
SPOSÓB NA
WARZYWO

#ZROBTOSAM 

Dowiedz się, jak możesz  włączać do swojej diety
więcej warzyw  

SKORZYSTAJ Z PRZEPISU LUB WYMYŚL
WŁASNY

www.samodzielnoscodkuchni.pl



#1 ZIEMNIAK   

chrupkość przyjemność jedzeniapuszystość

A TERAZ OCEŃ:

od 1 do 5 

PRZYGOTUJ WARZYWO NA 3 SPOSOBY:

zetrzyj na
tarce

pokrój
w łódeczki 

ugotuj w wodzie



#1 ZIEMNIAK   

chrupkość przyjemność jedzeniapuszystość

A TERAZ OCEŃ:

od 1 do 5 

WYPRÓBUJ TE POŁĄCZENIA SMAKÓW: 

Placki z ziemniaków tartych na
grubej tarce
porcja dla 3-4 osób

1 kg ziemniaków
2 duże cebule
2 łyżki mąki pszennej
olej

Ziemniaki zetrzyj na grubej tarce,
cebulę pokrój w drobną kostkę,
dodaj mąkę, szczyptę soli i smaż na
rozgrzanym oleju.

Pasuje do:
sosu  z jogurtem i ogórkiem 
Do gęstych sosów

Ziemniaki z pesto
porcja dla 3-4 osób

1 kg ziemniaków ugotowanych w
całości (wyszorowanych i
nieobranych)
1 słoiczek 200 ml pesto

Ugotuj ziemniaki w całości, po
ugotowaniu pokrój na mniejsze
części i wymieszaj z pesto

Pasuje do:
Zielonej sałaty
Mięsa smażonego i z grilla
Ryby
Zielonej fasolki
Duszonych warzyw

Pieczone ziemniaki
porcja dla 3-4 osób

1 kg ziemniaków pokrojonych na
ćwiartki
1/2 łyżki kuminu
1/4 chilli, 
2 łyżki oleju 

Pokrój ziemniaki, wymieszaj z
przyprawami i olejem. Wstaw do
piekarnika na 220 C na 20 min

Pasuje do:
Zielonej sałaty
Mięsa smażonego i z grilla
Ryby
Zielonej fasolki
Duszonych warzyw



#2 MARCHEWKA   

zrób wstążki 
obieraczką 

pokrój
w plasterki 

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

A TERAZ OCEŃ:

od 1 do 5 

PRZYGOTUJ WARZYWO NA 3 SPOSOBY:

zetrzyj na tarce



#2 MARCHEWKA   

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

Pieczone marchewki
porcja dla 3-4 osób
 
4-5 marchewek
1/2 łyżeczki cynamonu
50 g rodzynek
50 g orzechów włoskich
1.5 łyżki oleju
sól do smaku

Rodzynki zalej wrzątkiem. Piekarnik
rozgrzej  do 180C. Marchewki umyj
i pokrój w grube plastry, wymieszaj
z olejem i przyprawami. Wstaw do
piekarnika na 15 min. Przesiekaj
orzechy. Wyjmij marchewki, dodaj
odlane rodzynki i orzechy i wstaw
na jeszcze na 5 min do piekarnika.

Pasuje do:
Pieczonego, duszonego kurczaka
Kuskusu, ryżu
Zupy krem z białych warzyw
Zielonych warzyw (szpinak, jarmuż)
 

Surówka z marchewki
porcja dla 3-4 osób

4-5 marchewek
1/2 łyżeczki kuminu
pół cytryny
1.5 łyżki oleju
natka pietruszki
sól do smaku

Marchewki umyj i zetrzyj na tarce.
Sok z wyciśniętej cytryny wymieszaj
z olejem, kuminem i solą.
Pietruszkę  posiekaj. Połącz
wszystkie składniki.  

Pasuje do:
Pieczonych ziemniaków
Pieczonego, grillowanego mięsa
Fasoli białej i innych strączków
Pieczonego bakłażana, cukinii

Wstążki z pesto
porcja dla 3-4 osób

4-5 marchewek
80 ml dobrego bazyliowego pesto
lub czerwonego pesto z suszonych
pomidorów

Marchewki umyj i zrób z nich
wstążki za pomocą obieraczki.
Wymieszaj z pesto. Wlej na patelnię
3 łyżki wody, dodaj marchewkę,
przykryj i po 3 minutach wymieszaj i
serwuj. 

Pasuje do:
uprażonych orzechów w formie
posypki
Kaszy pęczak lub gryczanej
Makaronu 
Ryb 

WYPRÓBUJ TE POŁĄCZENIA SMAKÓW: 

A TERAZ OCEŃ:



#3 KALAFIOR  

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

A TERAZ OCEŃ:

od 1 do 5 

PRZYGOTUJ WARZYWO NA 3 SPOSOBY:

podziel na
różyczki 

pokrój głąba
 w słupki

zetrzyj na tarce



#3 KALAFIOR   

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

Stir fry z głąba
porcja dla 3-4 osób
 
Głąb z 1 kalafiora
1 cukinia
1 pęczek szpinaku
1 ząbek czosnku
3 cm kawałek imbiru
2-3 łyżki sosu sojowego
biały sezam do posypania 
Olej do smażenia

Głąba i cukinię pokrój w słupki,
imbir drobno posiekaj a czosnek
pokrój w plasterki. Na dobrze
rozgrzany olej wrzuć kalafior i smaż
2 minuty, potem czosnek, imbir i
smaż kolejną minutę, następnie
cukinię a na końcu szpinak.
Pamiętak o ciągłym mieszaniu
warzyw. Polej sosem sojowym i
posyp podprażonym sezamem.

Pasuje do:
Ryżu, kaszy
Tofu lub mięsa
 

Kuskus z kalafiora
porcja dla 3-4 osób

1 kalafior
Pęczek koperku
1/2 łyżeczki soli
4 łyżki oliwy
2 łyżki soku z cytryny

Podziel kalafior na małe części i
rozdrobnij w blenderze. Wymieszaj
z posiekanym koperkiem, sokiem
cytryny, oliwą i solą.  Możesz
połączyć z kaszą, ryżem, kuskusem. 

Pasuje do:
Pieczonych warzyw
Mięsa
Ryb
Ugotowanej soczewicy

Pieczone różyczki
porcja dla 3-4 osób

1 kalafior
1/2 łyżki mielonego kuminu
2 łyżki oleju 

Piekarnik nastaw na 220C, kalafior
podziel na różyczki, umieść na
blasze, posyp kuminem i polej
olejem. Wymieszaj. Piecz 15 minut.  

Pasuje do:
Kaszy pęczak lub gryczanej
Kuskusu
Ryżu
Innych pieczonych warzyw
Mięsa
Ryby 

WYPRÓBUJ TE POŁĄCZENIA SMAKÓW: 

A TERAZ OCEŃ:



#4 OGÓREK  

PRZYGOTUJ WARZYWO NA 3 SPOSOBY:

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

A TERAZ OCEŃ:

pokrój na
plasterki

pokrój w
słupki 

zetrzyj na tarce



#4 OGÓREK  

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

Szybkie pikle 
Porcja dla 3-4 osób

1 duży ogórek
1 papryczka chilli
6 łyżek białego octu
1/2 łyżki cukru
¼ łyżeczki soli

Ogórki pokrój na plasterki 0.5 cm,
Chilli drobno posiekaj. Ocet
wymieszaj z cukrem i solą. Zalej
ogórki  z chilli i odstaw na 5 min.  

Pasuje do:
Szaszłyków z kurczaka
Smażonej ryby 
Warzyw z patelni
Dań z ryżem

11 łyżka masła

Smażony
Porcja dla 3-4 osób

2 ogórki szklarniowe
2 ząbki czosnku

1/2 pęczka koperku

Ogórki przekrój na pół, wydrąż
nasiona i pokrój w 4 cm słupki. Na
patelni rozgrzej masło, dodaj
ogórki, czosnek przeciśnięty przez
praskę, smaż 3 minuty. Posyp
posiekanym koperkiem:

Pasuje do:
Gotowanych i duszonych mięs
 

400 g gęstego jogurtu naturalnego
ok. 100 ml zimnej wody
2 świeże ogórki
2-3 ząbki czosnku
1/4 szklanki orzechów włoskich
1 łyżeczka soku z cytryny
2 łyżki oliwy z oliwek
pęczek koperku
sól, świeżo zmielony pieprz

Tarator
Porcja dla 3-4 osób

Ogórki zetrzyj na tarce, czosnek
przeciśnij przez praskę, dodaj
jogurt i wodę. Przed podaniem
dodaj oliwę, sok z cytryny,
posiekane orzechy włoskie i
koperek. 

Pasuje:
na upalny dzień 

A TERAZ OCEŃ:

WYPRÓBUJ TE POŁĄCZENIA SMAKÓW: 



#5 KAPUSTA  

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

A TERAZ OCEŃ:

od 1 do 5 

PRZYGOTUJ WARZYWO NA 3 SPOSOBY:

poszatkuj pokrój w
kostkę

pokrój na części



Po indyjsku
porcja dla 3-4 osób
 
1/2 główki kapusty
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka garam masali 
1/2 łyżeczki kurkumy 

Kapustę pokrój w kostkę. Cebulę
pokrój w półplasterki, a czosnek
przesiekaj. Na rozgrzany olej wrzuć
cebulę, czosnek i przyprawy. Smaż
aż cebula stanie się szklista. Dodaj
kapustę i duś pod przykryciem aż
zmięknie. 

Pasuje do:
Ryżu
Soczewicy, ciecierzycy
Kurczaka 
 

Pieczona 
porcja dla 3-4 osób

1 kapusta
olej 
sól
1 duża garść orzechów włoskich

Piekarnik rozgrzej na 200C. Kapustę
podziel na części, wymieszaj z
olejem i piecz 20 minut.

Po upieczeniu posyp uprażonymi
orzechami.

Pasuje do:
Gulaszu
Duszonego mięsa
Do ryżu
Soczewicy 

Coleslaw
porcja dla 3-4 osób

1/4 główki kapusty
1/2 czerwonej cebuli pokrojonej w
piórka
2 łyżki soku z cytryny
sól
pół szklanki posiekanej natki
pietruszki
1 łyżka octu winnego
3 łyżki oliwy

Kapustę poszatkuj, osól i przełóż do
cedzaka do odcieknięcia na 30
minut. Cebulę wymieszaj z cytryną.
Wszystkie składniki wymieszaj. 

Pasuje do:
Kurczaka
Burgerów
Pieczonych ziemniaków, frytek

#5 KAPUSTA   

WYPRÓBUJ TE POŁĄCZENIA SMAKÓW: 

A TERAZ OCEŃ:

chrupkość przyjemność jedzeniasoczystość

A TERAZ OCEŃ:

od 1 do 5 


