
przepisy
INSpIROWANe

NATURĄ



Wskazówka: Sałatkę oraz 

dressing przechowywać 

w lodówce oddzielnie i wymieszać  

tuż przed podaniem.

4
porcje

25
min łatwy

200 g makaronu Podravka Farfalle
300 g krewetek
150 g pomidorów cherry
100 g czerwonej cebuli
100 ml oliwy z oliwek
100 g sera feta
60 g zielonych oliwek bez pestek Podravka
1 zielona papryka
2 łyżki octu jabłkowego
2 łyżeczki Vegety Natur do sałatek i dipów
1 awokado
sól

Ugotować makaron w osolonej wodzie, odcedzić

i ostudzić. Rozgrzać niewielką ilość oleju na patelni 

i smażyć krewetki po ok. 2-3 minuty z obu stron.

Do makaronu dodać krewetki, pokrojone na  pół 

pomidorki koktajlowe, pokrojoną czerwoną cebulę, 

posiekaną w kostkę zieloną paprykę i pokrojone 

oliwki. Przygotować dressing z oliwy z oliwek, octu 

jabłkowego oraz Vegety Natur do sałatek. 

Dodać dressing do sałatki i wymieszać. Następnie 

dodać ser feta oraz pokrojone awokado.

SAŁATKA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKA

RISOTTO WARZYWNE  
Z GROSZKIEM



Wskazówka: Do potrawy 

można użyć również 

mrożonego groszku.

200 g makaronu Podravka Farfalle
300 g krewetek
150 g pomidorów cherry
100 g czerwonej cebuli
100 ml oliwy z oliwek
100 g sera feta
60 g zielonych oliwek bez pestek Podravka
1 zielona papryka
2 łyżki octu jabłkowego
2 łyżeczki Vegety Natur do sałatek i dipów
1 awokado
sól

RISOTTO WARZYWNE  
Z GROSZKIEM

500 g groszku
1 pęczek natki pietruszki
60 g wędzonego boczku
4 łyżki oliwy z oliwek
1 - 2 dymki
1 ząbek czosnku
300 g ryżu Podravka Arborio
1 kostka bulionu warzywnego Vegeta Natur
50 ml śmietany
40 g sera parmezan Grana Padano
pieprz czarny
sól

Groszek zagotować we wrzącej, osolonej wodzie. Odcedzić i schłodzić. 

Oddzielić około jedną trzecią groszku, dodać posiekaną natkę pietruszki 

i zmiksować. Pokroić boczek na kawałki i usmażyć na oliwie na patelni,  

dodać pokrojoną cebulkę. Dodać zmiażdżony czosnek i ryż. Krótko smażyć,  

od czasu do czasu mieszając, lekko podlać ciepłą wodą. 

Dodać bulion warzywny Vegeta Natur rozpuszczony w 900 ml wody. 

Smażyć dalej na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu. Pod koniec 

gotowania dodać groszek i puree z groszku, doprawić do smaku solą i pieprzem. 

Na koniec dodać śmietanę i posypać parmezanem. Ciepłe risotto posypać 

posiekaną natką pietruszki i podawać.

4
porcje

30
min łatwy



600 g młodych ziemniaków
4 łyżki oleju
20 g Vegety Natur do ziemniaków
2 łyżki białego octu winnego
1 łyżeczka musztardy
8 rzodkiewek
1 czerwona cebula
1 łyżka posiekanego szczypiorku
50 g ciecierzycy
czarny pieprz
100 g boczku

Ziemniaki umyć, wysuszyć a następnie pokroić na plastry  

o grubości 2 mm. Pokroić boczek w kostkę. Plastry ziemniaków 

usmażyć na rozgrzanym oleju do uzyskania złotego koloru, przełożyć 

ziemniaki do miski, usmażyć boczek, a następnie połączyć składniki. 

Wymieszać musztardę, pieprz, ocet, Vegetę Natur do ziemniaków  

i polać ziemniaki. Dodać cebulę, pokrojone rzodkiewki, kapary  

i delikatnie wymieszać. Na końcu dodać ciecierzycę odstawić 

na około 15 minut i serwować.

Wskazówka: Do sałatki 

można użyć ziemniaków 

pieczonych zamiast 

smażonych.

SAŁATKA  
Z PIECZONYMI ZIEMNIAKAMI

4
porcje

50
min łatwy ROLADKI Z CUKINII



ROLADKI Z CUKINII
4

porcje
20
min łatwy

Cukinię pokroić na cienkie plasterki i delikat-

nie podsmażyć na lekko naoliwionej patelni 

(lub na patelni grillowej).  Następnie ułożyć 

na papierze do pieczenia.  Wymieszać 

razem: ser, odsączonego z oliwy 

i pokrojonego tuńczyka,  Vegetę Natur 

z koperkiem i pietruszkę. Umieścić łyżkę 

farszu na każdym plasterku cukinii i zawinąć

w rolki. Użyć wykałaczek dla łatwiejszego 

serwowania.

Przechowywać w lodówce do momentu 

podania.

Wskazówka: Zamiast  

cukinii można użyć 

młodego bakłażana.

2-3 średnie cukinie
150 g sera ricotta
115 g tuńczyka w oliwie
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka Vegety Natur z koperkiem
1 łyżka posiekanej natki pietruszki



KOTLET Y WARZYWNE
4

porcje średni
40
min

350 g pora
450 g marchwi
300 g ziemniaków
100 g mąki
100 g bułki tartej
2 łyżeczki Vegety Natur Uniwersalnej
olej do smażenia
szczypta soli

Por dokładnie umyć, pokroić i włożyć do garnka. Marchew 

i ziemniaki obrać, pokroić w kostkę i dodać do pora. 

Następnie zalać wszystko wodą i dodać odrobinę soli. 

Zagotować warzywa, zmniejszyć moc palnika i dalej 

gotować na wolnym ogniu przez 15 minut.

Odcedzić ugotowane warzywa, następnie zagnieść z mąką, 

50 g bułki tartej i dwoma łyżeczkami Vegety Natur 

Uniwersalnej. Uformować małe kotlety i smażyć 

na rozgrzanym oleju do uzyskania złotego koloru. 

Podawać z gotowanym ryżem i sałatką sezonową.

Wskazówka: Zamiast 
marchewki można użyć 
dyni, a zamiast pora 
jarmużu.

RISOTTO Z FIGAMI
 I SERKIEM MASCARPONE



350 g pora
450 g marchwi
300 g ziemniaków
100 g mąki
100 g bułki tartej
2 łyżeczki Vegety Natur Uniwersalnej
olej do smażenia
szczypta soli

4
porcje

30
min łatwyRISOTTO Z FIGAMI

 I SERKIEM MASCARPONE

Na patelni na oliwie z oliwek usmażyć drobno 

posiekaną cebulę, dodać zmiażdżony czosnek 

i ryż. Podlać winem, a następnie dodać odrobinę 

ciepłej wody. Dodać rozpuszczoną w wodzie (ok. 

900 ml) kostkę rosołu wołowego Vegeta Natur, 

smażyć na małym ogniu mieszając od czasu do 

czasu. Gdy ryż się ugotuje doprawić solą 

i pieprzem. Ser mascarpone zmiksować i dodać 

do ryżu. Figi pokroić w ćwiartki a twaróg 

pokroić w kostkę. Posiekaną natkę pietruszki wymieszać z sokiem 

z cytryny. Gorące risotto podawać ze świeżymi figami, posypać  

kostkami sera i pietruszką.

                  

2 łyżki oliwy z oliwek
1 cebula
1 ząbek czosnku
300 g ryżu Podravka Arborio
100 ml białego wina
1 kostka rosołu wołowego Vegeta Natur
1 łyżka sera mascarpone
4 dojrzałe figi
200 g twarogu
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
sok z ½ cytryny
sól i pieprz czarny 

Wskazówka: Jeśli figi 

nie są wystarczająco 

słodkie, można polać je

odrobiną miodu.



KLOPSIKI DROBIOWE 
Z KASZĄ I JARMUŻEM

Ugotować makaron spaghetti Podravka. 

Pokroić cukinię na plasterki i cebulę

w kostkę. Podsmażyć cebulę 

do zeszklenia, następnie dodać cukinię 

i smażyć często mieszając. Dodać 

zmiażdżony ząbek czosnku, sok 

z cytryny i łyżeczkę Vegety Natur. 

Spaghetti po ugotowaniu odcedzić  

i przełożyć na patelnię. 

Danie podawać posypane parmezanem.

Wskazówka: Danie zyska 

wyjątkowy aromat jeśli

posypiesz je smażonymi  

orzeszkami piniowymi.

SPAGHET TI Z CUKINIĄ
4

porcje
40
min

4
porcje

30
min łatwy

350 g makaronu Spaghetti Podravka
1 cebula
6 małych cukinii
4 łyżki oliwy z oliwek
1 ząbek czosnku
1 łyżeczka Vegeta Natur Uniwersalnej
parmezan lub podobny twardy ser
sok z 1 cytryny
sól



Kaszę ugotować we wrzącej, osolonej wodzie, aż zmięknie. 

Do mielonego mięsa dodać tartą bułkę, żółtko jaja, sól, łyżeczkę Vegety 

Natur do mielonego mięsa, pietruszkę i dobrze wymieszać. Zeszklić 

drobno posiekaną cebulę na rozgrzanej oliwie z oliwek, dodać 

plasterki marchewki i krótko dalej smażyć. Dodać 1 l ciepłej wody. 

Gdy woda zacznie wrzeć, dodać rosół drobiowy Vegeta Natur. 

Z mielonego mięsa uformować małe kulki i włożyć do garnka, dodać 

pokrojony w paski jarmuż, gotować na małym ogniu ok. 20 minut. 

Pod koniec gotowania dodać szpinak i odcedzoną kaszę. 

Danie podawać z tostami.

80 g kaszy jęczmiennej
400 g mielonego mięsa z indyka
50 g tartej bułki
1 żółtko jaja
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
3 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka Vegety Natur do mięsa mielonego
50 g cebuli
2 marchewki
1 kostka rosołowa drobiowa Vegeta Natur
400 g jarmużu
50 g świeżego szpinaku
sól

KLOPSIKI DROBIOWE 
Z KASZĄ I JARMUŻEM

4
porcje średni

40
min

Wskazówka: Jeśli

lubisz pikantne dania, 

możesz użyć Vegety 

Natur pikantnej z chili.



FRITAJA  
ŚRÓDZIEMNOMORSKA

ZIEMNIAKI PIECZONE 
Z RICOTTĄ

4
porcje

70
min łatwy

Ziemniaki dobrze umyć, wysuszyć i pokroić na 

połówki. Następnie  wymieszać oliwę z Vegetą 

Natur do ziemniaków i polać pokrojone  

ziemniaki. Ułożyć ziemniaki na blasze płaską 

powierzchnią do góry. Piec w piekarniku 

rozgrzanym do 220°C przez około 1 godzinę.

Upieczone ziemniaki odstawić by lekko ostygły, 

w tym czasie przygotować ser, sok z cytryny,  

wyciśnięty czosnek, szczypiorek i szczyptę soli. 

Dobrze wymieszać składniki i położyć po jednej 

łyżce farszu na ciepłych ziemniakach.  Ziemniaki 

najlepiej smakują od razu po przygotowaniu.

Wskazówka: 
Do oliwy można

dodać chili, aby  

uzyskać bogatszy,  

pikantny smak.

1 kg młodych, dużych ziemniaków
250 g serka śmietankowego (lub ricotta)
Vegeta Natur do ziemniaków
3 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżeczka suszonego szczypiorku
1 ząbek czosnku
sól



FRITAJA  
ŚRÓDZIEMNOMORSKA

4
porcje

20
min

Pomidory, cukinię i mozzarellę pokroić na cienk-

ie plasterki i posilić. Jajka rozbić do dużej miski 

i wymieszać z Vegetą Natur oraz startym serem 

Grana Padano. Rozgrzać olej na patelni

i umieścić całe obrane ząbki czosnku, wyjąć

po chwili smażenia. Wlać na patelnię mieszankę 

z jajek, następnie ułożyć pomidory, cukinię, 

mozzarellę i smażyć na małym ogniu przez kilka 

minut. Gotowe danie doprawić pieprzem 

i podawać z sałatką.

Wskazówka: Dla urozmaicenia 

dania można dodać do 

mieszkanki jajek wcześniej 

podsmażoną kiełbasę lub boczek.

łatwy

2 cukinie
120 g mozzarelli
50 g startego sera Grana Padano
8 jajek
6 pomidorów cherry
1 łyżeczka Vegety Natur Uniwersalnej 
3 łyżki oliwy z oliwek
2 ząbki czosnku
pieprz kolorowy



Połączyć w misce kukurydzę, startą marchew, posiekaną 

cebulę, natkę pietruszki i doprawić Vegetą Natur pikantną 

z chili. Dodać mąkę, dobrze wymieszać i pozostawić na 

około 10 minut. Rozgrzać na patelni olej  

i smażyć ciasto z obu stron do uzyskania złotego koloru.  

Przygotować sos mieszając jogurt grecki, oliwę z oliwek, 

Vegetę Natur do sałatek i dipów i skórkę z cytryny.

280 g kukurydzy w puszce
200 g marchwi
140 g mąki
3 młode cebule
2 łyżeczki Vegety Natur Pikantnej z chili
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
olej do smażenia
sos:
250 g jogurtu greckiego
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka Vegety Natur do sałatek i dipów
starta skórka z cytryny

Wskazówka: Mąkę można 

zastąpić ciecierzycą lub 

kaszą gryczaną.

4 
porcje

30
min łatwy ROSÓŁ Z ZIELONYM 

GROSZKIEM
PIKANTNE PLACKI

WARZYWNE



280 g kukurydzy w puszce
200 g marchwi
140 g mąki
3 młode cebule
2 łyżeczki Vegety Natur Pikantnej z chili
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
olej do smażenia
sos:
250 g jogurtu greckiego
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka Vegety Natur do sałatek i dipów
starta skórka z cytryny

ROSÓŁ Z ZIELONYM 
GROSZKIEM

4
porcje

60
min średni

500 g kurczaka bez skóry
2 kostki Vegeta Natur Rosół drobiowy
200 g cebuli
200 g marchwi
200 g selera
100 g pietruszki
200 g groszku konserwowego
100g makaronu Filini Podravka
1 litr wody
4 łyżki oleju

Umyć mięso i pokroić w kostkę. Na patelni podsmażyć 

drobno posiekaną cebulę i pokrojone warzywa. Dodać 

kurczaka i krótko podsmażyć. Przełożyć całość do garnka, 

zalać wodą, zagotować i dodać kostki Vegeta Natur Rosół

drobiowy. Przykryć garnek i gotować na małym ogniu 

przez około 30 minut. Do gotującej się zupy dodać 

makaron Filini Podravka i gotować 2-4 minuty. 

Gdy makaron będzie gotowy dodać odsączony groszek

i serwować.

Wskazówka: 

Dla podkreślenia 

smaku rosołu 

dodaj Vegetę Natur 

 przyprawę w płynie.



ŁOSOŚ Z CUKINIĄ 
I KOPERKIEM 

4
porcje

30
min łatwy

4 filety z łososia
20 g Vegety Natur do ryb i owoców morza
3 młode cukinie
1 łyżeczka suszonego koperku
3 łyżki oliwy z oliwek
pół cytryny

Łososia posypać suszonym koperkiem 

oraz Vegetą Natur do ryb 

i owoców morza. Filety ułożyć 

w brytfance wyłożonej papierem 

do pieczenia. Pokrojoną w paseczki 

cukinię ułożyć na rybie, skropić oliwą

z oliwek i sokiem z cytryny. 

Wstawić do piekarnika rozgrzanego 

do 180°C i piec około 

15 minut. Łososia podawać 

z gotowanymi ziemniakami.

Wskazówka: Dla wzbogacenia 

smaku pieczonej ryby danie 

można posypać uprażonymi 

migdałami.

KURCZAK 
W AROMATYCZNYM SOSIE



KURCZAK 
W AROMATYCZNYM SOSIE

6
porcji łatwy

50
min

1 kg kurczaka (udka lub skrzydełka)
100 g zielonej papryki
100 g świeżych pomidorów
100 ml śmietanki
100 g cebuli
20 g Vegety Natur do złocistego kurczaka
1 łyżeczka mielonej czerwonej papryki
1 łyżeczka mąki 
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki masła
pieprz

Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek oraz masło 

i podsmażyć  drobno posiekaną cebulę

do uzyskania złotego koloru. Kawałki kurczaka 

natrzeć dokładnie Vegetą Natur do złocistego 

kurczaka, ułożyć na patelni i smażyć krótko 

z obu stron. Dodać pokrojone w kostkę pomidory 

oraz paprykę. Posypać pieprzem, po chwili 

dodać szklankę wody, przykryć patelnię 

i dusić na małym ogniu. Kiedy kurczak 

będzie gotowy wymieszać śmietanę 

z mąką i dodać do dania na patelni. 

Smażyć krótko bez przykrycia.

Podawać z gnocchi 

lub kopytkami i sałatką.

Wskazówka: 

By podkreślić smak dania 

dodaj do śmietanki z mąką 

parę kropel przyprawy w płynie 

Vegeta Natur.



INSpIROWANe
NATURĄ

  B EZ  SZ TUCZNYCH  B ARWN IKÓW 
     I  A ROMATÓW

 BEZ  DODATKU  G LU TAM IN I ANU  SODU
 BOGAC T WO WARZY W

Więcej przepisów na 
www.vegeta.pl


