
Vegistar 

Twój skrót do zdrowszych i 

łatwych w przygotowaniu posiłków.
Kolekcja przepisów



Vegistar 

Szybko i łatwo przygotuj zdrowe domowe posiłki 
za pomocą obieraczki DUO i krajalnicy Vegistar!
Brakuje Ci czasu na przygotowanie świeżych i zdrowych domowych posiłków? 
Czy czasochłonne przygotowywanie warzyw i owoców zniechęca Cię do
gotowania? W takim razie zakup Vegistar będzie świetnym wyborem!
Mocny i trwały duet obieraczek do owoców i warzyw skraca o połowę czas 
przygotowania świeżych posiłków oraz pomaga tworzyć zdrowe i atrakcyjne 
wizualnie dania 2x szybciej!
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Zoodles: Jak Przygotować Makaron Z Cukinii?

Składniki: Instrukcja:
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Cukinia ekologiczna, nieobrana Sekret robienia makaronu z cukinii polega na 
tym, aby nie gotować go zbyt długo. Gotuj lub 
piecz krótko, aby tylko go zmiękczyć.
Nasze 4 ulubione metody przygotowania:
Najpierw umyj cukinię i odetnij wierzchołki. 
Pokrój je w paski Vegistarem i posól.

W kuchence mikrofalowej:
Podgrzej pokrojoną cukinię w przykrytej misce 
nadającej się do kuchenki mikrofalowej przez 1 
minutę. Jeśli porcja jest mniejsza, podgrzej ją 
przez 30 sekund i jeśli potrzeba, odpowiednio 
wydłuż czas, aby uniknąć przypalenia.

Smażenie na patelni:
Na patelni na średnim ogniu upiec pokrojoną 
cukinię, użyj oliwy lub masła klarowanego. Smaż 
przez 1-2 minuty, ciągle mieszając, lub do mo-
mentu, aż będą tak miękkie, jak lubisz.

Gotowanie:
Wrzuć makaron z cukinii do wrzącej wody i gotuj 
1-2 minuty. Odcedź.
Pieczenie:
Makaron z cukinii wyłożyć na blachę do piecze-
nia i posolić. Piec 10-15 minut w temperaturze 90 
° C.



Zucchini Spaghetti Z Domowym Pesto 4 20 10

Składniki: Instrukcje:

Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:
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Makaron:
230 gramów pełnoziarnistego 
spaghetti
1 duża organiczna cukinia, 
nieobrana i pokrojona w paski 
Vegistarem

Pesto:
2/3 szklanki orzechów włoskich
4 szklanki pomidorków 
koktajlowych
2 łyżki oliwy z oliwek
1/4 szklanki suszonych pomidorów 
w oleju, odsączonych
2 ząbki czosnku, posiekane
1-2 łyżeczki soku z cytryny
1/4 łyżeczki czerwonej papryki
1/4 łyżeczki soli
1 szczypta czarnego pieprzu

Przyprawy:
1/2 szklanki świeżych liści bazylii, 
pokrojonych na mniejsze kawałki
1 szklanka startego parmezanu
1 łyżka oliwy z oliwek

1. Doprowadź wodę do wrzenia i ugotuj razowe 
spaghetti „al dente” zgodnie z instrukcją na opa-
kowaniu. Odcedź.
2. Odkrój i wyrzuć obie końcówki cukinii. Resztę 
pokrój w cienkie paski za pomocą Vegistar. 
Poczekaj, aż cukinia wypuści nadmiar wody.
3. Upraż orzechy włoskie przez około 7 minut, 
ciągle mieszając, aż poczujesz zapach. Następ-
nie dłóż do ostygnięcia.
4. Podsmaż pomidory koktajlowe na dużej patel-
ni razem z oliwą z oliwek i solą. Przykryj pokry-
wką i gotuj, aż pomidory się otworzą i pozwól się 
im dusić w sosie własnym. Regularnie mieszaj. 
Po 7-8 minutach wyłącz i odstaw patelnię na 
bok.
5. Do blendera dodaj orzechy włoskie, połowę 
ugotowanych pomidorów, połowę suszonych 
pomidorów, czosnek, sok z cytryny, czerwoną 
paprykę, sól i pieprz. Blenduj do uzyskania masy, 
dodaj trochę więcej soku z cytryny, przypraw i 
dołóż resztę suszonych pomidorów. Połącz 
wszystko razem.
6. Wymieszaj pesto i odsączone spaghetti, dodaj 
odcedzony makaron z cukinii, a następnie resztę 
ugotowanych pomidorków koktajlowych. Posyp 
świeżą bazylią.
Podawaj w małych miseczkach. Posyp startym 
parmezanem i skrop oliwą.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

4 10 35Makaron Cukiniowy Z Kurczakiem

Składniki: Instrukcje:
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Makaron z Cukinii:
450g organicznej cukinii, 

nieobranej i pokrojonej w paski z 
Vegistarem

Kulki z kurczaka:
450g mielonego mięsa z kurczaka
5 ząbków czosnku, rozgniecionych
1 jajko

1/2 szklanki świeżo startego 
parmezanu
2 łyżeczki świeżo posiekanej 
pietruszki

1/4 łyżeczki mielonej czerwonej 
papryki

1 szczypta soli morskiej
1 szczypta czarnego pieprzu

2 łyżki oliwy z oliwek
4 łyżki masła
1/2 szklanki soku z cytryny

W dużej misce wymieszaj mielone mięso z 
kurczaka, 2 rozgniecione ząbki czosnku, jajko, 
parmezan, pietruszkę i czerwoną paprykę. 
Dopraw solą i pieprzem. Uformuj kulki wielkości 
łyżeczki.
Rozgrzej olej na dużej patelni i smaż klopsiki 
przez około 10 minut, aż będą rumiane ze 
wszystkich stron i równomiernie upieczone.
Połóż je na talerzu i odsącz nadmiar tłuszczu 
ręcznikiem papierowym.

Odetnij i wyrzuć obie końcówki cukinii. Za 
pomocą Vegistar pokrój nieobraną organiczną 
cukinię w paski. Umieść paski na dużej, średnio 
nagrzanej patelni i gotuj, mieszając do czasu, aż 
cukinia zmięknie równomiernie. Nie potrzeba 
dodatkowego oleju. Odsącz nadmiar wody.
Roztop masło na średniej patelni i dodaj pozos-
tałe 3 rozgniecione ząbki czosnku, wymieszaj i 
smaż przez około 1 minutę, aż całe masło się 
rozpuści. Dodaj ugotowany makaron z cukinii i 
dobrze wymieszaj. Dodaj sok z cytryny i klopsiki, 
wszystko razem lekko podgrzej.

Podawaj ze startym parmezanem.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

Makaron Cukiniowy Z Cytryną 2 10 10

Składniki: Instrukcje:
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2 średniej wielkości cukinie
organiczne, nieobrane, pokrojone 
w paski z Vegistarem
2 ząbki czosnku, rozgniecione
2 łyżeczki oliwy z oliwek
sok wyciśnięty z 1 cytryny
1 łyżeczka posiekanej świeżej 
pietruszki

1 szczypta soli morskiej

Umieść patelnię na małym ogniu, dodaj oliwę i 
czosnek. Smaż, aż czosnek się lekko zarumieni. 
Dodaj połowę soku z cytryny i posiekaną natkę 
pietruszki. Dopraw solą do smaku.

Odetnij i wyrzuć końcówki cukinii. Za pomocą 
Vegistar pokrój nieobraną organiczną cukinię w 
paski. Paski umieść na dużej, średnio rozgrzanej 
patelni, gotuj i mieszaj, aż cukinia równomiernie 
zmięknie. Nie potrzeba dodatkowego oleju. 
Odsącz nadmiar wody.
Dodaj wcześniej przygotowany sos i dobrze wy-
mieszaj.
Dodaj drugą połowę soku z cytryny.

Podawaj od razu po przygotowaniu.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

Azjatycka Tęczowa Miska 3-4 15 20

Składniki: Instrukcje:
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Domowy sos Teriyaki:
3 łyżeczki octu ryżowego (45 ml)
3 łyżeczki sosu tamari z niską 
zawartością sody (45 ml)
1 łyżeczka nieprażonego oleju 
sezamowego
1 łyżeczka brązowego cukru
2 ząbki czosnku, rozgniecione
1.5 łyżeczki świeżego imbiru, 
mielonego
0.5 łyżeczki czerwonej papryki
1 szczypta pieprzu
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
Makaron tęczowy:
120 gramów pełnoziarnistego 
spaghetti
2 łyżeczki oleju kokosowego
3.5 szklanki brokułów
3 łodygi selera, posiekane
1 duża czerwona papryka, pokro-
jona w paski Vegistarem
2-3 duże marchewki, obrane i 
pokrojone w plastry za pomocą 
Vegistar
3-4 cebule dymki, posiekane
1 szklanka startego sera edam
nasiona sezamu do dekoracji

Doprowadź wodę do wrzenia w średnim garnku. 
Spaghetti razowe ugotuj zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu. Odcedź i przelej zimną wodą.
Przygotowanie sosu: w średniej misce wymieszaj 
wszystkie składniki na domowy sos Teriyaki i 
odstaw.

Przygotowanie miski tęczowej: podgrzej wok i 
dodaj olej. Dodaj brokuły, posiekany seler, pokro-
joną paprykę i smaż przez 7-10 minut, aż warzy-
wa zmiękną i powstanie gęsty sos. W razie potr-
zeby zamieszaj i zmniejsz temperaturę. Dodaj 
pokrojone w plasterki marchewki i starty ser 
edam i smaż razem jeszcze kilka minut.
Dodaj do woka odcedzony makaron i domowy 
sos Teriyaki. Duś kilka minut, aż sos zgęstnieje, a 
marchewka zmięknie.

Przed podaniem udekoruj świeżo posiekaną 
dymką i sezamem.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

Makaron Marchewkowy Primavera 2 20 20

Składniki: Instrukcje:
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Makaron marchewkowy:
2-3 duże marchewki, obrane i 
pokrojone w paski Vegistarem
1/2 łyżki oleju kokosowego
1 por pokrojony w cienkie plastry

3 ząbki czosnku, rozgniecione
1 wiązka szparagów, bez
wierzchołków, pokrojona na 2 cm 
kawałki
1 szklanka groszku

Pesto:
1 mały ząbek czosnku
3/4 szklanki liści bazylii
1⁄4 szklanki suszonych pomidorów 
w oleju

1⁄4 szklanki obranych nasion 
konopi

1 łyżka świeżego soku z cytryny
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka wody
1/4 łyżeczki soli morskiej

Marchewkę obierz za pomocą Vegistar i pokrój w 
cienki makaron, podobny do spaghetti. Przykryj 
mokrym ręcznikiem kuchennym, aby nie wyschła. 
Wlej olej na większą patelnię lub woka i podgrzej 
do średniej temperatury. Zeszklij por i czosnek do 
miękkości (3-4 minuty).
Dodaj sól i pieprz.

Dodaj szparagi pokrojone w kawałki i smaż 
razem przez kolejne 8 minut, aż zmiękną. Na 
koniec dodaj groszek i gotuj, aż groszek całkowi-
cie się zagrzeje.
Przygotuj pesto. Wrzuć czosnek do blendera i 
dokładnie zmiksuj. Dodaj liście bazylii i suszone 
pomidory, miksuj, aż wszystkie składniki zostaną 
równomiernie wymieszane. Następnie dodaj 
wszystkie pozostałe składniki Pesto i ponownie 
zmiksuj, aż masa będzie gładka.
Wmieszaj pesto do mieszanki warzywnej i gotuj, 
aż całkowicie się nagrzeje.
Dopraw do smaku.

Podawaj mieszankę warzyw i pesto na makaronie 
marchewkowym.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

Dodatek Do Dań Głównych Z Marchewki 4-6 15 15

Składniki: Instrukcje:
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3-4 marchewki, obrane i pokrojone 
w paski Vegistarem
1 szczypta soli morskiej
1 łyżeczka brązowego cukru
1 łyżeczka czerwonej papryki
1 szczypta pieprzu cayenne
1 łyżeczka mielonych nasion 
kolendry
1 ząbek czosnku, rozgnieciony
1 szczypta czarnego pieprzu
1 łyżeczka białego octu
1 posiekana cebula
1/2 szklanki oliwy z oliwek

Marchewki obierz i pokrój w paski za pomocą 
Vegistar. Umieść wszystkie składniki oprócz oleju 
w dużej misce i dobrze wymieszaj.
Rozgrzej olej na patelni, dodaj posiekaną cebulę i 
podsmaż na złoty kolor. Przykryj pokrywką i 
odstaw na bok.

Powoli polej marchewki gorącym olejem i 
wymieszaj. Dopraw do smaku.
Dodatek jest gotowy. Aby uzyskać bogatszy 
smak, przed podaniem pozostaw na 6-12 godzin 
do zamarynowania.

Przystawka świetnie komponuje się ze 
wszystkimi rodzajami mięs i grillowaną rybą lub 
jako dodatek do domowego kebaba. Jest 
doskonałym zamiennikiem ziemniaków, ryżu czy 
makaronu.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

Kurczak Z Cukinią I Pesto 2 30 7

Składniki: Instrukcje:
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Podwójna pierś z kurczaka bez 
kości i skóry
1 łyżka Pesto według własnego 
wyboru
1/2 łyżeczki soli
1/4 łyżeczki czarnego pieprzu
2 średniej wielkości cukinie 
organiczne, nieobrane i pokrojone 
w paski Vegistarem.
1/4 szklanki startego parmezanu

W średniej misce wymieszaj piersi z kurczaka, 
pesto, sól i pieprz, tak aby kurczak był dobrze 
pokryty wszystkimi składnikami.
Przykryj miskę i marynuj w lodówce przez co 
najmniej 30 minut.

Grilluj piersi z kurczaka przez 3-4 minuty z każdej 
strony (w zależności od grubości), na grillu lub na 
patelni. Po upieczeniu zdejmij z pieca i odstaw na 
co najmniej 5 minut.

Odetnij i wyrzuć spód i górę cukinii. Za pomocą 
Vegistar pokrój nieobraną organiczną cukinię w 
paski. Makaron z cukinii podsmaż na patelni i 
dopraw do smaku solą i pieprzem, mieszając 
przez około 1 minutę na średnim ogniu. Podziel 
na 2 miseczki.

Dodaj pokrojone w plastry kawałki kurczaka do 
makaronu cukinowego, polej pozostałym sosem i 
dodaj starty parmezan.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

Lekka Sałatka Azjatycka 4 20 /

Składniki: Instrukcje:
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3-4 średniej wielkości cukinie 
organiczne, nieobrane i pokrojone 
w paski Vegistarem
0.5 łyżeczki soli
1.5 szklanki cienko  posiekanej 
czerwonej kapusty
1 duża marchewka
0.5 czerwonej papryki, pokrojonej 
w 2 cm paski
2 dymki pokrojone w piórka
0.5 pęczka posiekanej kolendry

Sos:
1/3 szklanki octu ryżowego do-
prawionego solą, pieprzem i 
cukrem
2 łyżeczki oliwy z oliwek
1.5 łyżeczki ciemnego prażonego 
oleju sezamowego
1 ząbek czosnku, rozgnieciony
1 szczypta czerwonej papryki

Odetnij i wyrzuć końcówki cukinii. Za pomocą 
Vegistar pokrój nieobraną organiczną cukinię w 
paski. Posól i przykryj pokrywką. odsącz nadmiar 
wody.
Dodaj posiekaną kapustę, a także pokrojoną 
marchewkę, paprykę, szczypiorek i kolendrę , 
następnie wymieszaj.

W średniej misce wymieszaj ocet ryżowy, oliwę z 
oliwek, olej sezamowy, zmiażdżony czosnek i 
czerwoną paprykę.
Polej sosem przygotowane warzywa i wymieszaj, 
aż sos zostanie równomiernie rozprowadzony na 
całej mieszance warzywnej.

Podawaj od razu po przygotowaniu.



Porcje: Przygotowanie: Gotowanie:

Cukinia Z Jajkami 2 25 10

Składniki: Instrukcje:
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Pesto:
1/4 szklanki prażonych orzeszków 
pinii
1 szklanka świeżych przypraw 
(np. liście bazylii)
2 cebule dymki, pokrojone w 
plasterki
1 ząbek czosnku, rozgnieciony
1/4 łyżeczki soli
3 łyżeczki oliwy z oliwek
1 łyżka soku z cytryny

Makaron i jajka:
2 średnie organiczne cukinie, 
nieobrane, pokrojone w paski
Vegistarem
2 duże jajka
1/2 łyżeczki soli
3 łyżeczki oliwy z oliwek
1 szczypta czarnego pieprzu

Wrzuć orzeszki pinii, świeże zioła, szczypiorek, 
czosnek i sól do blendera i dobrze zmiksuj.
Dodaj oliwę, sok z cytryny i ponownie zmiksuj. 
Posól do smaku.

Odetnij i wyrzuć końcówki cukinii. Za pomocą 
Vegistar pokrój nieobraną organiczną cukinię w 
paski. Posól i przykryć makaron papierowym 
ręcznikiem.
Odczekaj kilka minut. Odcedź nadmiar wody.
Smaż makaron na oleju na średnim ogniu. 
Mieszaj, aż zmięknie. Odstaw i dodaj pesto. 
Przypraw solą i pieprzem do smaku, a potem 
przykryj pokrywką.

Przygotuj jajka sadzone.
Podziel makaron na 2 talerze. Na wierzchu każ-
dego z nich ułuż jajko sadzone i posyp 1 łyżeczką 
orzeszków pinii.


