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Słowem wstępu

Diety oparte o produkty roślinne stają się coraz bardziej popularne. Według badań 
IBRiS z lutego 2018 roku, 58% Polaków deklaruje zmniejszenie spożycia mięsa 
na rzecz produktów roślinnych. Miasta takie jak Warszawa czy Kraków przodują 
w rankingach miejsc przyjaznych wegetarianom i weganom. Celebryci i internetowi 
influencerzy wzmacniają roślinny trend, a weganizm wszedł do mainstreamu. 
Branża HoReCa dostrzega potencjał leżący w roślinnych daniach. Menadżerowie 
restauracji i szefowie kuchni nie tylko podążają za trendem, ale również go kreują 
- to budujące.

Jako kampania RoślinnieJemy wspieramy restauracje, bistra, kawiarnie, kantyny 
szkolne i pracownicze przy wprowadzaniu roślinnych dań do swojej oferty. 
Doradzamy w kwestii menu, pomagamy w promocji, we współpracy z szefami 
i szefowymi kuchni - naszymi ambasadorami, organizujemy szkolenia dla kucharzy. 
Już ponad 300 restauracji w całej Polsce wyszło naprzeciw zmieniającym się 
oczekiwaniom gości i dołączyło do kampanii!

DLACZEGO WARTO?
• Prawie 60% Polaków planuje ograniczyć spożycie mięsa na rzecz 
posiłków roślinnych1

• Ponad 10% młodych Polaków jest na diecie wegańskiej lub 
wegetariańskiej2

• Szefowie kuchni i pasjonaci gotowania tacy jak Jamie Olivier, Gordon 
Ramsay, Marcin Popielarz, Grzegorz Łapanowski dostrzegają i promują ten trend!

1 Badania firmy Ibris, 2018
2 Badania firmy Mintel, 2017
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Ty też otwórz się na to  
co nowe, smaczne i lżejsze 
- wprowadź do swojego menu  
wegańskie dania i desery.

W JAKI SPOSÓB NA TYM SKORZYSTASZ?
• wizerunkowo - wprowadzanie roślinnych doskonale wpisuje się w koncepcję 
biznesu odpowiedzialnego społecznie - tym prostym ruchem udowadniamy 
chęć dbania o: zdrowie gości, szacunek do ich wyborów żywieniowych, dbałość 
o środowisko. Badania przeprowadzone przez „The Veganizers“ dowiodły,  
że wprowadzenie roślinnych dań do menu najprawdopodobniej będzie wiązało 
się ze wzmożoną liczbą wzmianek i publikacji, dotyczących właśnie Twojej 
restauracji3, w mediach społecznościowych

• promocyjnie - wybranym przez nas kanałem RoślinnieJemy: strona www / 
Instagram / Facebook poinformujemy o Twoich roślinnych nowościach! Ponadto 
otrzymasz od nas specjalną, rozpoznawalną naklejkę na drzwi, która już od progu 
informuje gości, że w środku znajdą również w 100% roślinny posiłek lub deser

• finansowo - przykłady restauracji, z którymi współpracujemy pokazują, 
że przy odpowiednio skomponowanym roślinnym menu i promocji, ten ruch 
opłaca się również pod względem zwiększonego obrotu i liczby nowych gości. 

3 www.theveganizers.com/restaurants.html

https://roslinniejemy.org
https://www.instagram.com/roslinniejemy/
https://www.facebook.com/roslinniejemy/
http://www.theveganizers.com/restaurants.html


Niniejszy poradnik dla kucharzy, obsługi restauracji i menadżerów ma na celu 
wskazać jak bardzo ciekawe i smaczne może być roślinne gotowanie, oparte 
zarówno na łatwo dostępnych sezonowych produktach, jak i coraz ciekawszych 
zamiennikach tradycyjnych produktów mlecznych, mięsnych, jajecznych. 
Jest to duża dawka merytorycznej wiedzy i inspiracji, którą możecie Państwo  
wykorzystać do rozwoju własnej restauracji. 

Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do współpracy,

WERONIKA POCHYLSKA   MACIEJ OTRĘBSKI 
Head Of Development    Strategic Partnerships Manager
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Dieta roślinna, czyli jaka? 

Na czym bazujemy,  
co wykluczamy?

UWIELBIAMY
Większości z nas wydaje się, że dieta roślinna jest wiąże się z szeregiem wyrzeczeń, 
jednak można odkryć na niej mnóstwo nowych smaków i produktów. Bazę stanowią 
warzywa (świeże i strączkowe), owoce (świeże i suszone), pełne zboża, orzechy 
i pestki, kasze i ryże, zamienniki mięsa w postaci tofu, tempehu czy innych wyrobów 
sojowych, seitan (zamiennik mięsa z glutenu pszennego). Poza tym do wyboru 
mamy napoje roślinne, masła orzechowe, zioła, sałaty, śmietanki roślinne, gorzkie 
czekolady, całą gamę przypraw i olejów.

OSOBY NA DIECIE ROŚLINNEJ NIE JEDZĄ...
Jeść roślinnie/wegańsko to znaczy zastąpić w swojej diecie wszystkie produkty 
odzwierzęce na rzecz produktów roślinnych. Wegańskie dania nie zawierają 
zatem mięsa (wbrew pojawiającym się co jakiś czas osobliwym opiniom,  
ryby to też mięso), owoców morza, nabiału, jajek, miodu, żelatyny.

Taki sposób żywienia należy odróżnić od kuchni i diety wegetariańskiej, w której 
spożywa się jajka i nabiał. Należy też stanowczo podkreślić, że dieta wegańska 
nie jest również tożsama z dietą bezglutenową czy bezcukrową. Osoby dbające 
o sylwetkę i zdrowy styl życia często przechodzą na dietę roślinną, ponieważ 
prawidłowo zbilansowana dieta wegańska zapewnia szereg korzyści zdrowotnych.  
Choć podobne pobudki bardzo często kierują osobami na modnej diecie 
bezglutenowej czy bezcukrowej, produkty zbożowe i słodzone są jak najbardziej 
dozwolone na diecie roślinnej. 



DIETA ROŚLINNA A….
Dieta bezglutenowa - osoby chore na celiakię doznają przykrych objawów  
po spożyciu glutenu, białka występującego w niektórych zbożach: pszenicy, życie 
i jęczmieniu. Gluten nie jest składnikiem odzwierzęcym, można więc używać 
go, przygotowując wegańskie dania. Niektóre osoby łączą dietę bezglutenową  
(bez pszenicy) z wegańską (bez składników zwierzęcych).

Alergeny - laktoza i jaja są alergenami i jako takie, powinny zawsze być oznaczone 
w składach produktów spożywczych. Jeśli jednak w recepturze (w składzie) na dany 
produkt nie ma mleka, ale na opakowaniu znajduje się informacja o śladowych 
ilościach alergenu, produkt jest wegański. Śladowe ilości to informacja  
dla alergików np. o tym, że alergeny mogą znajdować się w tym samym 
zakładzie produkcyjnym, nie są przeszkodą dla osób na diecie roślinnej.

Składy produktów - wegańskie są wszystkie produkty, które nie zawierają 
składników pochodzenia zwierzęcego, m.in. mięsa, mleka, jaj, żelatyny, miodu. 
Niestety, produkty z dodatkiem serwatki w proszku czy margaryna 
z dodatkiem masła, nie są wegańskie. Nie dotyczy to informacji o śladowych 
ilościach (patrz: Alergeny).

Diety odchudzające - dieta wegańska może zostać zbilansowana jako dieta 
odchudzająca, ale mogą z niej korzystać również osoby, które np. uprawiają sporty 
lub chcą przybrać na wadze. Kaloryczność posiłku nie ma wpływu na to, czy będzie 
wegański - w kuchni roślinnej można, ale nie trzeba, unikać tłuszczy i słodzików.
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POWODY ROŚLINNEGO ŻYWIENIA
Powodów roślinnego żywienia jest bardzo wiele - począwszy od chęci zdrowszego 
odżywiania, przez troskę o los zwierząt hodowlanych, po względy środowiskowe 
czy smakowe. Nie każda osoba, która wybiera w 100% roślinne danie jest 
weganinem/weganką - na całym świecie przybywa tzw. „fleksitarian“, którzy 
ograniczają spożycie mięsa, nie chcąc określać się w pełni jako wegetarianie 
czy weganie, a raczej będąc otwartymi na różnorodność diet. Zgodnie 
z Amerykańskim Stowarzyszeniem Dietetycznym „odpowiednio zaplanowane 
diety wegetariańskie, w tym diety ściśle wegetariańskie, czyli wegańskie,  
są zdrowe, spełniają zapotrzebowanie żywieniowe i mogą zapewniać korzyści 
zdrowotne przy zapobieganiu i leczeniu niektórych chorób. Dobrze zaplanowane 
diety wegetariańskie są odpowiednie dla osób na wszystkich etapach życia, 
włącznie z okresem ciąży i laktacji, niemowlęctwa, dzieciństwa, dojrzewania, oraz  
dla sportowców“.

WZROST POPULARNOŚCI DIET ROŚLINNYCH
Produkty i dania roślinne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Badania 
wykonane w 2017 roku przez firmę Mintel wskazują na rosnącą popularność diety 
roślinnej wśród młodych Polaków. Ponad 10% z nich to weganie lub wegetarianie. 
Coraz więcej i głośniej mówi się o niekorzystnym wpływie spożycia mięsa  
na zdrowie człowieka. Według najnowszych badań doktora Waltera Willetta, 
profesora epidemiologii i żywienia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu 
Harvarda, co najmniej 200 tys. ludzi rocznie mogłoby uniknąć przedwczesnej 
śmierci dzięki wyłączeniu z diety mięsa. Zwiększone zainteresowanie roślinnymi 
alternatywami jest w Polsce coraz bardziej widoczne: według sondażu Instytutu 
Badań Rynkowych i Społecznych, realizowanego w lutym 2018 roku w ramach 
kampanii „RoślinnieJemy“, 57,8% Polaków planuje ograniczyć konsumpcję 
produktów mięsnych na rzecz ich roślinnych alternatyw. 
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– Popularność diet roślinnych rośnie w siłę, co związane jest z poszukiwaniem przez 
ludzi zdrowego stylu życia. To trend, który może mieć bardzo pozytywny wpływ  
na nasze zdrowie – mówi Grzegorz Łapanowski, założyciel fundacji Szkoła 
na Widelcu, działającej na rzecz poprawy jakości żywienia dzieci w szkołach 
i przedszkolach – Warto edukować w tym kierunku przyszłe pokolenia i pokazywać, 
że pomimo naszej mięsnej kultury, warto stawiać na maksymalne wykorzystanie 
warzyw i owoców – dodaje.

ROŚLINNE PONIEDZIAŁKI 
Roślinne Poniedziałki to akcja prowadzona od stycznia 2018 roku w ramach 
kampanii Roślinniejemy i przy współpracy z ogólnoświatowym ruchem Meatless 
Monday. To właśnie za sprawą Bezmięsnych Poniedziałków, u nas nazwanych 
Roślinnymi, coraz więcej ludzi na świecie ogranicza spożycie mięsa. Żyjemy 
w czasach, w którym zmniejszenie konsumpcji produktów odzwierzęcych jest 
nie tylko łatwe, ale przede wszystkim dobre dla naszego zdrowia i dobra planety. 
Właśnie dlatego co tydzień zachęcamy do podjęcia wyzwania. Zapraszamy  
do zasmakowania diety roślinnej w każdy poniedziałek - w domach, restauracjach, 
szkołach, biurach, wszędzie! Podpowiadamy gdzie szukać produktów, jak robić 
zakupy, co ugotować i gdzie zjeść poza domem. Pokazujemy miejsca i ludzi, którzy 
włączają się w naszą akcję, żeby pokazać, że nie trzeba rezygnować ze swoich 
przyzwyczajeń i przyjemności, jednocześnie jedząc roślinnie! 

Zależy nam na tym, by ideę Roślinnych Poniedziałków wspierali zarówno 
szefowie kuchni i blogerzy, jak i dziennikarze, dietetycy, politycy, influencerzy,  
a co najważniejsze - „zwykli“, najważniejsi w całym zamieszaniu ludzie. To właśnie 
nasi obserwatorzy co tydzień wrzucają do mediów społecznościowych zdjęcia 
swoich wegańskich potraw oznaczone hashtagiem #roslinneponiedzialki, które 
znacząco wpływają na wzrost popularności całej akcji.



AMBASADORZY
Ambasadorzy Roślinnych Poniedziałków (Meatless Monday) na świecie to m.in. 
Jamie Olivier, Woody Harreson, Jose Pizarro czy Paul McCartney. W gronie 
polskich ambasadorów, które stale się powiększa są m.in.: Grzegorz Łapanowski, 
Marcin Popielarz, Viola Urban, Tomasz Olewski, Ewelina „Lelcia“ Budzyńska, 
Maria Przybyszewska. Więcej na stronie www.roslinniejemy.org/ambasadorzy.

Jak restauracje  
mogą włączyć  
się w akcję  
Roślinne  
Poniedziałki? 

Na przykład, właśnie tego dnia proponując:

• Całkowicie roślinne menu

• Rozszerzone roślinne menu

• Rabat na dania i desery roślinne 

• Rabat na roślinny zestaw dnia 

https://roslinniejemy.org/ambasadorzy
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Rady szefów kuchni

MAJA WIROWSKA
Pochodzi z rodziny, w której nie jadało się mięsa.  
To dzięki niej szybko zaczęła interesować się kuchnią 
bezmięsną, a później w pełni roślinną. Zaczynała  
od realizowania małych zamówień na ciasta i cateringi, 
później doświadczenie zdobywała kolejno w Kępa Cafe, 
Dolce&Vegan, jako szefowa kuchni w Ambasadzie, 
Organithece, Vegelabbie oraz przygotowując 
autorskiego menu dla Leonardo Verde, gdzie spełniała 
się do czasu możliwości rozpoczęcia nowej przygody. 

Zrozumiała, że kreatywne, roślinne gotowanie to jej droga. Teraz ma zostać szefową 
kuchni w nowo powstającej Klubokawiarni No Problem, gdzie będzie można zjeść 
jej autorskie dania. Jednocześnie współpracuje z Ulala Chef oraz prowadzi szkolenia 
dla gastronomii.

RADA OD MAI: 

„Główna wskazówka, jakiej chciałabym udzielić osobom zaczynającym przygodę 
z kuchnią roślinną - nie należy traktować produktów pochodzenia roślinnego 
jedynie jako dodatków do dań. Warto spojrzeć na nie w bardziej kreatywny sposób, 
zastanowić się, co z jakiego produktu da się ‚wyciągnąć’, jakie połączenia smakowe 
możemy zastosować, jak pobawić się teksturą i kolorem. Nie należy traktować 
kuchni wegańskiej jako totalnie oddzielnej dziedziny gotowania, a raczej przenieść 
dotychczasową wiedzę i przyzwyczajenia na produkty pochodzenia roślinnego. 
Warto zacząć od zdobycia wiedzy na temat zamienników odzwierzęcych produktów 
- wszelkie ograniczenia dotyczące roślinnej kuchni znikną wraz ze świadomością 
nowych możliwości.“
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GRZEGORZ ŁAPANOWSKI
Kucharz, aktywista i miłośnik dobrej, sezonowej 
kuchni. Założyciel Fundacji Szkoła na widelcu 
i właściciel Food Lab Studio oraz Food Lab 
Mini, dwóch studiów kulinarnych, w których 
cyklicznie odbywają się warsztaty dedykowane 
miłośnikom kuchni roślinnej. Ambasador 
Roślinnych Poniedziałków.

RADA OD GRZEGORZA:

„Kuchnia roślinna wydaje się być przede 
wszystkim kuchnią mądrą. Po pierwsze 
pozytywnie wpływa na zdrowie, o czym 
coraz częściej mówią specjaliści, ale jest 
również przyjazna dla środowiska. W tym 
kontekście uznawana jest za dietę przyszłości. 
Warzywa są fundamentem piramidy 
zdrowego żywienia, co powoli przenika 
nie tylko do powszechnej świadomości, 
ale także przekłada się na działania największych szefów kuchni. Coraz częściej  
to nie mięso jest podstawą ich dań. Innym atrakcyjnym aspektem kuchni wege jest 
jej różnorodność, a ta skłania nas do ciągłych poszukiwań, eksperymentowania 
i poznawania nowego. Składników, smaków, aromatów, technik kulinarnych.  
Każda dobra kuchnia zaczyna się od dobrego produktu, w przypadku diety roślinnej 
jakość warzyw,owoców, ziół i nasion ma fundamentalne znaczenie. By wybierać 
najlepiej, warto jest sięgać po produkty świeże, sezonowe, lokalne, w miarę 
możliwości pochodzące z upraw ekologicznych. Znajdź swoje ulubione miejsca 
i kupuj warzywa i owoce od sprawdzonych dostawców. Próbuj tego, czego nie znasz.  
To będzie początek Twojej kulinarnej przygody.“
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MARIA PRZYBYSZEWSKA
Określa się jako 98% plant based  
- gotuje wegańsko, z uwielbieniem  
dla kuchni polskiej, arabskiej 
i azjatyckiej. Do niedawna szefowa 
kuchni warszawskiego Youmiko Vegan 
Sushi, obecnie związana z restauracją 
Opasły Tom. Odbyła praktyki 
w kopenhaskiej Nomie. Ambasadorka 
Roślinnych Poniedziałków.

RADA OD MARII: 

„Weganizm i wegetarianizm to nie 
są fanaberie czy wymyślne diety, 
to po prostu codzienność. Każdy 
dobry kucharz powinien znać między 
nimi różnice i umieć przygotować 
podstawowe przepisy. Nie bójcie się 
korzystać z przepisów z innych krajów, 
zwłaszcza tych w których te diety  
to codzienność! Bogactwo świata 
roślin jest zadziwiające.“
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MALIKA 
Szefowa kuchni, inicjatorka plenerowych kolacji z cyklu  
„Stolik z widokiem“. Fascynuje ją ogień i związane z nim 
techniki gotowania, oraz przyprawy, które sklasyfikowała 
i opisała w swojej książce „Przyprawy“. Dwukrotnie 
nominowana przez Gault&Millau do nagrody Kobieta – Szef 
Kuchni. Finalistka I edycji Top Chef Polska. Lauretka Hermesa 
2017 w kategorii Osobowość Roku w Gastronomii. Od marca 
2013 roku prowadzi w Gdyni restaurację „Malika“, której 
kuchnia opiera się na wyrazistych smakach Afryki Północnej 
oraz tęsknocie za słońcem i ogniem. W menu restauracji 
jest znajdują się tradycyjne dania kuchni Maghrebu, 
przeplatane kuchnią francuską. Regularnie prowadzi w niej 
warsztaty kulinarne. Wiosną tego roku otworzyła w Gdańsku 
Machinę Eats&Beats, w której prowadzeniu uczestniczy cała  
jej rodzina. To koncept oparty na otwartości i gościnności.

RADA OD MALIKI:

„Gotowanie warzywami to przyjemna i kreatywna praca. Komponując przepisy 
kuchni roślinnej, zaczynam od sięgnięcia po smaki: słodkie (marchew i batat), 
wytrawne (pomidor i papryka), ostre (imbir i czosnek), orzechowe (pietruszka 
i seler) oraz po wiele innych, którymi obdarzyła nas natura. Kolejnym krokiem 
jest gotowanie kolorem. Jedno z drugim jest ściśle powiązane. Kuchnie orientalne 
obfitują w inspiracje na warzywne dania, a tradycje kuchni polskiej w sposoby  
ich konserwowania jak solenie, kiszenie, piklowanie. Moim ulubionym sposobem  
na rozpoczęcie kreacji dania warzywnego jest spojrzenie na produkt z każdej 
możliwej perspektywy. Co można zrobić z rzodkiewką? Zetrzeć, ugotować, ukisić, 
upiec, marynować, poddać temperaturom niskim i wysokim - każde podejście 
zmienia jej smak i pozwala bawić się talerzem.“
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MARCIN POPIELARZ
Niespełna 30-letni szef kuchni, którego 
umiejętności kulinarne zdążyły zostać zauważone 
i docenione m.in. przez jurorów światowego 
konkursu S. Pellegrino Young Chef i polskiego 
przewodnika Gaullt&Millau. Na co dzień Szef 
kuchni Restauracji „Biały Królik“ w Gdyni,  
od niedawna ambasador naszej akcji Roślinne 
Poniedziałki.

RADA OD MARCINA: 

„Korzystajmy z całej palety roślinnych 
produktów - od kasz, poprzez wszystkie 
rodzaje skrobi, warzywa, owoce, zioła. Nie 
zapominajmy o sztuce przetwarzania warzyw: 

o blanszowaniu, odpowiednim chłodzeniu, podgrzewaniu, kiszeniu. Dobrze 
ugotowane i spreparowane warzywa dają wielka frajdę w gotowaniu i jedzeniu. 
Odpowiednie preparowanie warzyw na „krótko“ (krótkie fermentowanie, solenie, 
kompresowanie, blanszowanie, marynowanie) pozwala uzyskać zaskakujące 
efekty przy zachowaniu pełnej wartości odżywczej oraz naturalną strukturę 
warzyw. Najważniejsze, by zawsze dokładnie pilnować czasu. Przykładowo, dużego 
szparaga blanszujemy zawsze przez 2 minuty, małego - minutę, zawsze w mocno 
osolonej wodzie, zawsze z przerzuceniem do dużej ilości wody z lodem. Później 
podgrzewamy go w oliwie z odrobiną czosnku i wywaru warzywnego - to bardzo 
proste zasady, które pomagają wydobyć pełnię smaku warzyw.“

WYWIAD Z MARCINEM POPIELARZEM...
...o szacunku do lokalnych produktów, wzroście popularności dań roślinnych 
i niebanalnych pomysłach na wegańskie menu.
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Dlaczego idea Roślinnych Poniedziałków jest Ci bliska?

Nie wyobrażam sobie dania serwowanego bez ok. 60% zawartości warzyw, wszystkie moje 
dania są serwowane z silnie warzywnym garniszem, lubię podkręcać smaki warzyw, bawić się 
ich aromatem. Od strony biznesowej najlepiej sprzedaje się warzywa, nie potrzeba dużo energii 
i pracy, by je przyrządzić, nie są drogie. Dobrze przyrządzone warzywo może kosztować tyle 
samo co mięso. Strona smakowa, biznesowa, ideologiczna świetnie się tu łączy. Nigdy nie 
wyprę się tego, że w swojej kuchni serwuję też mięso, ale mam świadomość, że ilość energii 
potrzebnej do jego wyprodukowania jest ogromna. Właśnie dlatego po pierwsze - szacunek  
do całego produktu, po drugie - zawsze większość roślinnych składników na talerzu, po trzecie 
- otwartość na wegańskie dania w menu.

Czy w ostatnich latach zauważyłeś różnicę w postrzeganiu weganizmu w branży HoReCa?

Tak, to całkowicie się zmienia. W soboty mamy co najmniej 3-4 stoliki, przy których ktoś z gości 
jest na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, witariańskiej czy bezglutenowej. To zdecydowanie 
przekłada się na styl gotowania w kuchniach restauracyjnych. Łatwiej jest przewidzieć coś 
wcześniej, jeśli wiemy jakie jest zapotrzebowanie, niż tworzyć dania od ręki. Zdarzało się, 
że przygotowywaliśmy całe menu weselne witariańskie - bez paczkowanych produktów, 
z określonymi warzywami. Nie boimy się żadnych wyzwań i nawet przy takich dietach 
przygotowujemy 12 pełnych dań. Szczerze mówiąc dla mnie to frajda i coś prostszego niż 
gotowanie z mięsa. A proszę wierzyć - przykładowo consommé       ze skórki pieczonego ziemniaka 
potrafi być pełne smaku umami i zrobić duże wrażenie. Nigdy nie zrozumiem, jak na imprezach 
okolicznościowych można nie oferować wegańskich dań albo serwować warzywa z wody czy 
rozgotowane kotlety sojowe. Kuchnia roślinna jest naprawdę bardzo bogata i szkoda marnować 
jej potencjał.

Danie wegańskie, którym przekonałbyś kogoś do kuchni roślinnej lub podjęcia wyzwania 
Roślinnych Poniedziałków?

Zaserwowałbym menu, które przygotowałem na kolację w ramach Festiwalu Transatlantyk.  
To uczta inspirowana kuchnią izraelską, w stylu Aszkenazi – europejskich Żydów, mieszkających 
w Polsce przed II Wojną Światową. I tak, na talerzach podałbym m.in.: galaretkę warzywną 
w kształcie gwiazdy, z olejem rydzowym i grzankami – zrobioną z gazpacho warzywnego  
na bazie octu jabłkowego; hummus  z kiszonego grochu z gotowanym w soku pomarańczowym 
karczochem; polskie pomidory spod Grudziądza z musem z hibiskusa.  

Cały wywiad dostępny w dziale „Dla branży“ na stronie www.roslinniejemy.org.

http://www.roslinniejemy.org
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Zainspiruj się

Przykłady lokali, które z sukcesem dołączyły do kampanii

MEET & FIT - SLOW FOOD
W grudniu 2017 roku sieć burgerowni Meet & Fit - Slow Food we współpracy 
z kampanią Roślinniejemy wprowadziła do oferty swoich lokali rozmieszczonych 
na terenie całej Polski wyjątkowe roślinne burgery. Ich skład współtworzony był 
z udziałem klientów sieci w wyniku konkursu na najbardziej kreatywną kompozycję 
składników. Aktualnie w ofercie sieci znajduje się 7 różnych smaków, między innymi: 

WEGAŃSKA AZJA

(Bułka, sałata, burger z kalafiora, 
warzywa w tempurze, ogórek zielony, 
mango, sos teriyaki, sezam)

VEGGIE BBQ

(Bułka, rukola, burger z czerwonej 
fasoli, ser cheddar wegański, 
pomidor, ogórek kiszony, jalapeno, 
sos BBQ, prażone pestki dyni)
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PIEKARNIA LUBASZKA
Piekarnia Lubaszka już od 73 lat wypieka dla 
mieszkańców Warszawy zdrowe pieczywo 
na naturalnym zakwasie, bez sztucznych 
dodatków, spulchniaczy i wzmacniaczy 
smaku. Jako jedna z pierwszych w Polsce 
połączyła piekarnictwo z cukiernictwem. 

Na początku 2017 roku firma zdecydowała 
się także odpowiedzieć na prośby klientów 
i włączyła do swojej oferty nowe, roślinne 
pączki. Pączki te przygotowywane  
są ze składników roślinnych, napełnione 
nadzieniem malinowym, smażone  
na oleju roślinnym, udekorowane lukrem 
i prażonymi płatkami migdała. 

Większość rodzajów wypiekanego 
przez  Lubaszkę pieczywa nie zawiera 
składników pochodzenia zwierzęcego, 
a w czasie obowiązywania oferty świątecznej 
w sprzedaży znajduje się babka wegańska. 
Jej wypieki zakupić można w 51 punktach 
na terenie całej Warszawy.
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RESTAURACJA BIAŁY KRÓLIK
Biały Królik to wykwintna gdyńska restauracja serwująca dania kuchni regionalnej 
w nowoczesnym wydaniu. Specjalnością Białego Królika są receptury opierające 
się na lokalnych produktach. 

Restauracja z dumą wspiera lokalne gospodarstwa, kupując naturalne, świeże 
i pełnowartościowe składniki od wyselekcjonowanych producentów. W ich menu 
znaleźć możemy między innymi kilka opcji dań roślinnych.

LETNIE BURAKI GLAZUROWANE CZARNYM BZEM / ZIEMNIAK Z OGNISKA
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KAWIARNIA RETRO
Retro już od otwarcia (w 2011 
roku) miała w swoim menu opcje 
wegańskie - początkowo tylko 
w formie różnorodnych napojów 
roślinnych do kawy, ale wkrótce także 
roślinnych deserów. Szczególnie 
dużą popularność zdobyły jagielniki - 
mango, snickers, bounty, piernikowy, 
klonowy czy biała czekolada; 
nerkowniki i desery jaglane oraz tapioki 
w słoikach. Spora część deserów jest 
wykonana z produktów naturalnie 
bezglutenowych / certyfikowanych 
bezglutenowych oraz bez białego 
cukru/bez cukru, słodzona syropem 
klonowym, daktylami, ksylitolem lub 
cukrem kokosowym. W Retro zjemy 
również śniadania w wersji roślinnej. 

Owsianka na mleku migdałowym 
z różnymi sezonowymi dodatkami, 
domowa granola z jogurtem 
kokosowym czy kanapki z pasztetem 
jaglano-soczewicowym budzą takie 
samo zainteresowanie naszych gości, 
jak opcje tradycyjne - przyznaje 
właścicielka i menadżerka lokalu, 
Michalina Patrzałek. 
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RESTAURACJA I HOTEL GRINGO
GRINGO to rodzinna restauracja oraz kameralny hotel w Pile, otwarty w 2006 
roku. Współwłaścicielka - Małgorzata Hass - przyznaje, że w ostatnich latach 
wzrost zainteresowania roślinnymi wersjami dań pozytywnie ją zaskoczył, dlatego 
zdecydowała się na podjęcie współpracy z naszą kampanią. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom gości, obok propozycji wegetariańskich w menu restauracyjnym, 
GRINGO wprowadziło sezonowe wkładki, w których zawsze znajdują się pozycje 
wegańskie. I tak goście restauracji mieli okazję zajadać się m.in. pierogami z kaszą 
gryczaną, grzybami i karmelizowaną marchewką z sosem orzechowym, roślinną 
moussaką z bakłażanem zapiekaną w sosie beszamelowym, czy tortillą z falafelem, 
mango i sosem miętowym. Na zdjęciu danie z roślinnego menu jesiennego.

SPAGHETTI Z DYNIĄ I PODGRZYBKAMI
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Roślinne czy wegańskie?

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW
Badania w London School of Economics pokazały, że produkty oznaczone 
symbolem „v“ (vegan), przeniesione z działu z produktami dla wegetarian  
do głównego działu z żywnością, zwiększyły swą sprzedaż ponad dwukrotnie (56%)! 

Rekomendujemy firmom, aby unikały wszelkiego znakowania produktów literą 
„v“, a zamiast tego skupili się na walorach zdrowotnych produktu oraz takich 
informacjach, jak zawartość białka itp. – mówi założyciel Good Food Institute, 
Bruce Friedrich. 

Friedrich dodaje również, że znakowanie produktów jako „wegański“ czy też 
„wegetariański“ jest odbierane przez ludzi jako produkt przeznaczony jedynie 
dla wegan lub wegetarian. Wiele największych firm w Stanach Zjednoczonych 
podąża za tą radą. Dla przykładu, na produktach firmy Gardeja możemy zobaczyć 
takie oznakowania produktów jak „meat-free“ oraz „plant-based“, dodając  
do tego małe oraz słabo widoczne „v“ na opakowaniu. Podobnie sprawy mają 
się w przypadku firmy Hampton, która na swym wegańskim majonezie nie używa 
żadnego specjalnego oznakowania.

Friedrich podkreśla, iż działając w ten sposób, jest mało prawdopodobnym,  
że sprzedaż produktów wegańskich spadnie: Weganie są zdeterminowani,  
aby znaleźć każdy właściwy dla nich produkt – nie potrzebują do tego specjalnych 
oznakowań – mówi.4 

4 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-free-sales
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A CO Z MENU?
Czy wprowadzając roślinne dania do menu, musimy decydować się na osobną 
kartę i wytłuszczony napis „wegańskie“? Zdecydowanie nie. Jak pokazują powyższe 
badania LSE, nie powinniśmy traktować nowej, wegańskiej oferty, jako czegoś 
osobnego, bardzo wyjątkowego i „innego“. Szczególnie w czasach, gdy wegan, 
wegetarian i osób redukujących spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego 
ciągle przybywa. Subtelny listek, inny kolor czcionki, czy dopisek „zapytaj obsługę 
o wegańskie/roślinne dania“ w zupełności wystarczy. Im bardziej naturalna,  
nie odbiegająca od standardowej karty dań, informacja o wegańskich pozycjach, 
tym większa szansa sprzedaży i popularyzacja nowych propozycji również wśród 
gości na dietach „tradycyjnych“. 

SZUKAJCIE (BADAŃ), A ZNAJDZIECIE!
Badania przeprowadzone w 2017 roku przez firmę Mattson wskazują,  
że określenie „roślinne“ w porównaniu do terminu „wegańskie“ kojarzy  
się konsumentom jako zdecydowanie bardziej zdrowe, smaczne i przystępne. 
W tym przypadku, podobnie jak Bruce Friedrich, mamy na myśli klientów, którzy 
przychodzą na zakupy/do restauracji bez konkretnego planu, a naszą jedyną 
bronią w walce o ich zainteresowanie jest etykieta lub karta dań. Inaczej sprawa  
ma się w przypadku promocji wegańskiej oferty w dedykowanych reklamach 
i mediach społecznościowych. Precyzyjne ustalenie grupy docelowej, do której trafi 
reklama naszych nowych dań, współpraca z influencerami czy lokalnymi mediami 
pomoże przyciągnąć do lokalu wegan i wegetarian, którzy, jak podkreśla Friedrich, 
są bardzo zdeterminowani, by znaleźć i spróbować roślinnych nowości. Sprytne 
połączenie tych dwóch - zewnętrznej i wewnętrznej - strategii marketingowych 
z pewnością zaowocuje wzrostem wyników sprzedaży. Nigdy nie zapominajmy 
jednak, że nawet najbardziej błyskotliwy marketing nie obroni dań (czy to mięsnych, 
czy roślinnych), jeśli najpierw nie zrobi tego smak.



Kuchenny elementarz roślinnego gotowania

PRZYPRAWY
Jak w każdej innej kuchni, odpowiednio przyprawione dania są podstawą sukcesu 
- osoby na diecie wegańskiej oczekują dań pełnych smaku i charakteru. Na dobre 
rozstajemy się z mitem mrożonych warzyw posypanych bułką tartą. W kuchni 
roślinnej znajdziemy kilka przypraw, które odpowiadają za maksimum smaku 
przygotowywanych potraw. Oto główne z nich:

• kmin rzymski - bardzo aromatyczna przyprawa o lekko gorzkawym smaku, 
której szczypta dodaje charakteru daniom typu curry. Występuje w formie 
ziaren, jak i zmielonej. Kumin nadaje się zarówno do przyprawiania zamienników 
mięs, warzywnych gulaszów i potrawek, sosów pomidorowych i marynat,  
jak również do posypania nim chleba czy pity.

• sos sojowy - również odpowiada za smak umami. Idealny do sosów, zup, 
burgerów, bigosów, dań azjatyckich i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest „mięsny“ 
charakter potrawy. 

• płatki drożdżowe - kluczowe w diecie roślinnej ze względu na wydobywanie 
piątego smaku „umami“, typowego dla serów czy mięs. Doskonałe do wszelkich 
potraw „seropodobnych“ - twarożków, pesto, włoskich sosów, past do chleba. 
Połączone ze zmielonymi migdałami świetnie imitują parmezan.

• wędzona papryka - czyli najlepsze źródło wędzonego aromatu 
w kuchni roślinnej (do dyspozycji jest również droższy i trudniej dostępny 
dym wędzarniczy). Wywodząca się z Hiszpanii i Meksyku krwisto-czerwona 
przyprawa, która doskonale sprawdza się w daniach kuchni meksykańskiej,  
np. kultowym chilli sin carne.
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• ostre przyprawy - pieprz kajeński, płatki chilli, sos sriracha, różne rodzaje 
pieprzu. Gotując roślinne dania należy pamiętać, że zamawiający je goście 
często oczekują dań pełnych charakteru, tak jak wszyscy inni konsumenci. Jedni 
lubią bardziej delikatne - inni nawet bardzo ostre. Zawsze warto mieć w menu 
choć jedno ostrzejsze danie lub opcję bardziej pikantnego przyprawienia dań  
ze standardowej karty. 

• czarna sól (kala namak) - sól o bardzo charakterystycznym, jajecznym 
smaku i zapachu. Świetna do przyprawienia wegańskiego majonezu czy pasty 
bezjajecznej ze szczypiorkiem. 

• kurkuma - znana głównie jako świetny naturalny barwnik, świetna  
do przyprawienia i nadania koloru tofucznicy, omletom, majonezom 
roślinnym. Świetnie smakuje w daniach indyjskich oraz jako składnik marynaty  
do zamienników mięs. Odrobina kurkumy dodana do roślinnego rosołu nada  
mu złocisty kolor i ciekawszy aromat. 

ZAMIENNIKI MIĘSA 
Jak wcześniej wspominaliśmy, powody zwrócenia się ku diecie roślinnej oraz 
ograniczaniu spożycia mięsa mogą być różnorodne. Faktem jest, że większość 
osób na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej jadła w przeszłości mięso, a nawet 
doceniała jego smak. Szereg przypraw i produktów oraz kreatywność kucharzy 
często pozwala odtworzyć mięsne, przyjemnie kojarzące się smaki, w oparciu 
o 100% roślinne produkty - w dużej mierze to kwestia odpowiedniego przyprawienia. 
Znakomitymi zamiennikami mięsa, także jeśli chodzi o wartości odżywcze, mogą być:

• kasze i warzywa - Tak, można przyrządzić doskonałe „mielone“ z soczewicy, 
kalafiora czy kaszy jaglanej. Klucz tkwi w przyprawach i umiejętności nadania 
odpowiedniej struktury. Co do kalafiora - „steki“ z tego warzywa robią prawdziwą 
furorę w Internecie!
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• tofu - to rodzaj sojowego twarożku wytwarzanego z sojowego mleka, 
zamiennik mięsa, sera i jajek, produkowany na bazie ziaren soi. Przy wysokiej 
zawartości białka zawiera jednocześnie niewiele tłuszczu, dzięki czemu nie może 
go zabraknąć w żadnej zdrowej diecie. Obecnie można je znaleźć w każdym 
większym supermarkecie. Idealne do twarożków, dań typu curry i miso, 
szaszłyków, kotlecików, a w odpowiedniej marynacie - jako zamiennik mięsa 
w czystej postaci.

• tempeh - nieco droższy od tofu, ale wytwarzany z całych ziaren soi, przez 
 co jest bardzo odżywczy i pełnowartościowy. 

• kotlety, kostki i granulaty sojowe - bardzo tanie produkty, które wymagają 
doskonałego przyprawienia, ale są ku temu o tyle wdzięczne, że świetnie chłoną 
aromaty. Z granulatu można przyrządzić pyszne wegańskie bolognese, z kostki 
„kurczaka“ do curry, a z kotletów… roślinne schabowe!

• jackfruit - w Polsce spora nowość, owoc drzewa bochenkowego z rodziny 
morwowatych, występujący w Azji Południowej, Południowo-wschodniej i Afryce. 
Dostępny w sklepach internetowych, dużych marketach, sklepach ze zdrową 
i roślinną żywności. Warto spróbować choćby z ciekawości, bo odpowiednio 
przyprawiony do złudzenia przypomina „szarpane mięso“.

• seitan - wytwarzany jest z mąki pszennej, a odpowiednio przyrządzony 
smakiem i zapachem bardzo przypomina mięso. Jest bogatym źródłem białka, 
które z powodzeniem zastąpi białko zwierzęce. 



28 | MATERIAŁY KAMPANII

ZAMIENNIKI NABIAŁU
Nabiał to jeden z podstawowych składników tradycyjnej diety. Na szczęście żyjemy 
w czasach, w których roślinne odpowiedniki nabiału stają się coraz łatwiej dostępne. 
Napoje sojowe, owsiane, czy migdałowe, praktycznie w 100% odpowiadają 
funkcjom mleka w przepisach - na ich podstawie można przyrządzać zarówno 
wytrawne, jak i słodkie dania. Warto również pochylić się nad mlekiem kokosowym 
- to produkt, który świetnie sprawdza się w deserach (polecamy bitą śmietanę  
na mleku kokosowym!), jak i daniach kuchni azjatyckiej.

W hurtowniach można znaleźć roślinne odpowiedniki śmietany (Valsoia, Alpro), 
jogurtów (Jogurty Magda - seria PlantOn, Alpro, Joya, Soyade), czy serów 
(Violife).

• „mleka“ - czyli napoje roślinne, np.: sojowe, owsiane, migdałowe, ryżowe, 
słonecznikowe, orkiszowe, kokosowe i wiele innych. Tego rodzaju roślinny 
„nabiał“ można kupić w gotowej formie - w kartonikach, butelkach i puszkach,  
ale z powodzeniem (i to dużo tańsza wersja!) można zrobić je w domu - wystarczy 
blender i gaza.

• śmietanki - z łatwością można przygotować je na bazie powyższych mlek, 
dodając olej i sok z cytryny.

• jogurty - coraz łatwiej dostępne w sieciach handlowych są jogurty na bazie 
mleka kokosowego i sojowego. Można kupić je zarówno w wersji naturalnej,  
jak i owocowej. Jogurty roślinne w najbardziej przystępnej cenie można zakupić 
w hurtowni Urban Vegan lub w trakcie promocji na jogurty Joya i PlantOn w Lidlu/Netto.
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• sery - ostatnio wegańskie żółte sery pojawiają się w dużych sieciach 
handlowych, takich jak Auchan czy L’eclerc, można je zakupić również 
w hurtowniach z roślinną/zdrową żywnością, sklepach internetowych itp. 
Najbardziej znany producent zamienników sera na rynku to obecnie Violife, który 
proponuje zarówno sery twarożkowe do smarowania, wegańską fetę, parmezan, 
czy klasyczny żółty ser do pizzy. W tym punkcie warto wrócić do przypraw,  
bo płatki drożdżowe również doskonale imitują serowy aromat. Doskonałe sery 
toczone z nerkowców produkuje rodzinna manufaktura „Wege Siostry“.

• sos beszamelowy - w kuchni roślinnej bez problemu przyrządzimy  
go wlewając do rondla łyżkę oleju lub roślinnej margaryny typu Alsan i dodając 
do niej 2 łyżki mąki. Mieszamy trzepaczką, przygotowując tzw. zasmażkę 
i ciągle mieszając dodajemy 220 ml niesłodzonego mleka roślinnego (najlepiej 
sojowego), do czasu aż zgęstnieje. Doprawiamy solą, białym pieprzem i gałką 
muszkatołową. 

• twarożki - ze słonecznika, z tofu, z nerkowców czy migdałów - jest ich cała 
gama! Ze względów ekonomicznych szczególnie polecamy taki zrobiony pół  
na pół ze słonecznika i naturalnego lub bazyliowego tofu - słonecznik namaczamy 
w wodzie przez całą noc, a później blendujemy go razem z tofu, sokiem z cytryny, 
solą i pieprzem, dodajemy posiekany szczypiorek, koperek i opcjonalnie - drobno 
pokrojonego świeżego ogórka i rzodkiewkę. 

• feta - Tofu feta jest banalnie łatwa w przygotowaniu i doskonale sprawdza 
się w wegańskich sałatkach i koreczkach. Do jej przygotowania potrzebujemy 
sok z cytryny, wodę z ogórków kiszonych, sporo soli, płatków drożdżowych, 
czosnek, oliwę i oczywiście tytułowe tofu. Do dużego słoja wlewamy wszystkie 
składniki zalewy, mieszamy i do środka wrzucamy tofu pokrojone w kostkę tak, 
by całe było zanurzone w zalewie. Słoik zakręcamy i wstawiamy do lodówki  
na całą noc, jemy już na drugi dzień.



MATERIAŁY KAMPANII

ZAMIENNIKI JAJ
Wbrew pozorom, jajko to jeden z najłatwiejszych do zastąpienia produktów 
odzwierzęcych. W kuchni roślinnej jedno jajko mogą zastąpić m.in.:

• siemię lniane - jeden z zastępników jajka w wegańskich pasztetach, ciastach, 
kotletach. 1 łyżka zmielonego siemienia połączonego z gorącą wodą wiąże, 
zagęszcza i uelastycznia. Można nim poprawiać konsystencję zup, gulaszy  
lub sosów. Siemię lniane to jeden z zastępników jajka w wegańskich przepisach 
np. w pasztetach, ciastach, kotletach.

• jeden dokładnie rozgnieciony widelcem banan - nadaje wilgotności, 
uelastycznia, wiąże składniki, z dodatkiem sody oczyszczonej pomaga ciastu 
wyrosnąć.

• mus z jabłek lub dyni - pół szklanki odpowiada 1 jajku - działa podobnie  
jak banan.

• mąka ziemniaczana / kukurydziana / owsiana - 1 łyżka wymieszana  
z 3 łyżkami gorącej wody - wiąże i spulchnia.

• w omletach - ½ szklanki mąki z ciecierzycy połączonej z ½ szklanki gazowanej 
wody, ½ łyżeczki proszku do pieczenia, płatkami drożdżowymi, czarną solą, 
aromatycznymi przyprawami i kurkumą dla koloru daje nam idealną masę  
do usmażenia wegańskiego omleta (koniecznie z dodatkiem sezonowych warzyw 
i szczypiorku!).

• łyżka proszku do pieczenia połączona z łyżeczką octu jabłkowego - 
nadaje puszystość i spulchnia.



PRODUKTY NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ  
- NIEWEGAŃSKIE

• żelatyna - to produkt na bazie mączki kostnej - niewegetariański  
jak i niewegański.

• masło, margaryna - większość dostępnych maseł i margaryn ma w swoim 
składzie tłuszcz mleczny. Wyjątek stanowi Rama 100% roślinna produkowana 
przez Unilever oraz tłuszcze roślinne typu Planta czy Palma.

• parmezan - makarony, pesto, czy sałatki, często dekorowane są parmezanem. 
W przypadku dań roślinnych unikamy dekorowania dań jakimkolwiek serem. 
Alternatywą dla parmezanu jest jego roślinna wersja przygotowana w oparciu 
o drobno mielone migdały i płatki drożdżowe.
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Przepisy

Kuchnia roślinna to wyjątkowy świat smaków i aromatów, ale nawet gdy wiemy, 
jakich produktów używać, z początku możemy mieć trudność z przełożeniem teorii 
na praktykę. Z pomocą idą przygotowane przez nas przepisy na proste oraz nieco 
bardziej urozmaicone dania. 

ŚNIADANIA
TOFUCZNICA (1 PORCJA)

Składniki: kostka (180 g) tofu naturalnego lub wędzonego, posiekana cebula  
(ok. 100 g), pokrojony w kostkę pomidor (170 g), garść posiekanych liści szpinaku 
(25 g), szczypiorek (10-15 g), ½ łyżeczki kurkumy (2.5 g), ¾ łyżeczki czarnej soli 
(3.75 g), szczypta pieprzu, olej do smażenia.
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Wykonanie: Na dobrze rozgrzanym oleju podsmażyć cebulę. Dodać szpinak, 
delikatnie posolić, chwilę przesmażyć, dodać pomidora. Tofu rozkruszyć  
na mniejsze kawałki, wrzucić na patelnię. Dodać kurkumę i sól jajeczną, doprawić 
czarnym pieprzem. W razie potrzeby dodać więcej przypraw. Tofucznicę podawać 
posypaną szczypiorkiem.

PAN CAKES (12-14 SZTUK)

Składniki: 1 szklanka mąki (120-150 g), 2 łyżki cukru (22 g), 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia (8 g), szczypta soli, szklanka mleka roślinnego (250 ml), 2 łyżeczki 
ekstraktu waniliowego (8 g), łyżka oleju słonecznikowego (8 g) lub roślinnej 
śmietanki (10-15 g), duża łyżka musu jabłkowego (7 g).

Dodatki wedle uznania: np. truskawki, smażony rabarbar, syrop klonowy, masło 
orzechowe.

Wykonanie: W dwóch miskach wymieszać osobno suche i mokre składniki. 
Mokre wlać do suchych i dobrze wymieszać. Smażyć na dobrze rozgrzanej patelni. 
Podawać od razu, z ulubionymi dodatkami.

TWAROŻEK WIOSENNY (360ML)

Składniki: kostka tofu naturalnego (180 g), 2-3 łyżki śmietanki roślinnej  
(20-30 g), ½ cebuli (100g), ½ łyżeczki soku z cytryny (3 g), łyżka szczypiorku  
(5 g), sól i pieprz do smaku.

Opcjonalnie: posiekane warzywa np. 30 g rzodkiewki.

Wykonanie: Kostkę tofu rozdrabniamy widelcem, zostawiając grudki. Dodajemy 
posiekaną cebulę, sok z cytryny, szczypiorek oraz wybrane warzywa i dokładnie 
mieszamy. Dolewamy mleka lub śmietanki do uzyskania pożądanej konsystencji. 
Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. 
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PRZYSTAWKI 
BRUSCHETTA (1-2 PORCJE)

Składniki: 4 kromki pieczywa (ok. 150 g), kilka pomidorów, pęczek bazylii, ząbek 
czosnku (5 g), sól gruboziarnista, oliwa z oliwek.

Wykonanie: W piekarniku rozgrzanym do 220°C opiec chleb - po ok. 3-4 minuty 
z obu stron. Pomidory pokroić w kostkę, wymieszać z posiekaną bazylią. Grzanki 
polać oliwą z oliwek, posmarować przeciętym na pół ząbkiem czosnku, obłożyć 
pomidorami i posypać solą. Podawać od razu na stół.

HUMMUS (OK. 12 PORCJI)

Składniki: 200 g suchej ciecierzycy, 2 łyżeczki sody oczyszczonej (10 g),  
210 g pasty tahini, 5 łyżek soku z cytryny (30 g), 2-3 duże ząbki czosnku  
(10-15 g), 1/3 szklanki zimnej wody (84 ml), łyżeczka soli (6 g).

Do podania, opcjonalnie, wedle uznania: pokrojone w słupki świeże warzywa 
(np. marchew, ogórek, rzodkiew, papryka, seler naciowy etc.), czarnuszka  
lub sezam do posypania hummusu, świeże pieczywo.

Wykonanie: Ciecierzycę zalać zimną wodą z dodatkiem łyżeczki sody. Zostawić  
na 10-12h. Po tym czasie ciecierzycę odcedzić i opłukać. Zalać dużą ilością świeżej 
wody, dodać łyżeczkę sody i ugotować do miękkości (ok. 30-40 minut). Jeszcze ciepłą 
ciecierzycę wrzucić do naczynia malaksera, zmiksować na gładką masę. Do gładkiej 
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masy dodać pastę tahini, sól, sok z cytryny, czosnek. Miksować przez kilka minut,  
aż wszystkie składniki dobrze się połączą. Następnie powoli wlać zimną wodę. W razie 
potrzeby doprawić do smaku. Podawać ze świeżymi warzywami lub/i pieczywem.

TARTA Z KURKAMI (4 DUŻE LUB 8 MAŁYCH KAWAŁKÓW)

Składniki na ciasto: 150 g mąki pszennej, 1,5 łyżki mleka roślinnego (20 ml),  
100 g schłodzonej margaryny roślinnej, ½ łyżki cukru pudru (5 g), ½ łyżeczki soli (3 g).

Składniki na farsz: 300 g kurek, 1 duża młoda cebula (200 g), 150 ml śmietany 
roślinnej, 2 łyżki mąki z ciecierzycy (22 g), ¼ łyżeczki soli jajecznej (1,5 g), szczypta 
gałki muszkatołowej, szczypta soli, szczypta pieprzu, szczypta tymianku, oliwa 
z oliwek do smażenia.

Wykonanie: Mąkę wymieszać z solą i cukrem. Dodać mleko i pokrojoną w drobną 
kostkę margarynę. Ciasto można wyrobić mikserem albo ręcznie. Najważniejsze jest 
to, aby jak najmniej je ogrzać - dzięki temu będzie kruche. Ręczne wyrabianie ciasta 
zacząć od posiekania mąki z margaryną nożem, do czasu aż suche składniki połączą 
się z tłuszczem. Następnie szybko zagnieść ciasto rękoma, uformować kulę, owinąć 
folią spożywczą i odłożyć do lodówki na 20-30 minut. W międzyczasie przygotować 
nadzienie. Na oliwie zeszklić drobno posiekaną cebulę, dodać oczyszczone kurki, 
delikatnie posolić i podsmażyć przez 5-7 minut. Odstawić do przestudzenia.  
Do miski wlać śmietankę, dodać sól jajeczną, sól, pieprz, gałkę muszkatołową i mąkę 
z ciecierzycy. Dobrze połączyć, tak, aby nie było grudek. Do mieszaniny dodać 
podsmażone kurki i listki obrane z kilku gałązek tymianku. Wymieszać i doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Ciasto wyjąć z lodówki, rozwałkować, przenieść  
do formy o średnicy 20 cm, ponakłuwać widelcem. Obciążyć suchymi ziarnami 
fasoli/ciecierzycy. Podpiekać w 200°C przez 10 minut, po czym zdjąć obciążenie 
i podpiekać jeszcze 7 minut. Ciasto wyjąć z piekarnika, nałożyć farsz. Piec przez 
20-30 minut, do zarumienienia i całkowitego ścięcia nadzienia. Podawać na gorąco 
lub w temperaturze pokojowej.
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NAPOJE
MANGO LASSI (3 PORCJE)

Składniki: 2 dojrzałe mango (560 g), 1 puszka mleka kokosowego (400 ml),  
½ szklanki mleka roślinnego (125 ml), sok z ½ cytryny (20 ml), 1 łyżka cukru  
(12 g), szczypta kardamonu.

Wykonanie: Mango obieramy ze skórki i usuwamy pestkę. Blendujemy wszystkie 
składniki do uzyskania kremowego, gęstego koktajlu.

KOKTAJL TRUSKAWKOWY (3-4 PORCJE)

Składniki: 2 szklanki mleka roślinnego (500 ml), 500 g truskawek, 2 łyżki soku 
z cytryny (12 g), 2 łyżki cukru (22 g).

Wykonanie: Truskawki obieramy. Mleko zakwaszamy cytryną i odstawiamy  
na kilka minut. Blendujemy wszystkie składniki do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Najlepiej smakuje schłodzone. (Podpowiedź: jeśli użyjesz mrożonych owoców, 
otrzymasz pyszny sorbet truskawkowy.)

LEMONIADA PIETRUSZKOWA (2 PORCJE)

Składniki: 1 pęczek natki pietruszki (40 g), kilka listków mięty, kilka łyżek soku 
z cytryny (ok. 40 g), syrop z agawy (lub inny słodzik), 2 szklanki wody (500 ml).

Wykonanie: Wszystkie składniki zmiksować ze sobą przy pomocy blendera. 
Lemoniadę podawać schłodzoną z kostkami lodu.



ZUPY
GAZPACHO (6-8 PORCJI)

Składniki: 1,5 kg dojrzałych pomidorów, 2 średnie ogórki gruntowe (ze skórką  
50 g), czerwona papryka (200 g), czerwona cebula (100 g), 2 ząbki czosnku  
(10 g), 5 łyżek oliwy z oliwek (50 g), 2 łyżki octu z czerwonego wina (20 g),  
pół łyżeczki cukru (2,5 g), szczypta soli i pieprzu.

Opcjonalnie do podania: rzodkiewka, papryka, ogórek (drobno pokrojone).

Wykonanie: Pomidory delikatnie naciąć, zalać wrzątkiem, zostawić na dwie minuty. 
Po tym czasie odcedzić je i przenieść do miski z zimną wodą. Obrać ze skórek, 
pokroić w mniejsze kawałki i umieścić w kielichu blendera. Dodać obrane ogórki, 
paprykę pozbawioną gniazda nasiennego, cebulę, czosnek, oliwę i ocet. Całość 
zmiksować, doprawić do smaku solą, pieprzem i octem. Schłodzić przez minimum 
3h. Przed podaniem posypać dodatkami, można również dodać kostkę lodu.



POMIDOROWA (2 PORCJE)

Składniki: 1 cebula (100-200 g), 2 marchewki (ok. 160 g), 1 pietruszka  
(ok. 80 g), ¼ selera (40-50 g), ½ pora (ok. 70 g), pieprz, sól, tymianek, bazylia, 
koperek, olej, przecier pomidorowy, ew. śmietana roślinna, np. ryżowa., 3 szklanki 
wody (750 ml).

Wykonanie: W garnku rozgrzać olej, wrzucić pokrojoną w kostkę cebulę. Smażyć, 
aż będzie szklista. Dodać pozostałe warzywa pokrojone w kostkę. Smażyć około  
2 minut, mieszając. Pod koniec dodać przecier pomidorowy. Wlać wodę. Gotować, 
aż warzywa zmiękną. Zblendować na gładką masę. Opcjonalnie dodać śmietanę 
roślinną. Zupę podawać z makaronem, ryżem lub kaszą jaglaną, posypaną koperkiem.

MISO (OK. 3 PORCJE)

Składniki: kostka tofu (180 g), 3 łyżki sezamu jasnego (30 g), natka pietruszki 
lub kolendra (40 g), pół awokado (70 g) (opcjonalnie), 3 czubate łyżki glonów 
wakame (30 g), 2 większe płaty glonów kombu (ok. 6 g), 1 łyżka pasty miso (25 g).

Wykonanie: Do 1,5 litra wody wsypać sezam i zagotować. W tym czasie namoczyć 
w niewielkiej ilości wody oba rodzaje glonów, a płaty kombu pociąć na małe kawałki. 
Pokroić awokado i tofu w kostkę, wyłożyć na talerze. Kiedy woda w garnku zacznie wrzeć, 
dodać glony wraz z wodą, w której się moczyły, doprowadzić ponownie do wrzenia, 
a później wyłączyć ogień. Dodać pastę miso i dokładnie rozmieszać (nie włączając 
ponownie ognia!). Przed podaniem posypać zupę natką pietruszki lub kolendrą. 
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DANIA GŁÓWNE
BURGERY Z ZIELONEJ SOCZEWICY (6 SZTUK)

Składniki: 100 g suchej zielonej soczewicy, 8 pieczarek (160 g), 1 duża cebula 
(200 g), 3 łyżki oliwy z oliwek (30 g), pęczek natki z pietruszki (40 g), garść 
nasion słonecznika (40 g), sól, pieprz ziołowy, ewentualnie mąka lub płatki owsiane  
do zagęszczenia.

Wykonanie: Soczewicę ugotować w osolonej wodzie. W tym samym czasie zeszklić 
cebulę na patelni i dodać pieczarki. Dusić przez kilka minut. Gdy soczewica będzie 
miękka, odcedzić ją i wymieszać w osobnym naczyniu z cebulką, pieczarkami, 
słonecznikiem oraz pokrojoną natką pietruszki, solą i pieprzem. Przez kilka minut 
ręcznie dobrze zagniatać masę. Jeżeli będzie zbyt rzadka, dodać mąki lub płatków 
owsianych. Gdy masa będzie zwarta, uformować małe kotleciki i przełożyć je na 
blaszkę z papierem do pieczenia. Piec przez około 20-30 minut w 180 stopniach.
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PIEROGI RUSKIE (OK. 50 SZTUK)

Składniki na ciasto: ½ kg mąki pszennej, 1 szklanka wody (250 ml), 3 łyżki oleju 
(12 g), 1 łyżeczka soli (6 g).

Składniki na farsz: ½ kg ziemniaków, 300 g serka tofu, 1 cebula (200 g),  
sok z 1 cytryny (40 ml), szczypta soli i pieprzu, olej do smażenia.

Wykonanie: Gotujemy ziemniaki. Cebulę kroimy w kostkę i smażymy na złoty 
kolor. Kiedy ziemniaki wystygną, mieszamy dokładnie wszystkie składniki, dodając 
odpowiednią do naszego gustu ilość soli i pieprzu. Wałkujemy ciasto na grubość 
2-3 mm i wycinamy szklanką kółka. Na każde z nich nakładamy łyżeczkę gotowego 
farszu. Lepimy pierogi i wrzucamy do gotującej się, posolonej wody. Od chwili 
wypłynięcia pierożków gotujemy je przez ok. 5-6 min. Pierogi ruskie najlepiej 
smakują okraszone podsmażoną cebulką. Roślinne skwarki? Żaden problem - pokrój 
wędzone tofu w drobną kostkę i zrumień na patelni z dodatkiem sosu sojowego.

KOTLET „SCHABOWY“ (3 PORCJE)

Składniki: 3 duże kotlety sojowe (np. Big Steak 8x13 cm), 1 l bulionu warzywnego, 
2 liście laurowe, 2 kulki ziela angielskiego, 2 łyżki musztardy (40 g), 3-4 łyżki mąki 
pszennej (45-60 g) + kilka łyżek wody, przyprawa do kurczaka, sól, pieprz, bułka 
tarta, kilka łyżek oleju do smażenia.

Wykonanie: W garnku zagotować bulion z zielem angielskim i liśćmi laurowymi. 
Do gotującego się wywaru wrzucić kotlety sojowe, zmniejszyć płomień i gotować 
ok. 5-7 minut, aż kotlety zmiękną (czas gotowania może się różnić w zależności 
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od użytych kotletów - najlepiej kontrolować miękkość co kilka minut, żeby uniknąć 
rozgotowania). Gdy kotlety będą już miękkie, odcedzić i odcisnąć z nadmiaru płynu. 
Posmarować je cienką warstwą musztardy, obsypać przyprawą do kurczaka, solą 
i pieprzem. Mąkę wymieszać z wodą, do uzyskania gładkiej masy. Przygotowane 
wcześniej kotlety zanurzyć w mącznej masie, a następnie obtoczyć w bułce tartej. 
Smażyć na dobrze rozgrzanym oleju, po 3-5 minut z każdej strony.

SOSY
SOS CZOSNKOWY (OK. 500 ML)

Składniki: 1 szklanka mleka roślinnego (250 ml), sok z ½ cytryny (20 ml),  
2/3 szklanki oleju rzepakowego (143 ml), 3 ząbki czosnku (24 g), 1 łyżeczka 
musztardy (10 g), szczypta soli i pieprzu, 1 łyżeczka cukru pudru (5 g).

Wykonanie: Mleko zakwaszamy cytryną i odstawiamy na kilka minut. Czosnek 
wyciskamy. Blendujemy podane składniki, powoli dolewając olej. Używać jako 
dodatek np. do pizzy, burgerów, frytek, kebaba, falafeli.

SOS BBQ (240 ML)

Składniki: 2 średnie pomidory (ok. 340 g), 1 mała cebula (100 g), 6-7 suszonych 
śliwek (40-50 g), 1-2 łyżki musztardy (20-40 g), 1-2 łyżki octu jabłkowego  
lub winnego (6-12 g), 2 łyżki ciemnego sosu sojowego (20 g), olej do smażenia, 
1-1½ łyżeczki wędzonej papryki (1-2 g), sól i pieprz.

Wykonanie: Śliwki zalać wrzątkiem i odstawić. Na patelni rozgrzać olej i podsmażyć 
posiekaną cebulę. Pomidory pokroić w kostkę i wrzucić na patelnię. Dusić  
do miękkości. Następnie dodać śliwki, musztardę, ocet, sos sojowy oraz 
wędzoną paprykę. Wszystko zmiksować na gładką masę i doprawić do smaku. 
Zredukować na niewielkim ogniu do pożądanej konsystencji. Używać jako dodatek  
np. do burgerów, frytek, steków z grilla, szaszłyków, kotletów.
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SOS BOLOŃSKI (OK. 1 L)

Składniki: 150 g granulatu sojowego, ½ l bulionu warzywnego, 1 marchewka 
(45 g), 1 laska selera naciowego (45 g), 1 czerwona cebula (150 g), 
2 ząbki czosnku (14 g), 1 szklanka przecieru pomidorowego (250 ml)  
(lub 50-75 g koncentratu pomidorowego dopełnione gorącą wodą do uzyskania 
konsystencji przecieru), szczypta soli, szczypta pieprzu, oliwa z oliwek do smażenia.

Wykonanie: Granulat sojowy zalać gorącym bulionem, zamieszać i gotować 
3-4 minuty. Po tym czasie granulat dobrze odsączyć. Marchewkę, pora, cebulę 
i czosnek bardzo drobno posiekać. Na dobrze rozgrzanej oliwie podsmażać cebulę 
przez ok. 5 minut, do momentu kiedy zacznie brązowieć. Dodać marchewkę i seler, 
chwilę podsmażyć, a następnie przykryć przykrywką i dusić przez ok. 10 minut,  
do momentu, aż warzywa zmiękną. Dodać czosnek, wszystko razem przesmażyć 
przez minutę i dodać odsączony granulat sojowy. Podsmażać przez 5 minut, 
po czym dodać pomidory. Wszystko dobrze wymieszać, doprawić do smaku solą 
i pieprzem. Używać jako dodatek do makaronów, kotletów, gołąbków.

ROŚLINNY MAJONEZ (OK. 400 ML)

Składniki: 1 szklanka naturalnego mleka sojowego (250 ml), olej (125-190 ml),  
3 łyżki musztardy (60 g), szczypta soli czarnej (jajecznej), szczypta kurkumy lub curry.

Wykonanie: Potrzebujemy wysokiego, wąskiego naczynia – słoik, coś plastikowego 
– i blendera-żyrafy lub blendera kielichowego. Składniki muszą mieć temperaturę 
pokojową. W naczyniu umieścić mleko i pozostałe składniki, stopniowo dolewać 
oleju, nie przerywając blendowania i wysoko podnosząc nóżkę blendera,  
by napowietrzyć majonez. Po kilku minutach konsystencja powinna być odpowiednio 
gęsta, przypominająca tradycyjny majonez. Używać jako dodatek do tofucznicy, 
roślinnej pasty jajecznej z tofu, frytek, burgerów etc.
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DESERY
SERNIK KLASYCZNY (OK. 12 KAWAŁKÓW)

Składniki: 900 g tofu, sok i skórka z dwóch cytryn (ok. 150 g), sok i skórka 
z jednej pomarańczy (ok. 200 g), 1½ szklanki cukru pudru (180 g), 3 opakowania  
(po 40 g) budyniu waniliowego w proszku, puszka dobrej jakości mleczka 
kokosowego (400 g), 1 łyżka aromatu waniliowego (10 g), 150 g wegańskich 
ciasteczek typu digestive, ½ kostki wegańskiej margaryny (125 g).

Sernik czekoladowy: Dodaj do masy serowej 2 tabliczki (200 g) rozpuszczonej 
gorzkiej czekolady oraz 3 czubate łyżki kakao (35 g).

Sernik zimowy: Do masy serowej dodaj posiekane orzechy, kandyzowaną skórkę 
z pomarańczy oraz rodzynki, a wierzch przed podaniem posyp cynamonem 
wymieszanym z cukrem pudrem.

Sernik owocowy: Dodaj do masy lub ułóż na wierzchu ulubione owoce, najlepiej 
sprawdza się sezonowo z borówkami, jagodami albo malinami. Jeżeli akurat nie ma 
sezonu, mrożone owoce będą równie dobre, możesz wrzucić je prosto z zamrażarki.
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GOFRY (5-6 PORCJI)

Składniki mieszanki do gofrów: 1 kg mąki pszennej, 2 szklanki mąki owsianej 
(210 g), 6 łyżek mąki kukurydzianej (60 g), 6 łyżek mąki ziemniaczanej (150 g).

Składniki na 5-6 porcji gofrów: 1 szklanka mieszanki (150 g), 200ml mleka 
sojowego, 1 łyżka cukru (12 g), szczypta soli, ½ łyżeczki sody (2,6 g), 1 łyżka octu 
jabłkowego (6 g), olej do wysmarowania gofrownicy.

Dodatki, opcjonalnie, wedle uznania: np. masło orzechowe, sezonowe owoce, 
powidła, dżemy, cukier puder, syrop klonowy, rozpuszczona gorzka czekolada

Wykonanie: Wsypać do miski 1 szklankę mieszanki, wlać 200 ml mleka sojowego, 
1 łyżkę cukru, szczyptę soli, na wierzch niewymieszanej mikstury wsypać ½ łyżeczki 
sody i polać ją 1 łyżką octu jabłkowego. Zmieszać szybciutko trzepaczką i wlać 
masę do rozgrzanej i wysmarowanej olejem gofrownicy. Gofry podawać na stół 
z wybranymi dodatkami.

LODY OREO (OK. 1 L)

Składniki: 2 puszki mleka kokosowego (najlepiej 80%) (800 ml), 1/3 szkl. cukru 
pudru (40 g), 16 ciasteczek Oreo (176 g), 1 łyżka ekstraktu waniliowego (4 g).

Wykonanie: Mleko kokosowe schłodzić w lodówce ok 12h. Ciasteczka oddzielić  
od kremu i przełożyć do osobnych miseczek. Pokruszyć ciasteczka na drobne 
kawałki. Stałą część mleczka kokosowego ubić mikserem/malakserem z cukrem, 
ekstraktem waniliowym i kremem z ciasteczek, aż do uzyskania gładkiej, aksamitnej 
masy. Masę lodową przełożyć do pojemnika, dodać pokruszone ciasteczka i wszystko 
dokładnie wymieszać. Pojemnik szczelnie zamknąć i przełożyć do zamrażarki  
na kilka godzin, od czasu do czasu mieszając mikserem lub łyżką. 



KOLACJE
ROŚLINNY QUICHE (KISZ) (OK. 4 DUŻE LUB 8 MAŁYCH KWAŁKÓW)

Składniki: 1 opakowanie wegańskiego ciasta francuskiego, 2 ziemniaki ugotowane 
w mundurkach (ok. 200 g), kilka pomidorków koktajlowych, garść bobu 
ugotowanego i obranego z łupinek (ok. 80 g), 1 mała posiekana i zeszklona  
na oleju cebula (ok. 100 g), 1 kostka (180 g) tofu naturalnego lub wędzonego, 
3 łyżki oliwy z oliwek (30 g), 1 ząbek czosnku wyciśnięty przez praskę (5 g), sól 
i pieprz do smaku, 2 łyżki płatków drożdżowych (10 g) (opcjonalnie), 2 łyżki tahini 
– pasty sezamowej (25 g) (opcjonalnie), szczypta czarnej soli (opcjonalnie), woda.
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Wykonanie: Formę do zapiekania lub małe kokilki wyłożyć ciastem francuskim 
i ponakłuwać je widelcem. Tofu, oliwę, czosnek, płatki drożdżowe, tahini i czarną sól 
zmiksować na gładką masę, dodając tyle wody, aby uzyskać konsystencję przypominającą 
śmietanę. Dodać sól i pieprz do smaku. Jeżeli płatki drożdżowe i tahini są dla Ciebie 
trudne do zdobycia, możesz z nich zrezygnować. Jeśli jednak masz je pod ręką,  
to świetnie - nadadzą śmietanowo-serowy smak potrawie. Ziemniaki pokroić w kostkę 
i razem z bobem i pomidorkami wymieszać w misce z uprzednio przygotowaną masą. 
Wyłożyć do formy lub foremek i piec około 20 minut w temperaturze 180°C. Przed 
podaniem posypać świeżo mielonym pieprzem i udekorować bazylią. Można serwować 
na ciepło jako kolację albo na zimno jako przystawkę.

WARZYWA W TEMPURZE (4 PORCJE)

Składniki: 1 kostka tofu (180 g), 500 g ulubionych warzyw pokrojonych 
w cienkie paski lub małe kawałki (np. marchewka, bakłażan, cukinia, brokuł),  
olej do smażenia, sos sojowy, łyżka sezamu uprażonego na suchej patelni, pieprz 
i sól, 1 szklanka mąki pszennej lub ryżowej, ½ łyżeczki proszku do pieczenia,  
2 łyżki mąki kukurydzianej, ¾ szklanki wody gazowanej.

Wykonanie: Tofu przekrój na pół i każdą połówkę jeszcze raz na pół, ale poziomo. 
Otrzymasz cztery części, które podziel po przekątnej na trójkąty. Mąkę, proszek  
do pieczenia oraz mąkę kukurydzianą wymieszaj w misce. Dodaj szczyptę soli i, ciągle 
mieszając, dolewaj wodę gazowaną. Masa na tempurę powinna przypominać gęstą 
śmietanę. Rozgrzej około szklanki oleju w niewielkim garnuszku. Aby sprawdzić, 
czy temperatura jest wystarczająco wysoka, wrzuć odrobinkę ciasta na olej – jeżeli 
wypłynie od razu i zacznie skwierczeć, to znak, że można smażyć. Trójkąciki z tofu 
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zanurz dokładnie w tempurze i wrzucaj na rozgrzany głęboki olej. Powinny smażyć 
się aż do zarumienienia się ciasta. Na woku lub dużej patelni rozgrzej olej i wrzuć 
warzywa, zaczynając od tych najtwardszych (najlepiej robić około minuty przerwy 
między wrzucaniem kolejnego rodzaju). Po 2-3 minutach od wrzucenia ostatniej 
porcji polej obficie sosem sojowym, przykryj pokrywką i zostaw tak na około 5 minut. 
Warzywa powinny być sprężyste. Przed podaniem posyp tofu w tempurze i warzywa 
prażonym sezamem. Możesz potraktować to jako samodzielne danie albo podawać 
z ryżem. Na woku lub dużej patelni rozgrzej olej i wrzuć warzywa, zaczynając od tych 
najtwardszych (najlepiej robić około minuty przerwy między wrzucaniem kolejnego 
rodzaju). Po 2-3 minutach od wrzucenia ostatniej porcji polej obficie sosem sojowym, 
przykryj pokrywką i zostaw tak na około 5 minut. Warzywa powinny być sprężyste. 
Przed podaniem posyp tofu w tempurze i warzywa prażonym sezamem. Możesz 
potraktować to jako samodzielne danie albo podawać z ryżem.

OMLET (1 PORCJA)

Składniki: 100 ml mleka roślinnego i najlepiej niesłodzonego, 2 łyżki mąki 
z ciecierzycy (25 g), 2 łyżki płatków drożdżowych (10 g), szczypta kurkumy, 
¼ łyżeczki proszku do pieczenia (1 g), ½ łyżeczki soli jajecznej (3 g), 50 g tofu 
naturalnego, 2-3 pieczarki (40-60 g), 3-4 pomidorki koktajlowe (60-80 g),  
mała cebula (80-100 g), opcjonalnie szczypiorek.

Wykonanie: Mleko wymieszać z mąką z ciecierzycy, płatkami drożdżowymi, 
kurkumą, proszkiem do pieczenia i pokruszonym tofu. Pieczarki pokroić w plasterki, 
pomidory na połówki, cebulę posiekać. Na małej patelni rozgrzać łyżkę oleju.  
Na dobrze rozgrzany tłuszcz wrzucić cebulę i pieczarki, podsmażać przez kilka minut 
na średnim ogniu. Gdy cebula i pieczarki się zezłocą, dodać pomidorki i podsmażać 
jeszcze 1-2 minuty. Na patelnię wlać wcześniej przygotowaną masę. Smażyć  
na średnim ogniu przez kilka minut. Następnie przykryć patelnię przykrywką 
i zostawić na kilka minut albo obrócić omlet i smażyć jeszcze przez 2 minuty. Zsunąć 
z patelni, obsypać szczypiorkiem, podawać gorący.
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Poradnik dla obsługi 

Kierownicy restauracji, kelnerzy i kasjerzy - wszystkie ręce na pokład! Roślinne 
Poniedziałki to znakomita okazja by uzupełnić swoją wiedzę na temat potrzeb osób 
wybierających roślinne dania. Liczymy, że dzięki pozytywnemu nastawieniu zespołu, 
nasza wspólna kampania odniesie sukces. W tej części poradnika zamieściliśmy 
szereg porad dla obsługi restauracji.

DANIA WEGAŃSKIE, A WEGETARIAŃSKIE
Dania wegańskie cechuje wykorzystanie wyłącznie składników pochodzenia 
roślinnego. Nie wykorzystuje się do nich składników pochodzenia zwierzęcego, 
tj. mięsa, ryb, owoców morza, nabiału (mleka, serów, twarogów), jajek, 
miodu czy żelatyny. Wszystkie dania serwowane w ramach kampanii Roślinne 
Poniedziałki w restauracji, to właśnie dania wegańskie.

Dania wegańskie są jednocześnie daniami wegetariańskimi - spełniają kryteria 
diety wegetariańskiej, tj. rezygnacji z mięsa, ryb czy owoców morza. Wegetarianie 
spożywają natomiast produkty odzwierzęce takie jak nabiał, jajka czy miód.

Zasada ta nie działa odwrotnie - dań wegetariańskich (tj. takich, przy których 
produkcji wykorzystuje się ser, mleko, czy jajka) nie możemy określić wegańskimi. 

ŚLADOWE ILOŚCI
Często na etykietach produktów pojawia się informacja dotycząca śladowych ilości 
mleka, jajek bądź innych produktów. Ta informacja kierowana jest do alergików 
i oznacza tyle, że w zakładzie w którym wytwarzany jest dany produkt wykorzystuje 
się także składniki odzwierzęce. Nie dyskwalifikuje to natomiast takich produktów 
jako wegańskich. 
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CIERPLIWOŚĆ I PRZESZKOLENIE
Osoby wybierające dietę roślinną często zmuszone są dopytywać o składy 
dań - wynika to często ze złych doświadczeń związanych z brakiem dobrej woli 
i zrozumienia ze strony obsługi restauracji. Przykładem może być zamówienie 
w pełni roślinnego farfalle ze szpinakiem i pomidorami suszonymi w jednej 
z krakowskich restauracji - podane danie posypane zostało parmezanem, czyli 
produktem, którego osoby na diecie roślinnej nie spożywają. Sugerujemy podejście 
ze zrozumieniem do osób pytających o skład oferowanych potraw. Rozwiązaniem 
są etykiety z opisem składu danej potrawy - z pewnością rozwieją wszystkie 
wątpliwości. Kluczowa informacja dla osób obsługujących klientów restauracji: 
Wszystkie dania proponowane w ramach kampanii Roślinne Poniedziałki mają 
100% roślinny skład - do ich produkcji nie będą wykorzystywane żadne składniki 
pochodzenia zwierzęcego.

HIGIENA
Chcielibyśmy zwrócić uwagę obsługi na wykorzystanie łyżek, czy chochli  
do nakładania potraw w częściach restauracji, w których obowiązuje lub będzie 
obowiązywał w przyszłości model samoobsługowy. Może zdarzyć się, że klienci 
nieświadomie wykorzystają tę samą łyżkę do nałożenia dania mięsnego i tego 
w pełni roślinnego. W większości przypadków nie będzie stanowić to problemu,  
są jednak osoby wrażliwe na tym punkcie - warto zadbać o to, by do dań roślinnych 
zapewnić oddzielne łyżki/chochle. 

POLECANI DYSTRYBUTORZY PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
W ramach kampanii Roślinniejemy współpracujemy z hurtownią roślinnych 
produktów Urban Vegan, która w swojej ofercie ma szereg produktów roślinnych, 
w tym także te wykorzystane w przygotowywanych recepturach (np. roślinne 
mleka w przystępnej cenie, płatki drożdżowe czy granulat sojowy).

http://urbanvegan.pl
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JACKFRUIT
BEZMIĘSNE WĘDLINY

WEGAŃSKIE SERY
MLEKA I JOGURTY

PŁATKI DROŻDŻOWE
TEMPEH

10% RABATU na wszystkie produkty
z kodem rabatowym:
ROSLINNIEJEMY

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA PULI 500 KODÓW

WWW.URBANVEGAN.PL
DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 300 ZŁ

http://urbanvegan.pl



	Słowem wstępu
	Dieta roślinna, czyli jaka? 
	Rady szefów kuchni
	Zainspiruj się
	Roślinne czy wegańskie?
	Kuchenny elementarz roślinnego gotowania
	Przepisy
	Poradnik dla obsługi 

