
ЗА РЕЦЕПТОМ 
МАТНКИ - 
ПРИРОДИ



ЗМІСТ:
• СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ САЛАТ
• БАРВИСТИЙ ВЕСНЯНИЙ САЛАТ
• НІЖНИЙ САЛАТ З ПЕЧЕНОЇ КАРТОПЛІ
• ХРУСТКА КАРТОПЛЯ ФРІ
• ДУХМЯНІ КАРТОПЛЯНІ ПОЛОВИНКИ З ДУХОВКИ
• СМАЧНІ КАРТОПЛЯНІ ОЛАДКИ
• ОЛАДКИ З ЦИБУЛІ-ПОРЕЙ, МОРКВИ І КАРТОПЛІ
• ОВОЧЕВЕ РІЗОТТО З ГОРОШКОМ
• ОВОЧЕВЕ РІЗОТТО
• СПАГЕТІ З ЦУКІНІ
• СПАГЕТІ КАРБОНАРА ЗІ ШПИНАТОМ
• КАРТОПЛЯНА ПІЦА
• ЛАЗАНЬЯ НА СКОВОРОДІ
• СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ФРІТТАТА
• ВІДВАРЕНА ЯЛОВИЧИНА ПІД СОУСОМ З ХРОНУ
• КУРЯЧЕ РАГУ
• СУП-ПЮРЕ З ГАРБУЗОВИМ НАСІННЯМ
• СУП ЗІ СПАРЖІ
• ЯЧМІННА КАША З М’ЯСНИМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ
• КУРКА В АРОМАТНОМУ СОУСІ
• АРОМАТНА КУРОЧКА З ДУХОВКИ
• АРОМАТНЕ КУРЯЧЕ ФІЛЕ З ОВОЧАМИ
• ХРУСТКІ КУРЯЧІ ШАШЛИЧКИ
• ФАХІТOС З КУРКОЮ
• СВИНЯЧІ ВІДБИВНІ З ГАРБУЗОВИМ ПЮРЕ
• СОКОВИТА СВИНЯЧА ВИРІЗКА З МАКАРОННИМИ ВИРОБАМИ
• ТЕЛЯЧІ ВІДБИВНІ З САЛАТОМ ІЗ РУККОЛИ І ГРИБІВ
• СМАЖЕНИЙ ЛОСОСЬ У МЕДОВОМУ СОУСІ
• ЛОСОСЬ ЗІ СКОРИНКОЮ З КАБАЧКІВ
• РИБА У ПАПЕРОВОМУ ПАКЕТІ

Відбірні овочі та спеції з 
натуральною сіллю з Адріатичного 
моря перетворять вашу картоплю, 
курку, м’ясо, рибу, салат та інші страви 
на справжні кулінарні шедеври.

«Vegeta Natur» без підсилювачів смаку, 
добавок, штучних барвників і 
ароматизаторів - лише овочі та 
відбірні спеції.

За рецептом Матінки-Природи.



СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ САЛАТ 200 г макаронних виробів у вигляді мушель
Сіль
300 г очищених креветок
150 г помідорів черрі
100 г червоної цибулі
1 свіжий зелений перець
60 г зелених оливок без кісточок
1 авокадо
100 г свіжого сиру
100 мл оливкової олії
2 ст. ложки яблучного оцту
1 ст. ложка «Vegeta Natur для салату»

Відварити макарони у підсоленій воді, процідити та охолодити під 

струменем холодної води. Обсмажити очищені креветки на пательні з 

невеликою кількістю олії.

Додати до макаронів креветки, нарізані половинками помідори черрі,  

червону цибулю, нарізаний кубиками зелений перець і нарізані 

половинками оливки.

Приготувати соус-заправку з оливкової олії, яблучного оцту і 

приправи «Vegeta Natur для салату». Полити соусом салат і 

перемішати. Потім додати сир і нарізаний кубиками авокадо. 

Готовий салат відразу ж подати на стіл.

легко
4

порції
25
хв.

Порада: інгредієнти салату можна 

підготувати заздалегідь, змішати і 

зберігати у холодильнику. 
Безпосередньо перед поданням 

залити заправкою і розмішати.



БАРВИСТИЙ ВЕСНЯНИЙ САЛАТ
1 маленький качан молодої капусти
1 пучок редиски
200 г червоної цибулі
4 яйця
дрібка солі

2 ст. ложки оливкової олії
2 ст. ложки винного оцту
1 ст. ложка «Vegeta Natur для салату» 

Капусту дрібно нашинкувати. Редис і цибулю нарізати тонкими 

кружечками. Яйця відварити в киплячій підсоленій воді впродовж 10 

хвилин, охолодити, очистити і нарізати кружечками. Змішати оливкову 

олію, оцет і приправу «Vegeta Natur для салату». Нарізані овочі змішати 

з яйцями, залити отриманою заправкою і обережно перемішати. 

Подавати до столу з підсмаженими тостами.

           
         Порада:  можна збризнути

          тости оливковою олією, вони 

          залишаться хрусткими

           і смачними.

легко
15

 хв. 4
порції



600 г молодої картоплі середнього розміру
5 пластинок бекону (80 г)
4 ст. ложки рослинної олії
¾ пакетика «Vegeta Natur для картоплі» (15 г)
2 ст. ложки білого винного оцту
1 ч. ложка гірчиці
«Vegeta Natur чорний мелений перець»
¼ ч. ложки «Vegeta Natur сушений кріп»
8 шт. редису
1 шт. червоної цибулі
1 ст. ложка нарізаної зеленої цибулі

Картоплю ретельно вимити, висушити і нарізати кружечками завтовшки 

2 мм. Бекон нарізати соломкою. Обсмажити картоплю у розігрітій 

олії на пательні до золотисто-жовтого кольору. Картоплю покласти у 

салатницю, а бекон обсмажити на тій же пательні до утворення хрусткої 

скориночки, після чого додати до картоплі. Змішати приправу «Vegeta 

Natur для картоплі» з оцтом, гірчицею, перцем і залити отриманою 

заправкою картоплю. Додати нарізану червону цибулю, редис і 

обережно перемішати. Посипати салат зеленою цибулею і залишити 

приблизно на 15 хвилин. 

Салат подавати теплим як окрему страву або зі 

смаженою рибою чи м’ясом.

                 Порада: обсмажуйте картоплю 

                  частинами, щоб вона краще 

                  просмажилася.

легко
50 
 хв. 4

порції

НІЖНИЙ САЛАТ З ПЕЧЕНОЇ КАРТОПЛІ



2 кг картоплі
1 пакетик «Vegeta Natur для картоплі»
12 ст. ложок оливкової олії

Картоплю вимити, очистити і нарізати дольками. Покласти картоплю у 

киплячу воду і варити на повільному вогні впродовж 10 хвилин. Процідити 

картоплю. Налити рослинну олію в деко і поставити в духовку, попередньо 

нагріту до 200 ° C, щоб розігріти його. Через кілька хвилин вийняти деко, 

розкласти на ньому картоплю, посипати приправою «Vegeta Natur для 

картоплі», добре перемішати і знову поставити в духовку. Запікати картоплю 

до появи хрусткої скоринки.

Подавати зі смаженим м’ясом, рибою або як окрему 

страву з салатом.

 
 

  
Порада: завдяки такому 
способу приготування, 
картопля буде дуже м’якою, 

соковитою всередині і 
хрусткою зовні.

легко
45 
 хв. 6-8

порції

ХРУСТКА КАРТОПЛЯ ФРІ



Добре вимити картоплю, розрізати на половинки і залишити обсохнути. 

Помістити картоплю в більшу форму для випічки, викладену папером 

для випікання, збризнути олією і розкласти зрізом догори. Запікати 

в духовці, попередньо розігрітій до 220 ° С, протягом 1 години до 

золотисто-жовтого кольору. Посипати запечену картоплю приправою 

«Vegeta Natur для картоплі» і перемішати. Залишити постояти 

ненадовго; за цей час додати в сир, лимонний сік, подрібнений у пресі 

часник, зелену цибулю і трохи солі. Перемішати.

Покласти чайну ложку сирної начинки на кожну половинку картоплі та 

подати до столу.

           
                       
                        

                        Порада: також ви 

                        можете додати 

                        гострий перець 

                        в начинку.

1 кг молодої картоплі (великі картоплини)
3 ст. ложки оливкової олії
¾ пакетика «Vegeta Natur для картоплі»
250 г вершкового сиру (або рікоти)
1 ч. ложка лимонного соку
1 зубчик часнику
1 ч. ложка дрібно нарізаної зеленої цибулі
Сіль

легко
70 

 хв. 4
порції

ДУХМЯНІ КАРТОПЛЯНІ 
ПОЛОВИНКИ З ДУХОВКИ



500 г молодої картоплі
¾ пакетика «Vegeta Natur для картоплі» (15 г)
6 ст. ложок оливкової олії
Сіль 

Картоплю вимити і відварити у підсоленій воді, протягом 20-ти 

хвилин. Воду злити і залишити картоплю в друшляку, щоб охолола. 

Очистити картоплю, нарізати її великими шматками, додати 

приправу «Vegeta Natur для картоплі», 2 ст. ложки оливкової олії 

і перемішати. Рукою зробити оладки і покласти на змащену олією 

пательню. 

Смажити з обох боків до золотистої скоринки. 

                 Порада: картоплини мають бути 

                  однакового розміру, щоб зварилися 

                  рівномірно. Час приготування залежить 

                  від розміру картоплин.

легко
45 
 хв. 4

порції

СМАЧНІ КАРТОПЛЯНІ ОЛАДКИ



350 г цибулі-порей
450 г моркви
300 г картоплі
дрібка солі
1 ст. ложка «Vegeta Natur універсальна»
100 г борошна
100 г панірувальних сухарів
рослинна олія для смаження

Лук-порей почистити, вимити, нарізати кільцями і покласти в каструлю. 

Моркву і картоплю вимити, очистити, нарізати кубиками і залити водою, в 

яку додати дрібку солі. Після закипання води, зменшити вогонь і варити під 

кришкою приблизно 15 хвилин. Відварені овочі добре зцідити, додати до 

них борошно і 50 г панірувальних сухарів. Все добре перемішати і зробити 

оладки. Оладки обваляти в залишку сухарів і смажити на розігрітій олії до 

золотисто-жовтого кольору. 

Подавати оладки з вареним рисом і сезонним салатом.

 
              Порада: моркву можна замінити

               гарбузом, цибулю-порей – 

              савойською капустою або

              підібрати інше поєднання овочів 

              за смаком.

середня
40 
 хв. 4

порції

ОЛАДКИ З ЦИБУЛІ-ПОРЕЙ,
МОРКВИ І КАРТОПЛІ



300 г рису “Арборіо”
500 г свіжого горошку
1 цибулина
60 г бекону
1 «Vegeta Natur овочевий кубик»
4 ст. ложки оливкової олії
1 пучок петрушки
Сіль
«Vegeta Natur чорний мелений перець»
40 г твердого сиру “Грана Падано”
50 мл вершків 25% жирності

Горошок відварити у підсоленій киплячій воді. Коли він звариться, охолодити 

його під струменем холодної води. Відкласти третю частину горошку і 

додавши половину пучка петрушки, приготувати пюре. Нарізати бекон 

тонкими смужками, а потім шматочками. 

Покласти бекон у розігріту оливкову олію в широкий посуд, злегка поперчити 

і додати нарізану цибулю. Коли цибуля трохи підсмажиться, додати 

подрібнений часник і рис. Злегка поперчити, помішуючи, влити трохи теплої 

води. Додати «Vegeta Natur овочевий кубик» і воду (близько 900 мл), варити 

на невеликому вогні, періодично помішуючи. В кінці приготування перемішати 

горохове пюре з горошком, посипати перцем і сіллю за смаком. Додати 

вершки і посипати тертим сиром. 

Різотто слід подавати в теплому вигляді, прикрасивши 

подрібненою петрушкою.

 

                   Порада: можна використовувати

                   швидкозаморожений горошок 

                   «Vegeta Natur».

легко
40 
 хв. 4

порції

ОВОЧЕВЕ РІЗОТТО З ГОРОШКОМ



Рис промити і злегка обсмажити на 1 ст. ложці оливкової олії. 

Закип’ятити воду, додати приправу «Vegeta Natur універсальна!», 

обсмажений рис і варити під кришкою на повільному вогні до 

готовності рису (близько 20 хвилин). Обсмажити дрібно нарізану 

цибулю на залишку оливкової олії, додати суміш «Квартет», 

подрібнений часник і тушкувати протягом 10-15 хвилин. Додати 

готовий відварений рис до смажених овочів, посипати куркумою і 

перцем та обережно перемішати. Подавати як гарнір до смаженого 

м’яса із зеленим салатом.

 
           
         
                                    
                         Порада:  обсмажте рис до 

                          прозорого стану, це надасть 

                         аромату різотто і унеможливить 

                         появу грудочок
.

250 г рису «Арборіо»
3 ст. ложки оливкової олії
500 мл води
1 ст. ложка «Vegeta Natur універсальна»
60 г цибулі
2 зубчики часнику
400 г замороженої овочевої суміші «Vegeta Natur «Квартет»
1 ч. ложка куркуми
½ ч. ложки «Vegeta Natur чорний мелений перець»

легко
25 

 хв. 4
порції

ОВОЧЕВЕ РІЗОТТО



350 г спагеті
Сіль 
6 маленьких кабачків-цукіні (близько 500 г)
1 цибулина
4 ст. ложки оливкової олії
1 зубчик часнику
сік 1 лимона
1 ч. ложка «Vegeta Natur універсальна»
тертий сир для подачі страви

Поставити спагеті варитися в киплячій підсоленій воді. 

Протягом цього часу цибулю нарізати кільцями, а цукіні 

- тонкими скибочками. Обсмажити цибулю на розігрій 

пательні з широким дном, на оливковій олії, до прозорості. 

Додати цукіні і смажити все разом, періодично помішуючи. 

Потім додати подрібнений часник, лимонний сік і приправу 

«Vegeta Natur універсальна». Додати готові і проціджені 

спагеті, перемішати. Зняти блюдо з вогню і подати до столу, 

посипавши невеликою кількістю тертого сиру.

                      Порада: страва отримає особливий 

                      аромат, якщо посипати ї ї смаженими 

                      кедровими горішками.

легко
30 
хв. 4

порції

СПАГЕТІ З ЦУКІНІ



СПАГЕТІ КАРБОНАРА ЗІ ШПИНАТОМ 50 г копченої грудинки
150 г свіжого шпинату
4 яйця
1 ст. ложка вершкового сиру (рікота)
1 ч. ложка «Vegeta Natur універсальна»
350 г спагеті

Грудинку нарізати кубиками. Шпинат вимити, висушити паперовим 

рушником і подрібнити у блендері. Додати до шпинату яйця, вершковий 

сир і приправу «Vegeta Natur універсальна». Відварити спагеті в підсоленій 

киплячій воді. Розігріти пательню з широким дном і обсмажити в ній 

грудинку до утворення хрусткої скоринки. 

Грудинку перекласти в тарілку, а на пательню викласти шпинат, підігріти 

його і, помішуючи, додати гарячі спагеті. За необхідності влити трохи води, 

в якій варилися спагеті. Все перемішати і зняти з вогню.

Спагеті подавати в гарячому вигляді, посипаними хрусткою грудинкою.

 

        
 
       Порада: замість свіжого шпинату 

       можна використовувати 
       подрібнений заморожений 
       шпинат.

легко
40 
 хв. 4

порції



Картоплю ретельно вимити і висушити. Розрізати на половинки, 

натерти внутрішню сторону кожної картоплини приправою «Vegeta 

Natur універсальна», викласти в глибоке деко, на дно якого налити 

трохи води, і запікати в попередньо розігрітій духовці при 200 ° C 

протягом 30 хвилин. Дістати картоплю з духовки. На кожну картопляну 

половинку покласти смужку шинки, залити перетертими помідорами, у 

які попередньо слід додати оливкову олію та орегано, посипати тертою 

моцарелою і запікати в духовці протягом ~7 хвилин, поки сир 

не розплавиться.

Подавати слід відразу ю  найкраще смакує з 

келихом пива.
         

            
             Порада: для цієї страви 

            краще використовувати 

           нерозсипчасту картоплю.  

легко
45 
 хв. 4-6

порції

8 великих картоплин
3 ч. ложки «Vegeta Natur універсальна»
300 г шинки
4 ст. ложки оливкової олії
500 г перетертих помідорів «Podravka»
2 ч. ложки орегано
300 г моцарели

КАРТОПЛЯНА ПІЦА



Обсмажити дрібно нарізану цибулю на розігрітій оливковій олії у 

пательні з широким дном. Додати фарш, посипати приправою Ve-

geta Natur універсальна і смажити, поки м’ясо не набуде рум’яний, 

коричневий відтінок. Додати подрібнений під пресом часник, залити 

водою, додати помідори, орегано, нарізану моцарелу, пармезан. 

Опустити листи лазаньї в м’ясний соус, накрити кришкою і готувати на 

повільному вогні приблизно 30 хвилин. 

Подавати гарячу страву з зеленим салатом.

        
                       

                    Порада: листи лазаньї порвіть і опустіть 

                    в м’ясний соус. Листи лазаньї можна 

                    замінити широкою локшиною.

 

2 ст. ложки оливкової олії
200 г цибулі
500 г м’ясного фаршу
2 ч. ложки «Vegeta Natur універсальна»
3 зубчики часнику
100 мл води
390 г м’якоті помідорів «Podravka»
1/2 ч. ложки «Vegeta Natur чорний мелений перець»
1 ч. ложка орегано
6 листів тіста для лазаньї
1/4 ч. ложки меленого мускатного горіху
250 г моцарели
60 г тертого пармезану

легко
50 
 хв. 4

порції

ЛАЗАНЬЯ НА СКОВОРОДІ



Нарізати цукіні довгими тонкими скибочками (соломкою), злегка посолити 

і відкласти. Помідори розрізати навпіл, а моцарелу - кружечками. Збити 

яйця, додати в суміш приправу «Vegeta Natur універсальна» і тертий сир. 

У пательню (чавунну або металеву з товстим дном) влити оливкову олію і 

покласти зубчики часнику. Додати помідори, злегка обсмажити і вийняти 

разом з часником на тарілку. У пательню вилити яєчну суміш, розкласти 

на ній скибочки цукіні, моцарели і помідорів. Смажити на слабкому вогні 

протягом декількох хвилин.

Готову фріттату посипати меленою сумішшю перців і подавати з салатом.

       
     Порада: якщо ви не можете їсти яєчню без м’яса, 

     додайте ковбаси. Якщо у вас є пательня, яку 

    можна використовувати в духовці, ви можете 

    помістити готову фріттату в духовку, попередньо 

    розігріту до 180 ° C, приблизно на 20 хвилин. 

    Якщо ви готуєте страву у пательні, 

    використовуйте чавунну пательню або 

    металеву з товстим дном.

2 цукіні
6 помідорів черрі
120 г моцарели
8 яєць
1 ч. ложка «Vegeta Natur універсальна»
50 г твердого тертого сиру
2 зубчики часнику
3 ст. ложки оливкової олії
«Vegeta Natur суміш перців горошок»

легко
20 
 хв. 4

порції

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ФРІТ ТАТА



ВІДВАРЕНА ЯЛОВИЧИНА З СОУСОМ З ХРІНУ 500 мл води
1 «Vegeta Natur овочевий кубик»
600 г яловичини для супу

Соус з хрону:
150 г хрону
300 мл яловичого бульйону
50 мл яблучного оцту
200 г яблук
Сіль
1 ч. ложка цукру

Додати в окріп «Vegeta Natur овочевий кубик», яловичину 

і довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і варити, поки 

м’ясо не стане м’яким. 

Очистити хрін, натерти на тертці і залити готовим 

яловичим бульйоном. Додати терті яблука, сіль, оцет, 

цукор і трохи проварити.

Подавати з відвареною яловичиною і 

кукурудзяним хлібом.

      Порада: якщо ви хочете, щоб м’ясо було 

      ніжним і соковитим, при варінні завжди 

      кладіть м’ясо в окріп. Кип’яток закриває пори 

      в м’ясі, і м’ясо залишається соковитим, 

     зберігаючи всі поживні речовини.

легко
60 
 хв. 4

порції



КУРЯЧЕ РАГУ
500 г білого курячого м’яса без шкіри
4 ст. ложки рослинної олії
200 г цибулі
200 г моркви
200 г кореня селери
100 г кореня петрушки
1 л води 
2 «Vegeta Natur курячих кубика»
200 г консервованого горошку

Локшина:
2 яйця
100 г борошна
дрібка солі
2 ст. ложки подрібненої петрушки

М’ясо вимити і нарізати кубиками. На розігрітій олії обсмажити дрібно 

нарізану цибулю і натерті на тертці коренеплоди, щоб вони стали м’якими. 

Додати куряче м’ясо і все разом злегка обсмажити. Залити водою, довести 

до кипіння, додати «Vegeta Natur курячі кубики», накрити кришкою 

і варити на повільному вогні протягом приблизно 30 хвилин. З яєць, 

борошна, солі і петрушки за допомогою вилки замісити тісто для локшини.

У киплячий суп додати локшину і варити ще протягом 10 хвилин.

Після локшини додати в суп промитий і проціджений горошок.

                       Порада: при варінні локшини 

                       залиште в каструлі ложку, 

                       якої ви будете брати локшину і 

                       перекладати в суп, для того, 

                       щоб ложка стала гарячою; 

                       тоді локшина не буде прилипати

                       до ложки.

середня
60 
 хв. 4

порції



500 мл води
200 г гарбуза
200 г цибулі-порей
100 г кореня селери
2 ст. ложки зелені селери
1 «Vegeta Natur яловичий кубик»
2 ст. ложки гарбузової олії
1 ст. ложка гарбузового насіння

Покласти в киплячу воду очищений і нарізаний кубиками гарбуз, 

корінь селери і цибулю-порей. 

Додати «Vegeta Natur яловичий кубик» і варити протягом 10 хвилин. 

Зняти з вогню, додати зелень селери і перемішати блендером 

протягом 2 хвилин. 

Готовий суп слід подавати відразу ж, додаючи гарбузову олію і 

посипаючи гарбузовим насінням.

 

     Порада: ви можете замінити 

     цибулю-порей ріпчастою 

    цибулею.

легко
20 
 хв. 4

порції

СУП-ПЮРЕ З ГАРБУЗОВИМ НАСІННЯМ



200 г картоплі
500 г спаржі (білої або зеленої)
1/2 пучка петрушки
100 г цибулі
20 г вершкового масла
50 мл білого вина
2 ч. ложки «Vegeta Natur універсальна»
100 мл вершків 20% жирності

4 підсмажені скибочки багета
1 ст. ложка смаженого гарбузового насіння
1 ст. ложка нарізаної зеленої цибулі

Очистити і нарізати картоплю, видалити потовщені частини спаржі. 

Покласти нарізану цибулю в розігріте вершкове масло і злегка обсмажити 

до прозорості. Додати картоплю, спаржу, нарізану петрушку і залити водою 

так, щоб вона покривала вміст. Довести до кипіння і варити приблизно 25 

хвилин. В кінці приготування влити біле вино і додати приправу «Vegeta 

Natur універсальна». Злегка остудити, подрібнити за допомогою блендера, 

знову поставити на вогонь, за необхідності додати води, щоб отримати 

бажану консистенцію, влити вершки і перемішати. Довести до кипіння і зняти 

з вогню. Розлити суп по тарілках.

Покласти хлібну скибочку в кожну тарілку, посипати суп гарбузовим 

насінням і цибулею та подати до столу.

Порада:  алиште трохи відвареної спаржі, щоб 

прикрасити нею суп.

Супи - бажане блюдо о будь-якій порі року. Вони 

насичують, зігрівають і відновлюють гарний настрій. 

Корисні, повні вітамінів, клітковини і мінералів, з 

додаванням яєць і тостів, гарбузового насіння і 

свіжих трав супи мають високу поживну цінність 

і є повноцінною стравою.

легко
40 
 хв. 4

порції

СУП ЗІ СПАРЖІ



Ячмінну крупу зварити до м’якості в киплячій воді. Поєднати фарш, 

хліб, яєчний жовток, сіль, мелений чорний перець, петрушку і добре 

перемішати. Покласти дрібно нарізану цибулю в розігріту оливкову 

олію, обсмажити її до прозорості,  потім додати нарізану скибочками 

моркву. Злегка обсмажити і долити близько 1 літра теплої води. 

Коли закипить, додати «Vegeta Natur курячий кубик». З  м’ясної 

суміші зробити кульки-фрикадельки і додати у страву. Також додати 

попередньо промиту і нарізану капусту.  Все разом варити на 

повільному  вогні приблизно 20 хвилин. Наприкінці приготування 

додати листя шпинату, ячмінну кашу, посолити і поперчити за смаком.

Цю страву слід подавати гарячою зі шматочками 

підсмаженого хліба.

              
                  Порада: Якщо ви віддаєте перевагу 

                  гострим стравам, ви можете додати 

                  в суп або у фрикадельки «Vegeta Natur 

                  червоний гострий перець».

80 г ячмінної крупи

400 г курячого фаршу
50 г хліба (подрібнити)
1 яєчний жовток
Сіль
«Vegeta Natur чорний мелений перець»
1 ст. ложка нарізаної петрушки

3 ст. ложки оливкової олії
50 г цибулі
2 моркви
400 г савойської капусти
1 «Vegeta Natur курячий кубик»
50 г молодого шпинату

легко
40 
 хв. 4

порції

ЯЧМІННА КАША З 
М’ЯСНИМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ



На суміші оливкової олії і вершкового масла до золотистого кольору обсмажити 

дрібно нарізану цибулю. Шматки курки натерти приправою «Vegeta Natur для 

курки» і обсмажити з обох сторін. Додати нарізаний соломкою зелений перець 

і помідори, нарізані кубиками. Посипати солодкою меленою паприкою, накрити 

кришкою і тушкувати на слабкому вогні, періодично помішуючи і підливаючи 

воду. Наприкінці приготування додати вершки, до яких попередньо додати 

муку і прокип’ятити. 

Подавати з відвареними галушками і салатом.

       
Порада: 
обов’язково зніміть шкірку 

з курячого м’яса для 
приготування цієї страви у 

                              ніжному соусі.

1 кг курки (гомілки, стегна, крильця, грудка)
1 пакетик «Vegeta Natur для курки»
2 ст. ложки оливкової олії
2 ст. ложки вершкового масла
100 г цибулі
100 г свіжого зеленого перцю (паприки)
100 г свіжих помідорів
1 ч. ложка «Vegeta Natur солодкої меленої паприки»
100 мл вершків 20-25% жирності
1 ч. ложка борошна

легко
50 
 хв. 6

порції

КУРКА В АРОМАТНОМУ СОУСІ



АРОМАТНА КУРОЧКА З ДУХОВКИ
1 кг курячих гомілок і крилець
1 пакетик «Vegeta Natur для курки з пряними травами»
3 ст. ложки рослинної олії
80 г панірувальних сухарів

Посипати шматочки курки приправою «Vegeta Natur для курки з пряними 

травами», перемішати і залишити маринуватися протягом 30 хвилин. 

Обваляти мариновану курку в панірувальних сухарях і покласти в деко, 

вистелене папером для випічки. Змастити курку олією і запікати у духовці, 

попередньо розігрітій до 180 ° C, протягом приблизно 40 хвилин до 

утворення хрусткої скоринки. 

Подавати теплу курку з соусом сальса і підсмаженим хлібом.

                       Порада: сальсу можна приготувати за наступним    

                рецептом. Покласти дрібно нарізану цибулю (120 г) в 

        розігріту рослинну олію і обсмажити до прозорого стану. 

   Додати нарізану кубиками паприку (3 шт.) і продовжувати 

тушкувати, періодично помішуючи. Зменшити вогонь і 

тушкувати під кришкою на повільному вогні, щоб паприка 

виділила сік і не підгоріла. Потім відкрити кришку, 

додати зубчик подрібненого під пресом часнику, сіль, 

«Vegeta Natur чорний мелений перець», трохи «Vegeta 

Natur червоного гострого перцю» і зняти з вогню. 

Додати  3 ст. ложки бальзамічного оцту, 1 ст. 

ложку свіжої петрушки і остудити.

  

легко
45 
 хв. 4

порції



Куряче філе вимити, висушити паперовим рушником, посипати “Vegeta Natur для 

курки” і полити олією. Залишити маринуватися на 10 хвилин, а потім покласти в 

посуд для запікання, викладений папером для випікання. Злегка посипати 

розмарином і запікати у розігрітій духовці на 200 ° C приблизно 30 хвилин, поки 

шкірочка не   буде хрусткою. Молоду картоплю почистити, великі картоплини 

розрізати на невеликі частини. На пательні підсмажити нарізану грудинку, щоб була 

хрусткою, а потім перекласти в тарілку. У тій же пательні і розтопити вершкове масло, 

додати оливкову олію, покласти картоплю у гарячу масляну суміш. Смажити до 

утворення золотистої скоринки. Додати заморожений горошок, базилік, сіль, 

перець і влити трохи води. Тушкувати під кришкою 

приблизно 15 хвилин до готовності овочів.

Подавати з хрусткою грудинкою і петрушкою.

            Порада: замість філе можна 

             використати куряче стегно або

              гомілки, а також розрізану на 

             шматки курку.

4 шматки курячого філе (з шкіркою)
1 пакет «Vegeta Natur для курки», 20 г
4 ст. ложки оливкової олії
нарізаний розмарин

Для гарніру:
1 кг молодої картоплі (дрібної)
120 г грудинки
20 г вершкового масла
1 ст. ложка оливкової олії
«Vegeta Natur Зелений горошок» 
швидкозаморожений 400 г
1/4 ч. ложки подрібненого базиліку
Сіль
чорний мелений перець
1 ст. ложка нарізаної петрушки

легко
45 
 хв. 4

порції

АРОМАТНЕ КУРЯЧЕ ФІЛЕ З ОВОЧАМИ



Куряче філе нарізати кубиками однакового розміру і посипати приправою 

«Vegeta Natur універсальна». Покласти зелену стручкову квасолю з 

морквою  в киплячу підсолену воду. Відварити овочі до стану «аль денте» і 

охолодити під струменем холодної води. Нарізати кілька стручків квасолі на 

шматочки такого ж розміру, що і м’ясо. Нарізати одну моркву кружечками. 

Нанизувати м’ясо і овочі по черзі на дерев’яні шпажки для шашлику. Збити і 

посолити яйця, а кукурудзяні пластівці подрібнити у блендері. Приготовлені 

шашлички змастити збитими яйцями, а потім обваляти їх в кукурудзяних 

пластівцях. У посуді з широким дном (глибиною 2 см) розігріти олію і 

обсмажити шашлички з усіх боків до золотисто-жовтого кольору. Покласти 

їх на кухонні паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. 

Подавати хрусткі шашлички з овочами, попередньо 

посипавши меленою сумішшю перців і 

окропивши оливковою олією.

           
         
        Порада: З цією стравою буде відмінно 

        поєднуватися соус: 150 г грецького йогурту, 

        1 ст. ложка майонезу і 1/2 ч. ложки приправи 

        «Vegeta Natur універсальна».

500 г курячого філе
2 ч. ложки «Vegeta Natur універсальна»
300 г стручкової зеленої квасолі
3 моркви
Сіль
2 яйця
100 г кукурудзяних пластівців
Рослинна олія для смаження

«Vegeta Natur суміш перців горошок»
оливкова олія для сервірування

легко
45 
 хв. 4

порції

ХРУСТКІ КУРЯЧІ ШАШЛИЧКИ



1 кг курячого філе
1 пакетик «Vegeta Natur для курки»
2 ст. ложки лимонного соку
4 ст. ложки оливкової олії
200 г цибулі
200 г помідорів
100 г свіжого зеленого перцю
100 г свіжого червоного перцю (паприки)

280 г консервованої кукурудзи

200 мл сметани
250 мл майонезу

8 коржів «тортилья»

Куряче філе нарізати на довгі шматочки і посипати приправою «Vegeta Natur для 

курки». Полити лимонним соком і 2 ст. ложками оливкової олії та добре перемішати. 

Залишити маринуватися приблизно на 20 хвилин. Обсмажити нарізану кільцями 

цибулю на залишках розігрітої оливкової олії, додати курку разом з маринадом. 

Коли курка підрум’яниться, додати нарізані кубиками помідори і нарізану тонкою 

соломкою паприку. Все готувати разом на повільному вогні протягом 15 хвилин, 

поки овочі не стануть м’якими. Розігріти коржі на сухій пательні. Добре перемішати 

сметану і майонез. На кожен коржик викласти м’ясо з овочами, додати кукурудзу та 

соус зі сметани і майонезу.

Загорнути тортилью і відразу подавати на стіл.

           

                 
                      Порада: при бажанні додайте листя 

                     зеленого салату до кожного коржика

                      (салат- латук, качанний салат, салат

                      «Айсберг» та ін.)

легко
45 
 хв. 6-8

порції

ФАХИТАС З КУРКОЮ



1 кг свинячої корейки на кісточці
¾ пакетика «Vegeta Natur для свинини» (15 г)
6 ст. ложок рослинної олії

Для гарбузового пюре:
600 г гарбуза
2 зубчики часнику
1 ст. ложка оливкової олії

Корейку  вимити, висушити і натерти приправою «Vegeta 

Natur для свинини». На розігрітій олії обсмажити м’ясо з 

обох боків до утворення золотисто-коричневої скоринки. 

Гарбуз вимити, очистити, нарізати кубиками і варити на 

пару разом з очищеними зубчиками часнику. Коли гарбуз 

стане м’яким, подрібнити блендером разом з часником до 

стану пюре, додати 1 ст. ложку оливкової олії.

           

     
           
           
           Порада: гарбуз можна варити і у воді, але 

           коли він готується паром, зберігаються 

           всі його корисні властивості, а пюре 

           набуває кремової консистенції, стає 

           ніжним і дуже смачним

легко
30 
 хв. 6

порції

ВІДБИВНІ ЗІ СВИНИНИ З ГАРБУЗОВИМ ПЮРЕ



СОКОВИТА СВИНЯЧА ВИРІЗКА З 
МАКАРОННИМИ ВИРОБАМИ

Свинячу вирізку очистити від плівок і жиру. Нарізати на товсті стейки і 

посипати приправою Vegeta Natur для свинини. Змішати апельсиновий 

сік з вином і залити отриманою сумішшю м’ясо. Залишити маринуватися 

протягом 30 хвилин. Зварити локшину в підсоленій воді. 

У пательні з широким дном розігріти вершкове масло і оливкову олію, 

покласти цибулю. Обсмажити цибулю до прозорості і додати м’ясо разом 

з маринадом. Смажити до готовності, помішуючи. Коли м’ясо буде готове, 

влити вершки і тушкувати ще декілька хвилин. 

Подавати до столу готову свинячу вирізку з широкою 

локшиною, посипавши страву натертим сиром і

 гострим червоним перцем.

           
               Порада: свиняча вирізка - це м’ясо, яке 
              піддається короткочасній обробці на 
              сильному вогні. Замість вершків можна 
              використати кокосове молоко, щоб надати 
              страві особливого смакового відтінку.

легко
45 
 хв. 4

порції

1 свиняча вирізка (близько 400 г)
⅔ пакетика «Vegeta Natur для свинини» (15 г)
сік 1 апельсина
100 мл солодкого вина
200 г цибулі
20 г вершкового масла
2 ст. ложки оливкової олії
100 мл вершків 20-25% жирності
400 г яєчної широкої локшини
4 ст. ложки тертого твердого сиру (пармезан, 
гран падано, ...)
«Vegeta Natur червоний гострий перець»



ТЕЛЯЧІ ВІДБИВНІ З САЛАТОМ З 
РУКОЛИ І ГРИБІВ

4 безкісткових відбивних з телятини (близько 500 г)
2 ч. ложки «Vegeta Natur універсальна»
дрібка «Vegeta Natur чорний мелений перець»
3 ст. ложки оливкової олії
20 г вершкового масла

Для салату:
250 г грибів
20 г вершкового масла
100 г руколи
1 ст. ложка лимонного соку
80 мл оливкової олії
1/2 ч. ложки сушеного орегано

Тонко нарізані відбивні посипати приправою «Vegeta Natur універсальна» і 

«Vegeta Natur чорний мелений перець». Злегка обсмажити м’ясо з обох сторін 

на пательні на добре розігрітій олії. Потім викласти м’ясо в деко, покрите 

папером для запікання, і запікати в духовці, попередньо розігрітій до 150 ° C, 

приблизно, 20 хвилин. Змастити запечене м’ясо м’яким вершковим маслом, 

накрити і залишити постояти. Гриби очистити, нарізати великими шматочками і 

обсмажити на розігрітому вершковому маслі протягом декількох хвилин. Злегка 

посолити, посипати перцем і дати трохи охолонути. У мисці змішати оливкову 

олію, лимонний сік і орегано. Додати руколу до грибів і полити все соусом. 

Для подачі: покласти на тарілку салат, на нього  відбивні з телятини, посипати 

стружкою тертого сиру і подавати до столу.

         
                       Порада: для цього салату 

                        найкраще використовувати 

                         комбінацію грибів, тому ми ра

                          димо взяти гливи, лисички або

                          шиітаке. Ви також можете

                          замінити частину руколи іншим 

                           видом дикорослого салату.

легко
40 
 хв. 4

порції



Змішати мед, лимонний сік, 1 ч. ложку приправи «Vegeta Natur 

універсальна» і солодку паприку. Філе лосося вимити, витерти 

паперовим рушником, натерти двома чайними ложками приправи 

Vegeta Natur універсальна і обсмажити на 2 ложках оливкової олії до 

золотистого кольору. 

Потім філе перевернути, додати оливкову олію, нарізаний часник, перець 

і злегка обсмажити. Лосось покласти на тарілку, а у пательню, в якій він 

смажився, додати приготовлену медову суміш і нарізаними круглими 

частинками лимон. 

Тушкувати соус протягом декількох хвилин. Полити лосось готовим 

соусом і подавати з відвареними рисом і салатом.

 
           

            Порада: лосось краще смажити 

            шкіркою вниз. Подавати лосось 

            можна також з вареними овочами 

            (брокколі, кольорова капуста, 

            морква).

100 г меду
2 ст. ложки лимонного соку
1 ч. ложка «Vegeta Natur солодка паприка»
3 ч. ложки «Vegeta Natur універсальна»
4 ст. ложки оливкової олії
4 філе лосося (близько 800 г)
4 зубчики часнику
1 ч. ложка «Vegeta Natur чорний мелений перець»
1 лимон

легко
30 
 хв. 4

порції

СМАЖЕНИЙ ЛОСОСЬ У МЕДОВОМУ СОУСІ



4 шматки філе лосося (600 г)
3/4 пакетика «Vegeta Natur для риби» (15 г)
«Vegeta Natur сушений кріп»
3 ст. ложки оливкової олії
3 молодих кабачка
«Vegeta Natur чорний мелений перець»
Сіль

Лосось посипати приправою «Vegeta Natur для риби» і кропом. Покласти 

його шкірою вниз на деко, на яке попередньо покласти папір для випікання. 

Кабачки натерти на тертці, посипати перцем, сіллю і перемішати. 

Розподілити цю суміш по поверхні лосося, зверху скропити оливковою 

олією. Запікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 ° С, приблизно 15 

хвилин.

Подавати з відвареною картоплею.

    
Порада: не запікайте лосось занадто 

довго, щоб він залишився соковитим, 

наче  готувався як «пашот». Також 

можна додати 70 г подрібненого мигдалю 

до кабачків, це зробить страву хрусткою.

легко
30 
 хв. 4

порції

ЛОСОСЬ ЗІ СКОРИНКОЮ З КАБАЧКІВ



4 шматочки білої риби філе (хек, сібас) близько 600 г
4 ст. ложки оливкової олії
2 лимона
1 ст. ложка «Vegeta Natur для риби»
200 г помідорів черрі

Рибне філе посипати приправою «Vegeta Natur 

приправа для риби».

Розрізати папір для випічки на 4 частини розмірами 40 х 40 см і 

змастити оливковою олією. Покласти рибне філе на підготовлений 

папір, зверху розподілити по ньому нарізаний кружечками лимон 

та помідори, нарізані половинками. 

Скропити оливковою олією і загорнути таким чином, щоб вийшов пакет. 

Повторити все це з рештою філе. Покласти приготовані пакети на деко і 

запікати в духовці, попередньо розігрітій до 220 ° С, протягом 10 хвилин. 

Подавати рибу у паперовому пакеті з відвареною 

картоплею, посипавши її зеленню петрушки 

і поливши оливковою олією.

                   
                   Порада: перед закриттям пакетів, 

                   рибу можна полити сухим 

                   білим вином.

легко
20 
 хв. 4

порції

РИБА У ПАПЕРОВОМУ ПАКЕТІ



ЗА РЕЦЕПТОМ 
МАТНКИ-
ПРИРОДИ

 1 0 0%  П РИ Р ОДН І  С К ЛА ДО В І
 Ч И СТ А  МО Р СЬК А  С ІЛЬ
 БЕЗ  ДОДАВАННЯ  П ІДСИЛЮВАЧ І В  СМ АК У


