
Vegistar 

Vaše zkratka ke zdravější
přípravě jídel!

Sbírka receptů



Vegistar 

Připravte si zdravé domácí jídla rychle a snadno
se škrabkou a kráječem DUO Vegistar!
Máte velmi málo času na přípravu čerstvých a zdravých domácích jídel? 
Vás časově náročná příprava zeleniny a ovoce odrazuje od vaření?
Poté byla koupě Vegistaru skvělá volba!
Silná a odolná duo škrabka na ovoce a zeleninu zkrátí čas na polovinu a vytvoří 
zdravé a vizuálně přitažlivé jídla dvakrát rychleji!
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Zoodles: jak připravit cuketové nudle?

Potřebujeme: Příprava:

3

Neloupané bio cukety Tajemstvím při přípravě nudlí je, že je nesmíte 
vařit předlouho. Vařte nebo smažte je dokud 
nezměknou, ale ne úplně.

Naše 4 oblíbené způsoby přípravy:
Nejdříve omyjte cukety a odřízněte vrchy. S Veg-
istar jejich nařežte na nudličky a osolte.
Mikrovlnná trouba:
Nakrájené nudle v zakryté misce, vhodné pro 
použití v mikrovlnné troubě, zahřívejte 1 minutu. 
Pokud je porce menší, zahřívejte jen 30 sekund a 
případně ještě dodatečně, aby se nerozvařily.
Restování na pánvi: 
Nakrájené nudle restujte na středně rozehřáté 
pánvi na olivovém oleji nebo na ghee másle. 
Míchejte a restujte cca 1-2 minuty nebo dokud 
nebudou tak měkké, jak si přejete.
Vaření:
Nudle vložíme do vroucí vody a vaříme 1 - 2 
minuty. Přecedíme.
Pečení:
Nudle rozložíme na pečící papír a osolíme je. 
Pečeme je 10-15 minut při teplotě 90 stupňů 
Celsia.



Cuketové špagety s domácím pestem 4 20 10

Potřebujeme: Příprava:

Porce: Příprava: Varení:
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Těstoviny:
230 g celozrnných špaget,
1 velká neloupaná bio cuketa 
nakrájená na nudličky s Vegistar

Pesto:
2/3 šálku ořechů 
4 šálky cherry rajčat 
2 polévkové lžíce olivového oleje 
1/4 šálku na slunci sušených rajčat 
v oleji 
2 nasekané stroužky česneku 
1-2 čajové lžičky citrónové šťávy 
1/4 čajové lžičky mleté   papriky 
1/4 čajové lžičky soli 
špetka pepře

Koření:
1/2 šálku lístků bazalky natrhaných 
na menší kousky
1 šálek čerstvě nastrouhaného 
parmezánu
1 polévková lžíce olivového oleje

1. Vodu přivedeme k varu a uvaříme "al dente" 
celozrnné špagety podle pokynů na obalu. 
Přecedíme.
2. Odřízněte spodní a horní část cukety. Cuketu 
nakrájejte na tenké nudličky pomocí Vegistaru. 
Nechte stát, aby cuketa pustila šťávu.
3. Za stálého míchání pražte ořechy, dokud 
nezačnou vonět. Po cca 7 minutách jejich 
odstavte a nechte vychladnout.
4. Cherry rajčata vařte na větší pánvi spolu s 
olivovým olejem a solí. Zakryjte s poklicí a vařte, 
dokud se rajčata neotevřou a nezačnou se vařit 
ve vlastní šťávě. Pravidelně míchejte. Po 7-8 
minutách odstavte.
5. Do sekáčku vložte ořechy, polovinu vařených 
rajčat, na slunci sušená rajčata, česnek, 
citronovou šťávu, mletou papriku, sůl a pepř. 
Zapněte sekáček, nechte ho pracovat dokud se 
ze surovin nevytvoří homogenní směs, pak 
dodejte trochu citronové šťávy, koření a na slunci 
sušená rajčata. Znovu zapněte sekáček.
6. Smícháme pesto a odcedené špagety, 
přidáme odcedené cuketové nudličky. Podáváme 
v malých miskách. Navrch nastrouháme par-
mezán a pokapeme olivovým olejem.



4 10 35Cuketové těstoviny s kuřecím masem

Potřebujeme: Příprava:
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Cuketové těstoviny:
450 g neoloupaných bio cuket 
nařezaných na nudličky s Vegistar
Kuřecí kulky:
450 g mletého kuřecího masa
5 mletých stroužků česneku
1 vejce
1/2 šálku čerstvě nastrouhaného 
parmezánu
2 čajové lžičky čerstvě nasekané 
petrželky
1/4 čajové lžičky mleté   červené 
papriky
špetku mořské soli
špetku pepře
2 polévkové lžíce olivového oleje
4 polévkové lžíce másla
šťáva z poloviny citronu

Ve větší misce spolu smíchejte mleté   kuřecí 
maso, 2 přetištěny stroužky česneku, vejce, 
parmazán, petrželku a mletou papriku. Ochuťte 
se solí a pepřem. Vytvářejte kulky velikosti čajové 
lžičky. 
Na větší pánvi rozehřejte olej a asi 10 minut pečte 
masové kuličky, dokud nebudou rovnoměrně 
opečené ze všech stran. Poklademe je na talíř a 
přebytečné množství tuku z kuliček otřeme pa-
pírovou utěrkou.
Odřízněte spodní a horní část cukety. S pomocí 
Vegistar nakrájejte neloupané bio cukety na 
nudličky. Do větší, středně ohřáté pánve vložte 
nakrájené cuketové těstoviny a za stálého 
míchání jejich restujte, dokud rovnoměrně 
nezměknou. K cuketě není třeba dodávat olej. 
Přebytečnou vodu odceďte.
Ve středně velkém hrnci rozpusťte máslo a 
přidejte zbývající 3 přetištěny stroužky česneku, 
míchejte a vařte přibližně 1 minutu, dokud se 
máslo zcela nerozpustí. Přidejte cuketové nudle a 
dobře promíchejte. Přidejte citrónovou šťávu a 
masové kuličky, ať se vše spolu zahřeje.
Podávejte s čerstvě nastrouhaným parmazánem.

Porce: Příprava: Varení:



Cuketové těstoviny s citronem 2 10 10

Potřebujeme: Příprava:
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2 středně velké neoloupané bio 
cukety nařezané na nudličky s 
Vegistar
2 přetištěny stroužky česneku
2 čajové lžičky olivového oleje
šťáva z jednoho citronu
1 čajová lžička nasekané petrželky
špetka mořské soli

Na menší pánvi na mírném ohni osmažte česnek 
na oleji. Pražte, dokud není česnek mírně hnědej. 
Přidejte polovinu citronové šťávy a nasekanou 
petrželku. Podle chuti opepřete a osolte.
Odřízněte spodní a horní část cukety. S pomocí 
Vegistar nakrájejte neloupané bio cukety na 
nudličky. Do větší, středně ohřáté pánve vložte 
nakrájené cuketové těstoviny a za stálého 
míchání jejich restujte, dokud rovnoměrně 
nezměknou.
K cuketě není třeba dodávat olej. Přebytečnou 
vodu odceďte.
Přidejte omáčku z česneku, patržlenky a 
citronové šťávy a dobře smíchejte.
Přidejte i druhou polovinu citronové šťávy.
Podávejte ihned.

Porce: Příprava: Varení:



Asijské barevné těstoviny 3-4 15 20

Potřebujeme: Příprava:
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Domácí Teriyaki omáčka:
3 čajové lžičky rýžového octa 
(45 ml)
3 čajové lžičky tamari omáčky, s 
nízkým obsahem sody (45 ml)
1 čajová lžička nepraženého 
sezamového oleje
1 čajová lžička hnědého cukru
2 přetištěny stroužky česneku
1 + 1/2 čajové lžičky čerstvě 
mletého zázvoru
1/2 čajové lžičky mleté   papriky
špetka pepře
1 čajová lžička bramborové mouky
Barevné těstoviny:
120 g celozrnných špaget
2 čajové lžičky kokosového oleje
3 + 1/2 šálků brokolice
3 stonky nasekané celerové natě
1 velká červená paprika nakrájená 
na nudličky s Vegistar
2 - 3 velké mrkve, oloupané a 
nakrájené s Vegistar
3-4 jarní nasekané cibulky
1 šálek nastrouhaného eidamu
sezamová semínka na ozdobu

Vodu přiveďte do varu ve středně velkém hrnci. 
Uvařte celozrnné špagety podle návodu na 
obalu. Špagety sceďte a opláchněte se studenou 
vodou.
Příprava omáčky: Ve středně velké misce 
smíchejte spolu všechny suroviny pro přípravu 
domácí Teriyaki omáčky a nechte ji odstát.
Příprava barevné misky: zahřejte wok a dodejte 
olej. Přidejte brokolici, nasekanou celerovou nať, 
nakrájenou papriku a restujte 7-10 minut, dokud 
zelenina nezměkne. Míchejte a teplotu snižte 
podle potřeby. Přidejte nakrájenou mrkev a 
nastrouhaný eidam a spolu pražte ještě pár 
minut.
Do woku přidejte odcedené těstoviny a domácí 
omáčku. Vařte pár minut, dokud omáčka 
nezhoustne a mrkev nezměkne.
Ozdobte s čerstvě nasekanou jarní cibulkou a 
sezamem a podávejte.

Porce: Příprava: Varení:



Mrkvové těstoviny Primavera 2 20 20

Potřebujeme: Příprava:
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Mrkvové těstoviny:
2-3 velké mrkve, oloupané a 
nakrájené na nudličky s Vegistar
1/2 polévkové lžíce kokosového 
oleje
1 pórek nakrájený na tenké 
kroužky
3 přetištěny stroužky česneku
1 svazek chřestu krájené na 2 cm 
kousky
1 šálek hrášku
Pesto:
1 menší stroužek česneku
3/4 šálku lístků bazalky
1/4 šálku rajčat v oleji sušených na 
slunci
1/4 šálku oloupaných konopných 
semínek
1 polévková lžíce svěží citronové 
šťávy
2 polévkové lžíce olivového oleje
1 polévková lžíce vody
1/4 čajové lžičky mořské soli

S Vegistar škrabkou oloupejte mrkev a nakrájejte 
jí na tenké nudličky. Zakryjte je s mokrou utěrkou, 
aby se nevysušily. Do větší pánve nebo woku 
nalijte olej a zahřejte ho. Orestujte pórek a 
česnek, aby změkly (3-4 min.)
Přidejte sůl a pepř. Přidejte nakrájenou chřest a 
spolu vše orestujte dalších 8 minut, dokud vše 
nezměkne. Nakonec přidejte hrášek a vařte, 
dokud se hrášek celkově nepřehřeje.
Mezitím si připravte pesto. Vložte česnek do 
sekáčku a nadrobno ho nasekejte. Přidejte listy 
bazalky a sušená rajčata a sekejte, dokud nejsou 
ingredience nasekané na drobno. Potom přidejte 
všechny ostatní přísady do sekáčku a znovu 
sekejte, dokud se nevytvoří homogenní hladká 
směs.
Pesto zamíchejte do zeleninové směsi a povařte, 
dokud se vše úplně neohřeje. Dochuťte podle své 
chuti.
Mix zeleniny a pesta podávejte na mrkvových 
těstovinách.

Porce: Příprava: Varení:



Pikantní mrkvová příloha 4-6 15 15

Potřebujeme: Příprava:
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3-4 mrkve oloupané a nakrájené 
na nudličky s Vegistar
špetku mořské soli
1 čajovou lžičku hnědého cukru
1 čajová lžička mleté   papriky
špetka kajenského pepře
1 čajová lžička mletých korian-
drových semínek
1 prolisovaný stroužek česneku
špetka pepře
1 čajová lžička octa
1 nasekaná cibule
1/2 šálku olivového oleje

Mrkev očistěte a nakrájejte na nudličky s Vegistar. 
Do větší misky vložte všechny ingredience kromě 
oleje a dobře smíchejte.
Na pánvi zahřejte olej a přidejte nasekanou cibuli 
a orestujte jí. Orestovanou cibuli odstavte a 
přikryjte.
Mrkev pomalu zalijte horkým olejem a mezitím 
míchejte. Dochuťte podle své chuti.
Mrkvová příloha je hotová. Pro ještě intenzivnější 
chuť se doporučuje ji nechat v marinádě 6-12 
hodin před podáváním.
Příloha se hodí ke všem druhům masa, grilo-
vaným rybám nebo jako priloha do domácího 
kebabu. Příloha je vynikající náhrada brambor, 
rýže nebo těstovin.

Porce: Příprava: Varení:



Porce: Příprava: Varení:

Kuře s cuketami a pestem 2 30 7

Potřebujeme: Příprava:
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2 ks kuřecí prsa bez kostí a kůže
1 polévková lžíce libovolného 
pesta
1/2 čajové lžičky soli
1/4 čajové lžičky pepře
2 ks středně velkých bio 
neoloupaných cuket a nakrájených 
na nudličky s Vegistar
1/4 šálku nastrouhaného 
parmazánu

Ve středně velké misce smíchejte kuřecí prsa, 
pesto, sůl a pepř tak, aby bylo maso celkově 
obalené v ostatních surovinách. Nádobu zakryjte, 
vložte do chladničky a v marinádě nechte 
minimálně 30 minut.
Na grilu nebo na pánvi opečte kuřecí prsa z 
každé strany 3-4 minuty (podle tloušťky prsou). 
Když jsou prsa hotové, jejich odstavte a počkejte 
minimálně 5 minut, dokud je nakrájíte.
Odřízněte spodní a horní část cukety. S pomocí 
Vegistar nakrájejte neloupané bio cukety na 
nudličky. Cuketové nudle orestujte v pánvi a 
ochuťte se solí a pepřem. Míchejte přibližně 1 
minutu na středním ohni. Rozdělte na dva talíře, 
abyste dostali dvě porce.
Na cuketové nudle položte na nudličky nakrájené 
kuřecí prsa, polijte pestem a posypte s 
parmazánem.



Porce: Příprava: Varení:

Lehký asijský salát 4 20 /

Potřebujeme: Příprava:
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3-4 středně velké neoloupané bio 
cukety nařezané na nudličky s 
Vegistar
1/2 čajové lžičky soli
1 + 1/2 šálku na tenko nakrájené 
červené zelí
1 velká mrkev
1/2 červené papriky krájené na 2 
cm nudle
2 jarní cibulky nakrájené na 
nudličky
nasekaná nať koriandru
Omáčka:
1/3 šálku rýžového octa, 
dochuceního solí, pepřem a 
cukrem
2 čajové lžičky olivového oleje
1 + 1/2 čajové lžičky tmavého 
praženého sezamového oleje
1 prolisovaný stroužek česneku
špetka mleté   papriky

Odřízněte spodní a horní část cukety. S pomocí 
Vegistar nakrájejte neloupané bio cukety na 
nudličky. Osolte je a zakryjte. 
Odceďte přebytečnou vodu. Přidejte nakrájené 
zelí, mrkev, papriku, cibuli a koriandr.
Ve středně velké nádobě smíchejte rýžový ocet, 
olivový olej, sezamový olej, prolisovaný česnek a 
červenou papriku.
Nakrájenou zeleninu a omáčku smíchejte tak, aby 
byly všechny ingredience dobře promíchané.
Podávejte ihned.



Porce: Příprava: Varení:

Cuketové nudle s vejci 2 25 10

Potřebujeme: Příprava:
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Pesto:
1/4 piniových oříšků
1 šálek čerstvých bylinek 
(například lístky bazalky)
2 nakrájené jarní cibulky
1 prolisovaný stroužek česneku
1/4 čajové lžičky soli
3 čajové lžičky olejového oleje
1 polévková lžíce citronové šťávy
Nudle a vejce:
2 středně velké neoloupané bio 
cukety nařezané na nudličky s 
Vegistar
2 velké vejce
1/2 čajové lžičky soli
3 čajové lžičky olivového oleje
špetka pepře

Do sekáčku nasypte piniové oříšky, čerstvé 
bylinky, mladou cibulku, česnek a sůl a dobře 
nasekejte. Přidejte olivový olej, citrónovou šťávu 
a Prosekej ještě jednou. Pokud je třeba, ještě 
jednou osolte.
Odřízněte spodní a horní část cukety. S pomocí 
Vegistar nakrájejte neloupané bio cukety na 
nudličky. Osolte je a zakryjte s papírovou utěrkou. 
Nechte chvíli odstát a odstraňte přebytečnou 
vodu.
Nudle orestujte na mírném ohni. Míchejte jejich, 
dokud nezměknou. Odstavte je a přimíchejte k 
nim pesto, které jste si připravili v prvním kroku. 
Osolte a opepřete. Zakryjte s poklicí.
Udělejte 2 volská oka.
Nudle rozdělte na dva talíře. Na nudličky položte 
vejce a posypte je s jednou čajovou lžičkou 
piniových oříšků.
Podávejte ihned.


