
Naleśniki ze szpinakiem i kaszą quinoa  

Składniki  

na ok. 10 sztuk 

 

Naleśniki: 

250 ml wody lub mleka (roślinnego, krowiego) 

1 jajko (1) 

100 g mąki owsianej (2) 

100 g mąki orkiszowej 

 

1 łyżka masła klarowanego (3) 

 

Nadzienie: 

2/3 szklanki wody 

40 g quinoa czarna (komosa ryżowa)  

 

1 średnia cebula (4) 

4 ząbki czosnku (4) 

4 garście liści szpinaku (4) 

1 małe jabłko  

sól, pieprz do smaku 

 

 

Wykonanie 

1. Naleśniki: 

a. Wszystkie składniki, z wyjątkiem masła, dokładnie wymieszać w taki sposób, 

aby ciasto miało konsystencję naleśnikową. Odstawić masę na ½ godziny. Jeśli 

po tym czasie będzie za gęsta, dodać nieco wody. 

b. Porządnie rozgrzać patelnię, rozpuścić masło i usmażyć pierwszy naleśnik (nie 

może być za cienki, bo nie da się go przewrócić). Następne naleśniki smażyć 

bez tłuszczu. 

2. Nadzienie: 

a. Zagotować 2/3 szklanki wody i dodać do niej kaszę quinoa. 

b. Gotować około 20 minut, aż kasza wchłonie całą wodę. Odstawić. 

c. Cebulę i czosnek pokroić w kostkę i podprażyć na suchej patelni. 

d. Kiedy lekko się zrumieni, dodać porwane na kawałki liście i dusić przez 10 

minut. Jeśli danie się przypala, można dolać nieco gorącej wody. 

e. Dodać jabłko starte na tarce o drobnych oczkach i dusić całe danie 10 minut. 

f. Dodać sól i pieprz i dusić na małym ogniu jeszcze przez 5 minut lub do 

momentu, aż składniki zaczną się rozpadać. 

g. Dodać ugotowaną kaszę quinoa i połączyć. 



3. Smarować naleśniki nadzieniem i zawijać w rulon (wówczas się nie połamią). 

 

Wskazówki 

 
(1) jajka: warto zadbać o to, by jajko pochodziło z dobrego źródła (najlepiej od znajomej 

gospodyni, u której kury chodzą sobie "luzem" i karmione są tradycyjnie, a nie gotową paszą; 

jeśli jednak nie macie dostępu do takich jajek, poszukajcie takich z "0" na pieczątce; żółtko 

jajka, zgodnie z nazwą, powinno być żółte, a nie pomarańczowe) 

 
(2) mąka owsiana: można ją zrobić tanio i szybko, mieląc połączone otręby owsiane (ok. 

50%) i płatki owsiane (ok. 50%), np. 50 g otrębów owsianych i 50 g płatków owsianych 

 
(3) masło klarowane: najlepiej zrobić je samemu (przepis znajdziecie tutaj); produkty 

dostępne w sklepie mają kontakt z plastikowym opakowaniem i mogą być „ulepszone” na 

każdym etapie produkcji; więcej o tłuszczach piszemy tutaj 

 
(4) warzywa: im lepsza będzie jakość składników, tym danie okaże się smaczniejsze; warto 

zadbać o warzywa i kasze bio lub od znajomego rolnika 

 

https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/24/Mas%C5%82o-klarowane
https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/06/T%C5%82uszcze---zdrowie-czy-niebezpiecze%C5%84stwo

