лимоновия сок и водата. 7. 

Съберете лещата, киноата, сиренето тофу и зеленчуците в купа 8. 
и залейте обилно с дресинга. По избор: украсете с резенчета 
ряпа и кълнове.

ИЗПОЛЗВАНИ iCOOK 
ПРОДУКТИ:

Голяма купа за смесване
iCook Тиган с незалепващо 
покритие 24 cm
iCook Касерола 3 литра с 
капак
Нож Сантоку от комплект 
ножове iCook 


