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5Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ КВАСОЛІ

1 Цибулю смажити на сковороді, додати часник 
і смажити ще трохи. Тим часом подрібнити у 
блендері овочі на соус.

2 Подрібнені овочі додати на сковороду з 
цибулею і готувати аж поки суміш не загусне.

3 Додати майоран, перець, паприку.

ПРИГОТУВАННЯ ШКВАРОК З ТОФУ

4 Тофу нарізати великими шматочками 
і замаринувати на коротко у маринаді, 
приготованому з решти складових.

5 Смажити в великій кількості олії аж поки 
шматочки не стануть твердими. 

6 Додати до соусу разом з квасолею і готувати 
разом, постійно помішуючи. Подавати з 
хлібом.

СКЛАДОВІ ДЛЯ КВАСОЛІ
  1 кг свіжої або 
замоченої квасолі 
(вареної  
або консервованої)

  4 великі цибулини
  2 зубчики часнику
  2 малі морквини
  3 помідори або томатна 
паста

  1 червона паприка
  багато майорану, 
солодкої  
і копченої паприки 

СКЛАДОВІ НА ШКВАРКИ  
З ТОФУ

  1 шматок копченого 
тофу

  1 ст. л. олії
  1 ст. л. кленового сиропу 
(або іншого, наприклад,  
з агави)

  ⅓ чашки соєвого соусу
  ½ чашки міцного пива  
або саке

  перець, часник

Квасоля  
по-бретонськи
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Моркву і петрушку почистити, потерти 
на терці або подрібнити у машинці типу 
Thermomix. 

2 Квасолю і кукурудзу змішати у блендері до 
однорідної маси. Додати до тертих овочів.

3 Присмажити соняшникове насіння і сезам, 
додати до маси. 

4 Заправити масу соєвим соусом і приправами, 
спробувати на смак (:)), додати борошно, всі 
складники ретельно перемішати.

5 Сформувати котлетки будь-якого розміру, 
перед цим легко змазавши руки олією. 
Розкласти їх на папері для випічки, пекти 20 
хвилин з одного і 10-15 хвилин з іншого боку. 

6 Подавати у булці з додатками: огірком, 
салатом, помідорами, перцем чілі, улюбленим 
соусом і карамелізованою цибулею*. 

* 2 цибулини нарізати тонкими кільцями, на 
сковороді розігріти олію. Підсмажити на ній 
цибулю з коричневим цукром/сиропом з агави 
або фініків. Тушити аж поки вона не стане цілком 
мʼякою.

Бургери з 
квасолі, сочевиці 
і коренеплодів  
(з карамелізованою цибулею)

СКЛАДОВІ
  1 консервна банка білої 
квасолі (або склянка 
вареної)

  1 консервна банка 
кукурудзи (або склянка 
вареної)

  2 малі морквини
  1 корінь петрушки
  ½ склянки 
присмаженого сезаму – 
білого або чорного

  ½ склянки 
присмаженого 
соняшникого насіння

  1 ст. л. будь-якого 
борошна або 
панірувальних сухарів

  1 ст. л. соєвого соусу
  2 ч.л. приправи для 
мʼясного фаршу (сіль, 
часник, морква, гірчиця, 
перець, солодка 
паприка, майоран, 
чілі, цибуля, тимʼян, 
петрушка, гвоздика) 
– при потребі більше 
самої приправи або солі 
і перцю/чілі. 

  за бажанням: дрібка 
кмину і копченої 
паприки
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Нарізати цибулю кубиками і смажити на олії. 
Через дві хвилини додати 2 ложки томатної 
пасти і ложку води. 

2 Додати приправи, квасолю, нут, сочевицю і 
ретельно перемішати.

3 Цю начинку загорнути у листки капусти.
4 Готувати під кришкою з невеликою кількістю 

відвару або води приблизно 30 хвилин. Під 
кінець приготування додати 4 ложки томатної 
пасти.

Голубці  
з квасолею  
і сочевицею

СКЛАДОВІ
  1 капустина
  100 г нуту
  100 г сочевиці
  100 г білої квасолі
  100 г червоної квасолі
  2 цибулини
  6 ст.л. томатної пасти
  сіль
  перець
  зелень петрушки
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ПРИГОТУВАННЯ

1 На глибокій сковороді розігріти олію і 
протягом кількох секунд смажити куркуму і 
кмин, постійно помішуючи.

2 Додати дрібно нарізану цибулю і смажити 
3 хвилини, постійно помішуючи, додаючи 
поступово подрібненій у часникодавці часник 
і натертий на дрібній терці імбир. Смажити 
все разом 2 хвилини, постійно помішуючи.

3 Після цього додати помідори, сушений 
коріандр, дрібно нарізані перчики. Тушити 
все 3-5 хвилин.

4 Далі додати варену квасолю, приблизно 150-
200 мл води і варити приблизно 10 хвилин. В 
самому кінці додати кокосове молоко. 

5 Подавати з рисом.

Карі з червоної 
квасолі

СКЛАДОВІ
  200 г рису
  2 консервні банки 
червоної квасолі

  1 консервна банка 
помідорів

  2 середні цибулини
  1-2 см свіжого імбиру
  200 г кокосового молока
  4 зубчики часнику
  1 ч.л. куркуми
  1 ч.л. сушеного 
коріандру

  1 ч.л. кмину
  4 гострі перчики
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Квасолю замочити на ніч, потім варити 
приблизно 40 хвилин.

2 На сковороді розігріти 5-6 ложок оливкової 
олії і підсмажити нарізаний перець чілі, потім 
додати нарізану кубиками цибулю і смажити 
до готовності.

3 Цибулю з чілі перекласти до каструлі, додати 
зварену раніше квасолю.

4 На 3-4 ложках оливкової олії підсмажити 
нарізану кубиками паприку і додати у 
каструлю.

5 Додати кукурудзу з консервної банки (перед 
тим зливши воду) і помідори з консервної 
банки (якщо це свіжі, то їх почистити, нарізати 
кубиками і тушити на 3 ложках оливкової олії 
на сковороді приблизно 15 хвилин).

6 Всі складові тушити разом у каструлі протягом 
15 хвилин, посолити.

7 Подавати з вареним коричневим рисом або 
хлібом.

Чілі кон карне
СКЛАДОВІ

  1 або 2 паприки чілі  
(за смаком)

  1 склянка сухої червоної 
квасолі, замоченої на 
ніч (можна замінити 2 
консервними банками 
червоної квасолі)

  2 червоні паприки
  1 консервна банка 
кукурудзи

  1 консервна банка 
помідорів або ½ кг 
свіжих помідорів

  1 цибулина
  2 зубчики часнику
  оливкова олія
  сіль
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Якщо ви варите квасолю, то потрібно її 
замочити на ніч, щоб вона розмокла і 
наступного дня її потрібно варити майже 
годину.

2 Далі буде швидше: цибулю нарізати дрібними 
шматочками, часник дрібно посікти. На 
глибокій сковороді  розігріти олію, смажити 
цибулю, додавши трохи пізніше часник і 
нарізане малими шматками копчене тофу. 

3 Додати трохи темного соєвого соусу, далі 
смажити на сковороді приблизно 4 хвилини.

4 Додати квасолю і томатну пасту, і додати 
приправи: сироп, сіль, перець, копчену 
паприку, гострий і каєнський перець. 

5 Смажити не більше 10 хвилин на середньому 
вогні, помішуючи час від часу. 

6 Подавати з хрумкими скибками хліба.

Солодко-гостра 
квасоля в 
томатному соусі

СКЛАДОВІ
  300 г замоченої квасолі 
або 2 консервні банки 
квасолі (найкраще 
приготованої на пару)

  1 шматок копченого 
тофу

  1 ст.л. ложка олії
  трохи темного соєвого 
соусу

  1 велика цибулина
  3 зубчики часнику
  2 склянки томатної пасти
  2 ч.л. сиропу з фініків 
або агави або іншого 
підсолоджувача, або 
велика дрібка цукру

  1 ч.л. солодкої копченої 
паприки

  ⅓ ч.л. каєнського перцю
  дрібка гострого перцю
  сіль
  свіжомелений перець
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Цибулю нарізати кубиками і смажити на 
оливковій олії. Додати посічені чілі і часник 
і зціджене і дуже подрібнене тофу, трохи 
пізніше: перець, сіль, орегано і тимʼян. 
Смажити кілька хвилин.

2 Додати ячмінну кашу, квасолю, кукурудзу, 
все смажити приблизно хвилину, після чого 
додати помідори і ½ склянки відвару. Час від 
часу перемішувати. 

3 Коли каша вбере рідину, поступово доливати 
наступні дві порції відвару. Весь процес 
повинен тривати приблизно 15 хвилин. 

4 Перевірити, чи каша ідеально мʼяка, додати 
ще трохи солі, копченої паприки і за 
бажанням сушеного чілі (або каєнського 
перцю). 

5 Якщо ви любите експерименти, перед 
подачею можна додати 3 шматочки гіркого 
шоколаду і перемішати, щоб він цілком 
розтанув.

6 Якщо у вас є свіжий коріандр, обовʼязково 
посипте ним страву. Можна додати також 
трохи соку з лайму і мʼяке авокадо. 

Ячмінна каша  
з квасолею  
по-мексиканськи

СКЛАДОВІ
  1 шматок натурального 
тофу (можна 
приготувати без нього, 
але з ним ситніше:))

  1 ст.л. оливкової олії
  1,5 склянки овочевого 
відвару

  1 мала червона 
цибулина

  2 зубчики часнику
  ½ склянки сухої ячмінної 
каші

  ½ перцю чилі з 
кісточками

  1 консервна банка 
червоної квасолі

  ½ консервної банки 
кукурудзи

  1 консервная банка 
нарізаних помідорів

  велика дрібка орегано і 
тимʼяну

  ½ ч.л. копченої паприки
  сіль, перець, за 
бажанням сушене чілі, 
якщо ви любите дуже 
пікантні страви

  3 шматочки гіркого 
шоколаду – за бажанням

  можна також подати: 
четвертина лайму, 
свіжий коріандр, 
шматочки авокадо, 
ложка рослинної 
сметани
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Злити рідину з консервної банки, двічі 
промити квасолю холодною водою і насипати 
її у високу посудину. 

2 Додати решту складників: журавлину, 
нарізану зелень петрушки, сушені помідори, 
оливкову олію, велику дрібку солі і нарізаний 
перець чілі. Якщо ви любите пікантний смак 
– можна додати перець разом з кісточками, 
якщо ні, то краще їх не додавати. 

3 Все змішати у блендері до кремоподібної 
пасти. Якщо буде надто густа, долити 
ще трохи оливкової олії. Перевірити, чи 
достатньо солона і гостра, якщо ні, то додати 
спецій за смаком.

4 Подавати на свіжому хлібі, найкраще з 
помідорами чері і маринованими оливками.

Квасолева 
бутербродна 
паста з чілі і 
журавлиною

СКЛАДОВІ
  1 консервна банка 
червоної квасолі (у мене 
– приготованої на пару)

  2 ст.л. без гірки сушеної 
журавлини (попередньо 
залиті окропом)

  1 свіжий перець чілі
  кілька сушених 
помідорів – у мене  
4 великі

  нарізана зелень 
петрушки (за бажанням)

  сіль
  2 ст.л. оливкової олії
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Цибулю і грушу нарізати кубиками. На 
сковороді розігріти олію, посмажити на ній 
цибулю з гвоздикою, лавровими листками, 
дрібкою солі і перцю. В кінці смаження 
додати нарізану грушку і все разом тушити 
кілька хвилин, до приємної мʼякості 
складників.

2 Чорнослив залити окропом і відставити. 
3 Варену або консервовану (відціджену і 

промиту водою!) квасолю додати до цибулі 
і грушки (перед цим вийняти гвоздику і 
лаврові листки). Все разом ретельно змішати 
у блендері або пропустити через мʼясорубку. 
До цієї маси додати решту складових: 
соєвий соус, перець, сіль, подрібнений 
у часникодавці часник, мускатний горіх, 
гірчицю, сіль. Додати олію і вівсяні пластівці 
або панірувальні сухарі. Все ретельно 
перемішати, при потребі додати спеції.

4 Масу для паштету перекласти до змазаної 
олією форми для випікання кексів, зверху 
викладаємо, легко втискаючи, вимочений в 
окропі і відціджений чорнослив (цілий або 
нарізаний). Паштет пекти при температурі 
190 градусів протягом 35-40 хвилин. На 
останні 10 хвилин потрібно прикрити верх 
алюмінієвою фольгою, щоб він занадто не 
спікся і чорнослив не став гірким.

5 Витягнувши з духовки, потрібно дати йому 
вистигнути у формі для випікання.

Квасолевий 
паштет з 
чорносливом

СКЛАДОВІ
  2 консервні банки білої 
квасолі або така ж 
кількість вареної квасолі

  3 малі цибулини
  1 грушка
  жменя чорносливу
  свіжомелений чорний 
перець

  сіль
  3 малі зубчики часнику
  1 ст.л. гірчиці
  1 ст.л. майорану
  велика дрібка 
мускатного горіха

  3 гвоздики
  2 лаврові листки
  1 ст.л. соєвого соусу 
(можна взяти варіант без 
глютену)

  6 ложек панірувальних 
сухарів або мелених 
вівсяних пластівців 
(теж можна знайти без 
глютену)

  ⅓ склянки олії + трохи 
для смаження цибулі
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ПРИГОТУВАННЯ

1 Злити рідину і кинути квасолю у блендер.
2 Додати решту складників, крім олії. Змішуємо 

до гладкої маси.
3 До маси, постійно її перемішуючи у блендері, 

доливаємо повільно від ½ до цілої склянки 
олії, аж поки не отримаємо потрібну 
консистенцію.

4 Готовий майонез охолодити у холодильнику.

Майонез  
з квасолі

СКЛАДОВІ
  1 консервна банка 
квасоліi

  2 ч.л. столової гірчиці (з 
гіркою)

  2 ч.л. яблучного оцту
  1 ст.л. сиропу, 
наприклад, з агави або 
меляси (без гірки)

  ½ ч.л. чорної солі
  приблизно 1 склянка олії
  перець



25Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ

1 Зубчики часнику дрібно нарізати і злити воду 
з квасолі. 

2 Всі складові змішати у блендері до однорідної 
маси і додати приправи за смаком.

3 Подавати з пітою або крекерами.

Діп з квасолі
СКЛАДОВІ

  1 консервна банка білої 
квасолі

  2 зубчики часнику
  2 ложки лимонного соку
  5 ложки оливкової олії
  ¼ склянки нарізаної 
зелені петрушки

  сіль
  перець



27Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ

1 Квасолю замочити на ніч.
2 Наступного дня злити з квасолі воду і 

промити.
3 Варити квасолю у великій кількості води 

приблизно 60 хвилин або до моменту, коли 
окремі квасолини можна буде розімʼяти 
пальцями.

4 Зварену квасолю відцідити і промити. 
Перекласти до блендера, додати пасту тахіні, 
сіль, лимонний сік і часник і змішати все до 
гладкої пасти.

5 До отриманої маси повільно доливати 
воду, постійно перемішуючи. Маса почне 
змінювати колір і отримає потрібну 
консистенцію. Мішати хумус 2-3 хвилин або 
до моменту, коли вода повністю змішається 
з масою і все перетвореться на однорідний 
крем. Скуштувати і при потребі досолити.

6 Перекласти готовий хумус до миски, зробити 
ложкою вглиблення, в яке налити олію, 
посипати розмарином і меленим перцем.

Хумус з квасолі
СКЛАДОВІ

  1 склянка сухої білої 
квасоліi

  ¾ склянки світлої пасти 
тахіні

  ⅓ склянки води
  3 ст.л. лимонного соку
  3 зубчики часнику
  сушений розмарин
  кілька ложок олії 
  сіль і перець



29Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ

1 Розігріти духовку до 175 градусів.
2 Тим часом порізати шоколад на дрібні 

шматочки. 
3 Решту складових ретельно змішати у 

блендері. 
4 Додати до отриманої маси шоколад і 

викласти її на форму для випічки (20 см x 20 
см). 

5 Пекти приблизно 10 хвилин. 
6 Перед подачею потрібно почекати, поки 

повністю висохне.

Брауні з квасолі
СКЛАДОВІ

  1½ склянки чорної 
квасолі (вареної або 
консервованої)

  ⅔ плитки чорного 
шоколаду

  2 ст.л. какао
  ½ склянки пластівців 
швидкого приготування

  4-5 ст.л. кокосової олії
  5-6 ст.л. цукру
  порошок для печива
  дрібка солі



31Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ

1 Промити квасолю водою та відкинути на 
друшляк. Квасолю, шоколад, мигдальні 
пластівці та фінікі (або сироп) покласти в 
блендер, ретельно перемішати в пасту.

2 Формуємо трюфелі вологою рукою, 
обвалюємо їх в посипцi, даємо охолонути в 
холодильнику мінімум годину та подаємо їх з 
кавою!

Трюфелi з білої 
квасолі

СКЛАДОВІ
  1 консервна банка білої 
квасолі 

  1 плитка темного 
шоколаду, дрібно 
нарізаного

  180 г мигдальних 
пластівців

  3 ст. л. фініків або 
сиропу з клену чи агави

  трiшки промитої 
окропом кураги

  кокосова стружка 
або інше улюблене 
посипання: какао, горіхи, 
кунжут



33Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ

1 Фінікі заливаємо гарячою водою та 
відкладаємо на годину. Пізніше ми додамо їх 
до начинки.

2 Основа: Покладіть горіхи в кухонний комбайн 
і подрібніть їх у борошно. Підсушену 
кокосову стружку і підсмажені на сковороді 
до золотистого кольору вівсяні пластівці, 
також злегка подрібнити. Додати подрібнений 
банан, джем та інші інгредієнти. Все ретельно 
перемішати. Маса повинна мати фактуру 
глини. якщо вона буде занадто сухою, можна 
додати ще джем або банан. Викласти тісто у 
форму для тарту, розрівняти та сформувати 
бортик. Ви можете помістити його в 
холодильник під час приготування начинки.

3 Начинка: Налийте кокосове молоко в 
каструлю і поставте на вогонь, додайте 
шоколад і перемішайте до повного 
розчинення. Потім додайте раніше замочені 
фінікі (разом з водою, в якій вони були) і 
подрібнені боби. По закінченні додають 
лікер amaretto. Готову масу можна одразу 
вилити на підготовлене дно, розподіляючи 
рівномірно. Помістіть все в холодильник. 
Коли маса починає згущуватися – виймайте 
з холодильника, розкладіть зверху улюблені 
фрукти і прикрасьте, як вам подобається. 
Знову помістіть в холодильник. Тарт 
найкраще смакує наступного дня.

Шоколадний 
тарт

СКЛАДОВІ ДЛЯ ОСНОВИ
  1 склянка улюблених 
горіхів

  1 склянка вівсянки, 
обсмаженої на 
сковороді

  1 склянка кокосової 
стружки

  1 ст. л. какао
  1 банан
  2 ст. л. будь-якого 
варення (необов’язково)

  дрібка кориці
  дрібка солі

СКЛАДОВІ ДЛЯ 
НАЧИНКИ

  2 плитки темного 
шоколаду

  1 склянка сушених 
фініків без кісточок

  1 банку кокосового 
молока

  ½ консервної банки 
червоної квасолі 

  2 ст.л. лікеру amaretto 
(необов’язково)



35Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ

1 Рідину перелити у високу посудину і збити 
до густої піни. Для цього потрібно набратись 
терпіння, бо збивання цієї рідини забирає 
трохи більше часу, ніж збивання традиційної 
білкової піни. 

2 Далі, продовжуючи збивати, додати цукрову 
пудру. Збивати ще трохи і додати лимонний 
сік або яблучний оцет. 

3 Далі за допомогою кондитерського мішка або 
ложки викласти піну на форму для випікання. 

4 Пекти при 130ºC приблизно годину у духовці 
з конвекцією 100ºC, при потребі можна пекти 
на 20 хвилин довше.

Бізе з аквафаби
СКЛАДОВІ

  рідина з однієї 
консервної банки 
червоної або білої 
квасолі 

  1 склянка цукрової 
пудри 

  1 ч.л. лимонного соку 
або яблучного оцту 



37Страви з квасолi

ПРИГОТУВАННЯ

1 Шоколад розтопити на водяній пару. Додати 
цукор і мішати до отримання однорідної 
маси. 

2 Далі додати улюблене рослинне молоко – 
завдяки цьому мус матиме легшу і більш 
кремову консистенцію.  

3 В окремій мисці збити рідину з консервної 
банки у густу піну. Дещо охолоджений 
шоколад делікатно змішати з піною і 
перелити у мисочки. 

4 Покласти їх у холодильний мінімум на годину, 
щоб мус став густим. 

5 Найкраще смакує зі свіжими фруктами, мусом 
з манго або вершками з кокосового молока. 

Шоколадний 
мус

СКЛАДОВІ
  рідина з однієї 
консервної банки 
квасолі (приблизно  
125 мл)

  125 г гіркого шоколаду
  2 ст.л. цукрової пудри
  за бажанням: ½ склянки 
рослинного молока
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