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Cenisz sobie smaki kuchni świata? Lubisz uprawiać 

własne zioła i warzywa? Jeśli ponadto jesteś 

przekonany, że rośliny pozyskane z własnej hodowli 

są ważnym składnikiem zdrowego odżywiania,  

to program „Aromaty i smaki w Twoim ogrodzie” 

jest właśnie dla Ciebie! Dzięki niemu poznasz 

rekomendowane przepisy kulinarne kuchni 

chińskiej, greckiej, francuskiej, włoskiej, węgierskiej, 

meksykańskiej i polskiej oraz samodzielnie 

wyhodujesz odpowiednie składniki. W funkcjonalnym 

standzie Vilmorin Garden znajdziesz nasiona Classic 

posegregowane według poszczególnych kuchni,  

abyś łatwo odszukał potrzebny Ci produkt.  

Życzymy przyjemności i… smacznego!
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KUCHNIA CHIŃSKA

Składniki (2-3 porcje)
• kawałek korzenia świeżego imbiru
• olej (najlepiej ryżowy)
• ½ filiżanki pokrojonej kapusty pekińskiej
• sól lub sos sojowy
• chińskie wino ryżowe Shaoxing
• 1 filiżanka ryżu
• 1 ½ filiżanki wody
• 1 filiżanka zielonego groszku 

Przygotowanie (40 min.) 
Składniki przygotowujemy wg poniższej instrukcji 
i podajemy, gdy tylko danie dojdzie pod przykryciem.
1. Pokroić imbir w słupki, a kapustę pekińską 

poszatkować.
2. Na głębokiej patelni rozgrzać olej i podsmażyć 

w nim (na średnim gazie) imbir oraz kapustę (aż 
zmiękną).

3. Doprawić mieszankę solą lub sosem sojowym, 
dolać trochę wina i zamieszać.

4. Dodać przepłukany i odsączony ryż, dolać wodę 
i zagotować całość.

5. Przełożyć potrawę do zamykanego naczynia 
żaroodpornego i wstawić do piekarnika 
rozgrzanego do temp. 160 0C na 20 minut.

6. Po wyjęciu posypać groszkiem i zostawić pod 
przykryciem jeszcze na 10 minut.

Ryż zapiekany z kapustą  
pekińską, groszkiem i imbirem
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KUCHNIA GRECKA
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Sałata grecka  
z pomidorami

Składniki (4 porcje)
• 500 g  pomidorków koktajlowych 
• 1 świeży ogórek 
• 1 żółta papryka 
• 1 czerwona cebula 
• 200 g dobrej fety (najlepiej owczej)
• 100 g czarnych oliwek
• 4 łyżki oliwy z oliwek extra vergine
• 1 łyżka octu jabłkowego lub winnego
• 2 gałązki świeżej mięty
• przyprawy: sól i pieprz, zioła 
prowansalskie, oregano

Przygotowanie (10 min.)
Składniki sałaty przygotowujemy wg 
poniższej instrukcji i wrzucamy do dużej 
miski lub rozdzielamy do 4 mniejszych 
miseczek.
1. Przekroić pomidorki na pół.
2. Pokroić obranego ogórka na plasterki.
3. Oczyścić paprykę z nasion i pokroić na 

talarki. 
4. Pokroić cebulę w piórka.
5. Pokroić ser feta w kostkę. 
6. Doprawić sałatę świeżo mielonym 

pieprzem, oregano i szczyptą ziół 
prowansalskich.

Mieszamy ze sobą wszystkie składniki, 
a tuż przed podaniem skrapiamy octem 
i oliwą oraz dekorujemy świeża miętą. 
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Rukola z pieczoną szynką,  
gruszką i śliwkami

KUCHNIA FRANCUSKA

Składniki (4 porcje)
• 1 opakowania rukoli
• kilka plasterków cebuli 
• ½  gruszki
• kilka czarnych oliwek
• po 2-3 łyżki ziaren słonecznika i dyni
• 5 dużych suszonych pomidorów w zalewie
• garść suszonych śliwek
• 4 plasterki szynki szwarcwaldzkiej wędzonej
• kilka plasterków twardego sera typu parmezan
• miseczka grzanek (z jasnego pieczywa)
• 2 łyżki octu balsamicznego
• bazylia do dekoracji

Przygotowanie (20 min.)
Składniki sałaty przygotowujemy wg poniższej 
instrukcji i wrzucamy do dużej miski.
1. Przekroić oliwki na pół, a suszone pomidory 

i suszone śliwki pokroić w kostkę.
2. Obrać gruszkę i pokroić na cienkie plasterki. 
3. Pociąć szynkę szwarcwaldzką na mniejsze kawałki, 

ułożyć na papierze do pieczenia i upiec w piekarniku.
4. Uprażyć ziarna na suchej patelni, systematycznie 

mieszając. 
5. Pokroić twardy ser w cienkie płatki.
6. Umyć i osuszyć sałatę, a następnie wyłożyć do dużej 

miski.
7. Posypać sałatę oliwkami, suszonymi pomidorami 

i śliwkami, wystudzonymi ziarnami, serem, 
podpieczoną szynką oraz cebulą pokrojoną  
w piórka.

Mieszamy ze sobą wszystkie składniki, a tuż przed 
podaniem polewamy octem balsamicznym  
i dekorujemy listkami bazyli.
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Lazania z warzywami

KUCHNIA WŁOSKA

Składniki (6 porcji)
• łącznie 500 g warzyw (małe pomidory, cebula, 
różnokolorowe papryki, cukinia, bakłażan)
• 2 ząbki czosnku
• 2 łyżki bazylii
• 3 łyżki oliwy
• przyprawy: sól, pieprz, listek laurowy, gałka 
muszkatołowa
• 500 ml mleka
• 3-4 łyżki mąki
• 4 łyżki masła
• 4 łyżki twardego sera typu parmezan
• kilka kaparów
• garść oliwek (bez pestek)
• 100 g sera mozzarella
• płaty ciasta lazanii
Przygotowanie (60 min.)
Składniki przygotowujemy wg poniższej instrukcji 
i podajemy zapieczone danie prosto z piekarnika
1. Obrać warzywa (z wyjątkiem pomidorów), pokroić 

na duże kawałki i posypać posiekanym czosnkiem 
i posiekanymi liśćmi bazylii. 

2. Polać warzywa oliwą i wymieszać, posolić 
i popieprzyć, a następnie wyłożyć na blachę i piec 
w temp. 200°C około 20 min 

3. W tym czasie roztopić w rondlu masło 
i rozprowadzić w nim mąkę, po czym dodać 
do zasmażki mleko (zimne) oraz listek laurowy. 
Doprawić solą, pieprzem i gałką. 

4. Rondelek ustawić na dużym ogniu i mieszać 
trzepaczką. Całość doprowadzić do wrzenia (na 
dużym ogniu), ubijając trzepaczką, aż zgęstnieje. 

5. Po zdjęciu z ognia dodać do sosu 3 łyżki parmezanu. 
6. Wymieszać upieczone warzywa z kaparami oraz 

posiekanymi oliwkami. 
7. Rozprowadzić na dnie naczynia żaroodpornego 

1/3 sosu, na nim rozłożyć 1/3 warzyw, posypać 
1/3 porcji startej mozzarelli i przykryć płatami 
podgotowanego makaronu. 

8. Wykonać kolejne dwie warstwy lasagni, a ostatnią 
posypać startym parmezanem.

9. Piec w rozgrzanym do 180°C piekarniku przez 
około pół godziny (aż wierzch się zrumieni).
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KUCHNIA WĘGIERSKA
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Warzywa  
marynowane

Składniki (6 porcji)
• po 400 g czerwonej i żółtej papryki
• po ½ kg marchewki i cukinii
• po ½ szklanki oliwy i octu winnego 
(jasnego)
• ¾ szklanki bulionu warzywnego
• 2 łyżki cukru
• 4 ząbki czosnku
• 2 listki laurowe
• po 1 łyżeczce ziaren gorczycy i kolendry
• 150 g majonezu
• 250 g jogurtu naturalnego (o płynnej, 
aksamitnej konsystencji)
• 1 łyżka soku z cytryny
• przyprawy: sól, pieprz, tymianek, 
rozmaryn

Przygotowanie (40 min.)
Warzywa przygotowujemy wg poniższej 
instrukcji, podajemy odsączone na 
półmisku w towarzystwie białego sosu.
1. Umyć papryki, oczyścić z nasion 

i pokroić w paski, a obrane marchewki 
przekroić wzdłuż na słupki-ćwiartki. 

2. Rozgrzać na patelni oliwę i usmażyć 
w niej paprykę i marchewkę (7-9 min.)

3. Dołożyć pokrojoną w talarki cukinię 
i smażyć kolejne 5 minut. 

4. Dosypać wyciśnięty czosnek, tymianek, 
rozmaryn. Doprawić solą i pieprzem.

5. Wraz z oliwą przełożyć składniki do 
miski. 

6. Zgotować bulion z octem winnym, 
cukrem, listkami laurowymi, ziarnami 
gorczycy i kolendry, przyprawić. 

7. Zalać warzywa marynatą i odstawić 
na 2 godziny. 

8. Pozostały ząbek czosnku posiekać 
i dodać do majonezu wymieszanego 
z jogurtem, sokiem z cytryny.
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Chilli con pescado

KUCHNIA MEKSYKAŃSKA

Składniki (2 porcje) 
• 2-3 duże cebule
• 1 lub 2 papryki (w ulubionym kolorze)
• 4 ząbki czosnku
• 2 filety z ulubionej ryby (może być mintaj lub sola)
• 3 łyżki przecieru pomidorowego
• 400 g pomidorów w puszce (w kawałkach lub pulpa)
• 2 łyżki oliwy
• 4 łyżki wody
• przyprawy: papryka słodka, bazylia, oregano, chilli 
con carne  

Przygotowanie (40 min. + 30 min smażenie)
Potrawę przygotowujemy wg poniższej instrukcji 
i podajemy z ryżem, makaronem lub w tortilli. 
1. Na patelnię wlać oliwę i zeszklić na niej posiekaną 

w piórka cebulę.
2. Wrzucić na patelnię pokrojoną w paski paprykę. 
3. Dolać wodę i dusić pod przykryciem około 20 

minut. 
4. Dołożyć poporcjowaną w mniejsze kawałki rybę 

(np. w paski), a także posiekany lub wyciśnięty 
czosnek oraz przyprawy według uznania. 

5. Dalej dusić pod przykryciem (około 5 minut). 
6. Dodać przecier, pomidory z puszki i dusić 

dodatkowych kilka minut. 
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KUCHNIA POLSKA

Zupa z botwiny

Składniki (4 porcje)
• 1 duża marchewka 
• 1 pietruszka 
• 1/2 kg botwinki z buraczkami wielkości nie mniejszej 
od mandarynki
• 2 litry wody 
• 1 opakowanie 250 ml śmietany 18%
• 1 łyżeczka mąki pszennej lub orkiszowej
• skrzydełko z kurczaka lub łyżka masła na bulion
• 2 łyżki soku z cytryny
• przyprawy: sól, pieprz, lubczyk, majeranek, koperek
• dodatki (do wyboru): grzanki, szczypior, jaja 
na twardo, ser biały, ugotowane ziemniaki 
z podsmażoną cebulką

Przygotowanie (50 min.)
Zupę przygotowujemy wg poniższej instrukcji 
i podajemy z dowolnymi dodatkami.
1. Zetrzeć marchewkę i pietruszkę na tarce o grubych 

oczkach.
2. Przygotować bulion na mięsie lub jarski z łyżką 

masła doprawiając do smaku.
3. W bulionie podgotować marchewkę i pietruszkę 

(około 15 min.).
4. Dodać drobno posiekaną botwinę i gotować 

jeszcze na umiarkowanym ogniu 5-10 minut. Jeśli 
używamy młodych warzyw, botwinę gotujemy od 
razu razem z nimi.

5. Dodać śmietanę wymieszaną z rozpuszczoną 
w wodzie mąką. Można przed wlaniem do garnka 
dodać kilka łyżek bulionu, aby uniknąć zważenia 
się śmietany. Warto wlewać powoli, mieszając 
trzepaczką do ubijania białek.

6. Zagotować ciągle mieszając, na końcu dolać sok 
z cytryny.
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VILMORIN GARDEN SP. Z O.O. 
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2,  

62-052 Komorniki k/Poznania, Polska   
vilmorin-garden.pl
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