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Страви за 20 хвилин

Ми завжди намагаємось показати, наскільки смачною, простою 
і поживною може бути овочева кулінарія. В цьому електронному 
випуску ми доводимо, що до того ж всього це займає небагато часу. 
Достатньо того, що із однієї зі своїх кухонних шафок Ви створите 
маленьку рослину коморку - набір продуктів, які завжди варто тримати 
під рукою. Паста, стручки, горіхи, консервовані помідори, кокосове 
молоко, пшеничні тортильї, набір улюблених спецій. Також знадобиться 
небагато простору в морозильній камері - на ринку у нас з’являється 
широкий асортимент смачних рослинних свіжезаморожених продуктів, 
які неодноразово рятували наше життя.

Світ змінюється, а Ви є частиною цих змін, коли створюєте попит 
на овочеві страви і продукти - нехай це 20-хвилинна електронна 
книга стане вираженням нашої вдячності! І подарунком для тих, хто 
в щоденній метушні не знаходить часу на щоденну готовку, але все ж 
таки потребує цього приємного ритуалу.

Всі рецепти, які ми підготували смачні, миттєві і легкі в приготуванні. 
Деякі зовсім звичні - макарони з соусом та овочами; або ж “кебаб” 
в тортильї; інші - запашна карбонара або суши бовл (sushi bowl) - 
дивовижні в простоті приготування.

Вдале Рішенняжурнал

Авторы электронной книги: 
Рецепты: Вероника Похыльска, Малгожата ныжьо, Ольга Мадейовска, Кароль Кшешовец 

Фото: Вероника Похыльска, Корнелия Сова

Графическое оформление: агнешка Верчиньска.

Вероника Похыльска
КООрДинаТОр КаМПании ВДале рІшення



M
M

m



номер 2 | 2018

Страви за 20 хвилин

M
M МиТТєВий

• 500 мл води або овочевого 
бульйону

• 3 ст. ложки пасти місо
• шматочок копченого тофу
• 1 лист норі
• улюблені овочі - гриби/

вішанки/паприка/бок-чой/
цибуля/морква

• жменька кунжуту
• соєві макарони/гречані/

рисові/лапша
• соєвий соус для смаку

В кастрюльці кип’ятимо воду/бульйон і додаємо 
листки норі - подрібнені на малі квадрати. Кип’ятимо 
і вимикаємо вогонь. В гарячий відвар додаємо місо 
пасту і перемішуємо.

Макарони готуємо згідно рекомендаціям на 
упаковці.

Овочі і тофу нарізаємо на свій смак - уздовж або 
кубиками. Обжарюємо 2 хвилини на добре розігрітій 
сковорідці з додаванням рослинного масла і соєвого 
соусу. Хрусткі овочі і тофу додаємо в суп.

В маленькі мисочки додаємо макарони, овочі, тофу 
і відвар. у випадку потреби заправляємо соєвим 
соусом. Посипаємо кунжутом і коріандром, або 
зеленим лучком.
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БОВл!

• рис для суші або інший 
білий - пів стакану

• шматочок копченого тофу
• половина середнього 

свіжого огірка
• жменька маринованого 

імбирю
• 1 авокадо
• 1 свіжа морква
• шматочок листка норі
• половина червоної 

паприки
• стручок зеленої цибулі
• кунжут білий або чорний
• соєвий соус, опційно 

пікантний

рис готуємо згідно рекомендацій на упаковці, 
найкраще заздалегідь, щоб він встиг охолонути.

Тофу нарізаємо кубиками і додаємо в сирому 
вигляді, або ж обсмажуємо з соєвим соусом.

Очищуємо овочі, нарізаємо їх скибочками або уздовж, 
крім моркви яку ми нарізаємо в так званий жульєн  - 
мілкою соломкою (за допомогою спеціальної тертки), 
лист норі розділяємо на шматочки поменше.

рис накладаємо в мисочки, зверху кладуться решта 
інгрідієнтів. Поливаємо соєвим соусом, посипаємо 
кунжутом і нарізаною зеленою цибулею.
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Бурітоpi pi
найПрОСТІше

• 4 пшеничні тортильї
• ⅓ стакану рису
• пів баночки кукурудзи
• пів баночки червоної фасолі
• 1 цибулина
• жменька грибів
• 1 авокадо
• сік лайму
• 2 зубчика часнику
• рослинна олія
• пластівці чилі, сіль, копчена 

паприка
• трошки томатної пасти

рис готуємо з додаванням солі та куркуми (опційно)

на великій сковорідці розігріваємо рослинну олію, 
всі овочі очищуємо/позбавляємо від надлишку 
вологи і дрібно нарізаємо, пізніше смажимо поки 
не підрум’яниться. Приправляємо сіллю, копченою 
паприкою, пластівцями чілі і розчавленим часником.

До смажених овочів додаємо томатну пасту з трьома 
ложками теплої води і рис. Все разом перемішуємо і 
при необхідності приправляємо.

Тортильї підігріваємо на сухій сковорідці - по 30 
секунд з кожної сторони, в середину укладаємо 
форш і скибочки авокадо, які скроплені соком лайму.
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РоффоPo
P

• Кубик натурального тофу
• рослинна олія
• сіль, перець
• суміш приправ в потрібній вам 

кількості - сушений коріандр, 
сушений часник, пластівці чилі, 
чебрець, орегано, солодка 
паприка, пажитник (гуньба сінна), 
сумак або просто суміш приправ 
для гіросу

• натуральний соєвий або будь
-який інший йогурт рослинного 
походження

• два зубчика часнику
• трохи лимонного соку
• велика половину пекінської 

капусти
• 1 помідор
• декілька скибок цибулі
• редька - декілька штук
• свіжий та консервований огірки
• пшеничні тортильї

В судочок поміщаємо нарізаний кубиками тофу, 
додаємо до нього мікс приправ, 1 ч.л. кукурудзяного 
борошна і чайну ложку рослинної олії. ретельно 
переішуємо, закриваєио судочок і струшуємо. 
Поміщаємо в холодильник (найкраще це зробити на 
нач або заздалегідь).

До натурального йогурту додаємо давлений часник, 
сіль, перець та трохи лимонного соку. Варто також 
додати пучок петрушки і збити блендером для 
отримання однорідної зеленої консистенції - соусу.

Замариноване тофу смажимо перемішуючи декілька 
хвилин на середньому вогні, поки не підрум’яниться.

у вільний час дрібно нарізаємо всі овочі, а тортильї 
підігріваємо на сухій сковорідці (найкраще на 
сковороді-гриль) - по 30 секунд з кожної сторони.

КеБаБ
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5 на тортильї викладаємо гарячі шматочки тофу і овочі, 
додаємо соус і завертаємо.
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Tacos

Carbo
 З ПІКанТниМ ТОфу І 
СальСОю ІЗ аВОКаДО

• 4 кукурудзяні або пшеничні 
тортильї

• 1 авокадо
• жменьку коктельних томатів
• лайм
• великий зубець часнику
• кубик натурального тофу
• 1 ст. л. рослинної олії
• 1 ч. л. кукурудзяного борошна 
• свіжий коріандр
• опційно: пікантна паста із 

фасолі
• опційно: приготована на грилі 

свіжа паприка

В судочок поміщаємо нарізаний кубиками тофу, 
додаємо до нього мікс приправ, столову ложку 
рослинної олії і чайну ложку кукурудзяного 
борошна. ретельно перемішуємо, закриваємо судок і 
струшуємо. Поміщаємо в холодильник (найкраще це 
зробити на нач або заздалегідь).

Із авокадо видаляємо кісточку, виймаємо із кожури 
за допомогою столової ложки, нарізаємо кубиками 
і поміщаємо в миску. Додаємо до нього вичавлений 
сік лайму, нарізані коктельні томати, зубчик часнику, 
сіль і перець.

Маринований тофу смажимо поки не підрум’яниться.

Тортильї поміщаємо в духовку таким чином, щоб вони 
прийняли потрібну форму як на фото зверху. Запікаємо 
близько 2-3 хвилин при 180 градусах.

Хрусткі тортильї виймаємо з духовки, змащуємо 
пастою з фасолі, фаршируємо почерзі смаженим 
тофу і сальсою з авокадо і томатів. Прикрашаємо 
листочками свіжого коріандру.
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Карбонара

l
arbo-
a

• Кубик копченого тофу
• безглютенові спагетті - 

наприклад кукурудзяні
• 200 мл соєвої сметани
• цибуля
• ложка дріжджових пластівців
• велика кількість 

свіжопомолотого перцю
• соєвий соус (безглютеновий)
• рослинна олія
• пучок петрушки
• два маленьких зубчика часнику
• опційно: щіпка чорної солі

на великій сковороді добре розігріваємо олію, 
поміщаємо туди тофу і цибулю, поливаємо значну 
кількість соєвого соусу і обсмажуємо тофу з 
цибулею доти доки тофу не підрум’яниться. Часто 
перемішуємо, а в кінці додаємо розчавлений часник.

Цибулю і копчений тофу нарізаємо дуже маленькими 
кубиками.

Тим часом починаємо варити спагетті. Зменшуємо 
вогонь під сковорідкою, поступово додаємо сметану 
і все разом дуже енергійно перемішуємо дерев’яною 
ложкою.

Заправляємо дріжджовими пластівцями і значною 
кількістю чорного перцю. Куштуємо і опційно 
заправляємо ще.

Пучок петрушки нарізаємо дуже дрібно і перемішуємо 
з відвареним спагетті. Додаємо соус на подаємо на 
свій розсуд.
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Страви за 20 хвилинM • Дрібні макарони приготовані 
без використанні яєць - 150 г 
на 2 особи

• свіжозаморожена суміш овочів 
або овочі на свій розсуд (ми 
обрали броколі, цвітну капусту 
і моркву)

• кунжут (2-4 ст. ложки на одну 
особу)

• 3-4 зубчика часнику
• приправи за смаком (ми 

обрали морську сіль і 
трав’яний перець)

• кокосове молоко в якості соусу 
(2 ст.ложки на одну особу)

*кунжут ми можемо заздалегідь підігріти на сковороді

*часник ми можемо порізати на дрібні шматочки або 
продавити через часникодавку

1

Овочі готуємо або підігріваємо на сковороді, поки 
вони не стануть м’якими.

Варимо макарони.

Готові макарони проціджуємо, до овочів додаємо 
кунжут, часник і кокосове молоко.

Додаємо трохи солі і перцю, все разом перемішуємо 
на малому вогні.
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Страви за 20 хвилинП П• стакан борошна (можна додати 
для смаку щіпку солі)

• ⅕ маленької упаковки мокрих 
дріжджів

• 4-5 ст. л. оливкової олії
• томатна паста
• вода
• приправи (наприклад орегано, 

базилік тощо)
• овочі (ми обрали кукурудзу, 

оливки, червону паприку, 
сушені помідори, горошек) 

• опційно: веганський сир

1 Соус: 2 ложки оливкової олії, томатна паста, вода 
і приправи перемішуємо до отримання гладкої 
консистенції - дуже важливо, щоб соус не був занадто 
густим.

Тісто: 

в миску висипаємо стакан борошна

окремо розчиняємо дріжджі в ⅓ стакану води

до підсоленого борошна додаємо розчинені 
дріжджі і 2 ст. л. оливкової олії

все перемішуємо до отримання тіста (можемо 
прикрити його тканиною і залишити на декілька 
хвилин, щоб воно підросло)

посипаємо тісто борошном (щоб не приклеїлось 
і не пригоріло - посипаємо деко борошном або 
кладемо на нього папір для запікання)

тісто розкриваємо, час від часу посипаючи 
борошном

розкатане тісто змащуємо соусом і кладемо на 
нього овочі (в кінці веганський сир)

духовку розігріваємо до 270 градусів і випікаємо 
8 хвилин)

-

-

-

-

-

-

-

-
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M MЗеленІ

• Половина брокколі 
• цукіні (близько 15 см довжини)
• зелений горошок (1 банка)
• пучок петрушки
• зубчик часнику
• 1 ч.л. римського кмину
• укроп
• сіль, перець
• оливкова олія
• макарони пенне рігате

Брокколі і цукіні ріжемо на дрібні частини. Готові 
овочі посипаємо двома щіпками римського кмину і 
невеликою кількістю солі. на сковороді розігріваємо 
оливкову олію з давленим часником.

Макарони варяться до стадії al dente в підсоленій 
воді.

Овочі поміщаємо на сковороду. накриваємо кришкою 
і жаримо 10 хвилин. Потім додаємо горошок 
(близько 4 ст. ложок). якщо полюбляєш горошок - 
можна додати трохи більше. Також додаємо дрібно 
нарізаний пучок петрушки. Тримаємо прикрив 
кришкою на вогні декілька хвилин, поки не нагріється 
горошок.

Подаємо на тарілці разом з макаронами. І зараз 
посипаємо страву свіжим, нарізаним і пахучим 
укропом
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K KриСОВа З фаСОллю

• Баночка червоної фасолі
• баночка нарізаних помідорів
• половинка червоної паприки
• цибуля
• пів ч. л. коріандру (цілими 

зернами)
• одна чайна ложка паприки 

чілі в порошку
• зубчик часнику
• свіжий пучок петрушки
• оливкова олія
• сіль, перець
• стакан кіноа

Кіноа варимо окремо. найкраще в подвійному об’ємі 
води, на невеликому вогні (прикриваємо). Чекаємо 
поки зерна вберуть вологу і розмокнуть.

на сковороді розігріваємо оливкову олію. Дрібно 
нарізану цибулю і паприку поміщаємо на сковороду. 
Коли підрум’яниться - висипаємо насіння коріандру 
(насіння можна попередньо потовкти) і додаємо 
зубчик часнику (я люблю часник, тому додаю 2 
зубчика - але це для сміливих). Потім додаємо 
помідори із банки і фасоль (без вони із банки).

Тушимо на сковороді ще декілька хвилин. Знімаємо 
з вогню. Подаємо на тарілці кіноа разом з соусом. 
Прикрашаємо дрібно нарізаною петрушкою.
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