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 În primul rând vreau s�

am scris cu atâta drag �i d�

informa�ii.  

 A trecut mult timp din

mea, peste dou�zeci de ani,

când am în�eles cât de nefolo

(chiar d�un�tor) pentru s�n�

este laptele animal �i pân� cân

descoperit no�iunea de 

vegetal.   

 Apoi,  mi-au luat ani în

ca s� ajung s� descop�r c� lapt

variante, numai s� fiu dispus�

zile, am descoperit, am creat, 

care acum �i le dezv�lui cu ma

Vreau s� te ajut s� iei c

ta, iar din punctul meu de vede

laptelui animal.  

 Nu vreau s� parcurgi �

minunata, îmbel�ugata �i vari

nuci, semin�e �i chiar cereale 

acas� �i o po�i bea cu atâta pl�c

 Din moment ce e�ti 

înseamn� c� î�i dore�ti s� faci

stare de bine, s� î�i creeze o s

când  m� refer la starea de s�

doar la s�n�tatea corpului t�u,
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INTRODUCERE  

 s� te felicit pentru c� ai cump�rat �i cite�ti ac

� d�ruire pentru tine �i pentru to�i cei care au

in via�a 

, pân� 

folositor 

s�n�tate 

nd am 

 lapte 

i întregi 

� aptele vegetal nu se rezum� doar la laptele de so

s� s� le descop�r ... iar în toat� aceast� c�utar

, am experimentat �i am testat toate aceste va

mare drag �i �ie.  

i cele mai bune decizii în ceea ce prive�te alim

edere, laptele vegetal este alternativa s�n�toas�

i �i tu un drum anevoios �i întortocheat pân� s�

ariata lume a laptelui preparat din nuci �i sem

le este o b�utur� s�n�toas� pe care �i-o po�i p

l�cere al�turi de întrega familie.  

�ti una dintre persoanele care a intrat în pos

aci o schimbare în alimenta�ia ta, o schimbare 

o stare de s�n�tate excelent� �i o poft� de via��

 s�n�tate excelent�, nu m� refer doar la s�n�ta

�u, ci �i la s�n�tatea a tot ceea ce e�ti tu, în an
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acest ghid, pe care l-

au nevoie de aceste 

 soia, c� exist� �i alte 

� tare asidu� de ani de 

ariante de lapte, pe 

imenta�ia �i s�n�tatea 

s� , dar �i gustoas� a 

� s� î�i dai seama de 

semin�e. Laptele din 

�i prepara cu u�urin�� 

posesia acestei c�r�i, 

re care s� î�i aduc� o 

a�� extraordinar�. Iar 

� �tatea ta fizic�, adic� 

 ansamblul t�u (corp-
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minte-suflet). S�n�tatea �i buna func�ionare a corpului t�u fizic se reflect� automat �i asupra 

st�rii tale emo�ionale, mentale �i chiar spirituale. �i viceversa. 

 Consumul de hran� vie �i implicit de LAPTE VEGETAL nu î�i asigur� automat c� vei 

avea o via�� fericit� �i împlinit� imediat, dar î�i asigur� toat� baza de care TU ai nevoie pentru 

ca via�a ta s� poat� s� fie una fericit� �i împlinit�. A�adar, nu pot decât s� te felicit pentru 

alegerea pe care tu ai f�cut-o acum, aceea de te implica �i de a lucra efectiv la calitatea vie�ii 

pe care tu o tr�ie�ti. 

  M� bucur nespus de mult când observ c� tot mai multe persoane devin din ce în ce 

mai con�tiente de via�a �i de alimenta�ia lor �i î�i doresc s� se implice personal în crearea �i 

ob�inerea unei vie�i minunate, extraordinare �i a unei s�n�t��i excelente!  

 �tii cum se spune: “S�n�tatea nu este totul, dar f�r� s�n�tate totul este nimic.” 

 Felicit�ri!  

E�ti o fiin�� special�, minunat� �i extraordinar�!!! 

 

Ce vei g�si în aceast� carte? 

 

 În aceast� carte vei g�si toate informa�iile de care ai nevoie ca tu s� reu�e�ti s� te 

alimentezi s�n�tos cu lapte vegetal preparat acas� �i consumat cu drag în familie.  

 Î�i voi dezv�lui care sunt: 

� metodele de preparare a laptelui vegeral si ce este laptele vegetal 

� caracteristicile unui blender ideal pentru prepararea laptelui vegetal + alte aparate 

care te ajut� în prepararea laptelui vegetal 

� metodele �i re�etele de preparare a peste 20 de variante de lapte vegetal simplu sau 

combinat; 

� propor�iile/cantit��ile aproximative din ingredientele de baz� prepararea diferitelor 

tipuri de lapte vegetal. Spun cantit��ile aproximative, deoarece cantit��ile din fiecare 

ingredient pot fi modificate, în func�ie de gustul �i preferin�ele tale. Poate preferi un 

lapte mai concentrat sau mai diluat decât î�i prezint eu, iar în acest caz, tu po�i sc�dea 
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cantitatea de ap� sau po�i m�ri cantitatea de nuci sau de semin�e hidratate. 

Deasemenea tu po�i ad�uga sau elimina diverse arome, condimente sau fructe; 

� duratele (în ore) minime de hidratare pentru fiecare tip de nuc�, s�mân�� sau cereal� 

ideale a fi respectate înainte de prepararea laptelui vegetal;  

� principalii nutrien�i esen�iali reg�si�i în fiecare tip de lapte vegetal; 

� principalele motive pentru care laptele animal, în special cel de vac� nu este deloc 

s�n�tos pentru organismul t�u. Men�ionez aceste motive, atât ca s� afli tot ceea ce e 

important s� �tii, cât �i pentru a î�i oferi ”argumente �tiin�ifice„ pentru a �tii ce s� le 

r�spunzi acelor persoane sceptice care nu sunt convinse c� faci o alegere s�n�toas� 

renun�ând la consumul de lactate animale. Uneori e bine s� fii bine documentat� �i s� 

�tii ce s� le r�spunzi; Aceast� sec�iune va fi într-un PDF separate care înso�e�te acest 

ghid. 

� diverse re�ete pe baz� de lapte vegetal, dar �i pe baz� de pulp� r�mas� dup� filtrarea 

laptelui vegetal; 

� �i multe alte informa�ii utile cu privire la acest lapte vegetal - în ce boli este 

recomandat, când trebuie evitat, care este aportul nutri�ional, etc. 

 Vei g�si o mare diversitate �i posibilit��i de preparare a laptelui vegetal, astfel încât 

este aproape imposibil s� nu te înd�goste�ti iremediabil de gustul catifelat, onctuos sau light 

al vreunui tip de lapte vegetal, astfel încât s� ui�i de laptele de vac� �i de cel animal o dat� 

pentru totdeauna. Dup� ce �tii ca nu este absolut deloc s�n�tos pentru organismul t�u s� mai 

consumi lapte animal, nu mai ai motive s� pofte�ti dup� el. Lumea deschis� de laptele vegetal 

abund� în gusturi, texturi, arome �i inclusiv culori/nuan�e - toate hr�nitoare �i s�n�toase.  

 Introducerea în lumea laptelui vegetal �i-o voi face-o explicându-�i pu�in no�iunea �i 

conceptul a ceea ce înseamn� laptele vegetal, asupra metodei generale de preparare a laptelui 

vegetal �i a modalit��ii/posibilit��ii de consumare a laptelui vegetal. Sunt informa�ii de baz� �i 

r�spunsuri la anumite întreb�ri cu care s-ar putea s� te confrun�i �i tu.   

 Apoi î�i voi prezenta  propriet��ile �i beneficile asupra s�n�t��ii tale aduse de 

consumul fiec�rui tip de lapte vegetal simplu �i î�i voi dezv�lui  modul �i re�eta de preparare 

a fiec�rei variante de lapte vegetal - a�a simplu �i natur cum este.  

 Dup� ce î�i prezint variantele de ob�inere a fiec�ruit tip de lapte vegetal simplu, vreau 

s� î�i ofer câteva re�ete de ob�inere a unui lapte vegetal combinat, creat pe baza a mai multor 

ingrediente de baz� – nuci, cereale �i semin�e. Practic, î�i voi dest�inui câteva dintre 
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re�etele mele preferate de lapte vegetal combinat, iar tot ceea ce î�i r�mâne de f�cut este 

s� descoperi �i combina�iile tale preferate. Chiar m-a� bucura tare mult s� îmi scrii care 

sunt combina�iile tale preferate. Îmi po�i scrie pe laptele-vegetal@multicrudi.ro 

în orice zi, la orice or�. Abia a�tept ve�ti de la tine. Întreb�ri sau nel�muriri. Nu ezita �i scrie-

mi oricând, iar eu î�i r�spund cu drag.  

 Re�ete de preparare a laptelui vegetal combinat pe care �i le împ�rt��esc în aceast� 

carte, sunt gustoase, delicioase �i mai presus de toate hr�nitoare �i s�n�toase. Aceste re�ete, 

din urm�, presupun combinarea mai multor tipuri de ingrediente de baz� (nuci, semin�e, 

cereale) pentru a ob�ine un gust des�vâr�it �i un maxim de nutrien�i necesari pentru o 

alimenta�ie echilibrat� �i s�n�toas� în fiecare zi. 

 Nu în ultimul rând, î�i voi oferi �i câteva re�ete de milk-shake cu lapte vegetal, 

foarte delicioase, s�n�toase �i hr�nitoare, dar �i câteva re�ete de ciobi�e crude (�i chiar 

g�tite) preparate pe baz� de lapte vegetal. Gustoase �i s��ioase. Pline de nutrien�i, s�n�tate 

�i vitalitate.  

 Într-un final, parcurgând aceast� carte �i materialele care o înso�esc, tu vei descoperi 

tot ceea ce trebuie s� �tii despre laptele vegetal, despre cum se prepar� acesta, simplu sau 

combinat, dar mai ales despre cum po�i s� îl folose�ti �i s� îl integrezi la prepararea altor 

re�ete culinare ... care pot deveni mâncarea ta de zi cu zi. O mâncare s�n�toas�, plin� de 

nutrien�i varia�i, de care corpul t�u are nevoie în fiecare zi.  

 Mult succes �i s�n�tate! 

 

Cum se utilizeaz� aceast� carte? 

 

 Re�etele reg�site în aceast� carte sunt menite s� te inspire �i s� î�i ghideze pa�ii în ceea 

ce prive�te prepararea �i ob�inerea laptelui vegetal în propira ta buc�t�rie. Dar aceste re�ete 

nu sunt “b�tute în cuie”, adic� nu sunt ni�te re�ete ce trebuiesc respectate cu maxim� 

stricte�e. Ele pot fi modificate �i adaptate gusturilor �i preferin�elor tale. Chiar �i eu modific 

�i adaptez uneori aceste re�ete, în func�ie de intui�ia mea de moment, de ingredientele pe care 

le am la îndemân� (prin cas�) la un moment dat sau chiar de poftele mele trec�toare.  
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 Se întâmpl� adesea, ca uneori, s� îmi prepar un lapte mai concentrat sau mai diluat, 

mai aromat sau mai light sau s� adaug anumite ingrediente în plus. Mereu m� las ghidat� de 

inspira�ia sau pofta �i creativitatea de moment �i nu obi�nuiesc s� repet o re�et� fix�, atunci 

când am alte preferin�e sau chiar necesit��i.  

 De multe ori, atunci când am în plan s� realizez anumite preparate culinare bazate pe 

lapte vegetal, se întâmpl� s� preg�tesc un lapte vegetal mult mai concentrat decât re�eta de 

baz�. Îmi place s� adaptez totul în func�ie de necesitatea de moment, astfel încât �i gustul 

preparatului final s� fie nemaipomenit �i s� îmi r�sfe�e toate sim�urile, nu doar s� fie s�n�tos. 

Prefer varianta �i gustos �i s�n�tos, fiindc� este deja posibil acest lucru. 

 De regul�, un lapte vegetal mai concentrat prepar �i folosesc la ciorbe, fie ele g�tite 

sau crude, raw vegane (neg�tite termic), la pastele �i pateurile tartinabile �i budincile din 

semin�e de chia, la diverse creme, alte budinci, deserturi �i torturi crude (raw, din hran� vie), 

etc. A�adar, �i tu po�i modifica �i adapta re�etele culinare reg�site în aceast� carte, potrivit 

nevoilor, poftelor �i preferin�elor tale. 

Ini�ial, ar fi indicat s� respec�i re�etele propuse de mine ... 

 Bineîn�eles, ini�ial, ar fi indicat s� respec�i re�etele propuse de mine, astfel încât s� 

po�i s� î�i faci o idee despre preparatul în sine, iar mai apoi s� o adaptezi conform gustului �i 

necesit��ilor tale. Îns� alegerea î�i apar�ine �ie în orice moment.  

 Dar hai s� nu ne mai lungim cu vorba ... 
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 În aceast capitol vei afla: 

• ce este, de fapt, laptele vegetal 

• din ce vegetale se poate prepara 

• care este modalitatea general� de preparare a acestuia. 

PARTEA I. LAPTELE VEGETAL. NO�IUNE, 

CONCEPT �I METODA DE PREPARARE 
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1.

 Laptele vegetal este o 

vegetal� �i constituie cea mai s

Ce este un lapte vegetal?   

... este numele dat unei b�ut

animal�.  

 Laptele vegetal este 

natural preparat pe baz� de a

ingredient principal, ce apar�i

urm�toarele categorii de 

oleaginoase, nuci sau semin�e.

 Are un aspect l�ptos, 

dat� de ingredientul principal 

de o culoare alb intens  (la

cocos, quinoa, grâu, migdale,

semin�e de floarea soarelui, etc

(ex: mei) – în func�ie de ingr

folosite.  

 Unele variante de lapte

�i anumite semin�e: cocos, nu

(ex: laptele ob�inut din semin�e

 Laptele vegetal este fo

calitate, enzime (absolut  nece

special cele din complexul 

esen�iale (magneziu, calciu, f

antioxidan�i, etc. 

 Laptele vegetal înlocu

oric�rei mânc�ri crude sau g�t
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1. Ce este laptele vegetal?   
 o b�utur� non-lactat�, preparat� din ingredien

ai s�n�toas� alternativ� a laptelui de origine an

�uturi vegetale care poate înlocui foarte bine

te practic un suc 

e ap� �i o vegetal�, 

r�ine, de regul�, din 

 vegetale: cereal, 

�e. 

s, iar culoarea este 

al folosit �i poate fi 

(laptele ob�inut din 

le, etc), crem (nuc�, 

 etc) sau chiar g�lbui 

ngredientele de baz� 

pte vegetal sunt mai onctuoase �i mai grase (cel

uci, migdale, alune, semin�e de dovleac, etc), 

in�ele de susan, quinoa �i alte cereale: grâu, ov�z

 foarte bogat în proteine �i aminoacizi esen�ial

ecesare digestiei alimentelor), fibre, o multitudi

 B, vitamina E, vitamina K, etc), minerale

, fier, cupru, seleniu, mangan, zinc, fosfor, po

  

cuie�te perfect laptele animal �i poate fi fol

g�tite �i este mult mai u�or de digerat �i bogat 
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iente de origine strict 

 animal�. 

 laptele de origine 

cele ob�inute din nuci 

), iar altele mai light 

v�z, orez, etc).   

�iali de cea mai bun� 

udine de vitamine (în 

ale �i oligoelemente 

 potasiu, sodiu, etc), 

folosit la prepararea 

at în nutrien�i, dar �i 
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u�or de asimilat de c�tre orga

duc la formarea de colesterol) �

organismul de energie, ci doar

s�n�tate �i o bun� func�ionare

lactoz�, cazein� sau alte comp

manier� cu laptele animal. Adi

 

 Î�i recomand  s� încer

toate aromele �i savorile, ca 

accesibil, care �i se potrive�te

�ie �i st�rii tale de s�n�tate �i

pe care îl po�i folosi la

prepararea mânc�rurilor g�tite

vegan sau crude.  

 Fiindc� exist� multe

tipuri de lapte vegetal, ai de

unde alege ca s� î�i satisfaci

toate gusturile �i pl�cerile �i îl

po�i folosi în func�ie de ceea ce

 Dup� ce gu�ti fiecare ti

la anumite re�ete culinare �i ca

 Unele soiuri de lapte 

preparatele s�rate. În orice caz

a�a cum este.  

 De exemplu, laptele de

dulci �i cremoase (creme, dese

mei, cânep�, etc se potrivesc m

ptele vegetal - ghid complet de preparare  
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ganismul nostru. Nu con�ine lactoz�, nici gr�si

l) �i nici proteine de origine animal� care creaz�

oar gr�simi �i proteine de cea mai bun� calitate

are a coprului. A�adar, orice persoan� care prez

mponent din laptele animal poate utiliza laptele

dic�, laptele vegetal se poate folosi întocmai ca

Din punct de 

 fiecare tip de  lapte vegetal are propriul s�

cerci s� î�i prepari toate tipurile de lapte vege

ca s� po�i decide care î�i place cel mai mult,

�te 

 �i 

la 

� ite 

lte 

de 

aci 

�i îl 

 ce vrei s� î�i prepari.  

e tip de lapte, po�i alege care fel de lapte se potr

�  care la alte re�ete culinare.  

te se potrivesc mai bine la preparatele dulci,

caz, fiecare tip de lapte este foarte bun de b�u

 de migdale, cocos, alune, etc se potrivesc ma

eserturi, înghe�ate, budinci, etc), iar laptele de o

sc mai bine preparatelor s�rate (supe creme de 
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�simi d�un�toare (ce 

az� aciditate �i seac� 

ate, care confer� doar 

rezint� intoleran�� la 

ele vegetal în aceea�i 

i ca laptele animal.  

de vedere al gustului, 

l s�u gust particular.  

 

getal �i s� descoperi 

ult, care î�i este mai 

otrive�te cel mai bine 

lci, pe când altele la 

�ut ca atare, simplu, 

mai bine preparatelor 

e orez, ov�z, quinoa, 

de legume, paste sau 
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piureuri de legume, etc) c�rora le acord� un gust mai plin, mai savuros, mai complet. Pe când 

laptele din nuci, caju, arahide, etc este mai neutru �i se potrive�te oric�rui tip de preparat 

culinar, fie el dulce sau s�rat. Îns� aceasta nu este o regul� fix�, motiv pentru care te încurajez 

s� testezi �i s� gu�ti toate tipurile de lapte vegetal, ca s� î�i po�i face o idee �i o p�rere asupra 

gustului, texturii �i aromei, iar apoi s� �tii ce fel de lapte preferi s� folose�ti la un diversele 

preparate culinare.  

 Din punctul meu de vedere, laptele vegetal este precum o delicatese a buc�t�riei cu 

hran� vie.  

 El este gustos, s�n�tos, plin de nutrien�i �i substan�e esen�iale, încât este alegerea 

ideal� pentru un mic dejun, o cin�, un prânz sau o gustare între mese.  

 Acest lapte vegetal este foarte bun de b�ut ca atare-simplu, combinat sau integrat  în 

alte preparate din hran� vie sau chiar  inclusiv în mâncarea g�tit�, mai ales atunci când faci 

tranzi�ia de la o alimenta�ie tradi�ional� (bazat� pe lactate de origine animal�, ou� �i carne) la 

una bazat� pe vegetale g�tite �i cu cât mai mult� hran� vie.  

 

 Nu �tiu cât de bine �tii lucrurile astea, dar statistic vorbind, peste 70% din popula�ia 

lumii prezint� intoleran�� la lactoza con�inut� în laptele animal, îns� mul�i dintre noi nici 

m�car nu �tim c� ne confrunt�m cu o astfel de problem�, nici eu nu am �tiut mul�i ani la rând.  

 Vestea bun� este c� laptele vegetal nu con�ine absolut deloc lactoz�, ba din contr� 

previne �i stopeaz� problemele create de aceast� intoleran�� la lactoz�. Consumul de lapte 

vegetal nu creaz� nici o problem� de acest fel.   

 Laptele vegetal, mai ales cel din nuci �i semin�e hidratate, constituie cel mai bun 

înlocuitor pentru laptele animal �i inclusiv laptele din soia – care, pentru mul�i dintre noi, nu 

este deloc u�or digerabil, în plus, în organismul femei se spune c� ar deregla activitatea 

hormonal�. Dac�, de exemplu, dup� ce ai b�ut lapte din soia, sim�i c� te balonezi �i te 

confrun�i cu gaze intestinale, atunci e foarte probabil s� prezin�i intoleran�� sau alergie la 

soia. În plus, majoritatea boabelor de soia cultivate la ora actual� la scar� larg� sunt �i 

modificate genetic, ceea ce nu aduce absolut nici un beneficiu pentru s�n�tatea ta, iar pe de 

alt� parte laptele de soia nu se poate consuma crud (din cauza unor substan�e nes�n�toase pe 

care le con�ine), decât fiert – ceea ce face ca multe vitamine (mai ales cele hidrosolubile) �i 
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toate enzime s� fie distruse în totalitate, iar acest fapt nu constituie deloc un beneficiu pentru 

s�n�tate �i starea ta de bine.  

 În comer�, pe lâng� varianta laptelui vegetal din soia, mai exist� �i lapte din orez, lapte 

din cocos, etc, îns� laptele f�cut în cas� (din nuci, semin�e �i anumite cereale) r�mâne cea mai 

s�n�toas� �i natural� alegere.  

 Laptele din nuci �i semin�e este foarte 

nutritiv �i foarte u�or de digerat.  

 Prepararea laptelui în cas� este o variant� 

mult mai economic� �i mai rentabil�, deoarece din 

pulpa r�mas� po�i prepara o multitudine de pr�jituri, 

torturi �i deserturi sau o po�i folosi la prepararea 

pâinicilor din semin�e, iar în plus, î�i asigur� un 

control deplin asupra ingredientelor �i asupra 

provenien�ei acestora.  

 Atunci când alegi s� î�i prepari chiar tu 

laptele vegetal, ai siguran�a c� �tii ce bei �i po�i 

alege în orice moment ce fel de ingrediente s� 

folose�ti.  

 E foarte important ca alimentele pe care tu 

le consumi s� fie cât mai naturale �i cultivate într-o 

variant� cât mai prietenoas� cu mediul în care 

tr�ie�ti.  

 S�n�tatea �i-o d� natura �i componentele 

ei, nu alimentele artificiale, crescute for�at cu 

chimicale �i protejate prin pesticide �i insecticide  

sau mult prea intens procesate. 

 Gustul, aroma, textura, culoarea �i consisten�a laptelui vegetal variaz� în func�ie de 

tipul nucilor sau semin�elor folosite, cât �i de cantitatea de ap� ad�ugat�.  

 Laptele vegetal poate fi aromatizat, îndulcit �i colorat suplimentar, ca �i în cazul 

laptelui animal sau celui din soia.   

Cele mai folosite 

nuci, boabe �i semin�e 

pentru prepararea 

laptelui vegetal sunt: 

• migdalele,  

• sâmburii de nuc�,  

• miezul nucii de cocos,  

• semin�ele de susan,  

• semin�ele de floarea 

soarelui,  

• nucile pecan,  

• nucile macadamia,  

• alunele de p�dure,  

• sâmburii de caju,  

• castanele crude,  

• semin�ele de cânep�,  

• boabele de quinoa,   

• boabele de ov�z, 

• etc.  

�
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Cel mai bogat 

lapte vegetal în 

calciu este laptele 

din susan. 

 În laptele vegetal se pot ad�uga îndulcitori naturali (miere, sirop de agave, sirop de 

ar�ar, curmale, extract de stevia, etc)  sau diverse arome (vanilie, pudr� de ro�cove, cacao, 

fructe, etc), îns� este foarte gustos �i a�a simplu, consumat ca atare.  

 Ceea ce mie mi se pare extraordinar, este c� laptele vegetal nu con�ine acele substan�e 

d�un�toare s�n�t��ii – cum este cazeina, lactoza, etc – nu creaz� colesterol �i este foarte bogat 

în minerale, vitamine, proteine, fibre, enzime ... atât de benefice �i de necesare men�inerii 

s�n�t��ii organismului �i atingerii st�rii de bine.  

 Laptele vegetal fiind atât de bogat în minerale, 

vitamine, proteine, enzime, fibre, etc permite asimilarea 

calciului �i celorlalte minerale în corpul uman, nu creaz� 

aciditate, nici inflamarea �esuturilor din organism, nici mucus, 

nici blocarea vaselor de sânge �i/sau limfatice, nici alte nepl�ceri 

asupra st�rii de s�n�tate a organismului uman.  

 Aminte�te-�i c� laptele de vac� este bogat în calciu, îns� calciul con�inut în laptele de 

vac� este foarte slab absorbit în corp, mai ales dac� este �i pasteurizat (a�a cum este 

majoritatea laptelui animal g�sit în comer�). 

 De exemplu, cel mai bogat lapte vegetal în calciu este laptele din susan, deoarece 

susanul are un con�inut foarte mare de calciu. Iar pentru a îmbog��i orice alt lapte vegetal în 

minerale esen�iale, în special în calciu, po�i ad�uga, pe lâng� ingredientele de baz� �i câteva 

semin�e de susan  hidratate. În acest caz, vei avea parte de un lapte bogat în nutrien�ii 

esen�iali corpului t�u, dar un lapte ce permite asimilarea tuturor acestor nutrien�i în organism.   

Ce poate fi mai s�n�tos decât atât?  
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2. De ce aparatur� ai nevoie pentru ob�inerea laptelui 

vegetal? 

 Ca s� ob�ii laptele vegetal acas�, ai nevoie de o anumit� aparatur� de baz�, ca de 

altfel, aceea�i aparatur� strict necesar� când intri pe t�râmul alimenta�iei cu hran� vie.  

 Laptele vegetal se poate ob�ine în mai multe tipuri de aparate. Cele mai potrivite sunt:  

• Blenderul 

• Storc�torul prin presare la rece (cu ax melcat) 

• Aparatul de f�cut lapte din soia.  

 Pentru a face lapte vegetal, nu ai nevoie de toate aceste aparate, men�ionate mai sus, 

îns� indicat ar fi s� ai cel pu�in unul dintre ele.  

 Nu e nici o problem� dac� nu ai acum niciunul dintre aceste aparate enumerate mai 

sus. Î�i vei procura totul pe parcurs, pe m�sur� ce te familiarizezi tot mai mult cu no�iunea �i 

conceptul de lapte vegetal �i hran� vie.  

Îns� dac� vrei s� beneficiezi înc� de pe acum de propriet��ile minunate a laptelui 

vegetal, po�i s� î�i hidratezi sau chiar germinezi orice nuc�, s�mân�� �i cereal� din 

care se poate ob�ine lapte vegetal �i s� o consumi ca atare sau ad�ugat� peste salate, 

în ciorbe, supe, etc. Bineîn�eles, cu pu�in� imagina�ie, dedicare �i sârguin��, s-ar 

putea s� po�i ob�ine un lapte vegetal acceptabil �i prin ajutorul unui toc�tor de 

legume �i un tel sau mixer vertical. Dar poate fi o variant� mai anevoioas�, iar 

laptele/brânza s� nu ias� într-o form� foarte omogen�.  

 Dar oricum ar fi, e suficient s� î�i dore�ti s� te alimentezi cât mai s�n�tos, mai crud �i 

mai natural. În fond �i la urma urmei, asta e tot ceea ce conteaz�: DORIN�A TA DE A TE 

ALIMENTA S�N�TOS!  

***** 

 Cum cel mai uzual aparat pentru ob�inerea laptelui vegetal r�mâne blenderul, am s� 

descriu pu�in care ar trebui s� fie principalele lui caracteristici, astfel încât s� ai certitudinea 

c� vei reu�i s� ob�ii cele mai fine �i mai cremoase preparate lactate de origine vegetal�. 
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Blenderul este aparatul

hran� vie, de aceea eu consid

bun, adic� un blender puternic

putea face atât variantele de la

brânz�, creme de brânz�, iau

foarte multe utilit��i �i este

prepararea re�etelor de hran� v

Cel mai recomandat �

care are o putere de aprox

nevoie de un blender pute

vegetal? Pentru c� laptele va i

mai l�ptos �i mai gustos. �i 

aceste lucruri. Chiar a�a �i es

400 W �i nu am reu�it s� ob�in

o calitate prea recunoscut�, în

precum într-un blender de ca

produselor sale) �i o putere de 

Un blender puternic (peste 100

reglabil�. În func�ie de duritat

vei m�run�i �i blendui amestec

c�p�uni �i banane, este suficien

prepari un lapte vegetal din n

amestec omogen �i bine m�run�

* Not�: 

1. Dac� ai deja un belnde

ce î�i r�mâne de f�cut

ingredientele mai tari 

buc�t�rie. Iar în mom

solide, iar apoi mai ad

solide. Acestea sunt ne

amestec mai omogen. 

sunt ok �i acestea atunc
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tul care î�i devine cel mai bun prieten atunci cân

sider c� este important s� î�i alegi înc� de la î

nic. Cu ajutorul blenderului vei 

 lapte vegetal, cât �i variet��i de 

� iaurturi, milkshakeuri, etc. Are 

te un aparat de baz� pentru 

� vie. 

t �i util blender î�i va fi acela 

oximativ 1000 W. De ce este 

uternic în prepararea laptelui 

a ie�i mai omogen, mai spumos, 

�i nu glumesc deloc când spun 

�  este! Am avut �i eu blender de 

�in un lapte prea gustos. Am avut �i blender de 

�  îns� laptele ie�ea ok. Dar nu la fel de spumos

 calitate recunoscuta (de la o firm� recunosc

de 1200W.  

1000W) are, de regul�, 2-3 trepte de vitez� sau 

itatea alimentelor pe care le blenduie�ti, variaz�

stecul. De exemplu, daca tu dore�ti s� î�i prepa

ient s� folose�ti prima vitez� a blenderului, îns�

n nuc�, atunci va fi necesar s� cre�ti viteza p

�run�it. 

nder, îns� este un blender mai slab, e ok pentru

cut este eventual (dar nu neaparat) s�  m�run�

ri (nuci, semin�e, etc) într-un toc�tor de legum

omentul în care vrei s� blenduie�ti, adaugi t

adaugi cantit��i mici de ap� - doar pân� la niv

 necesare doar pentru a îi u�ura munca blender

. Este o oarecare b�taie de cap cu blenderele

unci când nu ai altceva la îndemân�.  
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când te alimentezi cu 

a început un blender 

de 1000 W, dar nu de 

os, delicios �i gustos 

oscut� prin calitatea 

au un buton cu vitez� 

iaz� �i viteza la care 

pari un smoothie din 

ns� dac� dore�ti s� î�i 

a pentru a ob�ine un 

tru moment. Tot ceea 

un�e�ti  înainte toate 

ume sau un robot de 

i toate ingredientele 

nivelul ingredientelor 

derului �i a ob�ine un 

ele mai sl�bu�e, îns� 
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 La ora actual�, în România, exist� o ofert� foarte variat� în materie de blendere �i sunt 

multe blendere bune �i puternice care a�teapt� s� fie achizi�ionate. Cele mai profesionale 

m�rci de blendere sunt Vitamix si Blendtec, iar mai nou minunatul Thermomix, a c�ror 

durat� medie de utilizare este de ordinul zecilor de ani, dar �i pre�ul lor este pe m�sur�. Cele 

mai utilizate blendere non-profesionale sunt cele produse de c�tre o firm� recunoscut� 

interna�ional ca fiind de încredere (Philips, Bosh, etc), iar cele mai uzuale blendere folosite de 

c�tre încep�tori - în ceea ce prive�te hrana vie, dar nu numai, sunt cele de la Heinner, Russell 

Hobbs, etc – pentru c� au pre�uri foarte accesibile oricui �i o durat� de via�� aproximativ� cu 

durata garan�iei (în func�ie de cât de cu grij� este folosit). 

Cum trebuie utilizat corect un blender obi�nuit (non-profesional)? 

Pentru c� blenderul nu îl folose�ti doar pentru prepararea laptelui vegetal, ar trebui s� �ii cont 

de urm�toarele aspect: 

1. Atunci când vrei s� realizezi un amestec (ex: smoothie) din mai multe ingrediente, 

adaug�-le prima dat� pe cele mai zemoaste (ex: citricele, c�p�unile, zmeura), iar apoi 

pe cele mai compacte (ex: mere, ananas, fructe/legume tari). Adaug� �i câ�iva stropi 

de ap�, ca s� aju�i ini�ierea procesului de blenduire. Apoi adaug� toat� cantitatea de 

ap�/lichide recomandate în re�eta pe care o prepari. 

2. Întotdeauna atunci când vrei s� m�run�e�ti alimente care sunt mai compacte �i relativ 

seci/tari (ex: diverse legume �i fructe mai compacte), adaug� în blender pu�in� ap�, 

pân� aproximativ la jum�tate din nivelul ingredientelor aflate în blender. Dac� 

ingredientele pe care le blenduie�ti sunt foarte compacte �i nezemoase (ex: nuci, 

semin�e, etc), atunci adaug� înc� dinaintea începerii blenduirii ap� - cât s� acopere 

bine toate ingredientele din blender. Astfel vei ajuta blenderul s� mixeze amestecul �i 

nu îl vei obosi, iar durata lui de via�� se va prelungi. 

3. Când observi c� blenduirea ingredientelor devine grea �i chiar se împotmole�te, atunci 

opre�te blenderul �i mai adaug� ni�te ap�, dup� care omogenizeaz� pu�in cu o palet� 

de silicon, astfel încât apa s� ajung� la cu�ite. Reia apoi blenduirea pân� la 

omogenizarea complet� a amestecului. Repet� aceast� opera�ie ori de câte ori sim�i c� 

este necesar. 

4. Nu blendui niciodat� mai mult de 30 - 40 de secunde în mod continuu. Motorul 

blenderului �i lamele cu�itului vor tinde s� se supraînc�lzeasc�, iar acesta nu este un 

lucru bun. Motorul se poate arde în timp, iar lamelele fierbin�i vor deprecia valoarea 
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nutritiv� a amestecului din blender. Dac� amestecul din blender necesit� o blenduire 

mai îndelungat� (ex: creme de tort, pateuri din nuci �i semin�e, lactate vegetale, etc), 

atunci dup� fiecare 30 - 40 de secunde de blenduire, f� o pauz� de cel pu�in 20 de 

secunde.  

 

Aten�ie: indiferent de puterea blenderului, nu blendui amestecul în mod continuu mai mult de 

1-2 minute (în fun�ie de viteza pe care o folose�ti), deoarece calitatea nutri�ional� a 

alimentelor poate fi alterat� din cauza oxid�rii �i eventual a supra-înc�lzirii în exces a lamei 

cu�itelor. 
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3. Cu
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Cum se ob�ine  laptele vegetal?
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al? 
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 Laptele vegetal este foarte u�or de ob�inut. Ob�inerea lui NU presupune o tehnic� 

greoaie, nici greu de înv��at sau de deprins. Atâta timp cât te-ai obi�nuit cu blenderul �i cu 

hidratarea nucilor �i a semin�elor, ob�inerea laptelui vegetal �i se va p�rea precum o joac� de 

copii.  

 �i nu glumesc … 

Cum ob�ii efectiv laptele vegetal?  

 

 Simplu!  ... exist� câteva reguli/etape de baz�, care se aplic�, aproape f�r� excep�ie, 

asupra tuturor nucilor, semin�elor sau cerealelor din care vrei s� ob�ii laptele vegetal.  

Acestea sunt: 

1. Hidratarea nucilor, semin�elor sau a boabelor de cereale  

 

 Hidratarea nucilor, semin�elor �i boabelor este necesar� pentru dizolvarea inhibitorilor 

enzimatici secreta�i de plant� pentru a men�ine (în stare latent�) energiile care declan�eaz� 

via�a. În momentul în care, conditiile de mediu (umiditate �i temperatur�) sunt favorabile, 

ezimele sunt activate, iar ace�ti inhibitori enzimatici sunt elimina�i �i se declan�eaz� 

încol�irea plantei. Printre altele, principalul scop al hidrat�rii este s� î�i u�ureze digestia, s� 

activeze enzimele adormite �i s� elimine inhibitorii de enzime (�i alte substan�e specific 

nefolositoare). 

 Indiferent de tipul nucii sau a semin�elor din care vrei s� î�i preg�te�ti laptele vegetal, 

acestea trebuie, înainte de toate, hidratate pentru minim câteva ore (cel mai u�or de hidratat 

sunt de-a lungul nop�ii – se pun de seara în ap� �i se p�straz� a�a pe tot parcursul nop�ii) pân� 

la inclusiv 24, 48  de ore sau chiar mai mult (când e cald, dup� 4-8 ore de hidratare le 

transferi în frigider).  

 Nu este nici o problem� dac� nucile sau semin�ele stau mai mult timp la hidratat decât 

num�rul de ore minim recomandat, din contr� – devin chiar mai gustoase, iar în plus, în 

s�mân�� începe procesul de germinare, adic� de creare a unei noi vie�i. Asta aduce un plus de 

enzime, energie �i via��. 
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 De exemplu, sâmburii 

mai l�pto�i dac� stau mai mul

schimbat� apa minim o dat� 12

atunci s� fie �inute la frigider . 

 Germinarea spore�te �

activeaz� enzimele adormite p

 Pentru fiecare tip d

s�mân�� din care po�i s� pre

vegetal, î�i voi specifica care e

de ore minim în care trebu

Unele semin�e, cum sunt s

cânep� decorticate, nu ma

hidratate deloc �i se folosesc

prepararea laptelui vegetal. 

aceste aspecte le voi men�

fiecare tip de lapte în par

hidratezi mai pu�in decât num

grav. Îns� gustul �i cremozitate

 

2. Limpezirea din 

 Dup� hidratarea nuci

urmeaz� s� ob�ii laptele vegeta

 Apa în care s-au hidr

cazuri nici nu este gustoas�, ci

nuc�). 

* Not�:  

  În aceast� etap

ai putea s� înl�turi co

îns� nu este absolut ne
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rii de nuc�, midgale, alune, etc sunt mult mai gu

ulte ore la hidratat, chiar �i peste 24 de ore – c

12 ore, iar dac� e prea cald în mediu ambiant (

.  

�  �i mai mult cantitatea de principii nutritive d

e prin eliminarea inhibitorilor de enzime. 

 de nuc� sau 

� prepari laptele 

e este num�rul 

buie hidratat�. 

 semin�ele de 

mai trebuiesc 

esc ca atare la 

al. Dar toate 

en�iona pentru 

parte. Iar dac� 

um�rul de ore minim recomandat, practic nu 

tatea laptelui nu va fi la fel de bun�, iar digestia

in abunden�� a nucilor /semin�elor 

hidratate 

cilor, semin�elor sau boabelor de cereale h

etal, acestea trebuie limpezite minim în câteva a

idratat, nu este recomandat a fi consumat�, în

�, ci uneori poate chiar destul de amar� (ex: în c

tap�, în cazul migdalelor, nucilor sau a miezu

 coaja sâmburelui, pentru a ob�ine un lapte d

 necesar, iar diferen�a de culoare a laptelui este
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 gusto�i �i devin mult 

cu condi�ia s� le fie 

nt (cum poate fi vara) 

e din semin�e/nuci �i 

u se întâmpl� nimic 

tia nu va fi u�urat�.  

or /boabelor 

e hidratate din care 

a ape.  

�, în plus, în anumite 

n cazul sâmburilor de 

ezului nucii de cocos, 

 de un alb imaculat, 

ste minim�.  


