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     Zakwas z buraków to zdrowotny rytuał podczas postu, dołączając do tego modę i
potrzebę na super food, powinien zostać z nami w naszej dietetycznej drodze.  
     Przepisów i rad i interpretacji tego przepisu też można znaleźć wiele, a w nich jeden
wniosek-warto po niego sięgać systematycznie! Najlepiej spróbuj różnych przepisów i
dodatków.
     Bogate źródło żelaza, witamin C, A, E, B6, K, kwasu foliowego, sodu, potasu, magnezu,
fosforu, kobaltu, cezu i rubidu i wielu innych fitozwiazków. 

     Cenimy go za zdolności niszczenia wolnych rodników, co daje mu moc przeciwzapalną,

wysoką zawartość błonnika, działa uspokajająco i poprawia koncentrację… to już chyba

przekonałam Was do zrobienia go na własną rękę? 

     Warto wspomnieć, że wykonasz go z produktów, które znajdziesz w kuchni, wystarczy

tylko pamiętać o zabraniu kilku buraków z warzywniaka, a jego przygotowanie zajmie

kilka minut. 



przygotowanie 
 

Buraki, cebulę i czosnek umyj, obierz i pokrój. Wszystkie

składniki wymieszaj z przyprawami, przełóż do naczynia, w

którym będą kiszone.

Zalej buraki zalewą, dociśnij kamykiem lub talerzykiem, aby

składniki były zanurzone. Opcjonalnie włóż kawałek chleba za

zakwasie, przyspieszy proces fermentacji.  Pojawiającą  się pianę

systematycznie usuwaj. 

Zakwas jest gotowy, kiedy pojawia się intensywny smak i kolor

zajmuje to ok. 4-7 dni. 

Smacznego !

01 składniki 

 
1 kg buraków

1 litr wody

średnia czerwona

cebula

główka czosnku

liście laurowe

ziele angielskie

sól kamienna

 

 

 

 

 

 

02
solanka 

1 łyżka soli kamiennej na litr wody,
ilość solanki zależy od naczynia
jakiego używasz 
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Dr Dąbrowska buraki na zakwas kroi w drobne

kawałki, szybciej ulegają fermentacji, łatwiej

można wykorzystać je do surówki czy zupy.

Częstym dodatkiem do zakwasu dr jest cebula

bądź chrzan. W sezonie   często dodaje tam

liście porzeczki i koper, imbir lub goździki.

Czasem pojawia się też skórka chleba

razowego- dla przyspieszenia fermentacji. 


