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РЕЦЕПТИ ДЛЯ ПІКНІКА



Весна – чи не найкращий час для 
пікніків на природі. Такий відпочи-
нок асоціюється, здебільшого, не 
тільки з свіжим повітрям, деревами, 
річкою, а ще й зі смачною їжею, яку 
можна приготувати разом з друзями 
чи родиною,  на грилі або вогнищі. А 
й справді, що може бути приємнішим 
обіду на природі? Тим паче, що свіже 
повітря покращує апетит, а приготу-
вання страв на природі зазвичай ви- 
магає більше рухів й також сприяє 
кращому травленню.

Ідеальні продукти для подібних 
заходів – це овочі. Їх можна їсти в 
сирому вигляді, використовувати для 
салатів або запікати на вугіллі. А 
фрукти можуть послужити відмінним 
десертом.

Цей випуск наповнений дещо не- 
очікуваними й, тим не менш, дуже 
смачними стравами. Тут ви знайдете 
як прості рецепти на зразок запече-
ної картоплі, так і більш складні, 
наприклад, приготування сейтаново- 
го шашлику. Прості чи складні, рос- 
линні рецепти з цієї електронної 
книги не залишать вас байдужими!

Без сумніву, тут ми говоримо ли- 
ше про невелику частину рецептів 
рослинної кухні з тих, які можуть бути 
використані на пікніку. Насправді їх 
величезна кількість для того, щоб за- 
довільнити найрізноманітніші смаки!

Отож, відкриваймо сезон пікніків! 



БАНАНИ З ШОКОЛАДОМ НА ГРИЛІ

Інгредієнти:
• банани
• шоколад
• кокосова стружка

Приготування:
Банани ретельно помийте та роз- 

ріжте їх вздовж. Шоколад розламати 
на невеликі шматочки й вкласти в 
банани (так, як на фото вище).

Вийде щось на зразок каное. 
Викладіть банани на решітку та по- 
кладіть на гриль. 

Коли шоколад розтопиться (бли- 
зько 10 хвилин) банани можна буде 
знімати. Готові банани посипте ко- 
косовою стружкою. 





ЦІКАВИНКА
Страви з базиліком краще 

засвоюються, тому що ця пря- 
ність покращує травлення і 
засвоєння поживних речовин. 

Окрім того споживання цієї 
рослини знижує холестерин.



БРУСКЕТИ З ТОМАТАМИ

Інгредієнти:
• томати
• базилік
• часник
• оливкова олія
• багет

Приготування:
Дрібно поріжте томати та базилік. 

Додайте оливкову олію, можна також 
додати сіль, за смаком. Ретельно пе- 
ремішайте. Залиште настоятися 5-10 
хвилин. Так томати краще вберуть 
аромати олії та базиліку. 

Наріжте багет та підсмажте на 
грилі до скоринки. Натріть підсмаже-
ний хліб зубчиком часнику.

Поверх золотої скоринки багету, 
рівним шаром, викладіть томатно-ба- 
зилікову начинку. 





МАРОКАНСЬКИЙ САЛАТ З БУРЯКОМ

Інгредієнти:
• 5 маленьких буряків
• 2 великих очищених апельсини
• пучок листового салату
• ½ склянки очищенних грецьких
горіхів
• оливкова олія

Приготування:
Вимити буряки, витерти їх, кожен 

окремо загорнути у фольгу. Покласти 
до розпеченого вугілля приблизно на 
30 хвилин, до готовності. 

Грецькі горіхи попередньо замо-
чити на 2 години. Нарізати охолод-
жені буряки. Грецкі горіхи дрібно по- 
різати та додати до буряків. Листя са- 
лату помити, підсушити й порізати або 
порвати вручну. Апельсини розділи- 
ти на часточки, порізати та видалити 
кісточки. Додати оливкову олію та до- 
бре перемішати всі інгредієнти. 





СОЄВІ ШАШЛИКИ

Інгредієнти:
• соєві битки
• оцет винний - 1-2 ст.л.
• олія рослинна - 3 ст.л.
• часник - 1 зб.
• цибуля - 1 шт.
• чабер
• каррі
• паприка
• сіль

Приготування:
Битки залити окропом, відварити 

до м'якості. 
Змішати інгредієнти для марина-

ду (цибулю нарізати кільцями), за- 
лити шматочки сої маринадом, зали-
шити хоча б на пару годин.





ТОФУ В ЛАВАШІ, НА МАНГАЛІ

Інгредієнти:
• 4 шт. тонкого лавашу 
• 300 гр. тофу 
• 60 гр. рослинного маргарину 
• 1 пучок зелені (петрушка, кріп,
 цибуля)
• Гірчиця
• Оливкова олія
• Суміш приправ
• Соєвий соус

Приготування:
Тофу замаринувати в олії, соєво-

му соусі та суміші приправ. Через го- 
дину маринування натерти тофу на 
крупній тертці.

Зелень вимити та мілко нарізати.
Лаваш змастити маргарином. Ви- 

класти тофу і зелень на нього, по- 
лити гірчицею та загорнути. 

Розмістити лаваш з тофу та зе- 
ленню на решітку.

Запікати на мангалі (на грилі) з 
двох сторін, до золотистості. Подава-
ти гарячим.





ЦІКАВИНКА
У м’якоті глив містяться 

такі корисні речовини, як 
вітаміни: B, C, Е, D2 і PP; 
мінерали: залізо, кальцій, 
калій, йод.



ГЛИВИ НА ГРИЛІ

Інгредієнти:
• гливи
• соєвий соус
• суміш приправ
• гірчиця

Приготування:
Гриби помити та розділити на 

окремі часточки. Змішати гірчицю та 
соєвий соус. Поставити гливи мари-
нуватися на годину-дві. 

Маринад слід злити, після чого 
додати суміш приправ, а вже тоді 
можна викласти їх на решітку. Сма- 
жити на вогні до золотистої скоринки. 





ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ

Інгредієнти:
• картопля

Приготування:
Картоплю, приблизно одного роз- 

міру, краще середню, ретельно по- 
мити щіткою. Витерти рушником, про- 
колоти в кількох місцях виделкою 
або ножем. Можна кожну картоплину 
змастити соняшниковою олією. Порі-
зати фольгу на квадрати й щільно 
загорнути кожну картоплину у неї. 
Розгребти вугілля і скласти туди кар- 
топлю. Готовою вона буде приблизно 
через півгодини. Готовність можна 
перевірити проколовши картоплину 
прямо через фольгу зубочисткою або 
ножем. Вона повинна бути м'якою. 
Якщо картопля тверда - залиште її у 
вугіллі ще трохи часу.





СЕЙТАНОВІ ШАШЛИКИ

Інгредієнти:
Шашлик:

• глютен (пшенична 
клейковина) - 2 ст.
• овочевий бульйон - 2 ст.
• нутове борошно - 4 ст.л.
• томатна паста - 2 ст.л.
• паприка
• коріандр
• сіль

Маринад:

• соєвий соус - 2 ст.л.
• томатна паста - 1-2 ст.л.
• оцет винний - 1-2 ст.л.
• олія рослинна - 3 ст.л.
• часник - 1 зб
• цибуля - 1 шт.
• паприка копчена, сіль, перець

Приготування:
Змішайте глютен з нутовим боро- 

шном і приправами, змішайте рідкі 
інгредієнти, влийте рідкі в сухі, за- 
місіть тісто. Місити до тих пір, поки 
воно не буде більш-менш сформова-
ним, довго місити не варто, тому що 
сейтан може вийти жорстким. 

Розрізати на кілька частин, відва-
рити в бульйоні протягом 30 хвилин. 
Нарізати на шматочки для смаження, 
змішати інгредієнти для маринаду 
(цибулю нарізати кільцями), залити 
шматочки маринадом, залишити хоча 
б на пару годин.





М'ЯТНИЙ ЛИМОНАД

Інгредієнти:
• 1 л води
• 4-5 гілочок свіжої м'яти
• 1 великий апельсин
• 1 великий лимон

Приготування:
Помийте лимон, апельсин та гіло- 

чки м'яти. Лимон розділіть на дві ча 
стини. З однієї частини відіжміть сік, 
а іншу частину та апельсин наріжте 
напівкільцями. 

Змішайте в ємності воду, сік та до- 
дайте нарізані цитрусові. 

Відберіть окремі листочки м'яти 
та додайте до готової суміші. Дайте 
настоятися годину-дві. 
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Інді Сінді: 
fb.com/go.indie.cindy
instagram.com/indie.indie.cindy
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Метою кампанії “Здорово Їмо” є під- 
тримка впровадження та просування рос- 
линних продуктів і страв рослинного по- 
ходження серед виробників продуктів 
харчування, мереж роздрібної торгівлі та 
власників ресторанів. 

Світ змінюється, а разом з ним зміню- 
ються й наші харчові звички.

Тренд на рослинне харчування вже 
на часі!

Purpose of the “Zdorovo Jimo” cam- 
paign is to support and promote plant 
based products and plant based dishes 
among food manufacturers, retail chains 
and restaurant owners.

The world is changing, and with it, our 
eating habits are changing.

The trend for vegetable nutrition is 
already relevant!




