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Głodny nowych przepisów? Książka kucharska 
IKEA Our Food - naturally zawiera ten przepis 
jak i wiele innych!

Chipsy ze słodkich 
ziemniaków z klopsikami 
wegańskimi
Idealna przekąska do drinka lub danie niespodzianka – pyszny zwycięzca!

PORCJE: 6-10  CZAS PRZYGOTOWANIA: 35 MIN.

SKŁADNIKI:
15 grzybów
1 ząbek czosnku
4 łyżki białego wina
Sól i pieprz

Chipsy ze słodkich ziemniaków z we-
gańskimi klopsikami
20 sztuk (320 g) klopsików wegańskich 
GRÖNSAKSBULLAR
1 duży słodki ziemniak
50 ml oleju do smażenia
1 porcja grzybów sauté do podania (zob. 
przepis na str. 14)
10 ml świeżej bazylii i natki pietruszki
1 + 2 łyżki oliwy z oliwek, extra virgin
20 ml kwaśnej śmietany
Sól i pieprz

KROK PO KROKU:

Podsmaż grzyby na suchej patelni przez 5 
min. na średnim ogniu.

Wlej na patelnię tłuszcz i zamieszaj.

Posiekaj drobno czosnek i wrzuć na patelnię.

Dodaj białe wino.

Dopraw solą i pieprzem.

Chipsy ze słodkich ziemniaków z we-
gańskimi klopsikami

Pokrój ziemniaka na cienkie plasterki. Osusz 
je papierowym ręcznikiem.

Posiekaj drobno bazylię i natkę pietruszki. 
Pod koniec  dodaj łyżkę oliwy i wymieszaj 
dokładnie z ziołami. Przełóż do miski i dodaj 
2 łyżki oliwy, dopraw sokiem z cytryny i solą.

Rozmieszaj kwaśną śmietanę w misce i wlej 
na górę ziołową oliwę. Szybko zamieszaj,  
1 lub 2 razy, tak aby na białej śmietanie po-
wstały ładne, zielone wzory. 

Rozgrzej olej do 170-180°C.

Wrzuć plasterki ziemniaków na rozgrzany 
olej, tylko kilka jednocześnie i smaż aż będą 
złocisto brązowe i chrupiące. Używając ce-
dzaka wyjmij chipsy na papierowe ręczniki, 
aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Oprósz solą.

Usmaż na głębokim tłuszczu klopsiki i prze-
łóż je na papierowe ręczniki, aby odsączyć 
nadmiar tłuszczu. 

Ułóż chipsy na półmisku. Na każdym z nich 
połóż klopsik, udekoruj grzybami i od razu 
podawaj razem z ziołową śmietaną.
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Wegańskie klopsiki  
z sosem pomidorowo-
-szpinakowym
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Głodny nowych przepisów? Książka kucharska 
IKEA Nasze jedzenie – naturalnie zawiera 
ten i wiele innych przepisów!

Wegańskie klopsiki  
z sosem pomidorowo-
-szpinakowym
Szybki, łatwy i zdrowy obiad na co dzień podawany z brokułami, świeżo ugotowaną kaszą 

pszenną i parmezanem.

PORCJE: 4  CZAS PRZYGOTOWANIA: 40 MIN.

SKŁADNIKI
40 sztuk (640 g) klopsików wegańskich 
GRÖNSAKSBULLAR
400 g pomidorków śliwkowych, podzielo-
nych
1 łyżeczka cukru pudru
1 żółta słodka papryka, bez gniazd nasien-
nych
2 łyżki oliwy z oliwek do smażenia
1 biała cebula, drobno posiekana
1 ząbek czosnku, drobno posiekany
30 ml wywaru warzywnego
1 brokuł

PRZYGOTOWANIE:

Ułóż pomidory przekrojoną stroną do góry 
i posyp je cukrem pudrem. Odstaw i po-
czekaj aż cukier się rozpuści, ok. 10 min.

Pokrój słodką paprykę na nierówne, 2-cen-
tymetrowe kawałki.

Usmaż połowę pomidorów i całą słodką pa-
prykę na oliwie aż będą miały piękny ko-
lor grillowanych warzyw. Wyłóż na talerz 
i odstaw. 

Usmaż klopsiki.

Usmaż resztę pomidorów z cebulą i czosn-
kiem na średnim ogniu aż zmiękną. Dodaj 
wywar warzywny, zmniejsz ogień i gotuj 
przez 10 min. 

W międzyczasie, w dużym garnku zago-
tuj lekko osoloną wodę, przykrywającą 
dno na 2 cm. Podziel brokuły na różyczki. 
Pokrój główną część na mniejsze kawałki. 
Wrzuć brokuły do gotującej się wody pod 
przykryciem na 1-2 min. Odcedź i trzymaj  
w garnku, żeby nie ostygły. 

Do sosu pomidorowego dodaj szpinak i go-
tuj przez kolejne 3 minuty. 

Zamieszaj i wlej sos do brokułów, pozosta-
łych pomidorów, słodkiej papryki i klopsi-
ków. Dopraw solą i pieprzem. Podawaj ze 
świeżo ugotowaną kaszą pszenną i parme-
zanem.

300 g szpinaku, grubo posiekanego
Kasza pszenna, świeżo ugotowana, do 
podania
20 ml startego parmezanu, do podania
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Wrap z wegańskimi 
klopsikami
humusem i marynowana czerwoną 
cebulą
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Głodny nowych przepisów? Książka kucharska 
IKEA Nasze jedzenie – naturalnie zawiera 
ten i wiele innych przepisów!

Wrap z wegańskimi 
klopsikami
humusem i marynowana czerwoną 
cebulą
PORCJE: 4 CZAS PRZYGOTOWANIA: 40 MIN.

SKŁADNIKI
40 sztuk (640 g) klopsików wegańskich 
GRÖNSAKSBULLAR
4 łyżki humusu
20 ml białego octu winnego
20 ml wody
5 ml cukru
2 liście laurowe
½ ogórka, bez pestek, pokrojonego w 
kostkę
2 czerwone cebule, pokrojone w krążki

PRZYGOTOWANIE:

Zagotuj ocet, wodę, cukier i liście laurowe. 
Zdejmij z ognia i pozostaw na 15 minut. 

Pokrój ogórka wzdłuż na plastry i włóż do 
miski. Do drugiej miski wrzuć czerwoną ce-
bulę. Do obu misek wlej płyn i pozostaw na 
30 min. 

Nagrzej piekarnik do 175°C. Usmaż klopsiki 
wg instrukcji na opakowaniu. 

Połóż chleb na środku piekarnika na 5 min. i 
przykryj folią aluminiową. 

Rozsmaruj humus i harissę na pieczywie. 

Ułóż na górze marynowane warzywa i usma-
żone klopsiki, i udekoruj sałatą i kolendrą. 
Wyciśnij sok z limonki i skrop oliwą, a na-
stępnie zwiń w rulon.

4 kawałki cienkiego pieczywa BRÖD TUN-
NBRÖD
1 mała puszka harissy (opcjonalnie)
1 sałata lodowa, poszatkowana
10 ml grubo posiekana kolendra
1 limonka, sok i skórka
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Letnia sałatka 
z wegańskimi 
klopsikami
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Głodny nowych przepisów? Książka kucharska 
IKEA Our Food - naturally zawiera ten przepis 
jak i wiele innych!

Letnia sałatka 
z wegańskimi 
klopsikami
Letnią porą pyszna sałatka to prawdziwy obiekt pożądania!

PORCJE: 4  CZAS PRZYGOTOWANIA: 25 MIN.

SKŁADNIKI:
40 sztuk (640 g) klopsików wegańskich 
GRÖNSAKSBULLAR
4 buraki Chioggia (lub jakiekolwiek inne 
buraki)
12 zielonych szparagów, przyciętych
1 + 2 łyżki oliwy z oliwek, extra virgin
2 awokado
1 ząbek czosnku, starty
1 cytryna, sok

4 marchewki (w miarę możliwości różnych 
kolorów)
12 rzodkiewek
100 g groszku cukrowego, przekrojonego 
na pół wzdłuż
70 g zielonych liści (np. botwina, szpinak, 
sałata rzymska Little Gem), umyte
5 ml liści mięty, grubo posiekanej
Sól i czarny pieprz

KROK PO KROKU:

Ugotuj w wodzie 2 buraki do miękkości. 
Ostudź, obierz i pokrój na cienkie plasterki.

Nagrzej do wysokiej temperatury patelnię 
grillową lub zwykłą patelnię. Natrzyj szpa-
ragi 1 łyżką oliwy i zgriluj je aż do uzyska-
nia ładnego koloru. Wyłóż na talerz, dopraw 
solą morską i odstaw. 

Zmiksuj awokado w blenderze ręcznym.

Obierz pozostałe buraki, marchewki i umyj 
rzodkiewki. Pokrój na cienkie plasterki. Wy-
mieszaj z ugotowanymi burakami, szpara-
gami, groszkiem cukrowym, zieleniną, mię-
tą, oliwą i sokiem z cytryny. Ułóż ładnie na 
talerzu. 

Usmaż klopsiki wg instrukcji na opakowaniu 
i połóż je na górze sałatki. Podawaj razem z 
dipem z awokado. 
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Wegańskie klopsiki  
ze smażoną kapustą  
i kozim serem
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Głodny nowych przepisów? Książka kucharska 
IKEA Nasze jedzenie – naturalnie zawiera 
ten i wiele innych przepisów!

Wegańskie klopsiki  
ze smażoną kapustą  
i kozim serem
Chrupiąca sałatka wegańska do podania jako część bufetu, a także jako wspaniałe danie 

główne dla całej rodziny. 

PORCJE: 4  CZAS PRZYGOTOWANIA: 30 min.

SKŁADNIKI
40 sztuk (640 g) klopsików wegańskich 
GRÖNSAKSBULLAR
1 kapusta szpiczasta
2 +2 łyżki oliwy z oliwek, extra virgin
200 g brukselki
100 g sera manchego (lub innego twarde-
go sera koziego), w plasterkach
1 cytryna, sok
Sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE:

Nagrzej piekarnik do 180°C, z funkcją ter-
moobiegu. Podziel kapustę na pół przez 
trzon i wyrzuć zniszczone liście zewnętrzne.

Rozgrzej patelnię aż będzie lekko dymić. 
Usmaż kapustę kładąc do dołu rozkrojoną 
stronę na oliwie aż nabierze złocistobrązo-
wego koloru. W razie potrzeby dodaj więcej 
oliwy. 

Obróć kapustę i włóż całą patelnię do piekar-
nika na ok. 15 min. aż będzie miękka w środ-
ku. Wyjmij patelnię, ostudź i podziel kapustę 
na mniejsze kawałki. 

Zagotuj lekko osoloną wodę w dużym garn-
ku. Przekrój brukselki na połowę i wrzuć do 
wrzącej wody na ok. 2 min. aż będą miękkie  
i lekko al dente. Odcedź je i dodaj do kapusty.

Usmaż klopsiki wg instrukcji na opakowaniu  
i dodaj je do kapusty. 

Polej wszystko oliwą i sokiem z cytryny. Do-
praw solą i pieprzem, wymieszaj i wyłóż na 
duży półmisek.

Posyp serem i od razu podawaj.
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