
Vegistar 
Calea ta către un stil de viață mai 
sănătos cu mese delicioase și ușor de pregătit

Colecție de rețete



Vegistar 
Pregătiți repede și ușor preparate delicioase
de casă cu Vegistar!
Ești în criză de timp pentru a pregăti o masă sănătoasă? Te-ai săturat să pierzi o 
grămadă de timp pentru curățarea legumelor și fructelor?
Vegistar este alegerea perfectă! Un dispozitiv rezistent și durabil, 2 în 1, care 
înjumătățește timpul de pregătire al legumelor și fructelor. Veți pregăti feluri 
apetisante și sănătoase de 2 ori mai rapid!

Cuprins

Zoodles: cum să pregătiți tăiței din zucchini / dovlecel
Tăiței din zucchini cu sos pesto de casă       
Tăiței din zucchini cu pui       
Tăiței din zucchini cu sos de lămâie       
”Bolul” asiatic         
Tăiței din morcovi Primavera        
Mocovi picanți – garnitură        
Tăiței din zucchini cu pui și sos pesto         
Salată de legume în stil asiatic        
Tăiței din zucchini cu ouă  
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Zoodles: Cum se fac tăițeii din zucchini?

Ingrediente: Instrucțiuni:

3

zucchini/dovlecel bio, nedecojit Secretul tăițeilor din zucchini constă în a fi fierți 
sau trași la tigaie foarte puțin timp, atât cât să se 
înmoaie puțin.
4 metode de preparare:
Mai întâi spălați bine, tăiați capetele, iar apoi cu 
ajutorul Vegistar formați tăițeii. Se sărează după 
gust.
La cuptorul cu microunde:
Puneți tăițeii din zucchini într-un bol acoperit la 
cuptorul cu microunde pentru 1 minut. Dacă 
porția este mică, sunt suficiente 30 de secunde. 
Evitați să îi gătiți în exces.
Trași la tigaie:
Trageți la tigaie la o temperatură medie pentru 
1-2 minute în ulei de măsline sau unt. 
Fierți:
Într-un vas puneți apă la fiert, adăugați un praf de 
sare; când apa fierbe se adaugă tăițeii și se fierb 
pentru 1-2 minute; se scot din apă și se lasă să 
se scurgă excesul de apă.
La cuptor:
Porniți cuptorul, setați temperatura la 900C. 
Puneți tăiței pe foaie de copt într-o tavă, sărați 
după gust. Se țin în cuptor 10-15 minute, după 
care se scot din cuptor.



Tăiței din zucchini cu sos pesto de casă 4 20 10

Ingrediente: Instrucțiuni:

Porții: Pregătire: Gătit:
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Paste: 
230 grame paste integrale (spa-
ghete)
1 dovlecel/zucchini mai mare, de 
preferat bio, nedecojit, tăiat în 
tăiței cu ajutorul dispozitivului 
Vegistar.

Sos Pesto:
2/3 ceașcă nuci
4 cești roșii cherry
3 linguri ulei de măsline
¼ ceașcă roșii confiate în ulei, 
scurse
2 căței usturoi, tocați mărunt
1-2 linguri zeamă lămâie
¼ lingură paprika dulce
¼ lingură sare, sau după gust
½ ceașcă frunze busuioc, tocate 
mărunt
1 ceașcă parmezan proaspăt ras
piper negru proaspăt măcinat 
după gust

Puneți apa la fiert cu un praf de sare, când apa 
fierbe în clocot adăugați spaghetele, fierbeți -le 
”al dente”, respectând timpul indicat pe ambalaj. 
Îndepărtați capetele dovlecelului, cu ajutorul 
dispozitivului Vegistar formați tăițeii; puneți pe un 
servețel pentru a îndepărta excesul de apă.
Trageți la tigaie alunele tocate, fără ulei, pentru 7 
minute, până când simțiți aroma de nuci coapte. 
Luați-le de pe foc si lăsați să se răcească. 
Tigaie mare pe foc, ulei de măsline, adăugați 
roșile cherry întregi și sare. Gătiți la foc mediu 
până când roșile se desface și se vor găti în sucul 
lor timp de maxim 10 minute. După, luați tigaia 
de pe foc și lăsați deoparte. 
În vasul unui blender adăugați nucile coapte, 
jumătate din sosul de roșii pregătit, jumătate din 
roșile confiate, usturoiul, sucul de lămâie, pa-
prike, sare și piper după gust. Se blendează până 
când se obține o pastă consistentă. Adăugați 
parmezanul ras, busuiocul tocat, 1-2 linguri ulei 
măsline, restul de roșii confiate și mai blendați 
pentru câteva secunde. 
Într-o tigaie la foc mic pune-ți 1-2 linguri ulei de 
măsline, adăugați sosul pesto pregătit, spaghe-
tele scurse și omogenizați pentru maxim 1 minut. 
Opriți focul, adăugați tăiței din zucchini și busu-
ioc proaspăt tocat. 
Se servesc calzi, se poate adăuga parmezan ras 
și ulei de măsline.



4 10 35Tăiței din zucchini cu pui

Ingrediente: Instrucțiuni:
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Tăiței din zucchini: 
450 g zucchini bio, nedecojit și 
tăiat în tăiței cu ajutorul dispozi-
tivului Vegistar

Chifteluțe din pui:
450 g carne de pui tocată 
5 căței de usturoi pisați
1 ou
½ ceașcă parmezan proaspăt ras
1 legătură pătrunjel proaspăt tocat
¼ lingură boia de ardei dulce
Sare
Piper negru proaspăt măcinat
2 linguri ulei de măsline
½ pachet unt
1 lămâie

Într-un bol amestecați carnea tocată cu jumătate 
din usturoiul pisat, ou, parmezan, pătrunjel și 
boia de ardei dulce. Asezonați cu sare și piper. 
Formați chifteluțele rotunde, cât să încapă într-o 
linguriță.
Într-o tigaie puneți uleiul și prăjiți chifteluțele uni-
form, aprox. 10 minute,  până când vor fi de 
culoare maroniu – auriu. Puneți-le pe o farfurie și 
îndepărtați excesul de ulei cu un servețel.
Tigaie fără ulei, puneți la foc mediu. Câns s-a 
încins adăugați tăițeii din zucchini. Țineți la foc 
1-2 minute pentru a îndepărta apa în exces. 
Într-un tigaie omogenizați untul cu usturoiul 
rămas. Se pune pe foc pentru aproximativ 1 
minut până când untul s-a topit complet. 
Adăugați tăițeii din zucchini, sucul de la o lămâie, 
chifteluțele și amestecați.

Se servește cald cu parmezan ras și pătrunjel 
proaspăt tocat.

Porții: Pregătire: Gătit:



Tăiței din zucchini cu sos de lămâie 2 10 10

Ingrediente: Instrucțiuni:
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2 bucăți zucchini/dovlecel bio, 
nedecojit, format tăiței cu Vegistar
2 căței de usturoi pisați
2 lingurițe ulei de măsline
1 lămâie
1 linguriță pătrunjel proaspăt tocat
Sare

Tigaie mică la foc mic, uleiul de măsline cu 
usturoiul, aveți grijă să nu se ardă usturoiul, 
adăugați zeama de la jumătate din lămâie, 
pătrunjelul, sare după gust.

Într-o tigaie mai mare, fără ulei, la foc mediu 
adăugați tăițeii din zucchini pentru 1-2 min până 
când se duce excesul de apă. După, adăugați 
sosul de lămâie pregătit anterior, zeama de 
lămâie rămasă și se poate servi. 
Se poate presăra pătrunjel proaspăt tocat.

Porții: Pregătire: Gătit:



”Bolul” asiatic 3-4 15 20

Ingrediente: Instrucțiuni:
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Sos Teriyaki de casă:
3 lingurițe oțet de orez (45mL)
3 lingurițe sos tamari cu concen-
trație redusă de sare (45mL)
1 linguriță ulei de susan
1 linguriță zahăr brun
2 căței de usturoi pisați
1 + ½ linguriță ghimbir mărunțit
½ linguriță boia de ardei 
Piper negru proaspăt măcinat
1 linguriță amidon din cartofi
Paste curcubeu:
120 g spaghete integrale
2 lingurițe ulei de cocos
3 + ½ cești broccoli
3 tulpini de țelină apio tocate
1 ardei roșu mare tăiat fideluță cu 
Vegistar
2-3 morcovi curățați și tăiați 
fideluță cu Vegistar
3-4 cepe verzi
1 ceașcă cașcaval ras
Semințe de susan pentru decor

Într-un vas mediu puneți apă cu sare la fiert. 
Când apa fierbe în clocot adăugați spaghetele; 
când sunt gata le scoateți din apă și le lăsați la 
scurs. 

Sosul Teriyaki, amestecați toate ingredientele de 
mai sus într-un bol mediu și lăsați să se 
omogenizeze.
Într-o tigaie wok adăugați uleiul, broccoli, țelina 
tocată, ardeiul fideluță. Se țin la foc pentru 7-10 
min. Adăugați apoi morcovul fideluță și 
cașcavalul și mai țineți pe foc câteva minute. 

Adăugați pastele și sosul Teriyaki și mai țineți pe 
foc câteva minute până când sosul se va îngroșa. 
Se servește cu ceapă verde tocată mărunt și 
semințe de susan.

Porții: Pregătire: Gătit:



Tăiței din morcovi Primavera 2 20 20

Ingrediente: Instrucțiuni:

8

Tăiței din morcovi: 
2-3 morcovi mari, decojiți și tăiați 
fideluță cu Vegistar
½ lingură ulei de cocos
1 praz tăiat ăn cerculețe
3 căței de usturoi pisați
1 legătură sparanghel, fără vârfuri, 
tăiată în bucăți de aprox. 2 cm
1 ceașcă mazăre

Sosul Pesto:
1 cățel usturoi
¾ ceașcă frunze busuioc
¼ ceașcă roșii uscate în ulei
¼ ceașcă semințe de cânepă 
decojite
1 lingură suc proaspăt de lămâie
2 linguri ulei de măsline
1 lingură apă
Sare după gust

Curățați morcovii cu Vegistar și formați tăiței, 
acoperiți cu un servețel umed pentru a nu se 
usca. 
Puneți uleiul într-o tigaie mai mare sau wok pe 
foc mediu. Adăugați prazul și usturoiul, tineți la 
foc 3-4 minute. Sare și piper proaspăt după gust. 
Adăugați sparanghelul și sotați 8-10 min. La final 
adăugați mazărea și mai țineți la foc 1-2 minute. 
Sosul Pesto: într-un vas pentru blender puneți 
usturoiul și mărunțiți-l. Adăugați apoi frunzele de 
busuioc, roșile uscate, blendați până se formează 
o pastă. Apoi adăugați toate celelalte ingrediente 
descrise mai sus și blendați până va fi o pastă 
cremoasă.
Adăuagți sosul peste în tigaia cu legume și mai 
țineți la foc 1-2 min. Sare, piper după gust. 

Pe un platou așezați tăițeii din morcovi, peste 
care turnați sosul și legumele din tigaie. 
Se servește cald.

Porții: Pregătire: Gătit:



Mocovi picanți 4-6 15 15

Ingrediente: Instrucțiuni:
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3-4 morcovi decojiți și tăiați 
fideluță cu Vegistar
1 linguriță zahăr brun
1 linguriță boia de ardei
1 linguriță semințe coriandru măci-
nate
1 cățel de usturoi pisat
1 linguriță oțet de vin alb
1 ceapă tocată
½ ceașcă ulei de măsline
Sare după gust
Un praf de piper negru
Un praf de piper cayenne

Decojiți morcovii și feliații fideluță cu Vegistar. 
Într-un bol amestecați toate ingredientele fără ulei 
și ceapă.
Într-o tigaie puneți la călit ceapa cu uleiul de 
măsline. Turnați puțin câte puțin peste amestecul 
din bol și amestecați continuu. 
Pentru o aromă mai intensă, puteți lăsa la marinat 
pentru 6-12 ore. 

Această garnitură merge foarte bine cu orice 
carne, pește la grătar sau ca adaos la kebab de 
casă. Poate înlocui cu succes garnitura de carto-
fi, orez sau pastele.

Porții: Pregătire: Gătit:



Gătit:Porții: Pregătire:

Pui cu zucchini și sos pesto 2 30 7

Ingrediente: Instrucțiuni:
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2 x piept de pui fără oase și piele
1 lingură sos pesto
½ linguriță sare
¼ linguriță piper negru măcinat
2 x zucchini bio nedecojit tăiat 
fideluță cu Vegistar
¼ ceașcă parmezan ras

Într-un bol marinați pieptul de pui cu sosul pesto, 
sare și piper pentru 30-45 min. 
Trageți puiul la tigaie normală sau grill pentru 3-4 
min (în funcție de grosimea bucăților). După ce 
carnea este gata, lăsați-o 5-10 min până să o 
tăiați.
Cu Vegistar formați tăițeii din zucchini, după care 
îi trageți la tigaie 1-2 min la foc mediu cu sare și 
piper. După ce sunt gata, așezați pe un platou 
peste care puneți puiul gătit, 1 lingură de sos 
pesto și parmezanul ras.



Porții: Pregătire: Gătit:

Salată de legume în stil asiatic 4 20 /

Ingrediente: Instrucțiuni:
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3-4 bucăți zucchini/dovlecel bio, 
nedecojiți și tăiați fideluță cu Veg-
istar
½ linguriță sare
1 + ½ ceașcă varză roșie tocată 
mărunt
1 morcov mare
½ ardei roșu tocat în bucăți mai 
mari (aprox 2 cm)
2 cepe verzi tăiate prelung
½ legătură coriandru tocat

Sosul:
1/3 ceașcă oțet din orez asezonat 
cu sare, piper și zahăr
2 linguri ulei de măsline
1 + ½ linguriță semințe negre de 
susan prăjite
1 lingură ulei de susan
1 cățel de usturoi pisat
Un praf de boia de ardei

Zucchini tăiat fideluță presărat cu sare și lăsat să 
iasă apa în exces. 
După ce ați scurs bine apa, adăugați varza roșie, 
morcovul, ardeiul, ceapa verde, coriandru și ame-
stecați.

Într-un bol amestecați oțetul cu uleiul de măsline, 
ulei de susan, usturoiul pisat și boia. 
Adăugați sosul peste tăițeii de zucchini și ames-
tecați bine. Presărați semințele de susan.

Se servește imediat. 



Porții: Pregătire: Gătit:

Tăiței din zucchini cu ouă 2 25 10

Ingrediente: Instrucțiuni:
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Sos Pesto:
¼ ceașcă semințe pin
1 ceașcă frunze busuioc
2 cepe verzi tocate
1 cățel usturoi pisat
¼ linguriță sare
3 lingurițe ulei de măsline
1 lingură zeamă lămâie

Tăițeii și ouăle:
2 bucăți zucchini bio, nedecojit și 
tăiat fideluță cu Vegistar
2 ouă
½ linguriță sare
3 lingurițe ulei de măsline
Piper negru măcinat după gust

Într-un blender adăugați semințele de pin, bu-
suiocul, usturoiul, ceapa și blendați. Adăugați 
apoi uleiul de măsline și zeama de lămâie și mai 
blendați 20-30 secunde; sare după gust.

Tăițeii din zucchini presărați cu sare și lăsați 
pentru 15-20 min. Tamponați cu un șervețel 
pentru a îndepărta excesul de apă. 
Într-o tigaie la foc mediu adăugați uleiul de 
măsline. Trageți la tigaie tăițeii din zucchini pentru 
2-3 min. Sare și piper după gust. La final, aco-
periți cu un capac.

Prăjiți ouăle. Împărțiți tăițeii în două vase. Desu-
pra puneți câte un ou și sosul pesto.
Pentru decor puteți folosi frunze de busuioc 
proaspăt tocate.
Se servește cald.


