
novorojena si
HRANA

Recepta za
čas po porodu



Hvala, da si naročila tale recepta in da se želiš podpreti in 
se praktično pripraviti na teden po porodu.

Ja, če bi imela samo 1 nasvet za novorojene mame, bi bil:
"Dobro jej!"

Zate,
Asja

Draga ženska,

novorojena si
RECEPTA



Lečina juha

Lečina juha je odlična hranljiva gosta juha. Zlahka jo skuhaš več in shraniš v
zmrzovalnik ali pa nekaj dni počaka tudi v hladilniku (pst, naslednji dan je še bolj
okusna).

PS: Če ne maraš leče ali te zelo skrbi vnos stročnic, jo lahko pripraviš tudi npr. s
kvinojo, kuskusom, ajdo, ječmenom ...

Sestavine:

- žlica olja
- tebi ljuba gomoljna zelenjava (npr. 3 korenčki in pol kolerabe)
- 1 bučka
- strok česna (lahko iz konfita)
- 1 l vode
- 2-3 pesti rdeče leče
- 0,5 l paradižnikove mezge
- žlička mlete kumine
- lovorjev list
- pol žličke kurkume
- sol in poper po okusu

Navodila:

Zelenjavo razreži na kockice (npr. 1x1 cm) in jo prepraži na olju, dodaj strt česen, da
zadiši. Zalij z vodo in ko zavre dodaj oprano lečo. Dodaj lovorjev list in kumino. Kuhaj,
dokler se zelenjava in leča ne zmehčata (leča naj bo zares mehka). Zalij s paradižnijovo
mezgo, dodaj sol in poper.

Po potrebi dodaj vodo do želene gostote in okusa.

Če ti je jed prešibka, jo lahko ješ kot omako z rižem ali žiti.
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Datljeva rezina

To je recept, ki sem ga dobila od svoje mentorice Julie Jones, ona pa iz prijateljičine knjige o
dojenju. Recept je precej preprost, najboljši del pa je, da lahko pečene rezine tudi zamrznemo in
imamo tako zalogo hitrih zajtrkov ali prigrizkov na dosegu roke. So odlične tudi kot darilo za
novorojeno mamico.

PS: Če jih nameravate zmrzniti, naredite dvojno količino, saj sicer boste verjetno prej
pojedli, še preden bi ostalo za prihodnjič. Ali pa je tako le pri nas doma ;)

Sestavine:

Datljev pire:
200 g izkoščičenih datljev
1,5 dl vode

Testo:
150 g pirine moke (polnozrnate ali mešane)
150 g ovsenih kosmičev (lahko so mleti v grobo moko)
150 g rastlinske margarine (zmehčane)
60 g nerafiniranega sladkorja z melaso (npr. rapadura)
1 žlicka vinskega kamna (ali pecilnega praška)
2 žlici vode

Navodila:

Datlje nekaj minut kuhamo v vodi, da se zmehčajo in jih pretlačimo v pire.
Sestavine za testo pregnetemo. Polovico testa potlačimo v namaščen pekac (cca.
20x15 cm), namažemo z datljevim pirejem in nanj naložimo drugo polovico
testa.Pečemo v predogreti pecici (190°C) približno 30 minut.
Ohlajeno narežemo in shranimo v hladilniku ali zmrzovalniku.
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novorojena@gmail.com

Imaš kakšno vprašanje?

Pošlji mi fotko, ko pripraviš to hrano, velja? :)

Dobrodošla, da staneva v stiku:

Z ljubeznijo,
Asja
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