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Cześć! 

Roślinna Paczka to kolektyw 
stworzony przez polskie  
start-upy produkujące roślinne 
zamienniki mięsa i nabiału, który 
powstał w celu promowania idei                   

 ! 
By zachęcić Was do spróbowania roślinnych pro-
duktów, stworzyliśmy wspólną paczkę naszych 
roślinnych produktów, która ułatwi Wam ograni-
czenie lub rezygnację z mięsa czy nabiału.  

Znajdziecie w niej produkty od Wege Sióstr, 
It’s Bean, Apollo Roślinny Qurczak® oraz  
Bezmięsnego – dzięki nim zobaczycie jak pro-
sta i pyszna może być roślinna dieta!

PATRONAT:

Zaangażowanie kilku firm we wspólną akcję 
przy okazji Veganuary pokazuje, że gramy do 
jednej bramki – wszystkim nam zależy by dać ode-
tchnąć planecie i zwierzętom. Ostatnie lata to czas, 
w którym roślinne odżywianie przestało wymagać 
ekwilibrystyki. Przede wszystkim jednak roślinne 
produkty są w końcu smaczne. Roślinna paczka to 
dobry sposób dla wszystkich podejmujących stycz-
niowe wyzwanie, by przekonać się, że nie musimy 
iść na kompromis wybierając roślinne alternatywy 
mięsa i nabiału.

Maciej Otrębski, Roślinniejemy
ZAMÓW

https://roslinniejemy.org
https://foodtech.ac/pl/
https://roslinnapaczka.pl
http://www.wegesiostry.pl
http://www.itsbean.co
http://www.bezmiesny.pl
http://www.qurczak.pl


O co chodzi z tym

Dołącz do nas i wygraj  
Roślinną Paczkę! 

KONKURS

2022 W LICZBACH

VEGANUARY to globalny ruch, który inspiruje miliony ludzi do spróbowania 
roślinnej diety w styczniu. Tylko w zeszłym roku na oficjalnej stronie 
VEGANUARY zarejestrowało się ponad 629 000 osób, które zadeklarowały, 
że będą jeść roślinnie przez 31 dni. 

MISJĄ VEGANUARY JEST INSPIROWANIE I WSPIERANIE LUDZI W PRÓBACH 
PRZEJŚCIA NA ROŚLINNĄ DIETĘ I TWORZENIE GLOBALNEGO RUCHU 
PROMUJĄCEGO ŚWIADOMY WYBÓR ŻYWNOŚCI, POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA 
ZWIERZĄT, OCHRONĘ PLANETY I POPRAWĘ ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA.

629 000

228

74%
Ponad 629 000 osób 
zapisało się do kampanii 
VEGANUARY w 2022 roku.

74% osób, które nie zostały weganami 
po dołączeniu do akcji VEGANUARY, 
planuje ograniczenie spożycia produktów 
pochodzenia zwierzęcego o 50% lub więcej.

W VEGANUARY 2022 wzięły udział osoby z ponad 228 krajów. 

Zrób zdjęcie swojego roślinnego  
dania, wrzuć je na insta i zachęć swoich  

znajomych, by też wzięli udział w wyzwaniu       

 z Roślinną Paczką! 
Pamiętaj, by dodać #roslinnapaczka. Będzie nam miło, jeśli oznaczysz 

również nasze instagramy (znajdziesz je na ostatniej stronie)! 
Spośród wszystkich fotek wybierzemy 15, których autorzy/autorki 

otrzymają od nas pyszne 100% roślinne paczki! 

Macie czas do 31.01.2023!
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Jak zacząć ograniczać 
mięso i nabiał?

Jeśli chcesz stosować dietę elimina-
cyjną, warto się do tego przygoto-
wać. W sieci można znaleźć mnóstwo informa-
cji na ten temat, a jeśli wolisz tradycyjne metody 
– jest również masa książek o dietach wegeta-
riańskich. Staraj się sprawdzać źródła informacji 
i korzystać z tych rzetelnych – na pewno będą 
nimi strony organizacji Roślinniejemy, gdzie 
znajdziesz kilka poradników i ciekawych arty-
kułów. Jeśli nie czujesz się pewnie edukując się 
samemu/samej, skorzystaj z pomocy dietetyka!

Staraj się, żeby Twoja roślinna dieta 
nie była monotonna – inaczej szybko Ci 
się znudzi. Rezygnując z produktów mięsnych, 
nie wybieraj zawsze tych samych roślinnych 
zamienników. Korzystaj z przepisów, ekspery-
mentuj i zorientuj się, co można kupić w Twoim 
sklepie, co ułatwi Ci gotowanie – niemal każdy 
supermarket ma w tym momencie półkę z roślin-
nymi alternatywami. Dieta wege nie musi ogra-
niczać się tylko do tofu i fasoli. 😊 Może ktoś 
z Twojej szkoły albo pracy również chciałby 
ograniczyć produkty zwierzęce i możecie goto-
wać dla siebie na zmianę? 😊

Ograniczaj produkty odzwierzęce 
powoli – nie musisz z dnia na dzień odstawić 
wszystkiego, co wcześniej było w Twoim ja-
dłospisie! Spróbuj to zrobić małymi kroczka-
mi – możesz zacząć na przykład od mięsa czer-
wonego, wprowadzając zasadę, że spożywasz 
je na początku raz w tygodniu, a później raz 
w miesiącu. Zamiast masłem lub serkiem – po-
smaruj kanapkę warzywną pastą albo hummu-
sem; zmiana będzie naprawdę niezauważalna,   
a od razu lepsza dla zdrowia.

Pamiętaj, że nie wszystko co roślin-
ne, od razu jest zdrowe. Dieta wege ma 
też swoje pułapki, a jeśli oprzesz ją tylko o bez-
mięsne fast foody czy słodycze bez nabiału, wca-
le nie wyjdzie to z korzyścią dla Twojego orga-
nizmu. Jedz różnorodnie, korzystając zarówno 
z produktów nieprzetworzonych (jak: nasiona 
roślin strączkowych, pełnoziarniste kasze, orze-
chy, nasiona, warzywa i owoce), jak i gotowych 
rozwiązań, których skład jest krótki i umiesz go 
samodzielnie rozszyfrować. 😊
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Próbuj 
nowości!

Nie spiesz 
się!

Najpierw 
trochę 
poczytaj!

Rozsądnie 
wybieraj 
produkty! 



Czemu jedzenie  
produktów odzwierzęcych 
wpływa niekorzystnie  
na środowisko?
Przez długi czas zalecenia dietetyczne koncentrowały się jedynie na 
tym, jak jedzenie wpływa na nasze zdrowie. Ale nasze codzienne wybo-
ry żywieniowe mają też dużo więcej konsekwencji i wpływają m.in. na 
środowisko naturalne. Jedząc roślinnie, dbamy nie tylko o siebie, ale 
także o naszą planetę. Dlaczego?

Produkcja żywności odzwierzęcej to duże obciążenie dla środowiska, ponieważ wymaga zdecydowanie większej ilości za-
sobów i w całym procesie produkuje więcej zanieczyszczeń, niż produkcja roślinna. Mówiąc wprost: spożywanie produktów 
odzwierzęcych niepotrzebnie wydłuża cały „łańcuch pokarmowy”. Zwierzęta hodowlane trzeba przecież wcześniej nakarmić 
i napoić, a te zasoby można by przeznaczyć bezpośrednio na przygotowanie żywności dla ludzi.

O JAKICH ZASOBACH MOWA?

Przede wszystkim o wodzie oraz o terenach zielonych, które przekształcane są na tereny 
uprawne i hodowlane. Szacuje się, że do wyprodukowania zaledwie kilograma wołowiny trzeba użyć aż 15 000 l wody 
(to tyle, ile 1 osoba zużywa średnio przez ponad 10 miesięcy, biorąc codziennie 5-minutowy prysznic). To dlatego mówi się, 
że jedząc, zużywamy dużo więcej wody, niż pijąc… Dla porównania: produkcja 1 kilograma strączków wymaga 4x 
mniej wody.
 
Obciążeniem dla środowiska jest nie tylko produkcja mięsa – nabiał również nie jest wcale taki „biały”. 😉 Produkcja mleka 
krowiego jest co najmniej 3x bardziej wymagająca pod względem wykorzystania terenów i wody, niż produkcja jakiegokolwiek 
roślinnego odpowiednika! Tak, nawet migdałowego, które akurat dość często bywa oskarżane o za duże zużycie wody. 

Każdy wybór roślinnego mięsa lub nabiału będzie więc dużo lepszy dla plane-
ty, niż kontynuowanie diety bogatej w produkty odzwierzęce! 

Brudna sprawa
Przemysłowa hodowla zwierząt generuje też wielkie 
ilości gazów cieplarnianych. Mowa tu m.in. 
o metanie, bezpośrednio wytwarzanym przez zwie-
rzęta hodowlane, ale także innych zanieczyszczeniach 
(w tym dwutlenku węgla), generowanych w całym mię-
snym przemyśle: od produkcji i transportu samej paszy 
dla zwierząt, poprzez gospodarstwa, aż do sklepowej 
półki. Problemem są też odchody zwierząt, które nie-
rzadko z farm przedostają się do rzek, a w konsekwen-
cji zanieczyszczają morza i oceany.

Ryby mają głos
A skoro o akwenach wodnych mowa, to warto wspomnieć, że ro-
snące światowe spożycie ryb przyczynia się do tego, że już ponad 
30% łowisk jest przełowionych. Co więcej, szacuje się też, 
że tylko 58 proc. stad ryb na całym świecie jest po-
ławianych w zrównoważony sposób, który gwarantuje 
ich naturalne odnawianie. Przemysłowa produkcja ryb i owoców 
morza zanieczyszcza oceany, co zubaża podwodne życie i w kon-
sekwencji negatywnie wpływa na całe środowisko, ponieważ żyją-
cy w wodzie fitoplankton odpowiada za pochłanianie z atmosfery 
dwutlenku węgla w takim samym stopniu, jak rośliny lądowe.

Twój wybór
Twoje wybory żywieniowe to oczywiście niezmiennie Twoja sprawa. Jednak pamiętaj, że to także wiadomość wysłana naj-
pierw do sklepów i sieci handlowych, a później do producentów żywności. 

 
Ograniczając spożycie produktów odzwierzęcych wpływasz na zmniejszenie 
popytu na tego typu asortyment i tym samym zmniejszasz zapotrzebowa-
nie na jego produkcję. To nie takie trudne, mając do wyboru coraz więcej pysz-
nych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska alternatyw. 😊
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Jak dieta roślinna  
wpływa na organizm?
Jeśli masz jakieś wątpliwości co do tego, czy dieta roślinna jest dobra 
dla Twojego organizmu, przychodzimy, żeby jak najszybciej je rozwiać! 
W kilku krótkich punktach powiemy, dlaczego roślinne żywienie jest 
świetne dla Twojego zdrowia. 😊

Od dawna już wiadomo, że prawidłowo zaplanowane i zbilansowane diety wegetariańskie, 
w tym również wegańskie, mogą przynosić korzyści zdrowotne przy zapobieganiu oraz lecze-
niu wybranych chorób, a w tym:

Badania pokazują, że wegetarianie mają niż-
szy współczynnik umieralności 
z powodu choroby niedokrwien-
nej serca o 29% i udaru aż o 22%! 
Dzieje się tak przede wszystkim z powodu 
niższego spożycia cholesterolu z diety i więk-
szej ilości błonnika, który wiąże „zły chole-
sterol”, a także sporej dawki witamin z grupy 
B, C oraz E, magnezu i potasu dostarczanych 
z roślinnymi posiłkami.
Choroby układu krążenia to jedna z najczęst-
szych przyczyn umieralności, a jak widać – 
wiele można zdziałać samą dietą.

Występowanie cukrzycy i insuli-
nooporności jest znacznie niższe 
u osób, których dieta bazuje na 
roślinach. Dlaczego tak jest? Spożywane 
w znacznych ilościach w diecie wege produk-
ty takie jak: owoce, warzywa, pestki, nasiona 
czy produkty z pełnego ziarna mają udowod-
nione działanie prewencyjne w kierunku cu-
krzycy. Korzystnie wpływa na to też redukcja 
spożycia czerwonego mięsa.

Zwiększone spożycie warzyw, owoców 
i produktów pełnoziarnistych, a przez to: 
błonnika, witamin, składników mineralnych 
i przeciwutleniaczy oraz wykluczenie z die-
ty czerwonego mięsa, powoduje, że w die-
tach wege ryzyko zachorowalno-
ści na nowotwory jest niższe aż 
o 20%! Przetworzone czerwone mięso zo-
stało uznane za czynnik rakotwórczy – lepsza 
dla Twojego zdrowia będzie zamiana burgera 
mięsnego na roślinny.

 
 

Badania potwierdzają, że osoby stosują-
ce diety wegetariańskie mają niż-
sze BMI (wskaźnik masy ciała), niż te sto-
sujące dietę tradycyjną. A biorąc pod uwagę 
fakt, że nadwaga i otyłość to jedne z ważniej-
szych czynników ryzyka m.in. chorób układu 
krążenia czy cukrzycy, dieta roślinna, pozwa-
lająca utrzymywać niższą masę ciała, wydaje 
się rozwiązaniem idealnym dla zdrowia!

Jak więc widać, plusy wynikające z roślinnego żywienia można 
wymieniać i wymieniać – jest ich naprawdę wiele, a potwierdzają 
je badania z całego świata. Wobec tak twardych faktów, włączenie 
do swojej diety jak największej ilości posiłków roślinnych to jeden 
z najlepszych sposobów, żeby dobrze zadbać o swoje zdrowie. 😊
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Dlaczego warto  
jeść roślinnie nie tylko  
w styczniu? 

– 8 –

Akcja Veganuary z roku na rok staje się coraz bardziej popularna i przy-
ciąga coraz większe rzesze osób z całego świata, chcących spróbować 
zrezygnowania z jedzenia produktów odzwierzęcych. Nic dziwnego – 
popularność alternatyw mięsa i nabiału rośnie sukcesywnie z roku na 
rok, co pokazuje, że nasze społeczeństwo naprawdę zaczyna zauważać, 
że dieta roślinna może być pyszna, prosta i zdrowa – warto spróbować 
przejść na roślinną stronę mocy. 😊

Pokrótce powiemy Ci, dlaczego!

Pamiętaj też, że przejście na roślinne żywienie to nie musi być radykalna 
zmiana nawyków żywieniowych i odstawienie z dnia na dzień wszyst-
kiego, co kiedyś bardzo się lubiło – warto robić to małymi krokami! Pró-
buj różnych smaków i sprawdzaj, co najbardziej Ci odpowiada. Styczeń 
to dobry czas, żeby zacząć zmieniać swoją dietę na lepszą dla zdrowia, 
planety i kubków smakowych 😊

DLA ZDROWIA
 
Jak wspominaliśmy wcześniej, wyniki badań jedno-
znacznie wskazują, że różnorodna dieta oparta na 
żywności roślinnej wspomaga leczenie i za-
pobieganie współczesnym chorobom 
cywilizacyjnym, m.in. wybranym nowotworom, 
chorobom układu krążenia czy też cukrzycy. Dodat-
kowo, produkty roślinne zwykle mają więcej błonni-
ka pokarmowego i są mniej kaloryczne, co pozwala 
na utrzymanie uczucia sytości po posiłku, a w efekcie 
kontrolować masę ciała – osoby stosujące diety ro-
ślinne są mniej narażone na otyłość.

Ponadto, wbrew panującej od wielu lat opinii, prawi-
dłowo zaplanowana dieta roślinna jest bezpiecz-
na na każdym etapie życia – zarówno dla 
dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku, jak 
i kobiet ciężarnych i sportowców. Jednak jeśli do-
piero zaczynasz swoją przygodę z wegetarianizmem 
i masz wątpliwości co możesz jeść, a czego nie, warto 
skonsultować się z dietetykiem, który wskaże Ci, na 
co zwrócić uwagę zmieniając swoje nawyki żywie-
niowe. Każda nieprawidłowo zbilansowana dieta – 
czy to wege, czy tradycyjna – może doprowadzić do 
niedoborów pokarmowych.

DLA PLANETY
 
Przemysłowa hodowla zwierząt to olbrzymie połacie gruntów rol-
nych, które są do tego wykorzystywane i olbrzymie ilości gazów 
cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Naukowcy z całego 
świata mówią otwarcie, że zmiana nawyków żywieniowych po-
legająca na ograniczeniu produktów odzwierzęcych jest jednym 
z najlepszych sposobów na powstrzymanie nad-
ciągających nieubłaganie zmian klimatycznych. 
Masz szansę naprawdę wiele zrobić dla naszej planety i kolejnych 
pokoleń, które będą na niej żyć zamieniając chociaż jeden posiłek 
odzwierzęcy na roślinny.
 

DLA PYSZNEGO SMAKU
 
Popularną przekąską wegan nie jest trawa, a tofu wcale nie jest fu. 
😊 Krążące w sieci przepisy na roślinne dania są coraz częściej hita-
mi na rodzinnych imprezach, a w wielu restauracjach dania bezmię-
sne są zamawiane chętniej, niż te tradycyjne. Dzięki popularności 
roślinnego żywienia już w niemal każdym sklepie można znaleźć 
napój roślinny (na którym latte jest równie smaczne), jak i zamien-
niki serów i mięsa do pysznej kanapki. Dania bez produktów od-
zwierzęcych nie są też trudne i skomplikowane w wykonaniu – bar-
dzo często to proste potrawy jednogarnkowe, które 
można przygotować w dosłownie kilka minut.



Poznaj  
ROŚLINNĄ PACZKĘ!

Apollo Roślinny Qurczak® to polska marka, produkują-
ca roślinne zamienniki mięsa. Głównym składnikiem, 
z którego powstają produkty Apollo Roślinny Qur-
czak®, jest fasola. A głównym celem – popularyzowanie 
całkowicie roślinnej alternatywy dla mięsa, która przeko-
na nawet najbardziej zagorzałych mięsożerców!

Dążą do utworzenia nowej kategorii na rynku żywności – 
nie chcą być “tylko zamiennikiem” mięsa, a nową jakością 
(przy zachowaniu jak najwierniejszej struktury i jak naj-
pyszniejszych smaków).
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Bezmięsny to polski start-up, który zaistniał w 2016 roku 
dzięki zbiórce crowdfundingowej wspartej przez ponad 
1500 osób z całego kraju. Firma braci Rafała Czecha i Igora 
Sadurskiego od początku specjalizuje się w roślinnym wę-
dliniarstwie przywiązując szczególną wagę do głębokiego 
aromatu i struktury swoich produktów. W tym celu Bez-
mięsny stosuje m.in. metodę wędzenia swoich roślin-
nych wędlin naturalnym drewnem dębowym, uży-
wając przy tym własnych naturalnych mieszanek 
przypraw. Dziś produkty firmy są dostępne w ponad 
400 sklepach w całej Polsce, a międzynarodowa odsłona 
brandu pod nazwą Plenty Reasons sprzedaje produkty 
m.in. w Szwecji, Słowenii, Czechach czy na Węgrzech. 

Misją firmy jest udowadnianie, że chcąc zaprzestać lub 
ograniczyć jedzenie mięsa, nie trzeba rezygnować z do-
brze znanych, lubianych smaków i zapachów. Bezmięsny 
pielęgnuje kulturę jedzenia kultowej kanapki z szynką, ale 
w nowym, roślinnym wydaniu, dzięki któremu konsumenci 
mogą jednocześnie pozytywnie wpływać na rzecz klimatu.

http://-


Wege Siostry to rodzinna firma, która produkuje roślin-
ne alternatywy dla serów i masła. Założyły ją w 2017 roku 
Magdalena Rzymanek-Paczkowska i Zuzanna Rzyma-
nek-Omulecka – rodzone siostry.

Z połączenia innowacyjnego surowca (nerkowców 
i pestek) oraz tradycyjnych metod serowarstwa, po-
wstają produkty wynoszące roślinne alternatywy dla na-
biału na nowy poziom. Bez mleka, bez glutenu, za to z ży-
wymi kulturami bakterii i najlepszej jakości składnikami.

Produkty Wege Sióstr są dla każdego. Każdego, kto ceni 
sobie wyjątkowy smak, prosty skład i zdrowie. Dla wegan, 
fleksitarian, osób z nietolerancją laktozy i glutenu. Dla 
tych, którzy chcą dokonywać lepszych wyborów dla sie-
bie i środowiska. 
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It’s Bean! to polski startup założony w 2021 roku przez 
dwie przyjaciółki – zawodowo dietetyczki: Kasię Siczek 
i Polę Barros. Dziewczyny opracowały innowacyjne 
alternatywy nabiału w oparciu o… polską fasolę, co 
zresztą dumnie podkreślają w nazwie marki. Ich zdaniem 
fasola wciąż jest za mało doceniana i swoimi produktami 
chcą przywrócić jej popularność. Pochodzi z lokalnych 
i zrównoważonych upraw, ma świetnie zbilansowane 
wartości odżywcze, dlatego to na jej bazie dziewczyny 
tworzą unikalne, pełnowartościowe alternatywy mleka 
i jogurtów oraz pyszne deserowe puddingi bez dodatku 
cukru. 

Produkty It’s Bean! łączą świetny smak z walorami zdro-
wotnymi oraz troską o środowisko, a ich gama wciąż roz-
szerza się o nowy asortyment i kombinacje smakowe – 
tak, żeby roślinne odżywianie było coraz prostsze.



Pory zapiekane w sosie 
vermezanowym

2-4 pory
200-300 ml mleka roślinnego bez cukru 
(owsiane lub sojowe)
½ kostki tofu naturalnego  
(około 80-100g)
4 łyżki Vermezanu z Nerkowców 

½ łyżeczki soli (lub do smaku)
świeżo mielony pieprz
2 łyżki Osełki Roślinnej z Nerkowców 
grzanki, posiekana natka pietruszki,  
kilka szczypt Vermezanu z Nerkowców  
do podania

•

• 

• 

•

•

•

•

•

Składniki:

Pory myjemy i kroimy od korzenia do takiej długo-
ści, by luźno zmieściły się w naczyniu żaroodpor-
nym. Korzeń ucinamy jak najbliżej samej łodygi, 
ale nie za daleko – by por trzymał się w całości. 
Pora kroimy wzdłuż na pół, starając się, by było to 
w poprzek „oczka”. Na szerokiej patelni rozgrzewa-
my mocno Osełkę z Nerkowców i gdy jest już bardzo 
gorące, układamy pory naciętą stroną w dół. Lek-
ko dociskamy i smażymy minutę aż nabiorą koloru, 
a nawet lekko się przypalą. Zdejmujemy je od razu 
do naczynia żaroodpornego, układając jeden za 
drugim na całej warstwie.

Rozgrzewamy piekarnik do 180°C, góra-dół.

W tym czasie przygotowujemy sos/emulsję: tofu, 
mleko, Vermezan i sól blendujemy do uzyskania 
gładkiej masy.

Pory w naczyniu żaroodpornym posypujemy świeżo 
mielonym pieprzem i zalewamy sosem, nie polewa-
jący ich bezpośrednio. Staramy się, by sos był mię-
dzy porami i ich nie zalał – chodzi nam o to, by pory 
lekko się zapiekły, a nie ugotowały w sosie.

Posypujemy wierzch obficie Vermezanem i wstawia-
my do piekarnika na 15 minut.

Gdy pieką się pory, na patelnię wykładamy łyżkę 
Osełki Roślinnej i tostujemy 1-2 kromki pszennego 
chleba.

Po wyciągnięciu z piekarnika pora podajemy na 
grzankach, posypanego natką pietruszki i Vermeza-
nem.

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
3. 
 

4. 
 
 
 

5. 

6. 
 

7.

– 11 –



Tofucznica z Boczkiem

2-3 plastry Bezmięsnego Boczku
½ kostki tofu naturalnego
½ białej cebuli 
garść szczypiorku 
1/4 kubka mleka roślinnego, np. sojowego
½ łyżki mąki z ciecierzycy
½ łyżeczki kurkumy 
½ łyżeczki czarnej soli i spora szczypta 
pieprzu
olej lub wegańskie masło

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

Składniki:
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Tofu pokrusz palcami na małe kawałeczki.

Boczek i cebulkę pokrój w kostkę i przesmaż na pa-
telni z odrobiną oleju lub wegańskiego masła. Po 
chwili zdejmij z patelni. 

Rozgrzej na patelni odrobinę masła wegańskiego 
i przesmaż tofu. Dodaj do niego kurkumę. Do mle-
ka roślinnego dodaj mąkę z ciecierzycy i pieprz, do-
kładnie wymieszaj. Mleko dolej do tofu i smaż jesz-
cze przez chwilę. 

Na koniec smażenia dodaj to tofucznicy cebulę, bo-
czek i czarną sól.  

Jedz z ulubionym pieczywem, posypaną szczypior-
kiem.

1.
2. 
 

3. 
 
 
 

4. 

5.



Hawajski Burger BBQ  
ze śliwką

½ niewielkiej główki kapusty
½ marchewki
½ cebuli
2 łyżki majonezu
sól
odrobina pieprzu

1 opakowanie Apollo Roślinny  
Pulled PorQ BBQ Ze Śliwką | 150 g
2 bułki burgerowe
kilka plasterków piklowanych ogórków 
kanapkowych
2 plastry ananasa
1 łyżka oleju
2 łyżeczki majonezu

•

•

•

•

•

•

• 

•

• 

•

•

•

Colesław:

Dodatki:
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Kapustę poszatkuj, pomijając głąb. Cebulę i mar-
chewkę pokrój w cienkie paski. Warzywa wrzuć do 
dużej miski. Dodaj majonez, całość dopraw według 
swoich upodobań i wymieszaj.

Roślinnego Pulled PorQ wyjmij z opakowania. Pod-
grzej olej na patelni i dodaj roślinną “wieprzowinę”. 
Smaż go około 4-5 minut aż się zarumieni. Mieszaj 
co jakiś czas, żeby nic się nie przypaliło. 

Ananasa obierz, pokrój na średniej grubości plastry 
i pozbądź się twardego środka. Rozgrzej patelnię 
grillową i ułóż na niej plastry ananasa. Grilluj je 
przez około 4-5 minut z każdej strony, aż się ładnie 
przypieką.

Bułki przekrój na pół. Dolną część posmaruj łyżecz-
ką majonezu. Ułóż kolejno: plaster zgrillowanego 
ananasa, Roślinnego Pulled PorQ, ogórki piklowa-
ne i colesława. Przykryj górną częścią bułki. Jedz od 
razu – nie da mu się oprzeć!

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4.

http://


Królewska owsianka

½ szklanki (100g) płatków owsianych
2 ½ szklanki (750ml) wody lub napoju 
roślinnego
szczypta soli
po pół łyżeczki: cynamonu i kardamonu 
mielonego
It’s Bean! Brzoskwinia (3 łyżki) 
+ do podania

100 g wiśni mrożonych
3 łyżki (50g) wody
½ łyżeczki imbiru
opcjonalnie: nasiona chia (½ łyżki – 10g), 
masło z orzechów laskowych (2 łyżeczki), 
posiekane pistacje lub słonecznik

•

• 
•

•

• 

•

•

•

•

•

Składniki:

Dodatki:
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Przygotuj dwa małe garnuszki: do pierwszego wsyp 
płatki, dodaj wodę oraz sól i przyprawy, postaw na 
małym ogniu i gotuj aż zgęstnieje – warto przemie-
szać kilka razy, by owsianka była ekstra kremowa.

Zdejmij z ognia, dodaj 3 łyżki It’s bean! i podziel 
między dwie miski. 

Wiśnie podgrzej z odrobiną wody, po 5-7 minutach 
rozgnieć je lekko łyżką i dodaj chię, która wchłonie 
nadmiar soku.

Udekoruj owsiankę ulubionymi dodatkami, dodaj 
na górę po łyżce jogurtu, posyp orzechami i zjadaj 
póki gorące.

1. 
 
 

2. 

3. 
 

4.



Tort naleśnikowy a’la lasagne  
z Bezmięsnym Salami

Bezmięsne Salami
ok. 20 naleśników  
(zmieszaj 1,5 szklanki mąki pszennej  
z 2 szklankami mleka roślinnego  
i smaż na odrobinie oleju)
sos jak do pizzy
ulubiony ser roślinny
cukinia
papryka
czerwona cebula
2 ząbki czosnku

•

• 
 

 
•

•

•

•

•

•

Składniki:
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Usmaż naleśniki i przygotuj ulubiony sos pomidorowy.

Na patelni podsmaż pokrojone drobno warzywa, 
dodaj 2 ząbki czosnku.

Gdy warzywa i naleśniki będą gotowe, czas na tort :)

Naleśniki układaj warstwami: naleśnik – sos – ser 
– salami – naleśnik – sos – ser – warzywa i tak na 
zmianę.

Gdy tort będzie gotowy, wstaw wszystko do piekar-
nika (nagrzanego do 170 stopni C) na kilka minut.

1.
2. 

3. 

4. 

 
5.



Polski Obiad na Niedzielę 
(czyli ziemniaki, buraczki i RQ Złocisty)

4 średniej wielkości ziemniaki,
2 łyżki masła,
¼ szklanki mleka (roślinne najlepsze 
będzie sojowe lub owsiane),
sól, pieprz

3 średniej wielkości buraki,
1 czubata łyżka mąki,
3 łyżki oleju,
sól,
pieprz,
łyżka soku z cytryny.
1 mała cebula 

1 opakowanie Apollo Roślinnego 
Qurczaka® Złocistego,
kilka gałązek koperku

•

•

•

 
•

•

•

•

•

•

• 

•

Puree ziemniaczane:

Buraczki:

Dodatki:
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Ziemniaki obierz i ugotuj w lekko osolonej wodzie. 
Pod koniec gotowania ziemniaków w osobnym 
garnku podgrzej mleko z masłem, solą i pieprzem. 
Uważaj, żeby nie zagotować mleka, wystarczy je 
podgrzać aż masło się roztopi. Ziemniaki odcedź i 
rozgnieć na gładką masę. Dodaj mleko z roztopio-
nym masłem i całość wymieszaj.

Buraczki ugotuj. Daj im chwilę przestygnąć i obierz 
je ze skóry. Buraczki zetrzyj na tarce o drobnych 
oczkach. Rozgrzej olej na patelni, podsmaż pokrojo-
ną cebulę i dodaj pół łyżeczki cukru oraz mąkę. Po-

zwól, by cebulka z mąką przez chwilę lekko się pieni-
ła i dodaj starte buraczki, wymieszaj całość. Dopraw 
do smaku i po kilku minutach zdejmij z ognia.

Roślinnego Qurczaka® Złocistego wyjmij z opako-
wania. Rozgrzej olej na patelni i dodaj Qurczaka. 
Smaż go około 4-5 minut aż się zarumieni. Mieszaj 
co jakiś czas, żeby nic się nie przypaliło. 

Puree przełóż na talerz i posyp koperkiem. Ułóż bu-
raczki i Roślinnego Qurczaka® Złocistego. Smacznego!

1. 
 
 
 

 
 
2. 
 

 
 

3. 
 
 

4.

http://


Kruche ciasto z Vermezanem  
i Osełką roślinną

200 g jasnej mąki orkiszowej albo mąki 
pszennej
2 łyżki mąki ziemniaczanej (opcjonalnie 
– dzięki temu dodatkowi ciasto będzie 
bardziej elastyczne)
1/4 łyżeczki soli
3-4 łyżki roślinnej alternatywy dla sera 
Vermezan z nerkowców
1 łyżeczka liści tymianku (opcjonalnie)
100 g roślinnej alternatywy dla masła 
Osełka z nerkowcami (chłodnej)
2 łyżki lodowatej wody

• 

• 
 

•

•

 
•

•

 
•

Składniki:
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Mąkę wymieszaj z solą i Vermezanem. Możesz dodać 
do ciasta łyżeczkę listków tymianku dla smaku i 2 łyż-
ki mąki ziemniaczanej, wtedy ciasto będzie bardziej 
elastyczne. Dodaj schłodzoną i pokrojoną w kostkę 
Osełkę Roślinną. 

Rozcieraj suche składniki i Osełkę Roślinną do mo-
mentu, w którym zacznie formować się kruszonka. 
Wtedy dodaj 2 łyżki zimnej wody i zagnieć ciasto 
w miarę zwartą kulę. Ciastem wyklej formę na tartę, 
nakłuj je widelcem i schłódź przez 30 min. w lodówce 
albo przez 15 min. w zamrażalniku. 

Piekarnik rozgrzej do 180 st. C. Wstaw tartę i pod-
piecz spód przez 10-12 minut. Wyjmij z piekarnika, 
ale go nie wyłączaj. Wyłóż ulubione dodatki i zapiecz 
przez ok. 20-30 minut, aż ciasto się zarumieni.

Przepis i zdjęcia autorstwa Dominiki Wójcik (Jarzy-
nova).

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3.



Mac & Cheese  
z Bezmięsnymi Serdelkami

paczka Bezmięsnych Parówek 
2 ugotowane porcje ulubionego makaronu 
1 marchewka 
ząbek czosnku 
¼ szklanki płatków drożdżowych 
łyżeczka octu winnego 
spora szczypta soli 
puszka mleka kokosowego
¾ kubka orzechów nerkowca (zalej 
je ciepłą wodą, pozostaw na noc, rano 
przepłucz i odcedź)
2 łyżki oliwy lub wegańskiego masła
szczypta suszonej cebuli 

•

• 
 

 
•

•

•

•

•

•

Składniki:
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Ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu. 

Marchewkę pokrój i ugotuj na parze lub upiecz. 

Serdelki pokrój na plasterki i podsmaż na odrobinie 
oleju. 

Nasiąknięte przez noc orzechy wrzuć do miski, do-
daj ugotowaną marchewkę, płatki drożdżowe, puszkę 
mleka kokosowego, oliwę, ząbek czosnku, ocet, cebu-
lę i sól. Wszystko dokładnie zblenduj. 

Sos przelej do małego rondelka i gotuj przez chwilę 
– nie zapomnij mieszać! Gdy sos będzie miał odpo-
wiednią konsystencję, wymieszaj go z makaronem.

Ten sos świetnie pasuje również do domowych na-
chos lub gotowanych warzyw! Smacznego :)

1.
2.
3. 

4. 

 

5.



Nowojorski a’la  
sernik jogurtowy

60 g masła roślinnego lub oleju 
kokosowego, roztopionego 
120 g ciastek korzennych lub kruchych 
piernikowych serc
szczypta soli
Ciastka lub kruszonkę rozdrobnij 
blenderem lub wałkiem na piasek, 
wymieszaj z solą i roztopionym tłuszczem. 
Wyłóż papierem tortownicę o średnicy 
20-23 cm. Wciśnij masę dokładnie w dno, 
schłódź pół godziny w lodówce.

2 kostki (380-400 g) tofu naturalnego lub 
silken (do naturalnego warto dodać więcej 
o ½ łyżki oleju ekstra i nieco więcej cytryny)
2 słoiczki It’s Bean! Piernik&Śliwka
sok z 1 cytryny
200 g cukru pudru
120 g skrobi ziemniaczanej
120 g oleju kokosowego (rozpuszczonego, 
ale nie gorącego)

1 słoiczek (170 g) It’s Bean! Naturalny  
albo Brzoskwinia
1 łyżka cukru pudru
2 łyżeczki soku z cytryny

• 
 
• 

•
•

• 
 
 
•
•
•
•
•

• 

•
•

Składniki na spód:

Składniki na masę:  
(w temperaturze pokojowej)

Polewa:
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Nagrzej piekarnik do 180°C. Tofu oraz jogurt przełóż 
do kielicha blendera, dodaj sok z cytryny i zblenduj 
na wysokich obrotach – warto miksować długo, aby 
nie zostały żadne grudki. 

Masę przelej do miski, dodaj cukier, skrobię i roz-
puszczony olej. Wymieszaj wszystko ręcznie używa-
jąc trzepaczki – powoli i dokładnie. Lepiej nie uży-
wać blendera, by nie napowietrzyć masy. Masę wylej 
na schłodzony ciasteczkowy spód. 

Ciasto piecz w kąpieli wodnej: zagotuj wodę i przy-
gotuj naczynie, które można postawić na dno piekar-

nika. Formę z masą wstaw do piekarnika na kratkę 
na środkowym poziomie. Do naczynia na dnie wlej 
wrzątek i zamknij piekarnik. Piecz przez 10 minut, 
a następnie zmniejsz temperaturę do 110°C, piecz 
35 minut. Wyłącz piekarnik, uchyl lekko drzwiczki 
i zostaw ciasto do całkowitego wystudzenia. Ciasto 
powinno być mocniej ścięte na brzegach, a na środ-
ku delikatne i miękkie. 

Wymieszaj składniki polewy i posmaruj nią wy-
studzony a’la sernik. Przed przekrojeniem najlepiej 
wstaw na minimum 5 godzin do lodówki.

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.



Pita z kebabem

¼ niewielkiej główki czerwonej kapusty
¼ niewielkiej główki białej kapusty
½ czerwonej cebuli
½ marchewki
kilka gałązek kolendry
1 płaska łyżeczka soli
1 łyżka oliwy z oliwek
½ łyżeczki cukru
2 łyżki octu

1 opakowanie Apollo Roślinnego 
Qurczaka® Kebab | 150 g
2 pity
łyżka oleju
roślinny majonez
sriracha

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

Surówka:

Składniki na 2 porcje

Dodatki:
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Białą i czerwoną kapustę poszatkuj, pomijając głąb. 
Cebulę i marchewkę pokrój w cienkie paski. Warzy-
wa wrzuć do dużej miski. Dodaj kilka gałązek ko-
lendry. Dodaj oliwę, cukier i ocet. Całość dopraw 
według swoich upodobań i wymieszaj.

Roślinnego Qurczaka® Kebab wyjmij z opakowania. 
Rozgrzej olej na patelni i dodaj Roślinnego Kebaba. 
Smaż go około 4-5 minut aż się zarumieni. Mieszaj 
co jakiś czas, żeby nic się nie przypaliło. 

Pity podsmażamy przez chwilę na suchej patelni lub 
w opiekaczu, aż zrobią się miękkie.

Pitę ostrożnie rozkrawamy do połowy. Wkładamy 
do niej surówkę i podsmażonego Roślinnego Keba-
ba. Całość polewamy sosami. Kebab jak z kebabow-
ni gotowy!

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

4.

http://


Zostańmy  
w kontakcie!

http://www.wegesiostry.pl
http://www.itsbean.co
http://www.bezmiesny.pl
https://www.facebook.com/apolloroslinnyqurczak
https://www.facebook.com/ItsBeanPL
https://www.facebook.com/wegesiostry
https://www.facebook.com/bezmiesny/
https://www.instagram.com/apollo_roslinnyqurczak/
https://www.instagram.com/itsbean_co/
https://www.instagram.com/wege_siostry/
https://www.instagram.com/bezmiesnymiesny/
https://www.linkedin.com/company/eatapollo/
https://www.linkedin.com/company/itsbean/
https://www.linkedin.com/company/28996899/
https://www.youtube.com/channel/UCVJ3V6-sRmnpMt638VGcBwg
https://www.youtube.com/@wegesiostry
http://www.qurczak.pl 
http://www.itsbean.co
http://www.wegesiostry.pl
http://www.bezmiesny.pl
https://www.tiktok.com/@eatapollo
https://www.tiktok.com/@itsbeandairy
https://www.tiktok.com/@wegesiostry
https://www.tiktok.com/@bezmiesny
http://-
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