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Вступ

Дієти на основі рослинних продуктів стають все більш популярними. 5,2% населення Укра-
їни (майже 2 мільйона) не вживають м’яса. Такі дані були отримані в ході соціологічного 
дослідження зоозахисної організації Відкриті клітки Україна і Київського міжнародного ін-
ституту соціології.

Згідно дослідження, більшість тих, хто відмовляється від вживання продуктів тваринного 
походження – це молоді люди віком від 18 до 29 років. В цій же віковій категорії більше 
людей обирають повну відмову від продуктів тваринного походження (веганство), по від-
ношенню до старшого покоління.

В залежності від регіону, вегетаріанство більш популярно в західних і центральних облас-
тях України.

Серед тих, хто вживає продукти тваринного походження, більше 3 мільйонів людей усві-
домлено зменшують кількість м’яса в своєму раціоні.

«Дослідження показало, що уже зараз кіль-
кість вегетаріанців в Україні достатньо ве-
лике і в подальшому цей тренд буде на-
бирати оберти, особливо серед молоді. 
Звичайно, такі цифри можуть бути обумов-
лені економічними факторами і змінами на 
сільськогосподарському ринку країни, але 
ми впевнені, що ростуча усвідомленість про 
вплив м’ясних продуктів на здоров’я також 
грає важливу роль у відмові людей від м’я-
са», заявила менеджер по зв’язку з громад-
скістю ОО Відкриті клітки Україна Дарина 
Маханьова.

Ви також можете відкритись 
новому, смачному і 
простішому – ввести до свого 
меню веганські страви і десерти.

ЯКА З ЦЬОГО КОРИСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ?

• імідж – введення рослинних страв ідеально вписується у концепцію соціально відпо-
відального бізнесу – цим простим жестом ви доводите, що ви піклуєтесь про здоров’я 
гостей, що ви поважаєте їх вибір їжі, а також дбаєте про навколишнє середовище. До-
слідження проведені «The Veganizers» доводять, що введення рослинних страв у меню 
призведе до збільшення кількості згадок і публікацій, які стосуються Вашого ресторану1, 
у мас-медіа

• реклама – на обраному нами каналі ЇмоРослинно: веб-сайт / Instagram / Facebook ми 
повідомимо всім про Ваші рослинні новини! Більше того, Ви отримаєте від нас спеціаль-
ну впізнавану наклейку на двері, яка вже з порога інформує гостей про те, що всередині 
вони знайдуть 100% рослинні страви або десерти

• фінанси – приклади ресторанів, з якими ми співпрацюємо, показують, що при відповідно 
укладеному рослинному меню і рекламних кроках, ця зміна стане вигідною з огляду на 
зростання обороту і кількості нових гостей.

Мета цього порадника для кухарів, персоналу ресторанів та менеджерів – показати, на-
скільки цікавим і смачним може бути приготування рослинної їжі, базоване на легкодо-
ступних сезонних продуктах, як і на щоразу цікавіших замінниках традиційних молочних, 
м’ясних та яєчних продуктів. Це велика доза істотних знань та натхнення, які ви можете 
використати для розвитку Вашого власного ресторану.

Ми бажаємо плідного читання та запрошуємо до співпраці!

ОЛЕКСАНДРА ВЕДУТА Голова з питань розвитку

1 www.theveganizers.com/restaurants.html 

http://www.theveganizers.com/restaurants.html
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Рослинна дієта, тобто яка?

З чого готувати, а що виключати?

МИ ДУЖЕ ЛЮБИМО

Більшості з нас здається, що рослинна дієта пов’язана з рядом обмежень, проте в ній мож-
на відкрити величезну кількість нових смаків і продуктів. Основа – це свіжі овочі і бобові, 
свіжі і сушені фрукти, зернові, горіхи і насіння, каші і рис, замінники м’яса у вигляді тофу, 
темпе або інших соєвих виробів, сейтан (замінник м’яса з пшеничного глютену).

Крім того, ми любимо рослинні напої, горіхове масло, трави, салати, рослинні вершки, гіркий 
шоколад і цілий спектр приправ і олій.

ТІ, ХТО ХАРЧУЄТЬСЯ РОСЛИННОЮ ЇЖЕЮ,  
НЕ ЇДЯТЬ...

Їсти рослинно по вегану означає замінити у своїй дієті всі продукти тваринного походжен-
ня продуктами рослинного походження. Веганські страви не містять м’яса (наперекір 
деяким думкам, риба – це теж м’ясо), морепродуктів, молочних продуктів, яєць, 
меду, желатину.

Такий спосіб харчування не можна плутати з вегетаріанською кухнею і дієтою, в якій спо-
живаються яйця і молочні продукти. Потрібно теж чітко розрізняти веганську дієту, без-
глютенову і безцукрову. Люди, які дбають про фігуру і ведуть здоровий спосіб життя, часто 
переходять на рослинну дієту, оскільки правильно збалансована веганська дієта забезпе-

чує ряд переваг для здоров’я. Хоча подібними стимулами керуються 
також ті, хто не їсть глютену або цукру, у рослинній дієті злакові та 
солодкі продукти допускаються.

РОСЛИННА ДІЄТА І....

Безглютенова дієта – ті, хто хворіє на целіакію, страждають від неприємних симптомів, 
якщо з’їдять глютен – білок, який міститься у деяких видах зернових: у пшениці, житі і яч-
мені. Глютен – складова не тваринного походження, так що його можна використовувати, 
готуючи веганські страви. Але деякі люди поєднують безглютенову дієту (без пшениці) та 
веганську (без продуктів тваринного походження).

Алергени: лактоза і яйця – це алергени, тому вони повинні завжди бути позначені як 
такі в складі продовольчих продуктів. Проте якщо в рецепті (у складі) даного продукту 
немає молока, але на упаковці є інформація про можливу незначну кількість алер-
гену, то цей продукт веганський. Незначні кількості – це інформація для алергі-
ків, наприклад, про те, що алергени можуть знаходитись у тому ж виробничому 
закладі, де був виготовлений даний продукт, але це не є перешкодою для людей 
на рослинній дієті.

Склад продуктів – веганськими є всі продукти, які не містять компонентів тваринного 
походження, у тому числі м’яса, молока, яєць, желатину і меду.

На жаль, продукти, в яких міститься молочна сироватка чи маргарин, до складу 
якого входить масло – не веганські. Це не стосується лише інформації про незнач-
ні кількості (див. Алергени).

Дієти для схуднення – веганська дієта може бути збалансована таким чином, щоб спри-
яти схудненню, але дотримуватися її можуть також люди, які навпаки намагаються збільши-
ти вагу, або які займаються спортом професійно. Калорійність страви не має впливу на 
те, чи можна її вважати веганською – у рослинній кухні можна, але не обов’язково. 
уникати жирів і підсолоджувачів.

ПРИЧИНИ 
РОСЛИННОГО 
ХАРЧУВАННЯ

Причин, чому люди переходять на рослинну 
дієту, дуже багато – починаючи від бажання 
здоровіше харчуватися, і до бажання піклу-
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ватися про долю сільськогосподарських тварин, екологічні погляди або смакові забаганки. 
Не кожен, хто обирає 100% рослинну страву, є веганом/веганською – у всьому світі 
зростає кількість т.зв. флексітаріанців – людей, які обмежують споживання м’яса, 
але не ідентифікують себе з вегетаріанцями чи веганами, вони швидше просто 
відкриті до різних видів дієт. Згідно з Американською дієтологічною асоціацією, «від-
повідно розплановані вегетаріанські дієти, в тому числі дієти суворо вегетаріанські, тобто 
веганські, є здоровими, забезпечують усі харчові потреби і можуть приносити користь для 
здоров’я при профілактиці і лікуванні деяких хвороб . Правильно розплановані вегетаріан-
ські дієти підходять для людей будь-якого віку, включно з жінками у період вагітності і груд-
ного вигодовування, немовлятами, підлітками, а також спортсменами».

ЗРОСТАННЯ ПОПУЛЯРНОСТІ РОСЛИННИХ ДІЄТ

Рослинні продукти і страви стають все більш популярними в Польщі та Україні. Досліджен-
ня, проведені в 2017 році фірмою Mintel свідчать, що серед молодих поляків рослинні дієти 
стають все більш популярними. Понад 10% з них – вегани або вегетаріанці, в Україні понад 

5%. Все більше і голосніше говорять про те, що м’ясо шкід-
ливе для здоров’я людини. Згідно з останніми найновіши-
ми дослідженнями доктора Вальтера Віллета (Walter 
Willett), професора епідеміології і харчування ме-
дичного факультету Гарвардського університету, при-
наймні 200 тис. осіб в рік могли уникнути передчасної 
смерті, виключивши м’ясо зі свого раціону. Зростання 
зацікавленості рослинними альтернативами у Польщі все 
більш помітне: згідно соц. опитування Інституту ринкових 
і соціальних досліджень, проведеного у лютому 2018 року 
в рамках кампанії «ЇмоРослинно» («RoślinnieJemy»), 57,8% 
осіб планує обмежити споживання м’ясних продуктів 
на користь рослинних альтернатив.

– Популярність рослинних дієт зростає, це пов’язано з тим, 
що люди шукають способи, щоб вести здоровий спосіб жит-
тя. Це тренд, який може мати дуже позитивний вплив на 
наше здоров’я – переконаний Грцегорц Лапановський, за-
сновник фундації «Школа на виделці», створений з метою 
покращення якості дитячого харчування у школах і дитячих 
садках – Потрібно навчати цьому майбутні покоління і по-
казувати, що наперекір нашій м’ясній культурі краще харчу-
ватися овочами і фруктами – він додає.

Поради від шеф-кухарів

ІНТЕРВ’Ю З ДІМОЮ ЧЕБОРДОЙ (GOOD WINE)

З Дімою ми познайомились на дегустації ве-
ганських продуктів у Good Wine. Наші учас-
ниці не змогли встояти, так як до цього ще 
й прочитали новину про відкриття окремого 
стелажу з веганськими позиціями в магазині.

Діма – категорійний менеджер у Good 
Wine. Поспілкувавшись 15 хвилин на заході 
ми попросили Діму розповісти детальніше 
для більшої аудиторії про його власний дос-
від веганства, про рослинні тенденції в світі і 
Україні і про веганську політику у рітейлерів 
(на прикладі Good Wine).

Як довго Ви не споживаєте продукти 
тваринного походження?

Загалом 10 років. Але в той самий час я не 
знаю коли саме я перестав їсти сир. Все 
тому, що я поїхав на навчання до Києва і ось 
вже наприкінці першого триместра я почав 
якось переналаштовувати раціон.

Вегетаріанець точно 10 років, а скільки з них веган… може років 8, а може і 9, а може і 7! Від 
самого початку для переходу було багато особистих факторів. Починалось все з того, що 
одним із аргументів для веганства була зацікавленість до самовиховання – чи зможу я ви-
тримати, чи зможу я бути настільки принциповим, щоб у таких речах (багато у чому часто 
і якби не суттєвих) дотримуватися встановлених позицій. Ну, і ще в мене така філософія, 
що я хочу аби до мене ставились так, як я ставлюсь до інших. Тобто, якби я був твариною, 
я б не хотів, щоб мене виростили і утримували тільки заради того, щоб з’їсти. І я вважаю 
безглуздими такі висловлювання, що тварини не будуть відчувати болю і т.д. По-перше, ми 
– люди і ми оцінюємо все з позицій людини. Так, звісно відчувають! Вони ж живі. Звісно, що 
і рослини відчувають, але відмовлятися від продуктів тваринного походження на сьогодні 
це найменше, що ми можемо з вами зробити.

Так, звісно! Не повинно бути ієрархій людина/природа (тварина), бо будь-яка тва-
рина рівноцінна людині.
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Так, ось що цікаво, що багатьом собачку жаль, кішечку жаль, а корівку – ні. Немає логічного 
зв’язку «живе створіння – м’ясо», наче такі продукти раз і з’явилися – м’ясо на тарілці і тва-
рина це наче думаються різні речі.

Більш того, люди навіть намагаються оперувати якимись науковими знаннями і 
дослідженнями в аргументацію потреби людини в м’ясі. Нещодавно я потрапила 
в ситуацію, коли людина спочатку сказала «я не їм курку», що звучало як «ого, 
дуже цікаво! чекаємо на продовження», а далі «не їм, бо я прочитав дослідження, 
що вони найдурніші з тварин». А чому курка дурна (Не дурна, а взагалі-то дуже 
розумна), а хто ці дослідження писав? А у Вас які труднощі були на початку, коли 
Ви тільки відмовились від молочних продуктів, яєць?

Труднощів взагалі не було. М’ясо довго перетравлюється, воно важке, енерговитрати для 
його освоєння завеликі, навіть люди старшого віку поступово відмовляються від вживання 
м’яса, так як організму уже важко впоратися.

Так, я не працюю в шахті, в мене фізично не складна робота і я не можу оцінити відмову від 
м’яса з цієї точки зору. Так, важливо те, що мені добре і комфортно на тій роботі, котрою 
я займаюсь. Мені енергії вистачає,  я не їм 4 рази на день чи навіть 3 рази на день і все 
нормально. Просто бажано слідкувати за раціоном, додавати більше корисних продуктів.

А ось рослинне харчування як спроба 
себе виховати (не) переросла потім у 
щось ідеологічне, наприклад, у принци-
пи чи позиції Вас як людини політичної?

Так, звісно переросло. Але раніше я був на-
багато більше принциповим ніж зараз. Плюс 
те, що 10 років тому було набагато складні-
ше знайти веганський продукт. Знайти якийсь 
тофу було взагалі нереально. І це Київ. Це зараз 
можна знайти все що захочеш в звичайному 
магазині. Це може бути не супер смачно, але 
тим пач. І саме зараз той час, коли можна доз-
волити собі бути супер принциповим у виборі 
продуктів, але я трохи змінився. Зараз я якось 
простіше до цього ставлюсь і якщо немає 
якихось побоювань грандіозних щодо складу 
страви, то я не буду від неї відмовлятися, а ра-
ніше міг би. Хоча навіть зараз я всі (продукти) 
ретельно перевіряю. Деякі продукти так само 
такі ж не зрозумілі за походженням…

Так, я щось таке про вино і пиво читала! Що деякі переганяються 
крізь желатинові фільтри.

Угу, правильно. Пиво, кажуть, практично все веганське. Щодо вина, наскільки 
я знаю, немає чіткого розуміння. Один сомельє каже, що практично все базове 
«наявне» вино веганське, тому що тільки дорогі бренди можуть дозволити собі вико-
ристовувати натуральні і «органічні» інгредієнти на виробництвах, і більш доступні вико-
ристовують вже інші реагенти.

А як дізнатися вино веганське чи ні? (чи використовувалися продукти тваринного 
походження) 

Це ніяк не передбачено. Такої інформації на етикетках немає і не має бути. Якщо ти хочеш 
дізнатися про точний склад, вихід – звернутися прямо до виробника.

І при цьому сподіватися на їх правдивість. Або що вони подбають про те, щоб 
дізнатися використовується у них желатин і т.п. чи ні.

Так, більшість з них, впевнений, навіть не задумуються про таке чи не знають про 
методи фільтрації. Є ж люди які живуть своєю роботою, наприклад, маленькі ферми, 
виноробні, які особисто знайомі з кожним процесом. А є просто бізнес. Ми в компанії 
практикуємо і пріоритезуємо співпрацю саме з виробниками, для яких важливо і це 
справа життя.

А є різниця між відвідуванням локальних ферм/виробництв в Україні і закордоном?

Ну, я б не сказав, що різниця велика. Зараз в Україні з’явилося багато людей, які люблять 
свою справу. Якщо роблять щось, то вони знають все про це щось і це захоплює. Але є і 
такі хто халатно до справи ставляться. І закордоном теж є такі. Ми уважно ставимося до 
вибору товарів і виробників. Є внутрішня система відбору і контролю продукції. Тут така ж 
історія, ми – відповідальні і, перш за все, перед собою. 

Я перейшла на виключно рослинне харчування 3 роки тому. І з того часу я поча-
ла більше слідкувати за своїм раціоном. Я читаю етикетки, такий раціон впливає 
також на бюджет – дивлюсь більше на ціни, більше часу проводжу у магазині… 
мені ось ще було цікаво як рослинна дієта/веганство впливають на дозвілля, на-
приклад, на вибір де ввечері посидіти з друзями. Чи може не впливає? Напри-
клад, моє веганство впливає на побут не тільки мій, але й моїх подруг – вони 
тепер обирають місця для наших зустрічей виключно де я можу смачно і багато 
поїсти. Проявляють солідарність зі мною, хоча самі не дотримуються такої діє-
ти. А таких закладів мало. 
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Знаєте, є така штука, я ось помітив за покупками своїх відвідувачів, що вегани більше скур-
пульозні і більше уважні до продуктів ніж людина, наприклад, з будь-якою хворобою. Буває 
приходять люди зі специфічною дієтою, ходять по магазину і навіть не знають що взяти, 
бо не знають що можуть їсти. Вегани завжди цікавляться компонентами і ставлять собі 
питання: «Що я можу?», а не чекають на відповідь від інших. 

Так, абсолютно. Бо навіть такі безпечні для веганів продукти як «солодкий лід» 
може мати у складі кармін, що взагалі не рослинний компонент, проте це не про-
писано на упаковці. Можливо все тому, що веганство це не тільки дієта, це ще й 
самоосвіта, світогляд?

Так! Ось якщо кожна людина, яка сперечається на тему веганства, спробує на якийсь час 
рослинне харчування, я впевнений що скоріш за все вона продовжить веганити. Бо веган-
ство ще й дуже здорова дієта і її вплив на організм відчувається людиною. 

Взагалі то я свої погляди не нав’язую ніколи. Впевнений, що потрібно ділитися власною 
думкою, досвідом, і як мінімум піднімати питання що нас цікавлять у колі своїх друзів. Але я 
вірю в те, що у кожного свій шлях і який шлях він обере, залежить від нього самого. Якщо 
розумію, що тема людині не цікава, не комфортна, то я буду намагатися зрозуміти її погля-
ди, навіть якщо вони не співпадають з моїми. Але починати говорити на теми естетичного 
споживання і веганства однозначно треба. 

Коли проводимо час з друзями у закладах, я намагаюсь щоб їм було комфортно. Якщо 
я голодний, то можу запропонувати компромісне місце. Але якщо вони проявляють 
ініціативу піти кудись де немає нічого рослинного, я з легкістю погоджуюсь. Я можу у 
такому випадку не їсти. Я відчував деяку складність коли тільки починав і слово веган 
мало що кому важило.

Є ще питання, вже більше про стратегію GoodWine. Зараз все більше з’являється 
веганських пропозицій: кафе, продукти. В Гудвайні є і маркування, і стелажі лише 
з рослинною продукцією і взагалі веганська лінійка, що запропонована у вас дуже 
велика і варіативна. Чому ви вирішили слідувати такій тенденції, чи важливо і на-
далі продовжувати розвивати цю тенденцію і Україні і чи слід намагатися врахо-
вувати потреби всіх клієнтів (наприклад, веганів)? 

Дивлячись на товар покупців у корзині, то я часто бачу там веганські товари. Це може бути 
пов’язане з багатьма факторами, але яка різниця. Це круто!

За стратегією GoodWine, в нас є така штука в компанії, що певною категорією займається 
та людина, яка цим живе і горить. Я займаюсь веганською категорією бо я веган і хочу 
розвивати цей напрям. Так, звісно, є розуміння керівництва, і якби такого ро-
зуміння не було б, мені було б складніше переконати будь-кого у будь-чому. 

Сам я можна сказати тіль-
ки почав займатися веган-
ським напрямком. До цьо-
го ця категорії також була 
представлена на полицях. 
Моя мета – більше і якісні-
ше. Ще дуже цінно те, що в 
Гудвайні кожен співробіт-
ник має свій голос і може 
внести коментарі щодо 
роботи компанії. Так з’яви-
лось маркування товарів 
на цінниках. Так з’явилися 
миски з питною водою для тварин. Прикладів дуже багато. Ось як людський фактор 
змінює реальність.

Так, мені дуже подобається ваше маркування. Круто, що у вас є розподіл на веган-
ську і вегетаріанську продукцію також. 

Моя заповітна мрія, щоб у нас було як у більшості країн в магазинах – ти заходиш у зви-
чайний магазин і там багато веганського. Але це лишень початок, у нас як кажуть: «Буде 
попит, буде і пропозиція». Потрібно запитувати, потрібно нагадувати про те, що нам по-
трібна така продукція. Має бути взаємодія – коли ви поставите питання продавцеві «чи є 
у вас щось веганське», то на зборах співробітників GoodWine це питання буде озвучене 
– почуте. Але можливо це працює у нас бо ми згуртований і відповідальний колектив. Чому 
з’явилось щось веганське у деяких закладах? Та тому, що підходили, запитували, просили – і 
ресторани просто відреагували на побажання клієнтів. 

У мене було ще питання про локальні та імпортні товари. Зараз більшість веган-
ської продукції у вас імпортного походження, яке має достатньо високу цінову 
політику. Ми обговорювали це раніше на заході, зо все це пов’язано з сертифіка-
тами на продукцію, якістю товару, впевненістю у виробнику. Цікавить чи є плани 
залучати українських веганських популярних вже виробників як наприклад Веге-
тус, Агропрод, ХелсіВелсі? 

Особисто я не проти! Головне, щоб якість продуктів відповідала нашим стандартам. Але 
ми звісно за українських виробників! Плани в цій сфері у нас є також :)
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ІНТЕРВ’Ю З ШЕФ-КУХАРЕМ ПОПУЛЯРНОГО 
РЕСТОРАНУ PUBLIC CAFE У ЦЕНТРІ МІСТА 
РОМАНОМ БІЛЕНКО

Розкажи трохи про себе і як давно ти 
працюєш у ресторанній сфері?

У ресторанній сфері я працюю з 2002 року. 
З дитинства мріяв стати кухарем, у 5 років 
мене спробували віддати у технікум радіо-
електроніки, що я успішно провалив, спеці-
ально. Дочекався вільного місця в училищі і 
пішов навчатися на повара. Багато мені це 
не дало, проте дало професію, решту я до-
сягав сам.

Чи доводилось тобі працювати за кор-
доном?

Так, мене запрошували запускати рестора-
ни на Кіпрі та в Китаї.

Страви якої кухні тобі найбільше подо-
баються і цікаво готувати?

Дуже люблю нашу українську кухню, а взага-
лі я люблю просто готувати.

Ти працював в Китаї, чи сподобалась тобі місцева кухня?

Так, я дуже люблю східну кухню, зокрема тайську, китайську, японську та індійську.

Чи пробував ти в Україні використовувати азіатські продукти?

Звісно, вони дуже добре поєднуються з нашими локальними продуктами, з ними дуже ці-
каво експериментувати.

Чи пробував ти працювати з тофу?

Так, в Китаї дуже багато різновидів тофу, його використовують практично всюди, навіть на 
ринку в вуличній їжі. В Україні такого різноманіття тофу немає, нажаль.

Чи слідкуєш ти за появою нових продуктів в Україні?

Звісно стежу за всіма новинками у постачальників і намагаюсь спробувати в дії 
нові продукти.

Чи відчуваєш ти що є тренд на здорове рослинне харчування?

Так, дуже багато людей останнім часом переходять на правильне харчування, і тому в 
меню нашого ресторану вже давно є такі страви.

Як ти ставишся до рослинного харчування, чи часто ти готуєш рослинні страви?

Добре, готую кожен день. Готувати мені подобається все незалежно від того рослинна це 
страва чи ні. А адаптувати дуже часто доводиться бо зараз дуже багато веганів, крім того 
частина інших людей різко стає веганами в період великого посту.

В Public Cafe доволі багато рослинних опцій, подобається тобі тут працювати?

Ми намагаємося задовольнити потреби кожного нашого відвідувача, звісно мені подоба-
ється тут працювати.

Як часто у вас змінюється меню?

Раз на рік ми повністю оновлюємо наше основне меню, крім того ми доповнюємо його 
сезонними або якимись ексклюзивними пропозиціями.

Що надихає тебе на кулінарні експерименти?

Я завжди натхненний для нових експериментів, головне – дайте мені продукти.
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МАРІЯ ПШЕБИШЕВСЬКА

Позиціонує себе як 98% plant based – готує 
веганську їжу, полюбляє польську, арабську, 
азіатську кухню. Донедавна була шеф-куха-
рем Youmiko Vegan Sushi у Варшаві, наразі 
працює в Nomа в Копенгагені. Почесний 
учасник Рослинних Понеділків.

ПОРАДА ВІД ШЕФ-КУХАРЯ:

«Веганство і вегетаріанство це не якісь 
там вигадки, це повсякденність. Кожний 
хороший кухар повинен знати різницю між 
ними і вміти готувати базові рецепти. Не 
бійтесь користуватись рецептами із інших 
країн, особливо із тих де рослинне харчуван-
ня розповсюджене. Різноманіття рослинного 
харчування величезне»

МАЛIКА

Шеф-кухар, ініціатор вечерь на відкритому 
повітрі «Stolik z widokiem». Зачарована вог-
нем та пов’язаними з ним техніками при-
готування, а також приправами, які класифі-
кувала і описала в своїй книзі «Przyprawy». 
Двічі номінована на премію Gault&Millau як 
Жінка шеф-кухар. Фіналістка першого сезо-
ну Top Chef Polska. Лауреатка Hermesa 2017 
у номінації Особистість року в гастрономії. 
З березня 2013 року керує в Гдині рестора-
ном «Маліка», кухня якого базується на ви-
разних смаках Північної Африки і сумом за 
сонцем та вогнем. У меню традиційні страви 
Магріба, а також французької кухні. Регуляр-
но проводить кулінарні майстер-класи в рес-
торані. Навесні цього року відкрила у Гдан-
ську Machinа Eats&Beats, в управлінні якої 
бере участь вся її родина. Це концепт який 
базується на відкритості на гостинності.

ПОРАДА ВІД ШЕФ-КУХАРЯ:

«Приготування овочів це приємна та твор-
ча праця. Складаючи рецепти рослинної кух-
ні, починають з того, що аналізують смаки: 
солодкий (морква і батат), сухий (помідор і 
паприка), гострий (імбир і часник), горіховий 
(петрушка і селера) та багато інших якими 
обдарувала нас природа. Наступний крок це 
готування за допомогою кольору. Одне з іншим дуже пов’язане. Орієнтальна кухня рясніє 
рослинними стравами, а традиційна польська кухня способами їх консервування, такими як 
соління, сквашування, маринування. Мій найулюбленіший спосіб створення овочевого рецепту 
– це аналіз продукта зі всіх можливих перспектив. Що можна зробити з редькою. Натерти, 
зварити, заквасити, запекти, замаринувати, приготувати у гарячій чи холодній темпера-
турі. Кожен підхід змінює її смак і дозволяє урізноманітнити страву.»
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МАРЦІН ПОПЕЛЯЖ

Майже 30-річний шеф-кухар, чиї кулінарні 
вміння вже встигли заповажати та оціни-
ти, між іншим, журі світового конкурсу S. 
Pellegrino Young Chef і польського путівни-
ка Gaullt&Millau. Він працює шеф-кухарем 
ресторану «Білий кролик» («Biały Królik») у 
Гдині, віднедавна один з почесних учасників 
нашої акції «Рослинні понеділки».

ПОРАДИ ВІД ШЕФ-КУХАРЯ:

«Нам варто використовувати всю палі-
тру рослинних продуктів – від каш, всіх ви-
дів крохмалю, і до овочів, фруктів, зелені. Не 
забуваймо про мистецтво приготування 
овочів: їх можна бланшувати, відповідно охо-
лоджувати, нагрівати, квасити. Правильно 
приготовані овочі приносять велике задо-
волення як під час готування страв з них, 
так і під час їжі. Правильне приготування 

овочів «на швидку руку» (короткочасне ферментування, соління, компресування, бланшуван-
ня, маринування) дозволяє отримувати неочікувані результати при збереженні поживних 
властивостей і природної структури овочів. Найважливіше – це завжди слідкувати за часом. 
Наприклад, велику шпарагівку завжди бланшуємо 2 хвилини, малу – 1 хвилину, завжди у дуже 
підсоленій воді, завжди потім перекидаючи її у велику посудину з водою і льодом. Пізніше нагрі-
ваємо її в олії з дрібкою часнику і овочевого відвару – це дуже прості правила, які допомагають 
зберегти повноцінний смак овочів.»

ІНТЕРВ’Ю З МАРЦІНОМ ПОПЄЛЯЖЕМ...

...про повагу до місцевих продуктів, зростання популярності рослинних страв і небанальні 
ідеї для веганського меню.

Чому ідея «Рослинних понеділків» тобі близька?

Я не уявляю собі страву, яку можна було б подати без приблизно 60% овочів у її складі, всі 
мої страви подаються з потужним овочевим гарніром, я люблю підсилювати смаки овочів, 
гратися з їх ароматом. З погляду бізнесу найкраще продавати овочі – не потрібно бага-
то енергії і зусиль, щоб їх приготувати, і вони не дорогі. Добре приготований овоч може 

коштувати стільки ж, скільки й м’ясо. Тут прекрасно поєднуються бізнес, смак та ідеологія. 
Я ніколи не заперечуватиму того, що в моїй кухні готується також м’ясо, але я усвідомлюю, 
що для його приготування потрібна просто величезна кількість ресурсів. Саме тому на 
першому місці – повага до цілого продукту, на другому – завжди більшість рослинних скла-
дових на тарілці, на третьому – відкритість для веганських страв у меню.

Чи ти зауважив зміну у ставленні до веганства в сферах закладів масового харчу-
вання в останні кілька років?

Так, воно повністю змінюється. По суботах у нас принаймні 3-4 столики, за якими сидять 
люди, які дотримуються вегетаріанської, веганської, вітаріанської чи безглютенової дієти. 
Це без сумніву впливає на стиль готування на кухнях ресторанів. Простіше передбачити 
щось заздалегідь, якщо ми знаємо про попит, ніж творити страви «на ходу». У нас трапля-
лось, що ми готувати повністю вітаріанське весільне меню – без попередньо упакованих 
продуктів, з конкретними овочами. Ми не боїмося ніяких викликів і навіть при таких дієтах 
приготуємо 12 повноцінних страв. Щиро кажучи, для мене це радість, це набагато про-
стіше готувати, ніж страви з м’яса. І повірте, навіть consommé зі шкірки запеченої картоплі 
може бути сповнена смаку умамі і залишити неповторні враження. Я ніколи не зрозумію, як 
можна на святкуваннях чи урочистих заходах не подавати веганські страви або подавати 
овочі з води чи розварені соєві котлети. Рослинна кухня справді багата і шкода марнувати 
її потенціал.

Якими є веганські страви, які б ти запропонував, щоб захопити когось рослинною 
кухнею або прийняти виклик «Рослинних понеділків»?

Я б подав меню, яке я приготував на вечерю в рамках фестивалю «Трансатлантик». Це 
страви, пов’язані з ізраїльською кухнею, в стилі Aszkenazi – європейських євреїв, які мешкали 
в Польщі перед ІІ світовою війною. Я подав би, між іншим: овочеве желе в формі зірки з ри-
жієвою олією і грінками; овочеве гаспачо на базі яблучного оцту; хумус з квашеного гороху 
зі звареним у апельсиновому соці артишоком; польські помідори з околиць Грудзьондза з 
мусом з гібіскуса.

Повне інтерв’ю польською мовою можна знайти в закладці «Dla branży» на сайті www.
roslinniejemy.org.

http://www.roslinniejemy.org
http://www.roslinniejemy.org
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Надихнись

Приклади закладів харчування, які успішно приєднались до кампанії

MEET & FIT – SLOW FOOD

У грудні 2017 року бургерна мережа Meet & Fit – Slow Food у співпраці з компанією 
Roślinniejemy додала в меню своїх закладів, розташованих на території всієї Польщі, осо-
бливі рослинні бургери. Їх рецепт створювався разом з клієнтами за результатами змаган-
ня на найкреативніший склад інгредієнтів. На сьогодні в меню мережі закладів є 7 різних 
смаків, серед яких:

ВЕГАНСЬКА АЗІЯ

(Булка, латук, котлета із кольорової капусти, 
овочі в темпурі, свіжий огірок, манго, соус 
теріякі, кунжут)

ВЕГЕ БАРБЕКЮ

(Булка, руккола, котлета із червоної квасо-
лі, веганський сир чеддер, помідор, солоний 
огірок, халапеньйо, соус барбекю, смажене 
гарбузове насіння)

ПЕКАРНЯ ЛЮБАШКА

Пекарня Любашка вже 73 роки випікає для жителів Варшави 
здоровий хліб на натуральній заквасці, без хімічних домішок 
та підсилювачів смаку. Одна з перших в Польщі об’єднала в 
собі пекарню з кондитерською. На початку 2017 року фір-
ма вирішила відповісти на прохання своїх клієнтів і ввела 
нові рослинні пончики. Ці пончики виготовляються із рос-
линних інгредієнтів, з малиновим наповнювачем, підсмажені 
на рослинному маслі, прикрашені глазур’ю і смаженими пе-
люстками мигдалю.

Більшість випічки, що виготовляє Любашка, не містить в собі 
продуктів тваринного походження, а під час свят у продажу 
є веганська паска. Випічку Любашки можна придбати в 51 
місці Варшави.

РЕСТОРАН «БІЛИЙ КРОЛИК»

«Білий кролик» – це витончений гданський ресторан, у якому подаються сучасні версії 
страв регіональної кухні. Його особливість – рецепти, основою яких є місцеві продукти.

Ресторан з гордістю підтримує місцеві господарства, купуючи натуральні, свіжі і повноцінні 
складники від ретельно відібраних виробників. У їхньому меню можна знайти, між іншим, 
також кілька рослинних страв.

ЛІТНІ БУРЯКИ У ГЛАЗУРІ З ЧОРНОЇ БУЗИНИ  

/ КАРТОПЛЯ З ВОГНИЩА
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СПАГЕТТІ З ДИНЕЮ  
І ПОЛЬСЬКИМИ ГРИБАМИ

КАВ'ЯРНЯ «РЕТРО»

«Ретро» з дня відкриття (у 2011 році) вже мала в своєму 
меню веганські страви – на початку лише у формі різнома-
нітних рослинних напоїв до кави, а незабаром також рос-
линних десертів. Особливу популярність здобула солодкі 
тістечка на основі пшоняної каші – зі смаком манго, снікер-
са, баунті, пряників, кленового сиропу або білого шоколаду; 
тістечка на основі кеш’ю і пшоняні десерти, а також тапіоки 
в банках. Велика частина десертів зроблена з продуктів, які 
не містять глютен в будь-якому вигляді / мають сертифі-
кат-підтвердження, що не містять глютен, або без білого 
цукру, підсолоджені кленовим сиропом, фініками, daktylami, 
ксилітом або кокосовим цукром. У «Ретро» можна знайти 
також сніданки у рослинній версії.

«Вівсянка на мигдальному молоці з різними сезонними 
додатками, домашня гранола з кокосовим йогуртом чи 
бутерброди з пшоняно-сочевичним паштетом викликають 
таке ж зацікавлення у наших гостей, як і традиційні стра-
ви» – стверджує власниця і менеджерка закладу, Міхаліна 
Патшалек.

РЕСТОРАН І ГОТЕЛЬ «ГРІНГО»

«Грінго» – це сімейний ресторан і водночас камераль-
ний готель в Пілі, відкритий у 2006 році. Співвласни-
ця – Малгожата Хасс – стверджує, що її приємно 
здивував зріст зацікавлення рослинними версія-
ми страв протягом останніх кількох років, тому 
вона вирішила почати співпрацювати з нашою 
кампанією. Йдучи назустріч очікуванням гостей, 
поряд з вегетаріанськими стравами у меню 
ресторану, «Грінго» розмістило сезонні вклад-
ки, в яких завжди є веганські страви. Гості мо-
жуть скуштувати, між іншим, варениками з греча-
ною кашею, грибами і карамелізованою морквою 
з горіховим соусом, рослинною , roślinną мусакою з 
баклажаною, «Бешамель», запеченою у соусі або тар-
талеткою з фалафелем, манго і м’ятним соусом. На фото 
страва з осіннього рослинного меню.

Рослинне чи веганське?

МАРКУВАННЯ ПРОДУКТІВ

Дослідження в London School of Economics показали, що продукти, позначені символом 
«v» (vegan), перенесені з відділу з продуктами для вегетаріанців до головного відділу з 
продуктами для всіх, продавались більш ніж вдвічі успішніше (56%)!

Ми рекомендуємо фірмам уникати будь-якого маркування продуктів літерою «v», і замість 
цього зосередитись на корисних якостях продукту і такій інформації як вміст білка і под. – 
каже засновник Good Food Institute, Bruce Friedrich.

Friedrich додає, що продукти, марковані як «веганські» або «вегетаріанські» люди сприйма-
ють як продукт, призначений виключно для веганів або вегетаріанців. Багато найбільших 
фірм у Сполучених Штатах прислухаються до цієї поради. Наприклад, на продуктах фірми 
Gardeja є можна знайти маркування «meat-free» і «plant-based», додаючи до цього ма-
леньку, не дуже помітну літеру «v» на упаковці. Схожа ситуація із фірмою Hampton, яка на 
своєму веганському майонезі взагалі не розмістила спеціального маркування.
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Азбука рослинного готування

СПЕЦІЇ

Як і в кожній іншій кухні, відповідно добрані приправи у стравах є основою успіху – люди 
на рослинній дієті очікують від страв певного смаку та характеру. Час розпрощатися зі 
стереотипними мороженими овочами, посипаних панірувальними сухарями. У рослинній 
кухні можна знайти кілька приправ, які відповідають за максимум смаку приготованих страв. 
Ось основні з них:

• зіра (римський кмин) – дуже ароматна приправа з дещо гіркуватим присмаком, дрібка 
якої додає характеру стравам типу карі. Може бути у зернах або мелена. Зіра підходить 
як для замінників м’яса, овочевих гуляшів і запіканок, томатних соусів і маринадів, так і для 
того, щоб посипати нею хліб або піту.

• соєвий соус – теж відповідає за смак умамі. Ідеальний для соусів, супів, бургерів, бігосів, 
азійських страв і всюди там, де потрібен «м’ясний» характер страви.

• дріжджові пластівці – ключові в рослинній дієті з огляду на те, що вони теж надають 
стравам п’ятий смак «умамі», типовий для сирів та м’яса. Вони ідеально підходять для 
всіх «сироподібних» страв – сирків, песто, італійських соусів, паштетів на хліб. У поєднан-
ні з меленим мигдалем вони прекрасно імітують пармезан.

• копчена паприка – це найкраще джерело копченого аромату у рослинній кухні (у по-
рівнянні з дорожчим і важче доступним димом для копчення). Ця криваво-червона при-
права походить з Іспанії і Мексики, тому вона прекрасно проявляє себе у стравах мекси-
канської кухні, наприклад у культовому чилі без м’яса (chilli sin carne).

• гострі приправи – каєнський перець, не мелене чілі, соус срірача (sriracha), різні види 
перцю. Готуючи рослинні страви, варто пам’ятати, що гості, які їх замовили, часто очіку-
ють став з характером, так само, як і інші споживачі. Одні люблять не гостре, інші – дуже 
навіть гостре. Тому завжди варто мати в меню хоча б одну госту страву або варіант з 
більш пікантною приправою для страви з стандартного меню.

Friedrich підкреслює, що якщо робити так, 
як ці фірми, ймовірність зниження продажів 
веганських продуктів буде дуже малоймо-
вірною: «Вегани вміють знайти відповідні 
для себе продукти, їм не потрібно для цьо-
го ніяких значків».1

А ЩО З МЕНЮ?

Чи вводячи рослинні страви до меню, ми 
повинні робити окреме меню з написаним 
жирним шрифтом словом «веганське»? Аж 
ніяк. Як показують вищезгадані дослідження 
LSE, ми не повинні розглядати нововведені 
веганські страви як щось окреме, виняткове і 
«інше». Особливо тоді, коли кількість веганів, 
вегетаріанців і людей, які скорочують спо-
живання продуктів тваринного походження 

постійно зростає. Звичайне меню, інший колір шрифту або допис «запитай у персоналу про 
веганськ/рослинні страви» – цього буде цілком достатньо. Чим інформація про веганські 
страви звичайніша і чим менше вона виділяється з-поміж інших страв, тим більший шанс їх 
продати і зробити їх більш популярними також серед людей, які харчуються «традиційно».

ШУКАЙТЕ (ДОСЛІДЖЕННЯ) І ЗНАЙДЕТЕ!

Дослідження, проведені в 2017 році фірмою Mattson вказують, що окреслення «рослинне» 
в порівнянні з терміном «веганське» асоціюється у споживачів з чимось більш здоровим, 
смачним і доступним. У цьому випадку, як і Bruce Friedrich, ми маємо на увазі клієнтів, які 
приходять за покупками/до ресторану без конкретного плану, а нашою єдиною зброєю в 
боротьбі за їхнє зацікавлення є етикетка або меню. Натомість у випадку рекламних акцій 
присвячених веганським позиціям в меню, справа виглядає інакше. Точне визначення цільо-
вої аудиторії, для якої створюють рекламу нових страв, співпраця з лідерами суспільної дум-
ки або місцевими засобами масової інформації приверне до закладу громадського харчу-
вання увагу веганів і вегетаріанців, які, як підкреслює Friedrich, цілеспрямовано шукають, де 
б скуштувати якісь рослинні новинки. Вміле поєднання цих двох – внутрішньої і зовнішньої 
– маркетингових стратегій без сумніву збільшить продажі. Однак ніколи не варто забувати, 
що навіть найблискучіший маркетинг не врятує у тому випадку, коли страви (чи то м’ясні, 
чи то рослинні) не приваблюють своїм смаком.

1 foodnavigator.com/Article/2018/01/15/Avoid-the-V-word-and-other-tips-to-boost-meat-free-and-dairy-free-sales

http://foodnavigator.com/Article/2018/01/15/Avoid-the-V-word-and-other-tips-to-boost-meat-free-and-dairy-fr
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• чорна сіль (kala namak) – сіль з дуже характерним яєчним запахом і смаком. Вона чу-
дово підходить для веганського майонезу чи пасти без яєць з кропом.

• куркума – найбільш відома тим, що вона є прекрасним натуральним барвником, чудово 
підходить для того, щоб приправи і додати кольору яєшні з тофу (тофушні), омлету чи 
рослинному майонезу. Вона прекрасно смакує у стравах індійської кухні, а також у складі 
маринаду для замінників м’яса. Дрібка куркуми, додана до рослинного розсолу, надасть 
йому золотистий відтінок і цікавіший аромат.

ЗАМІННИКИ М'ЯСА

Як вже було згадано раніше, причини переходу на рослинну дієту чи обмеження у спожи-
ванні м’яса можуть бути дуже різними. Вважається, що більшість людей на вегетаріанській 
або веганській дієті їла в минулому м’ясо, і навіть любила його смак. Ряд приправ і продуктів, 
а також креативність кухарів часто дозволяє відтворити ці приємні смаки, використовуючи 
при цьому виключно 100%-рослинні продукти – великою мірою це питання правильно 
підібраних приправ. Чудовими замінниками м’яса, якщо говорити у тому числі про харчові 
якості, можуть бути:

• каші і овочі – Так, можна приготувати відмінний «фарш» з сочевиці, цвітної капусти чи 
пшона. Секрет тут у приправах і вмінні надати правильну структуру. Щодо цвітної ка-
пусти – «стейки» з цього овоча стали справжньою сенсацією в Інтернеті!

• тофу – це вид соєвого сиру, який виготовляють з соєвого молока, замінник м’яса, сира 
і яєць, зроблений з зерна сої. Він містить багато білків і при цьому мало жирів, завдяки 
чому він знаходить собі місце у кожній здоровій дієті. Його можна знайти у будь-якому 
великому супермаркеті. Тофу ідеально підходить для сирків, страв типу карі і місо, шаш-
ликів, котлеток, а у відповідному маринаді – як м’ясний замінник у чистому вигляді.

• темпе – трохи дорожче за тофу, але виготовляється з цілих зерен сої, завдяки чому 
дуже поживний і корисний.

• котлети, сухі соєві шматочки і соєвий гранулят – дуже дешеві продукти, яким по-
трібно багато приправ, але плюс у тому, що вони прекрасно поглинають аромати. З 
грануляту можна приготувати смачне ве-
ганське болоньєзе, з соєвих шматоч-
ків – «курку» для карі, а з котлеток... 
рослинні відбивні!

• джекфрут – новинка у Поль-
щі, фрукт хлібного дерева з 

родини тутових, росте у Південній і Південно-Східній Азії і в Африці. Його можна купити 
в інтернет-магазинах, великих супермаркетах, а також в магазинах здорової і рослинної 
їжі. Варто спробувати хоча б з цікавості, бо з правиль-
но підібраними приправами він дуже нагадує смак 
шматочків м’яса.

• сейтан – виготовляється з пшеничного бо-
рошна, з відповідними приправами смаком 
і запахом дуже нагадує м’ясо. Це багате 
джерело білків, яке успішно може замінити 
тваринні білки.

ЗАМІННИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Молочні продукти – це одна з основних складових традиційної дієти. На щастя, у наш час 
рослинні замінники молочних продуктів стають все більш доступними. Соєві, мигдальні 
чи вівсяні напої практично повністю можуть замінити молоко у рецептах – на їх основі 
можна приготувати як сухі, так і солодкі страви. Варто також звернути увагу на кокосове 
молоко – це продукт, який прекрасно підходить для десертів (дуже радимо збиті вершки 
на кокосовому молоці !), так і для страв азійської кухні.

На гуртівнях можна знайти рослинні відповідники сметани (Valsoia, Alpro), йогуртів (Йо-
гурти Magda – серія PlantOn, Alpro, Joya, Soyade), або сирів (Violife).

• «молоко» – тобто рослинні напої, наприклад: соєві, вівсяні, мигдальні, рисові, соняшни-
кові, житні, кокосові та багато інших. Такі рослинні «молочні продукти» можна купити в 
готовому вигляді – в тетрапаках, пляшках і консервних банках, але без проблем (і наба-
гато дешевше!) можна їх зробити вдома – потрібні лише блендер і марля.

• вершки – їх легко можна приготувати на основі вищезгаданих напоїв, додаючи олію і 
лимонний сік.

• йогурти – все доступнішими у торгових мережах стають йогурти на основі кокосового 
і соєвого молока. Вони можуть бути або без додатків, або з фруктовими смаками. Рос-
линні йогурти за найдоступнішою ціною можна купити на гуртівні Urban Vegan або під 
час знижок на йогурти Joya i PlantOn в супермаркетах Lidl/Netto.

• сири – останнім часом в торгівельних мережах почали з’являтися веганські тверді сири, 
наприклад у Auchan чи Good Wine можна їх також купити у гуртівнях з рослинною/
здоровою їжею, інтернет-магазинах і под. Найвідоміший виробник замінників сиру на 
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ринку – це Violife, який пропонує як замінники домашнього сиру, який можна мазати на 
хліб, веганську фету, пармезан, так і класичний твердий сир до піци. Тут варто згадати 
про приправи, бо дріжджові пластівці ідеально імітують аромат сиру. Відмінний сир, виго-
товлений з різних горіхів, виробляє підприємство «VforVegan», чию продукцію можливо 
придбати у різних магазинах, закладах харчування, а також онлайн.

• соус Бешамель – у рослинній кухні його без проблем можна приготувати, наливши у 
каструлю ложку олії або рослинного маргарину типу Alsan і додаючи до неї дві ложки 
борошна. Розмішуємо віничком, готуючи т.зв. засмажку, і постійно помішуючи, додаємо 
220 мл несолодкого рослинного молока (найкраще соєвого), аж поки загусне. Додамо 
сіль, білий перець і мускатний горіх.

• сирки – з соняшника, з тофу, з кеш’ю чи мигдалю – їх просто безліч! З економічного 
погляду радимо робити їх на половину з соняшника і наполовину з натурального тофу 
або тофу з базиліком – соняшник замочити в воді на цілу ніч, а потім змішати блендером 
разом з тофу, лимонним соком, сіллю і перцем, додати нарізану зелену цибульку, кріп і 
можна теж додати дрібно нарізаний свіжий огірок і редиску.

• фета – Тофу фета дуже легке в приготуванні і відмінно підходить для салатів і закусок. 
Щоб його приготувати, потрібні лимонний сік, розсіл з квашених огірків, багато солі, 
дріжджові пластівці, часник, оливкову олію, і, звичайно, тофу. У велику банку наливаємо 
всі складові заливки, розмішуємо, всередину кидаємо тофу нарізане шматочками так, щоб 
повністю було занурене у рідину. Банку закриваємо і ставимо у холодильник на ніч, їмо 
вже на другий день

ЗАМІННИКИ ЯЄЦЬ

Як не дивно, яйця – це один з тих продуктів тваринного походження, які найлегше заміни-
ти. У рослинній кухні замінити яйця можуть, між іншим:

• насіння льону – один з замінників яєць у веганських паштетах, котлетах, випічці.1 ложка 
молотого насіння у поєднанні з гарячою водою зв’язує, згущує і робить текстуру елас-
тичною. Можна ним змінювати консистенцію, наприклад, супів, гуляшів або соусів.

• один ретельно розім’ятий виделкою банан надає вологості, робить еластичним, зв’я-
зує складники, а якщо до нього додати очищену соду – допомагає тісту вирости.

• мус з яблук або дині – пів склянки відповідає 1 яйцю – працює так само, як банан.

• картопляне / кукурудзяне / вівсяне борошно – 1 ложка перемішана з 3 ложками га-
рячої води в’яже і розпушує.

• в омлетах – 1⁄2 склянки нутового борошна разом з 1⁄2 склянки газованої води, 1⁄2 ложеч-
ки порошку до печива, дріжджовими пластівцями, чорною сіллю, ароматними приправа-
ми і куркумою для кольору створює ідеальну масу для веганського омлету (обов’язково 
варто туди додати сезонні овочі і зелену цибульку!).

• ложка порошку до печива з ложкою яблучного оцту – розпушує і надає м’якості.

ПРОДУКТИ, НА ЯКІ ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ –  
НЕ ВЕГАНСЬКІ

• желатин – це продукт, в основі якого кісткове борошно. Він не є ані вегетаріанським, 
ані веганським.

• масло, маргарин – більшість доступного масла і 
маргарину містить молочний жир. Виняток – Rama 
100% рослинна, яку виробляє Unilever, а також 
рослинні жири типу Planta чи Palma.

• пармезан – макарони, песто чи салати часто 
декорують пармезаном. У випадку рослинних 
страв потрібно уникати декорування страв 
будь-яким сиром. Альтернативою для парме-
зану є його рослинна версія, зроблена здрібно 
змеленого мигдалю і дріжджових пластівців.
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Рецепти

Рослинна кухня – це винятковий світ смаків та ароматів, але навіть якщо ми знаємо, які 
продукти потрібно використовувати, на початку можуть виникнути труднощі у застосу-
ванні знань на практиці. На допомогу нам прийдуть рецепти простих і дещо більш різно-
манітних страв.

СНІДАНКИ

ТОФУШНЯ (1 ПОРЦІЯ)

Складові: 
• натуральний або копчений тофу (180 г)
• нарізана цибуля (100 г)
• нарізаний помідор (170 г)
• нарізане листя шпинату (25 г)
• зелена цибуля (10-15 г)
• 1⁄2 ложечки куркуми (2.5 г)
• 3⁄4 ложечки чорної солі (3.75 г)
• дрібка перцю
• олія для смаження

Приготування: 
На добре розігрітій олії посмажити цибулю. 
Додати шпинат, трохи посолити, хвильку 
посмажити, додати помідор. Тофу подріб-
нити на менші шматочки, кинути на сково-
рідку. Додати куркуму і чорну сіль, припра-
вити чорним перцем. При потребі додати 
більше спецій. Тофушню подавати посипану 
зеленою цибулькою.

МЛИНЦІ (12-14 ШТУК)

Складові: 
• 1 склянка борошна (120-150 г)
• 2 ложки цукру (22 г)
• 2 ложечки порошку для печива (8 г)
• дрібка солі
• склянка рослинного молока (250 мл)
• 2 ложечки ванільного екстракту (8 г)
• ложка соняшникової олії (8 г) або рослин-

них вершків (10-15 г)
• велика ложка яблучного мусу (7 г).

Можна також додати: наприклад, полуни-
ці, смажений ревінь, кленовий сироп, горіхо-
ве масло.

Приготування: 
У двох мисках змішати окремо рідкі і сухі 
складові. Рідкі влити до сухих і ретельно 
перемішати. Смажити на добре розігрітій 
сковороді. Подавати одразу, з улюбленими 
додатками.

ВЕСНЯНА СИРНА МАСА (360МЛ)

Складові: 
• натуральний тофу (180 г)
• 2-3 ложки рослинних вершків (20-30 г)
• 1⁄2 цибулі (100g)
• 1⁄2 ложечки лимонного соку (3 г)
• ложка зеленої цибульки (5 г)
• сіль і перець за смаком.

Можна також додати: дрібно нарізані 
овочі, наприклад, 30 г редиски.

Приготування:
Шматок тофу розминаємо виделкою, за-
лишаючи грудки. Додаємо нарізану цибулю, 
лимонний сік, зелену цибульку і обрані ово-
чі і ретельно перемішуємо. Доливаємо мо-
локо або вершки, щоб отримати потрібну 
консистенцію. Додаємо сіль та перець за 
смаком.
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ЗАКУСКИ

БРУСКЕТИ (1-2 ПОРЦІЇ)

Складові:
• 4 скоринки хліба для брускет
• кілька помідорів
• пучок базиліку
• зубчик часнику (5 г)
• сіль крупного помелу
• оливкова олія

Приготування: 
У духовці, розігрітій до 220°C, запекти хліб 
– приблизно по 3-4 хвилини з обох сторін. 
Помідори нарізати кубиками, перемішати з 
нарізаним базиліком. Грінки полити оливко-
вою олією, натерти розрізаним на половину 
зубчиком часнику, покласти на них помідори 
і посипати сіллю. Одразу подавати на стіл.

ХУМУС (ПРИБЛИЗНО 12 ПОРЦІЙ)

Складові: 
• сухий нут (200 г)
• 2 ложечки очищеної соди (10 г)
• пасти тахіні (210 г)
• 5 ложок лимонного соку (30 г)
• 2-3 великі зубчики часнику (10-15 г)
• 1/3 склянки холодної води (84 мл)
• ложечка солі (6 г)

Можна також додати при подачі на стіл: 
нарізані подовгастими шматочками свіжі 
овочі (наприклад, моркву, огірки, редиску, 
солодкий перець, корінь селери та ін.), чор-
ний кмин або сезам, щоб посипати хумус, 
свіжу випічку.

Приготування:
Нут залити холодною водою, додавши ло-
жечку соди. Залишити на 10-12 годин. Після 
цього нут процідити і промити. Залити ве-
ликою кількістю свіжої води, додати ложечку 
соди і варити до м’якості (приблизно 30-40 
хвилин). Ще теплий нут у кухонному ком-
байні перетерти до однорідної маси. Потім 
додати до неї пасту тахіні, сіль, лимонний 
сік, часник. Міксувати кілька хвилин, щоб всі 
складові добре перемішались. Далі повільно 
влити холодну воду. У разі потреби додати 
спецій за смаком. Подавати зі свіжими ово-
чами або/і випічкою.

Складові для тіста:
• пшеничне борошно (150 г)
• 1,5 ложки рослинного молока (20 мл)
• холодний рослинний маргарин (100 г)
• 1⁄2 ложки цукрової пудри (5 г)
• 1⁄2 ложечки солі (3 г)

Складові для фаршу:
• гриби лисички (300 г)
• 1 велика молода цибуля (200 г)
• рослинна сметана (150 мл)
• 2 ложки нутового борошна (22 г)
• 1⁄4 ложечки чорної солі (1,5 г)
• дрібка меленого мускатного горіха
• дрібка солі
• дрібка перцю
• дрібка чебрецю
• оливкова олія для смаження

Приготування:
Борошно перемішати з сіллю і цукром. До-
дати молоко і нарізаний дрібними шматоч-
ками маргарин. Тісто можна розмішати мік-
сером або вручну. Найважливіше те, щоб 
його якнайменше нагріти – тоді воно буде 
пісочним. Якщо тісто робити вручну, по-
трібно почати з того, що посікти маргарин 
ножем вперемішку з борошном, аж доки 
сухі складові не перемішаються з жиром. 
Далі потрібно швидко замісити тісто обо-
ма руками, сформувати кулю, загорнути її у 
харчову фольгу і поставити в холодильник 
на 20-30 хвилин. За цей час можна приго-
тувати начинку. На олії спасерувати дрібно 
нарізану цибулю, додати почищені лисички, 
трохи посолити і посмажити ще 5-7 хви-
лин. Тоді відставити, щоб охолонуло. До 
миски налити сметану, додати чорну сіль, 
перець, мускатний горіх і нутове борошно. 
Ретельно перемішати, щоб не було грудо-
чок. До цього додати підсмажені лисички 
і листочки зірвані з чебрецю. Перемішати 
і додати сіль і перець за смаком. Тісто ви-
тягнути з холодильника, розкачати, перене-
сти у форму для випікання діаметром 20 
см, проколоти у декількох місцях виделкою. 
Покласти на нього декілька сухих зерен 
квасолі або нуту, щоб не піднімалось при 
випіканні. Пекти при температурі 200°C 
протягом 10 хвилин, після чого забрати 
зерна і пекти ще 7 хвилин. Тісто витягти 
з духовки, накласти фарш. Пекти ще 20-30 
хвилин, аж поки не зарум’яниться край і на-
чинка не зв’яжеться. Подавати гарячим або 
кімнатної температури.

ТАРТАЛЕТКИ З ЛИСИЧКАМИ (4 ВЕЛИКІ АБО 8 МАЛЕНЬКИХ)
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НАПОЇ

МАНГО ЛАССІ (3 ПОРЦІЇ)

Складові: 
• 2 зрілі манго (560 г)
• 1 банка кокосового молока (400 мл)
• 1⁄2 склянки рослинного молока (125 мл)
• сік з 1⁄2 лимона (20 мл),
• 1ложка цукру (12 г)
• дрібка кардамону

Приготування:
Манго чистимо і виймаємо кісточку. Змішу-
ємо у блендері всі складові, щоб отримати 
кремовий, густий коктейль.

Складові:
• 2 склянки рослинного молока (500 мл)
• полуниці (500 г)
• 2 ложки лимонного соку (12 г)
• 2 ложки цукру (22 г)

Приготування:
Полуниці чистимо. До молока додаємо ли-
монний сік і залишаємо на кілька хвилин. Всі 
складові змішуємо у блендері до однорідної 
консистенції. Найкраще смакує охолодженим. 
Якщо використати морожені полуниці, мож-
на отримати смачний полуничний сорбет.

ПОЛУНИЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ (3-4 ПОРЦІЇ)

Складові:
• 1 пучок петрушки (40 г)
• кілька листків м’яти
• кілька ложок лимонного соку
• сироп агави (або інший підсолоджувач)
• 2 склянки води (500 мл).

Приготування: 
Всі складові змішати у блендері. Лимонад 
подавати охолодженим з кубиками льоду.

ПЕТРУШКОВИЙ ЛИМОНАД (2 ПОРЦІЇ)

СУПИ

ГАСПАЧО (6-8 ПОРЦІЙ)

Складові: 
• зрілі помідори (1,5 кг)
• 2 середні огірки (зі шкіркою 50 г)
• червоний перець (200 г)
• червона цибуля (100 г)
• 2 зубчики часнику (10 г)
• 5 ложок оливкової олії (50 г)
• 2 ложки оцту з червоного вина (20 г)
• півложечки цукру (2,5 г)
• дрібка солі і перцю.

Можна також додати: редиску, червоний 
перець, огірок (дрібно нарізані).

Приготування: 
Помідори акуратно нарізати, залити окро-
пом і залишити на дві хвилини. Після цього 
процідити і перекласти у миску з холод-
ною водою. Очистити від шкірки, нарізати 
на менші шматочки і покласти в блендер. 
Додати очищені від шкірки огірки, черво-
ний перець (перед цим потрібно вийняти 
з нього серцевину з насінням), цибулю, час-
ник, оливкову олію і оцет. Подрібнити блен-
дером, додати за смаокм сіль, перець та 
оцет. Охолоджувати протягом щонаймен-
ше трьох годин. Перед подачею посипа-
ти дрібно нарізаними редискою, червоним 
перцем та огірками, можна також додати 
кубик льоду.



МАТЕРІАЛИ КАМПАНІЇ РОСЛИННА КУХНЯ – ПУТІВНИК ДЛЯ РЕСТОРАНІВ36 37

ТОМАТНИЙ СУП (2 ПОРЦІЇ)

Складові: 
• 1 цибулина (100-200 г)
• 2 морквини (приблизно 160 г)
• 1 петрушка (приблизно 80 г)
• 1⁄4 селери (40-50 г)
• 1⁄2 порею (приблизно 70 г)
• перець
• сіль
• тим’ян, бализік, кріп
• олія
• томатна паста
• 3 склянки води (750 мл)

Можна також додати: рослинну сметану, 
наприклад, рисову

Приготування:
У каструлі розігріти олію, додати порізану 
кубиками цибулю. Смажити аж поки стане 
майже прозора. Додати решту овочів, теж 
нарізаних кубиками. Смажити, помішуючи, 
приблизно 2 хвилини. В кінці додати томат-
ну пасту. Влити воду. Варити аж поки овочі 
не стануть м’якими. Подрібнити блендером 
до однорідної маси. Можна додати рослин-
ну сметану. Суп подавати з макаронами, 
рисом або пшоняною кашею, посипаною 
кропом.

МІСО (ПРИБЛИЗНО 3 ПОРЦІЇ)

Складові:
• тофу (180 г)
• 3 ложки світлого сезаму (30 г)
• зелень петрушки або коріандру (40 г)
• половина авокадо (70 г) (не обов’язково)
• 3 ложки з гіркою водоростей вакаме (30 г)
• 2 великі шматочки водоростей комбу 

(приблизно 6 г)
• 1 ложка пасти місо (25 г).

Приготування:
Дo 1,5 л води додати сезам і довести до ки-
піння. Тим часом замочити в невеликій кілько-
сті води обидва види водоростей, а комбу по-
різати на малі шматочки. Нарізати кубиками 
авокадо і тофу, викласти на тарілці. Коли вода 
в каструлі закипить, додати водорості разом з 
водою, в якій вони були замочені, знову дове-
сти до кипіння і зняти з плити. Додати пасту 
місо і ретельно розмішати (не потрібно зно-
ву гріти на плиті!). Перед подачею посипати 
суп зеленню петрушки або коріандру.

Складові:
• суха зелена сочевиця (100 г)
• 8 печериць (160 г)
• 1 велика цибулина (200 г)
• 3 ложки оливкової олії (30 г)
• пучок петрушки (40 г)
• жменя соняшникового насіння (40 г)
• сіль
• суміш перцю з травами (коріандр, кмин, 

майоран, гірчиця, лавровий лист і гострий 
перець)

Можна додати: борошно або вівсяні плас-
тівці, щоб зробити густішим.

Приготування:
Соцевицю поставити варитись у підсоленій 
воді. Тим часом легко підсмажити цибулю 
на сковороді і додати печериці. Потушити 
кілька хвилин. Коли соцевиця стане м’якою, 
процідити її і перемішати в окремій посу-
дині з цибулею, печерицями, соняшниковим 
насінням і нарізаною зеленню петрушки, сіл-
лю і перцем. Кілька хвилин руками помісити 
цю масу. Якщо вона буде надто рідка, можна 
додати борошно або вівсяні пластівці. Коли 
маса буде триматися, сформувати малі кот-
летки і викласти їх на папері для випічки на 
дечку. Пекти приблизно 20-30 хвилин при 
температурі 180 градусів.

ДРУГІ СТРАВИ

БУРГЕРИ З ЗЕЛЕНОЇ СОЧЕВИЦІ (6 ШТУК)
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Складові для тіста:
• 1⁄2 кг пшеничного борошна
• 1 склянка води (250 мл)
• 3 ложки олії (12 г)
• ложечка солі (6 г)

Складові для начинки:
• 1⁄2 кг картоплі
• тофу (300 г)
• 1 цибулина (200 г)
• сік 1 лимона (40 мл)
• дрібка солі і перцю
• олія для смаження

Приготування:
Варимо картоплю. Цибулю нарізаємо кубика-
ми і смажимо до золотистого кольору. Коли 
картопля вистигне, ретельно перемішуємо 
всі складові, додаючи сіль і перець. Розка-
чуємо тісто товщиною 2-3 мм і вирізаємо 
склянкою круги. На кожен круг викладаємо 
ложечку готової начинки. Ліпимо вареники і 
кидаємо до підсоленого окропу. Коли вони 
починають плавати на поверхні води, вари-
мо їх ще 5-6 хв. Вареники з тофу найкраще 
смакують зі смаженою цибулькою. Рослинні 
шкварки? Легко – наріжте копчене тофу і 
підрум’яньте на сковорідці, додавши соєвий 
соус.

ВАРЕНИКИ З ТОФУ (ПРИБЛИЗНО 50 ШТУК)

ВІДБИВНА (3 ПОРЦІЇ)

Складові:
• 3 великі соєві котлети
• 1 л овочевого відвару
• 2 лаврові листки
• 2 кульки духмяного перцю
• 2 ложки гірчиці (40 г)
• 3-4 ложки пшеничного борошна (45-60 г) 

+ кілька ложок води
• приправа для курки
• сіль, перець
• паніровка
• кілька ложок олії для смаження.

Приготування:
У каструлі довести до кипіння овочевий від-
вар з духмяним перцем і лавровим листом. 
Додати до нього соєві котлети і варити 
приблизно 5-7 хвилин, поки котлети ста-
нуть м’якими (час варіння може відрізнятися 
– варто перевіряти їх кожні кілька хвилин, 
щоб вони не розварились). Коли котлети 
будуть м’якими, відцідити і витиснути з них 
зайву рідину. Намазати їх тонким шаром гір-
чиці, посипати приправою для курки, сіллю і 
перцем. Борошно перемішати з водою до 
однорідної маси. Котлети занурити у цю 
масу, а потім в паніровку. Смажити на добре 
розігрітій олії, по 3-5 хвилин з кожного боку.

Складові:
• 1 склянка рослинного молока (250 мл)
• сік з 1⁄2 лимона (20 мл)
• 2/3 склянки ріпакової олії (143 мл)
• 3 зубчики часнику (24 г)
• 1 ложечка гірчиці (10 г)
• дрібка солі і перцю
• 1 ложечка цукрової пудри (5 г).

Приготування:
До молока додаємо лимонний сік і залиша-
ємо на кілька хвилин. Часник витискаємо. 
Змішуємо у блендері всі складові, повільно 
доливаючи олію. Цей соус можна додавати, 
наприклад, до піци, бургерів, картоплі фрі, 
кебабу або фалафелю.

СОУСИ

ЧАСНИКОВИЙ СОУС (ПРИБЛИЗНО 500 МЛ)

СОУС BBQ (240 МЛ)

Складові:
• 2 середні помідори (приблизно 340 г)
• 1 мала цибулина (100 г)
• 6-7 шматочків чорносливу (40-50 г)
• 1-2 ложки гірчиці (20-40 г)
• 1-2 ложки яблучного або винного оцту 

(6-12 г)
• 2 ложки темного соєвого соусу (20 г)
• олія для смаження, 1-11⁄2 ложечки копче-

ної паприки (1-2 г)
• сіль і перець

Приготування:
Чорнослив залити окропом і залишити. На 
сковороді розігріти олію і посмажити нарі-
зану цибулю. Помідори нарізати кубиками 
і додати на сковорідку до цибулі. Тушити 
до м’якості. Далі додати чорнослив, гірчи-
цю, оцет, соєвий соус і копчену паприку. Все 
змішати до однорідної маси і додати спеції 
за смаком. Гріти на слабкому вогні до по-
трібної консистенції. Цей соус можна до-
давати, наприклад, до бургерів, картоплі фрі, 
стейків з грилю, шашликів, котлет.
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Складові:
• соєвий гранулят (150 г)
• 1⁄2 л овочевого відвару
• 1 морквина (45 г)
• 1 палочка зеленої селери (45 г)
• 1 червона цибулина (150 г)
• 2 зубчики часнику (14 г)
• 1 склянка томатної пасти (250 мл), або 

50-75 г томатного концентрату, розве-
деного гарячою водою до консистенції 
пасти

• дрібка солі, дрібка перцю, оливкова олія 
для смаження

Приготування:
Соєвий гранулят залити гарячим відваром, 
перемішати і готувати 3-4 хвилини. Піс-
ля цього гранулят добре віджати. Моркву, 
зелену селеру, цибулю і часник дрібно на-
різати. На добре розігрітій олії посмажити 
цибулю приблизно 5 хвилин, аж поки вона 
не почне коричневіти. Додати моркву і се-
леру, ще трохи посмажити, а потім накрити 
кришкою і тушити приблизно 10 хвилин, аж 
поки овочі розм’якнуть. Додати часник, все 
разом посмажити хвилину і додати соєвий 
гранулят. Посмажити 5 хвилин, після чого 
додати помідори. Все ретельно переміша-
ти, додати сіль та перець за смаком. Цей 
соус можна додавати до макаронів, котлет 
або голубців.

БОЛОНСЬКИЙ СОУС (ПРИБЛИЗНО 1 Л)

Складові:
• 1 склянка соєвого молока без додатків 

(250 мл)
• олія (125-190 мл)
• 3 ложки гірчиці (60 г)
• дрібка чорної солі (яєчної)
• дрібка куркуми або карі

Приготування:
Потрібна висока вузька посудина – банка, 
щось пластикове – і блендер, який можна у 
неї занурити, або стаціонарний (з високою 
чашею) . У складників повинна бути кімнат-
на температура. У посудину налити молоко 
і інші складники, поступово доливати олію, 
не перестаючи розмішувати все блендером. 
Ніжку блендера треба постійно піднімати 
вверх, щоб майонез був більш повітряним. 
Через кілька хвилин консистенція повин-
на набути густоти традиційного майонезу. 
Його можна додавати до тофушні, рослин-
ної яєчної пасти з тофу, картоплі фрі, бур-
герів та ін.

РОСЛИННИЙ МАЙОНЕЗ (ПРИБЛИЗНО 400 МЛ) Складові:
• тофу (900 г)
• сік і цедра з двох лимонів (приблизно 

150 г)
• сік і цедра з одного апельсина (приблиз-

но 200 г)
• 11⁄2 склянки цукрової пудри (180 г)
• 3 упаковки (по 40 г) ванільного пудингу у 

порошку
• консервна банка якісного кокосового мо-

лока (400 г)
• 1 ложка ванільного аромату (10 г)
• веганське печиво типу digestive (150 г)
• 1⁄2 шматка веганського маргарину (125 г)

Шоколадний сирник: Додайте до сирко-
вої маси 2 розплавлені плитки (200 г) гірко-
го шоколаду і 3 ложки какао з гіркою (35 г).

Зимовий сирник: До сиркової маси додай-
те дрібно посічені горіхи, зацукровану шкір-
ку апельсина і родзинки, а верх перед пода-
чею посипте корицею з цукровою пудрою.

Фруктовий сирник: Додайте до маси або 
розкладіть зверху улюблені фрукти, найкра-
ще сезонні чорниці, полуниці або малину. 
Якщо на них не сезон, їх можна замінити 
замороженими фруктами, можна їх виклас-
ти не розморожуючи, прямо з морозильної 
камери.

ДЕСЕРТИ

КЛАСИЧНИЙ СИРНИК (ПРИБЛИЗНО 12 ШТУК)
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ВАФЛІ (5-6 ПОРЦІЙ)

Складові для рідкого тіста:
• 1 кг пшеничного борошна
• 2 склянки вівсяного борошна (210 г)
• 6 ложок кукурудзяного борошна (60 г)
• 6 ложок картопляного борошна (150 г)

Складові на 5-6 порцій гофрів:
• 1 склянка суміші згаданих вище видів бо-

рошна (150 г)
• 200 мл соєвого молока
• 1 ложка цукру (12 г), дрібка солі
• 1⁄2 ложечки соди (2,6 г)
• 1 ложка яблучного оцту (6 г)
• олія для змащення вафельниці

Додатки на вибір (не обов’язково): на-
приклад, горіхове масло, сезонні фрукти, 
повидла, джеми, цукрова пудра, кленовий 
сироп, розтоплений гіркий шоколад

Приготування:
Написати до миски 1 склянку змішаних ви-
дів борошна, налити 200 мл соєвого моло-
ка, 1 ложку цукру, дрібку солі, зверху на ще 
не перемішану суміш висипати 1⁄2 ложечки 
соди і полити 1 ложкою яблучного оцту. 
Швидко змішати віничком і налити масу до 
розігрітої і змазаної олією вафельниці. Вафлі 
подавати на стіл з вибраними додатками.

Складові:
• 2 консервні банки кокосового молока 

(найкраще 80%) (800 мл)
• 1/3 склянки цукрової пудри (40 г)
• 16 штук печива Oreo (176 г)
• 1 ложка ванільного екстракту (4 г)

Приготування:
Кокосове молоко охолодити в холодильни-
ку (приблизно 12 годин). Тістечка відділити 
від крему і перекласти до окремих тарілок. 
Покришити тістечка на дрібні шматочки. За-
гуслу частину кокосового молока збити мік-
сером або кухонним комбайном з цукром, 
ванільним екстрактом і кремом з тістечок 
до отримання гладкої, ніжної маси. Охоло-
джену масу додати до покришеного печи-
ва і ретельно перемішати. Ємність щільно 
закрити і покласти до морозильної камери 
на кілька годин, час від час помішуючи міксе-
ром або ложкою.

МОРОЗИВО OREO (ПРИБЛИЗНО 1 Л)

Складові:
• 1 упаковка веганського листового тіста
• 2 картоплини зварені у мундирах 
• кілька помідорів черрі
• жменька зварених і почищених бобів 

(приблизно 80 г)
• 1 мала порізана і припущена на олії цибу-

лина (приблизно 100 г)
• натуральний або копчений тофу (180 г)
• 3 ложки оливкової олії (30 г)
• 1 зубчик часнику, подібнений у давилці (5 

г)
• сіль і перець за смаком
• 2 ложки дріжджових пластівців (10 г, за 

бажанням)
• 2 ложки тахіні – кунжутної пасти (25 г, за 

бажанням)
• дрібка чорної солі (за бажанням)
• вода

Приготування:
На дно форми для випічки або у малі фор-
мочки викласти листове тісто і поколоти 
його виделкою. Тофу, оливкову олію, час-
ник, дріжджові пластівці, тахіні і чорну сіль 
змішати до однорідної маси, додаючи воду, 
щоб отримати консистенцію сметани. До-
дати сіль і перець за смаком. Якщо дріж-
джові пластівці і тахіні складно дістати, то 
можна робити без них. Але якщо вони є під 
рукою, то це чудово – вони нададуть страві 
сметанно-сирний смак. Картоплю наріза-
ти кубиками і разом з бобом і помідорами 
черрі перемішати в мисці з уже приготова-
ною масою. Викласти у форму чи формоч-
ки і пекти приблизно 20 хвилин при тем-
пературі 180°C. Перед подачею посипати 
свіжозмеленим перцем і прикрасити бази-
ліком. Можна подавати теплим як вечерю 
або холодним як закуску.

ВЕЧЕРІ

ОВОЧЕВИЙ КІШ (ПРИБЛИЗНО 4 ВЕЛИКІ АБО 8 МАЛИХ ШМАТКІВ)
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ОВОЧІ В ТЕМПУРІ (4 ПОРЦІЇ)

Скадові:
• тофу (180 г)
• улюблені овочі, нарізані тонкими смужка-

ми або малими шматочками (наприклад, 
морква, баклажан, цукіні, броколі) (500 г)

• олія для смаження
• соєвий соус
• ложка кунжуту, підсушеного на сухій ско-

вороді
• перець і сіль
• 1 склянка пшеничного або рисового бо-

рошна
• 1⁄2 ложечки порошку для печива
• 2 ложки кукурудзяного борошна
• 3⁄4 склянки газованої води

Приготування: 
Тофу розріжте навпіл і кожну половинку ще 
раз навпіл, але горизонтально. Отримані ча-
стини розріжте по діагоналі на трикутники. 
Борошно, порошок для печива і кукурудзя-
не борошно перемішайте у мисці. Посоліть 
і, постійно помішуючи, доливайте газовану 
воду. Маса для темпури повинна нагадувати 
густу сметану. Розігрійте приблизно склянку 
олії в невеликій каструльці. Щоб перевірити, 
чи температура достатньо висока, киньке 
шматочок тіста в олію – якщо він одразу 
випливе на поверхню і почне шкварчати, це 
означає, що можна смажити. Тофу занурте 
у темпуру, а потім киньте в розігріту олію. 
Їх потрібно смажити аж доки тісто не стане 
рум’яним. У воку або великій сковороді ро-
зігрійте олію і киньте овочі, починаючи від 
найтвердіших (найкраще робити приблизно 
хвилину перерви між кожним видом овочів). 
Через 2-3 хвилини після того, як на сково-
роду кинули останні овочі, полийте їх со-
євим соусом, накрийте кришкою і залиште 
так приблизно на 5 хвилин. Овочі повинні 
бути не розм’яклі, а пружні. Перед подачею 
посипати підсушеним кунжутом. Це можна 
подавати як окрему страву або з рисом.

ОМЛЕТ (1 ПОРЦІЯ)

Складові:
• несолодке рослинне молоко (100 мл)
• 2 ложки нутового борошна (25 г)
• 2 ложки дріжджових пластівців (10 г)
• дрібка куркуми
• 1⁄4 ложечки порошку до печива (1 г)
• 1⁄2 ложечки яєчної солі (3 г)
• тофу (50 г)
• 2-3 печериці (40-60 г)
• 3-4 помідори черрі (60-80 г)
• мала цибулина (80-100 г)
• можна додати зелену цибульку

Приготування:
Молоко перемішати з нутовим борошном, 
дріжджовими пластівцями, куркумою, поро-
шком для печива і покришеним тофу. Пе-
чериці нарізати пластинками, помідори – 
на половинки, цибулю дрібно нарізати. На 
малій сковороді розігріти ложку олії. Добре 
розігріти олію і посмажити на ній цибулю і 
печериці протягом кількох хвилин на серед-
ньому вогні. Коли цибуля і печериці стануть 
золотистими, додати помідори і посмажити 
ще 1-2 хвилини. На сковорідку вилити рані-
ше приготовану суміш. Смажити на серед-
ньому вогні кілька хвилин. Далі прикрити 
сковорідку кришкою і відставити на кілька 
хвилин або перевернути омлет і смажити 
ще 2 хвилини. Зсунути зі сковороди, посипа-
ти зеленою цибулькою і подавати гарячим.
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Порадник для персоналу

Керівники ресторанів, офіціанти і касири – участь кожного важлива! «Рослинні понеділки» – 
це прекрасна нагода, щоб поповнити свої знання про потреби осіб, які вибирають рослин-
ні страви. Ми розраховуємо, що завдяки позитивному ставленню персоналу наша спільна 
кампанія буде успішною. У цій частині порадника ми розмістили ряд порад для персоналу 
ресторану.

СТРАВИ ВЕГАНСЬКІ І ВЕГЕТАРІАНСЬКІ

Веганські страви містять продукти виключно рослинного походження. У них не 
використовуються продукти тваринного походження, тобто м’ясо, риба, море-
продукти, молочні продукти (молоко, сир твердий та домашній), яйця, мед, же-
латин. Всі страви, які подають в рамках кампанії «Рослинні понеділки» в ресторанах – це 
виключно веганські страви.

Веганські страви завжди підходять вегетаріанцям – вони відповідають всім критеріям, бо у 
них немає м’яса, риби та морепродуктів. Натомість вегетаріанські страви можуть містити 
продукти тваринного походження, наприклад, молочні продукти, яйця або мед, і тому не 
підходять веганам.

Тобто, правило діє тільки в одному напрямку – вегетаріанські страви (тобто такі, в 
яких є сир, молоко, яйця) не можна назвати веганськими.

НЕЗНАЧНІ КІЛЬКОСТІ

Часто на етикетках продуктів можна знайти інформацію про те, що продукт може містити 
незначні кількості молока, яєць або інших продуктів. Це інформація для алергіків і означає 
вона лише те, що в закладі, в якому виробляють даний продукт, використовують також 
продукти тваринного походження. Але сам продукт з такою інформацією може бути за 
складом веганським.

ТЕРПІННЯ І НАВЧАННЯ

Люди, які обрали рослинну дієту, часто мусять запитувати про склад страв – причиною цьо-
го є негативний досвід у минулому, пов’язаний з тим, що персонал їх неправильно розумів 
або ігнорував їхні потреби. Наприклад, вони могли замовити цілком рослинне фарфалле 
зі шпинатом і сушеними помідорами в одному з краківських ресторанів – і ця страва була 
посипана пармезаном, тобто продуктом, якого люди на рослинній дієті не вживають. Ми 
закликаємо відноситись з розумінням до людей, які питають про склад страв. Хорошим 
рішенням є етикетки з описаним складом даної страви – це точно розвіє всі сумніви. 
Ключова інформація для тих, хто обслуговує клієнтів в ресторанах: всі страви, які пропо-
нуються в рамках кампанії «Рослинні понеділки» мають на 100% рослинний склад – у їх 
приготуванні не використовують ніяких складових тваринного походження.

ГІГІЄНА

Ми б хотіли звернути увагу персоналу на використання ложок чи черпаків для накладання 
страв в тих частинах ресторанів, де вже діє або буде діяти модель самообслуговування. 
Може трапитися, що клієнти несвідомо використовують ту ж ложку для того, щоб накласти 
собі спочатку м’ясну страву, а потім рослинну. У більшості випадків це не буде проблемою, 
але є люди, для яких це може бути дуже відразливим – варто подбати про те, щоб для 
рослинних страв були окремі ложки/черпаки.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСТРИБ’ЮТОРИ РОСЛИННИХ 
ПРОДУКТІВ

У рамках кампанії «Здорово Їмо» ми співпрацюємо з різними гуртівнями та виробниками 
рослинних продуктів: Vegetus, Имбирь Shop, Good Wine, YARO, Вега лавка, Vegi Land, Інша 
Їжа, Агропрод, Green Chef, Healthy Wealthy, VforVegan які пропонують ряд рослинних про-
дуктів, у тому числі ті, які можна використати в приготуванні страв (наприклад, рослинне 
молоко та сири за доступною ціною, дріжджові пластівці чи соєві гранули).
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