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Привіт! 
Я — Оля Баталова, автор ідеї цієї книги та організатор її творення.

І я щаслива, бо тут поєднуються мої улюблені заняття — йога, письмен-
ництво та смачна їжа, а ще подорожі, адже багато рецептів разом зі 
спогадами автори привезли з інших країн.

Не можу сказати, що я досвідчений кулінар, але в мене є улюблені стра-
ви і я ду-у-уже люблю смачну їжу в хорошій компанії.

Розповім про компанію. Час від часу ми збираємося з інструкторами на-
шої школи, ділимося новинами, розповідаємо про мандрівки, обіймає-
мося і насолоджуємося товариством однодумців.

І завжди на цих зустрічах є домашня їжа, приготована з любов’ю та усві-
домленістю. Йоги, вони такі — все роблять у магамудрі (усвідомлено),  
і повірте, це надає кожній страві особливого смаку.

За що люблю нашу школу — в нас немає аскетизму, догматизму та яки-
хось примарних правил щодо харчування.

Ми знаємо, що ключова ланка здоров’я — це хребет, а точніше централь-
на нервова система, яка регулює роботу всіх органів, зокрема й травної 
системи. А тому передовсім варто дотримуватися коректного підходу до 
хребта у вправах та побуті: уникати скручувань, нахилів убік, глибоких 
прогинів, перевернутих поз, тяжких вантажів і різної акробатики.
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І коли спина здорова, вже не доводиться дотримуватися якоїсь складної 
дієти, щоб добре почуватися. Достатньо усвідомлено, інтуїтивно підби-
рати, що зараз потрібно організму, не переїдати та пити вдосталь води.

Тому обмеження та складні концепції харчування — це не про нас!

Ми любимо їсти смачно, із задоволенням та пригощати друзів смако-
ликами.

І одного разу, після чергової зустрічі, я подумала: як добре було б зро-
бити збірку улюблених страв інструкторів йоги! І не просто поділитися 
рецептами, а дозволити читачу зазирнути на кухню до кожного авто-
ра, подумки випити з ним чаю або кави, поласувати смачним пирогом, 
дерунами чи навіть фірмовим борщем, поговорити про життя й просто 
помовчати разом...

І мої колеги та друзі погодилися, за що я дуже вдячна, бо обожнюю, 
коли мої ідеї матеріалізуються у творчість!

Хтось поділився зі мною та читачами одним-двома рецептами, але най-
улюбленішими, такими, що пов’язані з цікавою історією життя.

А хтось надихнувся та записав цілу добірку вишуканої смакоти, яка може 
відкрити нові горизонти кулінарії навіть для досвідчених практиків.

Деякі страви повторюються, але кожен готує по-своєму, тож можна 
спробувати різні варіанти й обрати улюблений.

У цій книзі є класичні рецепти, але з «родзинкою» від автора, а є й такі, 
які в моїй уяві можна було скуштувати лишень у ресторанах!

Чого тільки варті паста й фалафель, брауні та спрінг-роли, домашній 
хліб на заквасці та кукурудза, запечена на ватрі, супи та лаваші. Мені 
хочеться тут перерахувати кожен рецепт, але, думаю, я вже достатньо 
заінтригувала вас, любі читачі!



Час йти на Ваджра кухню, знайомитися з інструкторами й практикувати 
йогу під час приготування та споживання їжі!

Приємного читання! І знайте, що кухня — це магічне місце, де любов та 
усвідомленість творять дива!
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НАТАЛІЯ  
РИГА

Інструктор Ваджра йоги для дорослих  
та дітей, тьютор
natali.riga@gmail.com, FB nataliya.ryha

Приготування їжі — це особливий, індивідуальний, дещо 
магічний процес. Це коли насамперед з’являється саме 
бажання до створення, до творення, до терпимості, усві-
домлення розвитку й тривалості процесу, до взаємодії 
компонентів, підбирання свого індивідуального рецепту. 
Точнісінько, як і в йозі: щоб почати займатися, слід прийти 
до неї, відчути відгук усередині, перевірити істинність та 
направленість свого бажання, розвивати терпимість і по-
стійність у практиці, усвідомлювати відчуття або думки, що 
виникають, а в кінці відчувати тиху радість від результату 
творення.

Як існує безліч доріг, щоб пройти, прожити це життя, так 
само існує і безліч рецептів та смаків різних страв — з кис-
линкою, гірчинкою, родзинкою, з горіхами, насінням, на 
меду, заквасці, сироватці, розсолі, в одноманітності чи різ-
номанітті видів борошна, у поєднанні трав і різних плодів. 
Так кожен може винайти, відчути, створити свій власний 
рецепт, пройти свій шлях і, якщо захоче, поділитися з ін-
шими.
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Пшенично-житній хліб на заквасці
Сама я дуже люблю саме ранкові заняттях йогою, тому що вони дають 
мені певне налаштування на цілий день, тому і хліб я випікаю ще вдо-
світа, коли всі сплять, а пташки готуються до закликання сонця та ново-
го дня, до продовження життя. Коли всі енергії землі перебувають ніби 
в стані «замісу», у стані творення, коли все довкола ніби підказує, що 
робити, шепоче, промовляючи: «Давай з нами...» Ну хіба ж не магія — 
відчувати ритми природи та взаємодіяти з нею?

Мені подобається поєднувати, взаємодіяти, тому сьогодні я хочу поділи-
тися з вами рецептом пшенично-житнього запашного хліба на заквасці. 
Скажу чесно, що це один із тих рецептів, який змінив моє ставлення до 
самого хліба та до випікання загалом.

Приготування закваски 
1-й день 
100 г пшеничного борошна грубого помелу
100 г води
Перемішуємо і ставимо у тепле місце, наприклад, шафу в кухні.
2-й день
Туди ж додати:
100 г борошна
100 г води
Знову все ретельно перемішати і поставити у тепле місце.
3-й день 
Ще раз додаємо:
100 г борошна
100 г води
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Ставимо в тепле місце. На четвертий день закваска готова — відбув-
ся природній процес бродіння, помітні повітряні бульбашки й заквас-
ка збільшується у розмірах, ніби росте, підіймається. Частина закваски 
піде на хліб, а те, що залишилося, — це «вічна» закваска, яку можна 
поставити у холодильник і час від часу «підгодовувати» пшеничним бо-
рошном так, як це описано вище. 

Рецепт хліба
Закваска — це щось живе та неймовірне! Коли почнете її робити, під-
годовувати, ви самі помітите вашу взаємодію і творення чогось нового 
й живого, відчуєте закваску як власну частинку себе.

650 г борошна грубого помелу (половина — пшеничне борошно, інша по�
ловина — житнє, я частіше використовую житнє у співвідношенні 2 : 1) 
250 г води 
1 ч. л. морської солі
2 ст. л. цукру 
2 ст. л. рослинної олії 
8 ст. л. закваски 
1–2 ст. л. житнього солоду

Приготування хліба 
У борошно кладемо сіль, цукор, солод, олію. Руками добре розмішуємо, 
додаємо закваску, воду і перемішуємо.

Тісто виходить рідкувате, зовсім не таке, як на пироги. Форму для хліба 
змащуємо олією та посипаємо борошном. Перекладаємо замішане тісто 
у форму та ставимо опару в тепле місце — краще за все з вечора до 
ранку. 
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Рекомендації від мене
Вранці опара готова — піднялася удвічі.

Випікаємо 1 год 40 хв за температури 180 градусів.

•	 Замішувати звечора, а випікати — вдосвіта.
•	 Опару краще ставити на ніч вже у формі для випікання, тоді хліб буде 

пишнішим.
•	 Після виймання з духової шафи даємо трішки відпочити гарячому 

хлібу і аж потім виймаємо його із форми (можна вкрити лляними 
рушниками).

•	 Під час випікання, коли хліб вкривається рум’яною скоринкою, слід 
змастити його рослинною олією, але я, перед тим як підходить опа-
ра, у формочці, посипаю борошном і роблю надрізи ножем у вигляді 
різних малюнків.

•	 Під час випікання також рекомендую попрацювати думками та слова-
ми зі стихіями, порозмовляти, замовляти їх, заряджати любов’ю, доб-
ром, відчуттями та позитивними думками.

Випікайте хліб на здоров’я!

Грузинська ачма з лаваша
До Грузії у мене особливе ставлення. Це одна із тих країн, в яку хочеть-
ся повертатися із року в рік, країна, яка мене вразила своєю щедрістю, 
відкритістю і свободою — з огляду на минулі події в країні, свободою 
зовсім не зовнішньою, хоча й цим також, а більше внутрішньою. Мож-
на бути «вільною» зовні та скувати свою свідомість ґратами всередині,  
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а можна навіть у в’язниці бути вільним. Ніхто нас не може позбавити 
внутрішньої свободи, наших думок і цінностей. Вибір завжди за нами.

Справжня ачма — це дуже смачна багатошарова випічка із сирною на-
чинкою. Готувати її досить складно та довго, бо потрібно замішувати 
та розкачувати дуже тонке тісто. Хоча жінкам у Грузії дуже подобається 
готувати, вони це роблять у родинному колі, адже там сім’ї не живуть 
окремо, декілька поколінь мешкають під одним дахом. Ось така культур-
на традиція. Є чому повчитися, чи не так?

Отже, ачма для мене — це про любов, прийняття, ніжність. Як на смак, 
так і про сам рецепт, про внутрішнє, від якого залежить бачення зов-
нішнього. Про те, що немає нічого неможливого, нездійсненного, про 
те, що за нами завжди вибір — або страждання, або прийняття, просто 
варто бути трохи гнучким. 

Ачма — це про гнучкість. Гнучкість у відносинах, гнучкість у сприйнятті, 
гнучкість як здатність людини змінювати особисті думки та дії згідно  
з вимогами ситуацій, не зраджуючи при цьому свої цінності та пере-
конання. 

Запитаєте мене, який зв’язок між гнучкістю та ачмою? А ось який.

Як ви вже зрозуміли, класичний рецепт і процес доволі складний та 
потребує багато часу. Тому пропоную саме зараз потренуватися у роз-
витку своєї гнучкості. Отже, ми обрали ачму для приготування — бо, ску-
штувавши її раз, хочеться повертатися до неї ще і ще, як і в саму Грузію.

У цьому рецепті гнучкість проявляється в тому, що ми:
1) не відмовляємося від приготування страви, навіть коли в нас немає 

всіх потрібних компонентів;
2) вмикаємо процес мислення, творчості й думаємо, як це зробити;
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3) замінюємо тривалий процес готування тіста на готовий тонкий 
грузинський лаваш, куплений в магазині, тобто знаходимо рішення;

4) замінюємо імеретинський сир на адигейський з бринзою;

5) залишаємося задоволеними від свого старання та результату.

Отже, інгредієнти:
1 лаваш грузинський тонкий (600 г)
0,5 л кефіру або молока
1 куряче яйце, залежно від сиру можна два, а можна взагалі без яєць
300 г сулугуні
200 г імеретинського сиру за наявності (або замінити адигейським)
50 г вершкового масла
Зелений кріп, сіль, трави, перець за смаком.

Приготування
Можна зробити збірну із різних сирів — сулугуні, адигейський, м’який 
домашній сир, бринза. Час приготування — 40 хв.

Кефір збиваємо разом із яйцями, солимо, перчимо. Для більш літнього 
та свіжого смаку можна додати в цю суміш зеленого кропу, базиліку. По-
ціновувачі солоденького можуть додати до суміші цукор та родзинки — 
тоді вийде солодка ачма.

Беремо глибоченьку посудину для запікання. Змазуємо форму рослин-
ною олією. Одним великим листком лаваша вистеляємо дно посудини 
так, щоб краї звисали за бортиками. Це важливо, бо цими краями ми 
будемо загортати нашу ачму, накривати зверху. Інший лист лаваша рве-
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мо на досить величенькі кусочки, змочуємо в кефірно-яйцевій суміші  
й викладаємо перший нижній шар. 

Сири тремо на велику тертку або розминаємо вилкою та змішуємо. По-
сипаємо перший шар лаваша сирним асорті. Далі знову вистеляємо 
шаром лаваша, змоченим в кефірній суміші, й знову шар сирного асор-
ті. Так шар за шаром, поки не закінчиться лаваш. Залишками кефірної 
суміші поливаємо верхній шар. Зверху кладемо шматочки вершкового 
масла та закриваємо ачму краями нижнього лаваша. Запікаємо в духо-
вій шафі 20–25 хвилин за температури 180 градусів.

Від розвитку навички гнучкості свідомості, навіть у такій справі, як при-
готування їжі, залежить те, наскільки ми здатні діяти в будь-яких ситу-
аціях невизначеності, швидко адаптуватися до змін і знаходити нові 
можливості й способи прийняття рішень.

Фалафель
Моя зустріч із фалафелем відбулася завдяки одній людині, яка, власне,  
і готувала для мене цю страву у звичайному фуд-кіоску. Звати його 
Олім  — звичайний казах, який через скрутне становище у своїй сім’ї 
змушений був поїхати до України, щоб допомагати сім’ї коштами.

Коли заходиш до нього, першою тебе зустрічає його щира усмішка та 
відчуття, ніби ти прийшов до старого друга. Він завжди  шукав привід 
у розмовах, щоб «приєднатися» до життя людини, знайти споріднення, 
показати, що він розділяє з тобою все. Олім показав мені, як з любов’ю 
ставитися до того, що ти робиш, як з добром і розумінням відноситися 
до людей — до різних людей. 
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Він розповідав дивні повчальні історії зі свого життя та життя інших 
людей. Інколи мені здавалося, що переді мною великий мудрець, який 
крутить собі фалафелі у кіоску в Києві, а між цим сіє насіння мудрості в 
кожному, хто приходить, в надії, що колись воно точно проросте та змо-
же ще когось «нагодувати». Отже, Оліме, цей рецепт на згадку про тебе!

Інгредієнти
350 г нута 
1 велика цибулина 
5–6 зубчиків часнику 
2 ст. л. борошна 
1 ч. л. з гіркою розпушувача
1 пучок кінзи
Спеції (коріандр, зіра, барбарис, мускатний горіх, перець), сіль
Рослинна олія

Приготування
Нут заливаємо водою і лишаємо на ніч. На наступний день воду зли-
ваємо, а нут пропускаємо через блендер, так само подрібнюємо цибу-
лю, часник, зелень. Потім додаємо сіль, борошно та спеції. Нут сильно 
вбирає сіль, тому не шкодуйте, а краще перевірте нутову суміш на смак.  
В кінці добавляємо розпушувач. 

Формуємо кульки, ніби відбиваючи суміш з руки в руку. Обсмажуємо на 
рослинній олії до коричнюватої скоринки.

Фалафель зазвичай їдять із паляницею або овочевим салатом. Ми 
з друзями любимо їсти фалафель у лаваші із овочами і обов’язково 
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 помідорами. Фалафель без помідорів втрачає свій вишуканий смак, 
точно так, як і мудрість без життєвого досвіду. 

Булгур
Булгур виготовляється із твердих сортів пшениці та має приємний горі-
ховий смак. Як гарнір він швидко готується і смакує під будь-який ово-
чевий салат. Ще він вважається «стравою тисячі культур», бо входить до 
складу національних страв багатьох народів світу, та в мене він чомусь 
завжди виходить на індійський мотив. 

Уперше булгур я скуштувала, будучи в йога-поході по Турції, тому для 
мене це насамперед про подорожі та відкриття, знайомства, смак нового. 

Інгредієнти
1 склянка булгуру 
1 ст. л. томатної пасти 
2 склянки води
1 цибулина 
20 г рослинної олії 
Спеції (я використовую різновид перців, куркуму або карі, зіру в на�
сінинах), сіль

Приготування 
Для приготування булгуру слід взяти глибоченьку пательню. Чистимо 
та нарізаємо цибулю, підсмажуємо її до золотистої скоринки. До неї 
додаємо томатну пасту й трішки тушкуємо разом. Булгур також трохи 
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 підсмажуємо на рослинній олії, ніби даємо цим двом інгредієнтам час, 
щоб подружитися. 

Викладаємо булгур в пательню до цибулі, потім додаємо води у спів-
відношенні 2 : 1. Солимо, додаємо спеції. Вмикаємо маленький вогонь  
і тушкуємо до готовності. Час приготування — до 30 хвилин.

Бажаю всім читачам відчувати, творити, знайти свій шлях,  
свій рецепт, насолодитися та прожити своє життя  

в обраній тільки вами палітрі смаків!  
Радійте життю у всіх його проявах!
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ОЛЕНА 
ШИРЯЄВА

Інструктор Ваджра йоги,  
співорганізатор подорожей  
(проєкт ЙогаМандри)
Elena.shyriaieva@gmail.com, FB Олена Ширяєва

Смак і красу в приготуванні їжі мені привила матуся Леся. 
Вона завжди щось чаклує смачненьке і прикрашає стра-
ви так, що аромати й споглядання негайно викликають  
апетит.

Ми любимо спостерігати красиве, охайне, чарівне. Ку-
лінарія — не виключення. Не треба бути майстром, щоб 
спробувати гарно викласти їжу і додати кілька гілочок по-
живної зелені. А ефектом завжди буде чудовий настрій та 
апетит ваших рідних і гостей. Я радію, що в нашій книзі 
зібрано багато смачнючих і незвичайних рецептів. І сама 
все випробую — обов’язково!

А від мене вам страви прості, але ж які магічні!
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Гарбузова каша
Рецепт для всіх фанів гарбуза!

Інгредієнти
1 кг очищеного гарбуза, порізаного на кубики (обирайте гарбуз харчо�
вий, бо є ще й кормові, для худоби)
1 л молока
50–100 г масла
6 ст. л. манної крупи (можна більше чи менше, замість манки можна 
покласти лапшу чи рис)
3 ст. л. цукру, хоча загалом цукор — на смак 
Дрібка солі для врівноваження смаку

Гарбуз має дуже ніжний аромат і м’який смак, і я люблю насолоджува-
тися ароматом у квартирі під час готування страв з нього.

Отже, приготування
Заливаємо гарбуз молоком, додаємо манку, цукор і сіль. Нарізаний 
дрібними шматочками, гарбуз готується достатньо швидко. Помішуйте 
кашу, щоб манка не бралася грудками. За 10 хвилин до готовності до-
даємо масла.

Кілька порад
•	 Щоб молоко не збігло, покладіть на каструлю два столові залізні ножі.
•	 Якщо хочете густу кашу, дайте їй довгенько помліти на маленькому 

вогні.
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•	 Коли шматочки будуть м’якими, можна потовкти гарбуз і манку, як на 
пюре. Виходить дуже гарний колір і приємний смак. 

•	 Масло гхі додає особливого аромату каші. 
•	 Насолоджуйтеся ніжною стравою до сніданку! 

Млинчики-апельсинчики
Колись такі млинці мені загорнула подруга, щоб я могла перекусити у 
літаку під час польоту. І що ви думаєте? Я досі пам’ятаю той переліт! Ми 
проговорили із сусідом майже весь час, смакуючи ніжними млинцями. 

Проте яблучно-апельсинову начинку я випадково колись знайшла  
в Інтернеті. І дуже вже мені захотілося об’єднати ці рецепти разом. 

Зізнаюся одразу, сковорідка для таких млинців має бути без примх!

Отже, нам потрібно:
250 мл молока 
250 мл води 
150 г борошна 
1 куряче яйце 
1 ст. л. цукру 
Дрібка солі
Олія для смаження 
Для начинки:
4 яблука
2 апельсини
50 г масла 
1–2 ст. л. цукру (залежить від яблук)
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Але ж пам’ятайте, що начинку можна зробити будь-яку!

Тепер готуємо млинці. У яйце додаємо цукор, сіль і половину води. 
Збиваємо до однорідності. Щоб не утворювалися грудочки, борошно 
спершу густо розводимо у яєчній масі, поки вона не стане однорідною,  
а потім додаємо потроху решту води й молока, помішуючи. 

Олію можна додати прямо в тісто і добре вимішати, тоді не треба буде 
додавати олію на сковорідку, проте можна щоразу змащувати її перед 
випіканням. Смажимо млинці на середньому вогні, не товстими шарами. 

Приготування начинки
Очищені яблука ріжемо на маленькі шматочки і викладаємо на ско-
ворідку, змащену маслом. Туди ж додаємо цукор і вижимаємо сік двох 
апельсинів. Шкірку апельсина натираємо на дрібну терку і теж додаємо 
до яблук в апельсиновому соку. Тушкуємо на малому вогні, поки сік не 
просочиться у яблука. Коли начинка охолоне, загортаємо млинці, рі-
жемо навскоси та подаємо як легкий десерт. Усі будуть вражені свіжим  
і приємним смаком. 

Іранський суп
Mrs Solmaz Ghahari мені пощастило зустріти в Туреччині. Це чуйна, кра-
сива і сучасна жінка родом з Ірану. Одного разу, спілкуючись з нею,  
я отримала в подарунок рецепт справжнього іранського супу. 

Вона розповіла, що персидська кухня славиться широким використан-
ням усіх можливих спецій. І цей суп теж збагачений незвичайним при-
готуванням звичної для нас спеції. 

Сподіваюся, і вам припаде до смаку рецепт, яким з радістю ділюся.
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Інгредієнти
1 велика цибулина (очистити і подрібнити на свій смак) 
0,25 склянки олії 
1 склянка промитого машу
1 склянка промитого рису басматі (можна й звичайний, та якось 
спробуйте із басматі, це традиційна іранська рослина) 
1 ч. л. куркуми 
2 ч. л. солі (можна й менше, за смаком) 
0,5 ч. л. меленого чорного перцю (або за смаком) 
4 л овочевого бульйону чи просто води
5 шт. середньої ріпи (почистити, нарізати невеликими шматочками)
2,5 склянки вареної квасолі (якщо вам не підходить цей продукт,  
сміливо можете виключити)
50 г вершкового масла 
Суха м’ята та олія

На приготування нам знадобиться близько двох годин. Інколи під час 
тривалого процесу я люблю слухати лекції чи цікаві книжки. Проте ча-
сом хочеться робити тільки одну справу і робити її добре, відчуваючи 
кожну дію процесу, заповнювати кожен момент своєю увагою. Це врів-
новажує і надихає. І цього я вам щиро бажаю! 

Додаємо у каструлю рис, маш, цибулю і овочевий бульйон. Змішуємо 
сіль, перець, куркуму, також додаємо у каструлю і доводимо до кипіння. 
Варимо 30 хвилин на повільному вогні. Якщо ви не любите вареної ци-
булі, як я, хоча б один раз все одно спробуйте за рецептом. Мені сподо-
балося. Та наступного разу можна буде її обсмажити. 

Прислухайтеся до себе, своїх смаків — і готування стане для вас задо-
воленням. 
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Додаємо нарізану ріпу, варимо ще годину, періодично помішуючи, по-
тім — варену квасолю і масло, варимо ще 20 хвилин або до готовності 
ріпи. 

Відчуйте аромат довкола вас — це аромат теплого сходу, країни з інак-
шими звичками, обрядами, мовою. Можливо, вдасться на ці дві години 
перенестися на простори велетенського Ірану. Якщо захочете, відре-
гулюйте приправи за смаком і ароматом. Консистенція супів у персид-
ській кухні завжди густа, навариста. Саме так, як я люблю. Тож якщо суп 
водянистий, додайте вогню і дайте йому вкипітися, чи навпаки. 

Переходимо до мого улюбленого моменту. Подрібнюємо суху м’яту і об-
смажуємо її на олії. А коли суп буде готовим, насипаємо в тарілку і звер-
ху поливаємо 1–2 ч. л. обсмаженої м’яти разом з олією. 

Дива? Атож! Це неймовірний смак. Відкривайте світ, як ви це бачите і 
відчуваєте, і нехай оминають вас нудьга і страх у приготуванні їжі.

Кабачки-дерунчики
Любите різновиди дерунів? Ніжні, смачні, легко та швидко готуються. 

Миємо кабачок, обрізаємо кінчики і натираємо на дрібну тертку разом 
зі шкіркою. Якщо вам сподобається натирати на крупну  — будь ласка! 

Віджимаємо зайвий сік. 

Додаємо:
1 куряче яйце
Дрібку солі
2–3 ст. л. борошна
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Змішуємо, маса не має бути зарідкою чи загустою. Смажимо на пательні 
з олією. До столу подаємо зі сметаною, можна прикрасити зеленню. 

Відчуйте, які ж вони ніжні. Така страва не набридає і не обтяжує! 

Поради
•	 Можна додати зелень прямо в тісто, колір буде більш весняним. 
•	 Якщо у вас сезон цукні, обов’язково спробуйте як альтернативу. 
•	 Якщо не любите тертку, а користуєтеся комбайном, будьте готові до 

рідкого тіста. Такі деруни теж смачні, щоправда тоненькі.

Ліниві вареники 
Улюблена страва з дитинства, хоча зараз я їх обожнюю не менше. Готу-
ються швидко і ситно до сніданку. 

Знадобиться:
300 г сиру
1 куряче яйце
6 ст. л. борошна
Борошно на розкатку
3 ст. л. цукру 
Сіль 

Порада
•	 Якщо родина велика, збільшуйте кількість інгредієнтів. Проте не 

раджу таку страву готувати з надлишком, бо, охолоджені чи розігріті, 
варенички втрачають свою ніжність. 
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На плиту ставимо каструлю з підсоленою водою, вона закипатиме, поки 
ми готуємо тісто.

Замішуємо сир, яйце, цукор і борошно. Тісто виходить липким. На стіл 
насипаємо 2 ст. л. борошна, а зверху кладемо половину змішаної маси. 

Розкатуємо ковбаску діаметром 2–2,5 см. Обваляна в муці, вона більше 
не липне і стає однорідною. Ріжемо на квадратики чи прямокутнички. 
Нарізати можна навскоси, додаючи красивої форми. Якщо у вас квадра-
тики, можна натиснути виделкою і лишити ребристу текстуру. Те саме 
робимо з другою половиною тіста. 

Викладаємо шматочки у кип’ячу на великому вогні воду, м’яко пере-
мішуємо, аби не приліпилися до дна. Варяться вареники дуже швидко, 
майже миттєво. Тож чекаємо, поки вареники піднімуться на самий верх 
води, і дістаємо шумовкою — і в блюдо з маслом. 

Така страва самодостатня, та якщо ви любите присмачити, додайте меду 
і сметани. Ранок з такою стравою прожене будь-яку журбу, а на вечерю 
не обтяжить шлунок. 

Сирнички без меж
Сирники в нашій родині готують всі по-різному, при цьому дуже смачно. 
Тож я взяла всього потроху. Чіткі рецепти я не люблю, бо улюблені ін-
гредієнти не мають меж. Тож спробуйте приблизно так:

Для тіста
500 г сиру
1 куряче яйце
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5 ст. л. манної крупи (нічого не станеться, якщо буде менше чи біль�. манної крупи (нічого не станеться, якщо буде менше чи біль� манної крупи (нічого не станеться, якщо буде менше чи біль�
ше, можна додати й борошно, якщо не любите манку)
Цукор і родзинки (імпровізуйте за смаком — раптом ви любите дуже 
солодке чи навпаки? Експеримент — це ж так загадково!)
Дрібку солі для врівноваження й насиченості смаку

Додатково
2 ст. л. — манки чи борошна для обвалювання сирників.
Соус за бажанням:
300–400 г домашніх вершків чи сметани
2–3 ст. л. цукру

Приготування: змішуємо сир з яйцем, манкою та цукром. Я все роблю 
руками — передаю свою любов і турботу. Відчуйте тісто на дотик, воно 
прохолодне і структурне.

Щоб манка дійшла готовності, лишаємо тісто на 20–30 хвилин.

У цей час готуємо родзинки. Мені завжди смішно, коли в рецептах на-
писано 70 чи 90 грамів ізюму. На мій смак, це безсоромно мало.

Промиваємо і заливаємо окропом родзинки, щоб розм’якли, і теж ли-
шаємо на 15–20 хвилин.

За той час, що чекаєте, побудьте з відчуттями. Послухайте своє дихання, 
потім стопи, а потім озирніться навколо і, якщо бачите безлад, зробіть 
легке прибирання в магамудрі. Помийте посуд, усвідомлюючи кожен 
рух і дотик.

Далі родзинки знову промиваємо у холодній воді і додаємо в тісто. Змі-
шуючи тісто, можна відчути, як воно змінилося, структура стала м’якшою 
й ніжнішою.
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І нарешті готуємо: сирники слід обсмажити (можна випікати чи готувати 
на пару — теж смакота).

Якщо ви поспішаєте, то формуємо звичайну форму кульок. Та якщо у 
вас є час, додайте настрою, сформувавши сердечка чи якісь формочки.

Легенько обвалюємо у манці й смажимо на олії на невеликому вогні 
по кілька хвилин з кожної сторони. Останні дві хвилини накриваємо 
кришкою.

Відчуваєте аромат? Так, цю магію створюєте ви.

Особливий соус
Сирники в сметанному соусі готувала тільки моя бабуся Зіна. І чим біль-
ше перепаде у порції соусу, тим смачніше. На жаль, магазинні вершки 
чи сметана не підходять, тому в рецепт можна покласти тільки домаш-
ній продукт.

Викладіть готові сирники у каструлю з товстими стінками, змішайте 
окремо вершки (сметану) з цукром і залийте сирники.

Доведіть до кипіння на маленькому вогні й дайте трохи прокипіти.

Подавати можна як гарячими, так і прохолодними.



Готуйте улюблені страви частіше. Вже під час приготування ваш 
настрій буде наповнюватися врівноваженою радістю, і ви побачите, 

як ваш стан розсіється по всім куточкам вашої оселі.  
Тож всі мешканці відчуватимуть цей настрій разом з вами. 

Бажаю відчувати легкість під час готування. Прислухайтеся до 
своїх смаків і додавайте щось особливе від себе. Нехай приготовані 

страви будуть насиченими вашою любов’ю і творчістю. 

Якщо хочете прикрасити страву, додавайте тільки їстівні  
інгредієнти — і ваші рідні та гості доїдатимуть  

все до останнього шматочка. 

Готуйте на радість собі та рідним.
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КАТЕРИНА  
ГЕРАСИМЕНКО
інструктор Ваджра йоги  
та практик усвідомленості,  
співорганізатор подорожей  
(проєкт ЙогаМандри)
yssokk@gmail.com, FB Kateryna Gerasymenko

У мене з їжею трохи складні стосунки: я люблю смачну їжу 
і різну, але готую дуже просту. Хоча і маю на меті потихень-
ку навчатися цьому медитативному мистецтву. Сподіваюся, 
що ця книга мене надихне!

Мені подобається дивитися, як готують інші люди — дру-
зі, родичі. Допомагати їм при цьому, але працювати за їх 
керівництвом. А потім смакувати і дивуватися — які сма-
ки народжуються! І ще цікаво, що в кожної людини своя 
«енергетика» їжі — в когось легка, у когось спокійна, в ко-
гось дуже рухлива чи буває важливіша естетика, ніж смак.

А ще я поступово навчаюся більш усвідомлено їсти: без 
поспіху, смакуючи, не поєднуючи цей процес із перегля-
дом кіно чи Фейсбука. Коли вдається, то найпростіша їжа 
стає смачніша. І так важко переїсти.

Ще у мене цікава історія з вегетаріанством: я переста-
ла їсти м’ясо вже років 13 тому просто як експеримент:  
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як це? І виявилося, що моєму тілу не потрібне м’ясо — дуже швидко 
я просто перестала сприймати його як їжу. Потім уже прийшли етичні 
причини.

Солоний гарбузовий суп з імбиром на молоці
Я щаслива, коли їм гарбузовий крем-суп. Вперше я його спробувала ро-
ків 10 тому восени в Кельні, куди приїхала на пару днів на дуже крутий  
і пронизливо сумний особисто для мене концерт Porcupine Tree. 

Я гуляла по вулицях, зголодніла і зайшла в невеличке кафе. Хотілося 
гарячого супу. Офіціант розвів руками на моє «vegetarian soup, without 
meet and fish». Я вже думала йти, але хлопця осінило, і він по-німецьки 
став вигукувати якесь довге слово. Я похитала головою: «Не розумію». 
Він задумався і його знову осінило: «Halloween»! Хвилин через 10 я сиді-
ла за столиком і їла з великої білої тарілки його — гарбузовий крем-суп.  
Я погуглила, коли повернулася з поїздки, і підібрала такий рецепт.

Інгредієнти
1 середній гарбуз
1  л молока
Імбир свіжий за смаком
Сіль за смаком
Сир із пліснявою / сухарики / насіння — за бажанням і смаком

Приготування
Нарізаємо почищений від шкірки і насіння гарбуз кубиками (в процесі 
можна нюхати його, він смачно пахне), засипаємо в каструлю, заливає-
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мо молоком, щоб накривало. Після того як молоко закипить, на малень-
кому вогні варимо, доки гарбуз не стане дуже м’яким. Додаємо тертий 
свіжий імбир за смаком, солимо і збиваємо блендером до однорідної 
консистенції крем-супу.

Можна додавати сухарики, насіння, сир із пліснявою або без.

Смачного!

Трав’яні чаї
Моїй любові до трав я завдячую мамі. Все дитинство вона показувала 
мені різні рослини, називаючи і пояснюючи, як їх можна використо-
вувати. Я не люблю запарену ромашку на смак, але знаю від мами, що 
справжня лікарська — невеличка за довжиною стебла і всередині жов-
тої серединки має бути порожньо. І що схожу на конюшину кислицю 
можна їсти — чим досі дивую друзів.

Я дуже люблю трав’яні чаї — вони запашні і «справжні».

Мій простий рецепт смачного чаю: купуєте в супермаркеті свіжий тим’ян 
(він же чебрець) і додаєте по гілочці в чорний або зелений чай. Вийде 
зовсім інший напій.

А сам чебрець довше зберігається (два-три тижні), якщо на дно плас-
тикового блістера, в якому він продається, налити води і покласти  
в холодильник.

Звісно, ще смачніше, коли чебрець збирається власноруч на природі — 
свіжий чи сухий. Я зазвичай збираю в Карпатах. Росте він на полонинах, 
у долинах та на галявинах. Кожен кущик може мати трішки інший смак, 
навіть якщо вони «сусіди». Буває чебрець з лимонним присмаком  — 
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мій улюблений, буває з таким різким «бензиновим» — його не збираю.  
Тож нюхайте!

У моєї мами на дачі росте навіть «шоколадний»! Але, чесно кажучи,  
особливого присмаку я не відчуваю.

Ще із трав добре збирати м’яту (навіть дику, вона надає сильний, тро-
хи різкий смак і гарний колір напою), мелісу, листя суниць, чорниць та 
іван-чаю. 

На дачі можна нарвати листя чорної смородини. 

Можна збирати пахучу липу — багатьом відомий її жарознижувальний 
ефект. Ми з друзями в дитинстві обожнювали збирати липу, бо нам офі-
ційно дозволяли лазити по деревах.

Можна додавати звіробій (корисний для шлунка).

Останні роки моя мама висаджує цікавий кущ — монарда. Його лис-
тя має дуже приємний аромат, що гарно доповнює трав’яний, зелений, 
чорний чаї.

Зазвичай частину трав я споживаю свіжими, а частину — висушую. Для 
цього трави слід розкласти на підвіконні на аркушах паперу чи рушни-
ку, щоб всмокталася зайва волога. І вже потім (зазвичай через два-три 
сонячних дні) гарно висушену траву розкласти по щільно закритих єм-
ностях.

Бажаю вам, щоб якомога частіше їжа так гарно смакувала,  
що їсти її неусвідомлено було б неможливо!  
Пробуйте нові смаки та страви, а також  

насолоджуйтеся приготуванням  
та гарною компанією за столом!
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МАРИНА  
КОВАЛЬОВА

інструктор Ваджра йоги, психотерапевт
sriblo@ukr.net,  FB Марина Ковальова

У нашій йогівській сімейці я одна з найповажніших леді, 
бо маю цілих 59 рочків на момент писання цього тексту. 
Тим, що досі не «розвалилася», завдячую нашому корек-
тному підходу до хребта і почуттю гумору. Маю більшість 
друзів, молодших за себе. 

У приготуванні їжі ціную вишуканість і прагматизм. 

Рецепт має читатися, як вірш. Він або одразу відгукуєть-
ся душі, або най буде забутий. Цікаві рецепти збуджують 
уяву та самі потрапляють до потрібної комірчини пам’яті. 
Людина, яка здатна естетично поєднати смаки, ніколи не 
буде для інших примітивною.

Отже, ділюся!
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Сир у лаваші, запечений на сухій пательні або в духовці
Ця страва вражає своїм смаком більшість моїх друзів і рідних. Декілька 
років вона була моїм щоденним сніданком. 

Інгредієнти на одну порцію
Шматок вірменського лаваша — за розміром такий, щоб вліз на 
сковорідку, згорнутий удвоє.
Цибуля�порей, біла її частина, завдовжки приблизно 5 см
Половина середнього яблука або цілий помідор
30 г твердого сиру 
Сіль, перець за смаком
2 ст. л. нарізаної зелені

Отже, пательню я беру дешеву, з алюмінію, і ставлю її розігріватися на 
маленький вогонь суху, без олії чи масла. 

Лаваш обираю вірменський, завчасно нарізаю його зручними для па-
тельні шматками, щоб згинався надвоє, як сторінки книжки, зберігаю їх 
у холодильнику, використовую поступово. 

Отже, поки пательня гріється, закладаємо шарами на одну частинку ла-
ваша начинку. Обов’язковим є лише сир (бринза, будь-який твердий, 
можна декілька видів сиру). 

Далі, за бажанням, такі додаткові інгредієнти:
цибуля кільцями (краще порей або нарізана зелена цибуля); 
помідори тонкими кружальцями; 
зелень (найсмачніше — рукола, як на мене); 
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замість помідорів взимку можна класти яблука, порізані пластинками, 
і навіть банани, тоді буде дуже цікавий солоно�солодкий смак. 

Начинку трішки присолюємо, посипаємо спеціями. Я вважаю чорний 
перець та перетерте насіння фенугреку найкращими приправами до 
лаваша з сиром (фенугрек — це те саме, що пажитник, шамбала, грибна 
трава). 

До речі, якщо є рукола, то фенугрек не потрібен. 

Другою частиною («сторінкою») лаваша накриваємо начинку зверху та 
кладемо на суху розігріту пательню і чекаємо десь 0,5–1 хвилину, поки 
він підсушиться та зарум’яниться з одного боку. 

Обережно перевертаємо за допомогою широкої лопатки на інший бік. 
Так само чекаємо. 

Треба бути уважним, бо на сухій пательні лаваш може підгоріти. Якщо 
коротко, сир всередині має почати розтікатися, а овочі припарюються, 
починають давати сік. 

Сам лаваш при цьому має бути хрустким, ламким і твердим. 

Виходить дуже смачна та пікантна страва. Приготування може зайняти 
хвилин 20. 

Обожнюю цю страву до сухого вина чи великої кружки міцної кави. Якщо 
робимо велику кількість лаваша на сім’ю чи для гостей, то запікаємо в 
духовці на деці, попередньо змащуючи поверхню лаваша невеличкою 
кількістю рослинної олії. 

Цю страву є сенс їсти гарячою. Холодне теж з’їсться, але то вже зовсім 
інший смак. 
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Швидкий суп з картоплі та цибулі
Я живу сама і шкодую часу на тривале готування їжі. Витрачаю на готу-
вання щонайбільше годину з миттям посуду. Цей суп потребує десь пів 
години часу. Готую його досить рідко, бо він має, як на мене, сильний  
і виразний смак. Коли відчувається потреба з’їсти щось легке, гаряче та 
гостре — велкам до цього супу. 

Інгредієнти на одну порцію
2 середні картоплини
Половинка середньої ріпчастої цибулини 
Невеликий корінець петрушки або відповідна частина пастернаку чи 
селери
20 г вершкового масла 
Сіль за смаком
0,5 л води 

Картоплю чистимо, ріжемо начетверо і варимо у воді. Води беремо тро-
хи більше, ніж хочемо мати наприкінці, бо википить. До картоплі дода-
ємо корінці петрушки. Поки картопля з корінням вариться, дрібненько 
нарізаємо ріпчасту цибулю. Саме цибуля надає страві гострого смаку, 
отже, розраховуємо її кількість на свій смак. Не забуваємо підсолити 
воду з картоплею, коли вона майже готова.

Нарізана цибулька викладається в обідню глибоку тарілку. Готову кар-
топлю гарячою виймаємо з води, викладаємо на сиру цибулю і трохи 
розминаємо виделкою. (Трохи! Не робимо пюре!) Потім додаємо до кар-
топлі трішки вершкового масла та заливаємо свій витвір гарячим буль-
йоном з картоплі та коріння. Трішки зелені для естетики не завадить. 
Супчик готовий! 



Їмо щойно приготованим, бо розігрітим матимете купу вареної цибулі  
з картоплею. Ефект смаку досягається тим, що цибуля, залита кип’ятком, 
зберігає тільки пікантну частинку своєї гіркоти, трішки хрумтить і саме 
тим смакує. 

Якщо переймаєтеся запахом цибулі з рота (а він зовсім не такий «чі-
полінний», як від геть сирої цибулини), то в нагоді буде сирий шмато-
чок коріння петрушки або селери — пожувати ретельно та проковтнути,  
це нейтралізує цибульку.

Бажаю читачам їсти з насолодою, експериментувати,  
а також мати спокій і повагу до своїх бажань!
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АНАТОЛІЙ  
ПАХОМОВ

інструктор Ваджра йоги,  
президент Міжнародної федерації  
Ваджра йоги
ukryogin@gmail.com · www.ukryoga.com · FB ukryoga

Їжа — це не просто поживні речовини. Це — спілкування, 
це враження і багато іншого.

Найперше, для мене це — магамудра. Я люблю готувати, 
хоча роблю це нечасто, бо в мене чудово готує дружина, 
вона майстер. Але все ж деколи і я полюбляю, бо в цей час 
я медитую і перебуваю в гармонії та спокої. 

Мені подобається сам процес приготування їжі. Також по-
добається спостерігати, як рідні чи друзі потім смакують 
приготовані страви. Це дуже класно. Ще я просто люблю, 
коли в хаті є приготована їжа. Якщо я готую, то роблю із 
запасом, щоб було на два-три прийоми.

Також приготування їжі для мене — це ще й спогади і асо-
ціації. Коли готуєш певну страву, то згадуєш найяскравіші 
враження, пов’язані з нею. Маю здогади, що захоплення 
тією чи іншою стравою пов’язане не стільки зі смаковими 
якостями, а більше з асоціаціями та відчуттями, які ти ко-
лись мав. Це як погляд у минуле.
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Наприклад, рис з помідорами для мене назавжди — це смак карпат-
ського туристичного походу. Якось ми втомлені прийшли з друзями з 
говерлянських водоспадів і приготували просту й чудову страву. 

Спочатку треба зробити салат із помідорів та цибулі, додати трохи укро-
пу, заправити олією. Салат має трохи постояти, щоб помідори пустили 
сік. 

Коли я готую цю страву в Індії, то чомусь хочеться додати ще часнику, 
дрібно нарізаного, іноді можу додати трохи кетчупу або томатної пасти. 

Потім вариться рис. Обов’язково басматі, такий розсипчастий. Коли рис 
зварився, настояний салат з помідорів висипаємо у рис і перемішуємо.

Сідаємо десь з видом на гори і споживаємо в магамудрі та з насоло-
дою, можна з чорним хлібом. Якщо нема виду на гори, їх можна просто 
уявити — далекі карпатські вершини, знизу підіймається туман, гори 
димлять, із тарілки з рисом теж підіймається пара.

Ще однією улюбленою стравою є печена кукурудза. Традиція запікати 
кукурудзу на вугіллі від ватри прийшла в нашу сім’ю з часів проживан-
ня в Індії. Взимку там вечоріє рано, десь після сьомої вечора вже чутно 
у дворі гуркіт енфілдів (індійських мотоциклів), це приїхали друзі. 

Ми збиралися з друзями-йогами майже щовечора біля ватри із манго-
вих дров. Хтось приносив квіточки, їх продають в Індії зв’язаними в гір-
лянди (називають «мала» — символ єдності, творення та відродження), 
і ми розкладали їх по краям ватри. Розмовляли, розповідали історії із 
життя або місцеві новини, слухали звуки навколишніх джунглів, деколи 
просто дивилися у вогонь, курили марихуану чи гашиш або лежали на 
спині й дивилися на зорі. 



Іноді на небі випливав місяць. Цікаво, що молодий місяць в Азії не збо-
ку, як у нас, а внизу, і гострими кінцями тирчить догори. Його називають 
Шива-мун. Вечірні посиденьки біля ватри в Індії — це незабутні вра-
ження. 

Десь в другій половині посиденьок, коли ватра притухала і дрова вже 
ніхто не підкидав, розмови поволі стихали. Ми брали кукурудзу, змочу-
вали її в гхі (топлене масло, широко використовується в Південній Азії, 
зокрема в Індії), натирали сіллю, потім розрізаним навпіл лаймом і за-
пікали на багатті. 

Цей насичений солодкуватий смак індійської кукурудзи, трохи підсо-
лений і з кислинкою від лайму неможливо забути. Навіть коли робиш 
цю страву на ватрі в Карпатах — перед очима індійські зорі та бездонне 
нічне небо Азії.

Мені подобається, що їжа пов’язана із асоціаціями.  
Хочу побажати читачеві лише приємних асоціацій.  

Щоб кожен прийом їжі був спогляданням, насолодою.  
Для цього просто будьте зараз і тут,  

практикуйте магамудру!
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НАТАЛІЯ  
ПАХОМОВА

інструктор Ваджра йоги, фотограф,  
інструктор жіночої Ваджра йоги
FB Nataly108

Я — не майстер приготування усього, але близькі люди 
мене вважають майстром деяких страв. Жартуючи, чоловік 
і друзі називають мене Богинею борщу та дерунів! 

Для мене приготування — це творчість і натхнення. Я не 
дуже люблю стояти й готувати з ранку до вечора, тому 
максимально спрощую процес приготування будь-якої 
страви, використовуючи сучасну техніку. 

Пропоную вам три мої страви: борщ, деруни та панкейки. 
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Борщ
Борщ для мене — це щось таке важливе, що передалося від бабусі. Це 
не просто рецепт, а цінні душевні спогади. Бабуся завжди смачно готу-
вала — і готувала для мене так, як було смачно саме мені. Вона вклада-
ла у кожну страву любов.

Перший свій борщ я варила за її керівництва по телефону. Список ін-
гредієнтів та секрети кольору — тоді я не розуміла, навіщо потрібен той 
колір, і вважала це забаганками. Тому перші варіанти борщу були про-
стіші: усі інгредієнти у каструлю і варити. А зараз це магія!

Я обираю продукти, бо від них залежить смак. Чи солодкий буряк  
і морква? Я вже уявляю, який він буде. Однакових ніколи не буває, але 
щось спільне є — він кислий та солодкий одночасно.

Кожен борщ — це мій вираз любові тим людям, що будуть його їсти. Це 
мій смачний спосіб піклування та підтримки. Він зігріває тіло й душу, бо 
в ньому є секрет.

Я практикую присутність весь час приготування, не розмовляю по теле-
фону, не дивлюся соцмережі, хіба що музика, яка надихає, може бути.

Тож почнемо варити велику шестилітрову каструлю борщу.

Інгредієнти
3–4 середніх картоплини
Капустина маленька або половина середньої
2 середніх морквини
3–4 невеликих буряки
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Квасоля консервована по�домашньму (або в томаті, або зварити за 
день квасолю)
300–400 г томатної пасти (також можна кетчуп)

Беремо велику каструлю — літрів на 6–7. Заливаємо воду трохи більше 
половини. Кладемо порізану крупними кубиками картоплю, дрібно по-
шинковану капусту та квасолю. Варимо до готовності картоплі.

Окремо варимо, запікаємо або у мікрохвильовій печі готуємо буряк та 
моркву. Потім тремо на крупну терку й лишаємо окремо у каструльці. 
Якщо відварювали, воду не зливаємо — це цінний сік, він піде у борщ.

Коли картопля готова, перевіряємо, чи доварилася капуста, і, якщо го-
това, додаємо буряк і моркву (з усією рідиною).

Доводимо до кипіння та додаємо томатну пасту або кетчуп. Усе ретель-
но перемішуємо. 

Вимикаємо вогонь та додаємо сіль на смак. Закриваємо кришкою на 
хвилин 10.

Борщ готовий, з кожним днем він ставатиме смачнішим. Колір буряко-
вий залишиться, якщо не переварити його. 

Подається зі сметанкою та зеленню за бажанням. А хрусткий хлібчик 
додасть смаку, особливо чіабата або паризький багет. Якщо сметану не 
їсте, додайте трохи олії собі в тарілку.

Панкейки
Панкейки, як і деруни, — це тест на магамудру: наскільки ви здатні пе-
ребувати тут і зараз під час приготування, не відволікаючись на навко-
лишній світ. Бо тільки відволікся — і все підгоріло. 
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Ніяких тобі розмов по телефону — тільки тут і зараз! Це приємний час 
побути із собою і проявити творчість, помовчати і готувати, вклада-
ючи душу. Спочатку треба налаштуватися, бо поганий настрій зіпсує 
будь-яку страву. І якщо не виходить, то краще відкласти приготування,  
а може, спочатку прибрати довкола.

Для панкейків нам знадобляться:
1 ч. л. розпушувача тіста (або соду погасити оцтом)
300 г борошна
3 курячих яйця
4–6 ст. л. цукру (на смак)
500 мл вершків 10–12 % 
Ванілін за бажанням

Я використовую ручний блендер і перемішую інгредієнти у великій єм-
кості. Консистенція має бути, як у супу-пюре.

Готуємо пательню для млинців, розігріваємо її та робимо середній 
вогонь. Беремо велику ложку або черпак і виливаємо перший пан-
кейк. Чекаємо на бульбашки, які з’являються дуже швидко, саме тому  
магамудра дуже важлива в цей момент. Коли бульбашки доходять до 
центру, швиденько перевертаємо, чекаємо зовсім трохи і знімаємо з па-
тельні.

Перший млинець ніколи не «комом», бо це панкейк. Вони не липнуть, 
не мнуться, не жирні, бо олію не використовуємо. Одна поверхня гла-
денька, приємна на дотик, а друга пориста, через ті самі бульбашки. 
Можна покласти варення за смаком, хоча млинці смакують і так.

Можна виливати різні розміри панкейка, регулюючи кількість тіста, тоді 
отримаємо більші або менші млинці — за бажанням. Смачного!
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Божественні деруни
Дерунчики на продовження практики магамудри.

Я дуже довго шукала ідеальну пропорцію, бо спочатку було то забага-
то муки, то замало… Щось завжди йшло не так. Якось жартома чоловік 
сказав, що мамині деруни смачніші! Мені вистачило впертості знайти 
рецепт десь у мережі, за що дуже вдячна його автору.

А тепер найсмачніші мої деруни — зі слів чоловіка! Тож ловіть і дякуйте 
за перфекціонізм.

Інгредієнти
4 середні картоплини
2 курячих яйця
1 середня цибулина
4 ст. л. борошна 
Сіль
Олія
Сметана

Щоб деруни лишалися білими і не сіріли, треба дуже швидко потер-
ти картоплю й цибулю. Цибуля не дає відбутися окисленню, і картопля 
не сірішає. Тож потерли й одразу перемішали. Потім додаємо борошно, 
яйця та сіль за смаком. Перемішуємо великою ложкою. 

Готуємо пательню, нагріваємо з олією та столовою ложкою викладає-
мо деруни смажитися. Зараз якраз той момент, коли треба бути макси-
мально в присутності. Суміш треба швиденько ложкою сплюснути, роз-
гладити — тоді деруни будуть тоненькі та хрусткі. Обжарюємо з двох 
боків і знімаємо.
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Далі слідкуємо за достатньою кількістю олії, щоб смаження відбувалося 
до скоринки, тож час від часу додаємо олію. 

Процес подання на стіл залежить від смаків: хтось любить зі сметанкою, 
хтось просто без нічого.

Тож насолодіться хрусткими, тоненькими дерунчиками, які вже давно 
серед нас і наших друзів звуться божественними.

Завжди перед приготуванням страв потрібен настрій.  
Його можна чекати або створити усвідомлено. Без настрою 

 їжа несмачна, немає в ній вкладеної частки душі. 

Можна візуалізувати результат:  
який буде смак і як чудово все вийде. 

Спільний прийом їжі — це не просто поїсти,  
це обмін чимось дуже цінним, важливим та особистим.  

Тож бажаю усвідомленого натхнення!

Смачного вам і тим, кого ви нагодуєте своїми почуттями. 
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ОЛЬГА  
БАТАЛОВА

Інструктор Ваджра йоги,  
письменниця, ведуча  
трансформаційних ігр та творчих курсів,  
навчаю самомасажу обличчя Дзоган
olhabatalova.com, FB olha.batalova

Коли в мене є помідори та сир, я гастрономічно щаслива. 
Мій обід вже відбувся. І це поєднання не набридає.

Влітку я можу харчуватися самим грецьким салатом, сир-
ною нарізкою і тушкованими овочами у різних варіаціях. 
Взимку трохи складніше, але інколи можна купити помі-
дорки черрі, руколу з парника, фету й насолоджуватися 
улюбленим смаком літа.

Моя кулінарія проста. Я люблю смачну їжу, але складні 
страви довіряю професіоналам і тим, хто закоханий у цей 
процес. Тому інколи ходжу в кафе та в гості — балую ре-
цептори! У нас в сім’ї я відповідаю за каші, салати, пироги 
та смаколики, а чоловік має свої фірмові страви з карто-
плі, капусти та майстерно працює з тістом. А ще ми ходимо  
до батьків на борщ, млинці та інші страви, улюблені з ди-
тинства.

Повертаючись до помідорів та сиру, розкажу вам про свої 
улюблені поєднання.
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А-ля Грецький салат
Обов’язково:
3 помідори (або 6 черрі)
100 г фети / бринзи (я люблю, коли сир м’який, тоді він ніби обіймає 
овочі, для цього підійде ТМ Premialle, але й з іншими буде смачно)
Зелень (мої улюблені — рукола, базилік, шпинат і різновиди салату) 
та мікрогрін (це такі смачні проростки)
Якісна нерафінована олія (я купую холодного віджиму або сировіджа�
ту олію льону, гарбуза, кунжуту, коноплі, бо це чудовий спосіб попов�
нити раціон омега�3 та омега�6, а ще це дуже смачно)

Додатково:
1 перець червоний чи зелений (влітку обов’язково, взимку можна і без)
2 огірки (влітку обов’язково, взимку можна і без)
Насіння кунжуту, соняшника, гарбуза (що є)
Соєвий соус чи інша салатна заправка (але мені смачно і без)
Авокадо (раптом ви там, де вони смачні й стиглі)
Оливки чи маслини
Сухарики

Як бачите, тут все просто. Нарізати з любов’ю, перемішувати радісно, 
споживати усвідомлено.

Салат виходить різнокольоровий, кожен раз трішки інакший, і для літ-
нього обіду мені він цілком ситний.

А взимку я можу додавати туди ще кус-кус.
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Цю крупу навіть не треба варити. Просто додати спеції (я беру сіль, пе-
рець духмяний, перець чилі, куркуму та асафетиду), залити кип’ятком та 
накрити на кілька хвилин. Потім можна заправити вершковим маслом, 
а ще краще — гхі, і їсти окремо чи додавати в салат.

А-ля капрезе
Інгредієнти
Моцарела
Помідори
Салат
Зелень (рукола, базилік)
Бальзамічний крем

Я вже казала, що люблю помідори та сир. І тепер буду співати оду мо-
царелі.

Але вона має бути справжня! Бо інколи купуєш моцарелу, а отримуєш 
якийсь несмачний пластилін.

Я замовляю сири в домашньому господарстві і після них важко погод-
жуватися на магазинну альтернативу.

Для цієї страви я кладу на тарілку лист салату. Зверху нарізану кружеч-
ками моцарелу. На неї краплю бальзамічного крему, потім кружечки по-
мідорів. Прикрашаю руколою чи базиліком.

Замість моцарели ще можна брати сир бурата (це такий красивий міше-
чок з моцарели, а всередині начинка з вершкового сиру).

Бачите, як швидко? Уявляєте, як смачно?
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Галета, що завжди виходить і смакує
Любов до сирів поширилася і на випічку. Колись моя подруга Маріам 
навчила мене робити тісто для галети, з яким не буває проблем. Воно 
підходить і для солоних, і для солодких варіантів начинки.

Тісто
200 г борошна
1 ч. л. соди чи розпушувача
Дрібка солі
80 мл олії
80 мл окропу

Приготування
Усе почергово змішуємо (я роблю це в комбайні, та, звісно, можна ру-
ками). 

Скачуємо колобком, загортаємо в харчову плівку й кладемо в холодиль-
ник щонайменше на пів годинки (або й на всю ніч). Поки тісто відпо-
чиває, можна приготувати начинку. Варіанти напишу далі.

Духовку ставимо грітися до 180 градусів. За той час присипаємо стіл 
та руки борошном, тісто тонесенько розкачуємо, скалкою переносимо 
його на деко, вкрите пергаментним папером.

Викладаємо начинку і загортаємо краєчки, надаючи страві форму га-
лети.

Випікаємо 30–40 хв, перевіряючи час від часу тісто паличкою.
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Мої улюблені варіанти начинки
Перша:
•	 Запечений буряк (запікати попередньо цілий, потім нарізати кружеч-

ками чи кубиками на галету)
•	 Фета, рікота чи бринза (як же без сиру!)
•	 Грецькі горіхи
•	 Улюблені спеції

Після приготування можна додати зелень.

Друга:
•	 Сир (моцарела, чи твердий, чи обидва, чи ще й фета)
•	 Помідори
•	 Італійські трави

Ви ж пам’ятаєте: сир і помідори — то любов!

Третя — а�ля Рататуй:
•	 Кабачок
•	 Баклажан
•	 Перець
•	 Помідор
•	 Часник, цибуля або асафетида
•	 Улюблені спеції і трави

Попередньо все трохи потушкувати, злити зайву рідину і викласти на тісто.

Четверта:
•	 Груша
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•	 Сир з голубою пліснявою (дор блю, горгондзола)
•	 Мед
•	 Кориця за бажанням

Люблю пікантний смак!

П’ята:
•	 Свіжі чи заморожені ягоди
•	 Рікота (можна й без)

За бажанням додати стружку кокосу чи крихти шоколаду, експеримен-
туйте! 

Прикрасити листочками м’яти.

Шоста — класика від самої Маріам:
•	 5 яблук
•	 1 ст. л. кориці
•	 2–3 ст. л. цукру
•	 2–3 ч. л. крохмалю

Усе змішати і дати продуктам подружитися та закохатися один в одного.

Пробуйте різні варіанти. Але зважайте, ця галета швидко зникає зі сто-
лу. Якщо ваша сім’я велика або чекаєте гостей, робіть кілька!

Кокосовий пиріг з малиною
Смачний та дуже простий пиріг з цікавим поєднанням кокосової струж-
ки та ягід. Інколи готую його на свої семінари, дівчата навіть просили 
рецепт!



63

Основна частина
200 г борошна 
2 ч. л. розпушувача (або 1 ч. л. соди)
100 г цукру (я завжди кладу вдвічі менше) 
50 г вершкового масла (розтопити і остудити) 
1 склянки кефіру або сметани 
2 ст. л. кокосової стружки 
200–300 г малини (або чорниці, ожини, смородини)

Присипка 
50 г борошна 
20–30 г вершкового масла 
75 г цукру 
50 г кокосової стружки 

Приготування
Борошно змішуємо з цукром, розпушувачем і кокосовою стружкою, до-
даємо кефір чи сметану і топлене масло. Замішуємо в’язке тісто. 

Перекладаємо тісто в форму і розрівнюємо поверхню, зверху виклада-
ємо ягоди. 

Далі робимо посипку: борошно змішуємо з кокосовою стружкою, до-
даємо масло і розтираємо до крихт, додаємо цукор і перемішуємо.  
Посипаємо цією сумішшю пиріг. 

Випікаємо за температури 180 градусів близько 30–35 хвилин, потім да-
ємо охолонути і нарізаємо квадратами.
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Спробуйте медитувати на процес, коли готуєте, і на смак, коли спожива-
єте. Так значно смачніше!

А-ля чизкейк
Професіонали скажуть, що це не справжній чизкейк, бо тут навіть сиру 
немає, але він цілком підходить моєму рівню кулінарної майстерності  
й смакує гостям. Колись я готувала його на всі свята.

Тісто
100 г вершкового масла
2 ст. л. цукрової пудри
1 ст. л. сметани
1 склянка борошна

Начинка
800 г сметани 20 % (тут в мене з домашньою сметаною не вийшло, 
лише з магазинною)
1,5 банки згущеного молока (невареного)
Ванілін
1–1,2 ч. л. агар�агару

Приготування
Духовку розігріваємо до 200 градусів. За цей час муку перемішуємо з 
маслом, додаємо цукор і сметану, робимо м’яке тісто. Мені його робить 
комбайн!
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Потім тісто розкачуємо і викладаємо у форму (я беру роз’ємну круглу), 
робимо невеличкі бортики з тіста.

На цьому етапі мені інколи допомагає чоловік, бо тісто — це його.

Ставимо тісто в розігріту духовку і запікаємо, доки не стане трішки 
рум’яним. За той час готуємо начинку: просто змішуємо всі компоненти 
(я теж користуюся комбайном, можна і без).

Дістаємо готове тісто, заливаємо начинку, зменшуємо температуру в ду-
ховці до 175 г і печемо чизкейк близько 30 хв, не відкриваючи дверцята 
під час приготування.

Потім даємо охолонути, ставимо в холодильник на кілька годин, а кра-
ще на ніч. За бажанням можна прикрасити чи зробити глазур.

Їсти потрошку, бо смачний і солодкий.

Какао
І наостанок смачний напій від одного з моїх улюблених фуд-блогерів — 
Едуарда Насирова (рекомендую його блог на ЖЖ та в ФБ — Happyfood). 
Приємно холодною зимою зварити густого какао та смакувати з чоло-
віком під затишне кіно...

Інгредієнти на 2 порції
4 ст. л. якісного какао (або керобу)
4 ст. л. цукру (можна і менше)
2 ст. л. гарячої води
400 мл молока (або соєвого чи кокосового молока)
Дрібка солі
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Кориця, ваніль та інші прянощі за бажанням
Маршмелоу (якщо любите, але з ними дуже святково)

Приготування
Какао змішуємо з цукром, спеціями і водою в сотейнику, ставимо на 
вогонь і доводимо до кипіння. Заливаємо молоком, перемішуємо, зно-
ву доводимо до кипіння і потім збиваємо вінчиком чи капучинатором 
кілька хвилин, знявши з вогню. Додаємо кілька крупинок морської солі 
під час збивання.

Переливаємо в підігріті чашки, додаємо зефірки й одразу подаємо.

П’ємо з усмішкою, спостерігаючи, як на душі стає тепло.

Ось такі мої рецепти.  
Хочеться побажати жити усвідомлено  

та з насолодою.

Експериментуйте, грайтеся, творіть магію...

Хай приготування їжі стане практикою йоги, а смачні страви 
об’єднують друзів і наповнюють затишком вашу оселю.
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ОЛЕКСАНДР 
БАТАЛОВ 

Інструктор Ваджра йоги, фотограф,  
масажист, реабілітолог
oleksandr.batalov@gmail.com,  
FB Олександр Баталов

Привіт! Я добрий лисий бородач. У моїй сім’ї завжди го-
тувала смачну їжу мама, в неї був мільйон рецептів, щоб 
балувати нас з братами і сестрою, тому готування їжі я за-
вжди сприймав, як творчий і смачний процес.

Що цікаво, коли це робиш сам, коли нікого немає вдома, — 
він взагалі перетворюється на медитацію.

Деруни від Баталича
Я дуже люблю готувати деруни. Коли ти спочатку відбира-
єш картоплю, частково її чистиш, миєш, а потім перетира-
єш у блендері і створюєш з неї неймовірний смаколик із 
хрусткою скоринкою! 

Мій рецепт 
1-2 кг картоплі (якщо у вас велика сім’я або чудовий  апетит, 
беріть більшеJ) перетираємо у комбайні зі спеціальною 
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насадкою або на тертку. Можна навіть не чистити шкірку, якщо не пере-
ймаєтеся темним кольором, — лише добре помийте.

Потім все висипаємо у велику миску, щоб не витікав сік на стіл, додаємо 
солі за смаком, трішки меленого перцю, борошна (але не багато, що-
найбільше — пів склянки, залежно від кількості картоплі).

Все разом перемішуємо і викладаємо тоненьким шаром на пательню, 
попередньо змащену олією, щоб не підгоріли дерунчики. Смажимо до 
хрусткої скоринки на середньому вогні. 

Це рецепт з мінімумом інгредієнтів і без яєць. Моїй дружині він дуже 
смакує — не встигаю смажити!

Також я люблю готувати тушковану капусту і печену картоплю. Ніби 
звичайні страви, але кажуть, в мене вони особливі. Не буду спереча-
тися!

Для тушкування нам потрібно: 
Капуста (половинка)
Морквинка (попередньо промити і почистити)
Сіль, перець
Олія для змащування пательні

Усе січемо в комбайні чи на тертку, висипаємо на глибоку пательню, яку 
попередньо змащуємо олією. 

Додаємо трішки солі й перчику й тушкуємо на середньому вогні. Щоб 
капуста не підгорала і менше відчувалася олія, додаємо пів склянки 
або трішки більше води, накриваємо кришкою і час від часу помішуємо. 
Приготування триває 20–25 хв. Смачного!



Печена картопля — то моя любов. Дружину я теж люблю!

Кількість картоплі залежить від вашого апетиту. 

Чистимо і гарно промиваємо її, ріжемо начетверо, але якщо картопель-
ка вродила і її достатньо всього однієї штуки, бо така велика, тоді ріжте 
на більше шматків!

Ставимо духовку розігріватися градусів до 180–200. Далі до картоплі до-
даємо трішки солі й перцю, поливаємо олією і все разом перемішуємо, 
щоб гарно змастилося. 

Трішки варто змастити олією і деко (тільки витягніть його перед тим, як 
включити духовку, щоб не обпекти пальчики). Потім висипаємо картоп-
лю на деко і рівномірно її розміщуємо. 

Коли картопля буде майже готова (перевіряємо зубочисткою), стави-
мо в духовці режим «гриль», щоб зробити хрустку скоринку, але голов-
не — не пересушити! Якщо вже пересушили, то картоплю пересипаємо 
в каструльку і накриваємо кришкою. Тільки не надовго, щоб повністю 
не розм’якла. 

Дуже добре смакує саме в парі з тушкованою капустою.

Смачного, не їжте все одразу!  
Споживайте із задоволенням, любіть і обіймайте один одного!
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СВІТЛАНА  
ГОШОВСЬКА 

Інструктор Ваджра йоги
FB Светлана Гошовская

Зранку обожнюю посмакувати свіжозвареною кавою  
з улюбленого горнятка. Щоб була гаряча-гаряча, зі спеці-
ями. Можна з молоком... А до такої кави зовсім не завадить 
кусник сирної запіканки, що виглядає з віконця духовки, — 
кругла, духмяна, що формою та кольором — немов сонце...

Рецепт такого щастя простий.

Беремо інгредієнти:
750 г сиру (творога), бажано домашній
150 г сметани
0,5 склянки манки
3 курячих яйця
Ізюм, курага, інжир — сухофрукти, що маєте в хаті тут 
і зараз
Ваніль або ванільний цукор
Лимонна цедра
1 банан
Дрібка солі
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Цукор за смаком
Трохи меленої кориці, щоб зверху притрусити запіканку

Приготування
Спочатку змішуємо манну крупу та сметану. Поки манна крупа насичу-
ється, маємо час підготувати все інше. У сир додаємо яйця, ізюм, курагу, 
подрібнену ножем на шматочки, цукор, сіль, ваніль, лимонну цедру. Далі 
доповнюємо манною крупою, що вже збільшилася в об’ємі. 

Усе перемішуємо руками, відчуваючи, як тісто м’яко проходить поміж 
пальців, розслаблюємо м’язи обличчя, усміхаючись кутиками очей та 
рота. Як добре!

Далі змащуємо соняшниковою олією форму для випікання, у мене вона 
скляна, кругла, крізь таку добре видно, як поступово зарум’янюється 
запіканка. Викладаємо тісто у форму. Змочуємо руки у воді, мокрими 
руками розрівнюємо поверхню запіканки зверху, роблячи гладенькою. 
Нарізаємо видовженими кружальцями банан, прикрашаємо зверху за-
піканку. Трохи притрушуємо корицею. 

Відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40–45 
хвилин. Треба трохи зачекати!

А поки можна хвильку перепочити, подивитися, що сьогодні за вікном.

За моїм вікном сьогодні — середина зими. 

На вуличному ліхтарі часто любить сидіти і медитувати велика чорна 
ворона, спостерігаючи згори до низу все, що відбувається навколо...

Подумки пробую сприймати світ її очима. Мабуть, теж скучила за  
весною!..



А як там запіканка? Здається, готова! 

Обережно дістаємо з гарячої духовки — сонячну, зарум’янену. Накрива-
ємо ковпаком, даємо трохи часу, щоб прохолола. Беремо шматочок до 
кави.

Смачного ранку!!! 
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АННА  
СЕВЕРИНЕНКО
інструктор Ваджра йоги,  
співорганізатор проєкту подорожей  
AtmaTravel (Душевні Подорожі)  
http://atmatravel.com/
FB AnnaSeverinenko

КОСТЯНТИН  
ЗИЗА
інструктор Ваджра йоги,  
співзасновник та гід проєкту подорожей  
AtmaTravel (Душевні Подорожі) 
http://atmatravel.com/
FB ziza.kostya
Рецепти від союзу інструкторів Ваджра йоги 

Ми, Анна Севериненко та Костянтин Зиза, — інструктори 
Ваджра йоги, любимо те, що робимо, і робимо те, що люби-
мо, подорожуємо зовнішнім і внутрішнім світом. Ззовні — 
організовуємо душевні подорожі по незвичайним місцях 
нашої планети (треки, походи, автоподорожі, сход ження 
в гори, сплави, семінари, ретрити: www.atmatravel.com). 
Всередині — регулярно практикуємо та вчимо йозі  
і медитації. Коли кожна дія в житті — це медитація, як  
і процес приготування їжі.
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1000-пелюсткова корона Сахасрара  
та божественний нектар амріта  

у вигляді справжніх українських дерунів
Склад
10 картоплин середнього розміру
2 курячих яйця
1 велика цибулина
2 ст. л. борошна
Сметана (амріта)
Олія
Сіль, перець та спеції за смакОм.

Приготування
Очищаємо кармічну шкірку з картоплі та цибулини.

З терпінням та уважністю натираємо картоплю на дрібну тертку. 

Даємо їй постояти близько 15 хвилин, а потім зливаємо крохмальний 
сік. Так, як і в житті слід уміти відділяти корисне від шкідливого, добре — 
від злого, любов від ненависті, сміливість — від страху.

Так само натираємо цибулину. І нехай з очей ллються сльози, як потік 
гірської річки, який на своєму шляху змиває все навколо, очищуючи від 
людських страждань. Не змішуйте грішне з праведним, а краще гарно 
перемішайте у мисці картоплю, цибулю, яйця та борошно. 

Проявіть мистецтво в додаванні суміші прянощів: сіль, чорний перець, 
куркума, коріандр, часник, петрушка / сушений кріп. Уся ця запашна 



79

ідилія додасть страві надзвичайний аромат блаженства, цікаву го-
стринку та вишуканий смак. 

Щоб вгодити ароматом спецій, слід проявити чаклунство, секрет якого 
криється в умінні відчувати і робити все з любов’ю для кожного, хто 
скуштує деруни. Вогонь готує їжу, як німий, безмовно світить сонце. Без-
мовно носить земля людей разом з усім, що на ній рухається і що не-
рухомо…

…Розігріваємо пательню на агні за середньої температури втіленого 
вогню, змащуємо її олією. Ложкою викладаємо з миски кожне творіння, 
створюючи, як скульптор, форму пелюстки. Смажимо з обох боків до 
золотисто-коричневого кольору та викладаємо дерунчики на широку 
посудину по колу один на другий, уявляючи красиву та пахучу квітку.

Чекаємо поки 1000-пелюсткова корона Сахасрара трішки охолоне. 

У центрі верхівки викладаємо нектар — Амріта, який річкою стікає вглиб 
тіла під час їди.

Ви берете пелюстку, занурюєте в амріту, і нектар блаженства розтіка-
ється по вашому тілу, насичуючи кожну клітинку силою та енергією. З 
насолодою виконуйте дерунично-тантричну практику!

Велика творча сила союзу моркви  
та бринзи у вигляді пирога

Беремо:
100 г вершкового масла
200 г просіяного борошна
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4 ст. л. холодної води
З морквини
3  курячих яйця
1 упаковка бринзи
2 ст. л. сметани
Сіль, перець, спеції за смаком, що є під рукою

Приготування
Хочу порекомендувати приготувати пиріг за рецептом, яким поділила-
ся зі мною давня сусідка в молоді літа. Будучи господинею, я готую цю 
страву коханому чоловікові, коли хочеться цікавого за смаком. 

Пропоную перед приготуванням пирога сісти в зручне положення  
(з рівною спиною), закрити очі і помедитувати, налаштовуючись на 
приготування страви та насичення любов’ю тих, кого ви хочете нею 
пригостити. 

Згадаймо, як час відділяє потрібне від зайвого, і просіймо білосніжне 
борошно через сито у миску. Натираємо підмерзле вершкове масло на 
терку й міксуємо в єдину масу борошно, масло та воду, гарно замішую-
чи чистими руками і відчуваючи, як під дією тепла та любові тісто стає 
слухняним.

Тісто викладаємо у форму для запікання на пергаментний папір. Якщо 
ви не використовуєте папір, попередньо змастіть олією і посипте бо-
рошном. Робимо «бортики» для начинки, наче укріплюємо стіни свого 
сімейного гнізда. Відправляємо в холодильник на 30 хвилин. У цей час 
проварюємо моркву в підсоленій воді протягом 10 хвилин.

Збиваємо яйця зі сметаною, сіллю і спеціями. Додавання суміші спецій — 
то для мене справжня медитація і усвідомленість. Також завжди підклю-



чаю жіночу інтуїцію, додаючи всі приправи на око. Раджу використати 
суміш перців, сушений коріандр, базилік, кріп, розмарин, майоран.

Розігріваємо духовку на 200–210 градусів (залежно від того, з якою по-
тужністю працює). Викладаємо на тісто порізані слайсами (продовгува-
тими скибками) бринзу та моркву. Заливаємо попередньо приготовле-
ним міксом з яєць. Посипаємо паприкою і відправляємо в духовку.

Пиріг випікається близько 40 хвилин. Охолоджуємо і бажаємо приємно-
го апетиту вам і тим, хто буде ласувати овочевим пирогом.

Миру і любові в кожному домі!
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ЛАРИСА  
ТОПІХА

інструктор Ваджра йоги,  
інструктор жіночої Ваджра йоги,  
інструктор фейсбілдінгу
FB Larisa Topikha

Приготування їжі — це медитативний процес. Ви налашто-
вуєтеся на нього, і ось він уже запущений. Не треба зайвих 
зусиль і напруження. Насолоджуйтесь моментом, в якому 
ви перебуваєте, і кулінарія принесе вам велике задово-
лення. 

Після цього настає найприємніший процес — поїдання.  
І ця дія принесе вам не менше задоволення. Споглядаючи 
шматочки торта і пирога, ви отримуєте море позитивних 
емоцій, адже це зроблено вашими руками, приправле-
но любов’ю, і так, вам це вдалося. Це те, що ви зробили 
з радістю, перебуваючи в присутності, в стані магамудри. 
Цей стан є найголовнішим у нашому житті. Бути присутнім  
у кожному моменті тут і зараз.

У цьому вам допоможе практика Ваджра йоги — практика, 
доступна всім. Практика, яка наповнила моє життя сенсом 
і усвідомленим ставленням до речей. 

Життя — це подорож! Обирайте Ваджра йогу й подорожуй-
те усвідомлено.
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Вишневий торт
Це один з моїх улюблених рецептів торта. Я б сказала, що це — сімейний 
торт. Коли вся родина збирається разом, я печу його, адже це улюбле-
ний десерт і дорослих, і, особливо, дітей. Він простий у приготуванні  
і дуже смачний. Люблю для випічки брати прості й не дуже складні  
рецепти.

Для тіста
2 курячих яйця
1 склянка варення (краще вишневого)
0,5 кг свіжої вишні
1 склянка кефіру
0,5 склянки цукру
2 склянки борошна
1 ст. л. какао (можна більше), я кладу 2
1 ч. л. соди

Для крему
2,5 банки (по 440 г кожна) сметани 25 %
Цукрова пудра (за смаком)

Приготування
Яйця добре збиваємо з цукром в густу масу (міксером), додаємо варен-
ня і кефір. Перемішуємо з любов’ю. Тепер частинами додамо борошно  
і какао, збиваючи міксером.
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Розділимо на дві частини, в кожну порцію додаємо по 0,5 чайної ложки 
соди і десь по 0,5 кг свіжої вишні. Вишня зробить ваш торт божествен-
ним і неповторним, додасть тонкий смак. Випікаємо два коржі.

Ура, переходимо до приготування крему! Сметану трохи відцідити через 
марлю (приблизно 1,5 години), додаємо цукрову пудру до смаку і збива-
ємо. Не пробуємо, інакше можна не втриматися від спокуси з’їсти крем 
окремо. Кожен корж розрізаємо навпіл і намащуємо сметаною. Зверху 
теж змащуємо і посипаємо тертим шоколадом. І не забудьте покласти 
вишеньку зверху торта, без цього він буде вважатися незакінченим.

Пиріг шоколадний без борошна
Ще один мій улюблений рецепт. Не подумайте, що він улюблений через 
відсутність глютену. Ні, ні й ще раз ні. Просто це дуже смачно, і на приго-
тування не потрібно багато сил та часу. Я обожнюю випічку з шоколаду 
або какао. Цей рецепт лежав у моїй скарбничці і чекав свого часу.

Одного разу мій інструктор йоги Наташа Поперечна запропонувала 
мені поїхати з нею на семінар, який вона проводила для молоді в пре-
красному місці — замок Радомишль. Наташа, Оля Синяговська і я. Я була 
щаслива, і хотілося зробити щось приємне для вчителя. І вибір зупи-
нився на цьому рецепті.

Був дуже пізнавальний семінар, який включав теорію і практику з Вадж-
ра йоги, цікава екскурсія по замку. Пізно ввечері, коли ми поверталися 
додому, з радістю наминали цей казковий шоколадний пиріг і ділилися 
враженнями дня.

Так він став для мене одним з улюблених, тож ділюся з вами.
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Для тіста
200 г темного шоколаду (вміст какао 75–80 %)
100 г вершкового масла
125 г цукрової пудри
4 курячих яйця
Дрібка солі

І це всі продукти, які потрібні для приготування!

Масло нарізаємо шматочками, шоколад ламаємо. Складаємо шоколад  
і масло в ємність і топимо все у мікрохвильовці або на водяній бані.  
Зупиніться і поспостерігайте, як красиво шматочки масла починають 
змішуватися з шоколадом, які химерні візерунки з’являються на по-
верхні. А запах, запах! Божественний запах шоколаду…

Відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо міксером на високій 
швидкості до щільних, стійких піків. Вони схожі на гори, покриті шапкою 
снігу.

У жовток додаємо дрібку солі, цукрову пудру і збиваємо за допомогою 
міксера в іншій ємності. Тут ви побачите, як з кожною миттю змінюється 
колір суміші.

Нагріваємо духовку з конвекцією до 150 градусів.

У збиті жовтки додаємо розтоплений шоколад з вершковим маслом. 
Повільно і медитативно розмішуємо суміш за допомогою лопатки.  
Поступово додаємо порційно білки. Розмішуємо білки від низу до верху.

Отриману масу викладаємо у форму, застелену папером для випічки.  
Випікаємо пиріг у духовці близько 30 хвилин.



Витягуємо з духовки. І ось вам залишилося тільки дочекатися того мо-
менту, коли він охолоне. Ви можете провести цей час в медитації на 
запах. Запах буде дуже виразний. Коли пиріг охолоне, він спаде, але це 
не зіпсує його смаку! Не лякайтеся!

Нарізаємо смакоту на порційні шматочки. І тепер у нас починається  
медитація на смак!

Смакуйте життєві миттєвості, як смачні ласощі.  
Проживайте кожну мить і радійте можливості  

пізнавати нові речі.
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НАТАЛЯ  
КУЛІКОВА

Інструктор Ваджра йоги,  
перекладач/викладач англійської  
та німецької, логіст, туристичний гід
FB nataly.kulikova.9

Змалечку я завжди мала своє бачення щодо поєднання 
смаків, що й досі не завжди зрозуміло моїм родичам. Часто 
доповнювала існуючі й вигадувала нові рецепти. 

Але коли вже я щось чаклувала, то подумки відразу ж від-
чувала майбутній аромат і смак ще не приготованої стра-
ви, і це було найцікавіше — чи справдяться мої відчуття?

Дуже добре, коли є час і натхнення на створення чогось 
смачненького. Але це, на жаль, не завжди так, тому бажаю 
вам під час приготування страви кожну хвилину насолод-
жуватися тим, що ви робите, тим, що ви відчуваєте: доти-
ком, ароматом, смаком…

Бажаю вам насолоджуватися життям:

Пропускай крізь себе життя!
Кожним подихом лови буття,
Кожним поглядом помічай,
Кожним дотиком відчувай! 
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Рецепт я знайшла 10 років тому в одній італійській куховарській кни-
зі, виданій німецькою мовою. А саму книгу віднайшла в читальній залі 
бібліотеки у маленькому затишному німецькому містечку Андернах, що 
розкинулося на березі Рейну. 

Усі, хто пригощався цією стравою, приходячи в гості, ненароком про неї 
згадують — а раптом буде ще?

Страва проста, ситна та смачна. Можна за раз нагодувати кілька голод-
них друзів.

Паста із сирно-грибним соусом (італійський рецепт)
Складові
Паста із твердих сортів пшениці
0,5 кг печериць
Середня цибулинка
Упаковка м’якого сиру (типу «Янтар»)
200 г сметани або вершків 
Сіль + спеції + приправи
Зелень (свіжа або морожена)

Приготування
На розігріту сковороду додаємо трохи олії (соняшникової, оливкової 
або вершкового масла чи гхі — кому що до смаку).

Дрібно нарізану цибулинку підсмажуємо до золотистого кольору. 

Відчуваємо аромат і спостерігаємо, як гарно вона прозорішає.
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Зазвичай я одразу трохи солю та перчу цибульку — це надає їй 
неповторного аромату, який чимось нагадує гриби. А ще обожнюю 
куркуму, тому додаю її майже у всі страви. Її сонячна жовта помаранче-
вість заряджає енергією та гарним настроєм. 

Нарізані тонкими скибочками печериці додаємо на сковорідку і 2–3 
хвилини смажимо на великому вогні, постійно помішуючи.

Спостерігаємо, як майже одразу виникає приємний аромат, що по-
силюється з кожною хвилиною.

Ще 2–3 хвилини пасеруємо на середньому вогні під кришкою, щоб дали 
сік. Додаємо сіль, перець, спеції за бажанням і смаком.

Додаємо в печериці упаковку м’якого сиру і сметану (можна замінити на 
вершки) — і тушкуємо ще пару хвилин під кришкою на повільному вогні. 

Куштуємо із заплющеними очима — акцентуємо увагу на смакових 
рецепторах. Відчуваємо смак страви.

Додаємо солі та спецій за смаком, якщо це потрібно. Додаємо зелень —  
і ще на 1 хвилину під кришку.

Вимикаємо. Зверніть увагу, що стало тихіше і підлива все менше і менше 
хвилюється під кришкою.

Паралельно відварюємо пасту в підсоленій воді, трохи не доварюємо — 
паста має залишатися дещо твердою всередині.

Зливаючи воду, спостерігайте за її плином: спочатку це сильний потік, 
потім менший і ось він уже зовсім перетворився на краплинки. 

Викладаємо пасту на тарілку, поливаємо грибним соусом. Можна 
прикрасити свіжою зеленню. 

Смачного!
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Насолоджуйтеся кожним шматочком страви, відчувайте її аромат, 
усміхайтеся собі, усміхайтеся тому, хто поряд. Усмішка — це найкраща 
приправа до будь-якої страви.

А щоб краще запам’ятати — треба віршик прочитати.

Цибульку свіжесеньку ти подрібниш
І в сковорідку до масла хутчіш,
Додай за смаком різних спецій туди,
Можна також за бажанням трави.

Підсмаживши золотом цю цибулинку,
Сформуй печериць зверху гарну хмаринку,
Трохи помішуй — нехай пустять сік,
Аж потім солити й перчити не гріх.
Додати вершків чи сметанки долити,
А потім сирку та все трохи згустити.

Додайте до цього зелень духмяну,
Зимову чи літню, а краще весняну!

Відварену пасту з тверденьких сортів,
Підливою вкрий тарілку на стóлі,
Пориньте у хвилю запашних відчуттів,
Смакуючи з рідними в колі!
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ЛЯЛЯ 
ОСТРОВСЬКА

Інструктор Ваджра йоги,  
арт-терапевт-самоучка,  
проф. викладач живопису,  
композиції та малюнку.  
Співи, танці, музика, кухня, рукоділля, психологія.
FB Ляля Островская

Берете шо завгодно, загортаєте в шо попало і гарненько 
обсмажуєте. Отака моя кулінарія!..

Як заведено у коректних йогів — культивація задоволення 
має бути у всьому. Ось і в мене на кухні живуть лінощі та 
розслаблення, які спонукають до простих маніпуляцій. 

Все почалося з малю-ю-ю-юсіньких сирно-зеленевих за-
кусочок у лаваші, на один хруп. А за декілька років гри 
в експериментальну кухню нямоші значно побільшали  
і урізноманітнилися. За третім разом дилетант — уже спец! 
До справи!
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Чімічанга, чунга-чанга, або звичайна жарюлька
Беремо лаваш, якщо немає, використовуйте звичайні тонкі млинці 
(вода + борошно + сіль).

Начинка — комбінуйте за настроєм і смаком: сирні асорті, зеленощі, 
спеції, паштети, смажена картопля, картопляне пюре, змішане з чим 
зав годно з цього всього. Можна солоденьке, наприклад, сиркову масу.

Забагато начинки розірве виріб, але і так буде смачно. Загортайте за 
схемою та обсмажуйте з двох, трьох або чотирьох боків.

Несекретно-інгредієнтні цукорки
Пісочне печиво, молочний порошок, горіхи, какао, ваніль, кероб, кун-
жут, мед, шрот або стружка кокосу, кокосова олія або вершкове масло, 
сухофрукти.

Хрупатячі складові подрібнити до пісочного стану, довести рідкими до 
потрібної консистенції.

напрямок загортання

лінія загину

начинка
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Суміш готова до поїдання! Але спочатку сформуйте кульки або ковбаски 
і потім нарізайте.

Смачніше, коли дати їм постояти декілька годин.

Паштети
Сочевицю або квасолю відваріть, потовчіть, додайте піджарку з цибуль-
ки та моркви і водиці, щоб не таке густе. Ням!

Львівський салат
Дрібно нарізаний огірок + зелень + сирне асорті, обов’язково з кисло-
молочним сиром + зелена цибулька = ах!

Ледащо-катлетоси
Залишки супу, борщу, будь-які каші добряче подрібнюються + дрібнень-
ко цибульки, за допомогою хліба + в’язкої заварної каші з пластівців (за 
бажанням) замішується катлетосна маса. Як не ліпиться або пристає до 
пательні, додавайте потроху борошно. Якщо всі складові вже пригото-
вані, то дуже просмажувати не треба.

Масала-чай, або тепложено
Це був початок моєї кухні. 10 років тому я харчувалася цим чудом майже 
пів року, бо геть не вміла готувати!
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Починаєте розігрівати воду, запихаєте туди чай, цукор, улюблені спеції. 
Як чайок заварюється, але не в окріп, заливайте молоко і дайте умліти 
до розкриття чаю, нехай ляже на дно. Обожнюю цей енерджайзер!

Про спеції давати рекомендації важко, бо воно таке індивідуальне! Сма-
куйте, пробуйте, змінюйте пропорції, нехай у різних стравах одночасно 
вони не повторюються!

У мене експериментальна кухня, бо рецептів не дотримуюся, вони самі 
з’являються, коли багато готуєш і бажаєш урізноманітнити смаки.

Ще на замітку: найкращі замінники яєць — варена картопля або банан.

Особлива особиста рекомендація: використовуйте кокосову олію! Вона 
класна! Смачна та лікувальна. Додавайте до солодких теплих напоїв, 
смажте солодкі млинчики або банани в клярі. Лікуйте можливі опіки!

Щоб було смачно, не кладіть нічого несмачного!  
Головний несекретний інгредієнт — КОХАННЯ!
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БОГДАН  
ПЯТКІВСЬКИЙ

інструктор Ваджра йоги,  
душа поета і кулінара
Piatkovskyi@gmail.com,  
FB Bogdan Piatkivskyi

Їжа стає тілом
Солодкі ноти цинамону і ванілі,
Прованські трави під оливами ростуть.
Південне сонце зігріває перчик чилі...
А я на їжі трішки схибнутий, мабуть!

Інгредієнти із усіх куточків світу
Інтуїтивно додаю у страви, мов шаман.
Подати на тарілці можу зиму, можу літо
Або весну чи осінь — таку жовтогарячу, мов шафран.

Вузеньке коло друзів. Тепле світло,
Приємна музика поміж розмов звучить.
Мені подобається від душі їх пригощати їдлом...
Тепер дізнатись би: хто любить посуд мить?
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Спрінг-рол
Ця закуска дуже просто і швидко готується. У Китаї, наприклад, спрінг-
роли подають на Новий рік, котрий ще називають Святом Весни — Чунь-
цзе. Звідси і походить назва цієї закуски. Такі роли готують і у В’єтнамі 
(там вони називаються «нями»), і в Сінгапурі та Японії. 

В Україні є своя варіація цієї страви! Це млинці, які ми їмо на Масницю. 
Але саме завдяки прозорій структурі рисового паперу, з якого готують 
спрінг-роли, виглядають вони дуже цікаво навіть у загорнутому вигляді. 
Начинку ви можете вигадати, яку тільки забажаєте! Можна залишити 
спрінг-роли в сирому вигляді або обсмажити протягом хвилини у фри-
тюрі — тоді вони будуть хрусткі. О, і ще! Обов’язково приготуйте соус чи 
купіть готовий. Спрінг-роли його люблять! Ну що, почнімо?

Інгредієнти
Ще раз нагадаю, ці роли — це політ вашої фантазії. Використовуйте все, 
що любите! Як правило, використовують огірок і моркву, нарізані тон-
кою соломкою, і фунчозу (тонку рисову локшину). А далі все, що спаде 
на думку, коли згадуєте весну!

1 шт. рисового паперу
Фунчоза
1 суцвіття броколі
1/8 болгарської перчини
1/8 шт. стебла селери
1 кумкват (або пару дольок апельсина)
Мікс зелені (ромен, рукола, кінза, меліса)
1 яєчний білок
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2 ч. л. крохмалю
Олія для смаження

Для соусу
1 апельсин
1 ч. л. солі 
1 см імбиру
2 ч. л. яблучного оцту 
1 ч. л. цукру 
Четвертинка зубчика часнику 
Перець чилі 
1 ч. л. крохмалю 

Тепер готуємо
Опускаємо в окріп тонку рисову локшину фунчозу і через 5–10 хвилин 
зливаємо воду.

Відварюємо броколі до готовності. Це займе кілька хвилин.

З обох боків змочуємо пензликом лист рисового паперу. Викладаємо на 
його нижню третину по центру фунчозу, тонко нарізані овочі та зелень.

Додаємо нарізаний уздовж кумкват. Його, до речі, не потрібно чистити, 
а нарізати прямо з ароматною шкіркою.

Загортаємо нижній край, підтискаючи начинку, потім бокові частини і 
формуємо рол. Для хрусткості змащуємо рол яєчним білком і обвалю-
ємо в крохмалі та опускаємо в гарячу олію на декілька секунд до зо-
лотавості.

Готуємо апельсиновий соус.
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Витискаємо фреш з апельсина. Додаємо сіль, цукор і оцет.

Часник і перець чилі розминаємо в ступці й додаємо в соус. Якщо вам 
не подобається часник, замініть його дрібно нарізаним коренем імбиру.

Ставимо соус на плиту і доводимо до кипіння. 

Окремо розчиняємо крохмаль у холодній воді і вводимо його в соус. 
Коли він загустіє, вимикаємо плиту. Соус готовий! І його вистачить десь 
на 10 таких спрінг-ролів.

Маленькі тонкощі
Рисовий папір у змоченому вигляді дуже ніжний і липкий. Тому для ро-
боти з ним потрібна магамудра — стан присутності. Як зліпите вперше, 
то вже так і буде! І працювати слід доволі швидко, тому підготуйте всі 
інгредієнти, а потім займайтеся скручуванням ролів. Оскільки рисовий 
папір липкий, то й готові вироби подавайте на деякій відстані один від 
одного. А от хрусткі роли вже втрачають ефект липучості. 

Дегустація-медитація
Відчуйте, як весна лоскоче ваші смакові рецептори, як хрустке поєд-
нується з ніжним, і усвідомте, як простий салат перетворився на щось 
принципово нове! Смачного! :)

Брускета з авокадо
Якби ви мене запитали, які продукти я люблю найбільше, то в моїй го-
лові відразу б виринула чудова парочка — манго та авокадо. Ну все! 
Покотилася слина?! А ви знаєте, що думка для нашого мозку так само 
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реальна? Ви могли це помічати, коли бачили кисле яблуко чи якусь 
смачну їжу, а мозок вже давав команду органам виділяти слину, шлун-
ковий сік і ферменти для переробки їжі. Тому думайте про хороше!  
А я ділюся з вами ще одним рецептом простої закуски. І навіть якщо до 
вас уже мчать неочікувані гості, попросіть їх купити свіжий багет, а тим 
часом ви...

Інгредієнти
1 авокадо
2 ч. л. оливкової олії 
Середземноморські трави
Сіль
Сік дольки лимона
Багет чи батон

Приготування
Авокадо чистимо від шкірки і нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо 
трави, сіль, олію та сік лимона. Все обережно перемішуємо. Багет, що 
принесли ваші гості, підсмажуємо в тостері чи на сухій пательні. Викла-
даємо наш тар-тар із авокадо на брускети і пригощаємо друзів!

Дегустація-медитація
Слова тут просто зайві. Так, проста їжа може бути ду-у-уже смачною! 
Ніжне авокадо з тонким горіховим присмаком і хрустка рум’яна бруске-
та! Хрум-хрум! І ви вже десь на середземноморському узбережжі. Смач-
ного!
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Омлет Томаго
Щоб йога працювала, вона має бути в кожній миті нашого життя. Саме 
завдяки спогляданню своїх думок і відчуттів ми можемо помічати авто-
матичні програми, котрі лежать у скрині підсвідомості. А серед них є  
і шкідливі звички, які стали такими внаслідок багаторазового повто-
рення одних і тих самих дій. Певні нейрони об’єднуються між собою  
в міцні обійми — і все: те, що колись було новим, стає рутиною. 

Так може бути і зі сніданками, та я вам підкину нових ідей! Часу ви ви-
тратите на 1 хвилину більше, а отримаєте абсолютно новий процес при-
готування, новий смак і нову подачу. Не буду більше тягнути! Починаймо!

Інгредієнти
5 курячих яєць
1 ст. л. соєвого соусу 
2 ст. л. молока 
1 ч. л. цукру 
1 ст. л. рослинної олії

Приготування
Усі інгредієнти збиваємо вінчиком до однорідності, нагріваємо патель-
ню. Виливаємо суміш тонким шаром на дно пательні — так само, як сма-
жимо тонкі млинці. Згортаємо цей млинець в рулет і розміщуємо його з 
правого краю пательні.

Знову підливаємо суміш, причому так, щоб вона поєдналася з рулетом. 
Чекаємо, поки підсохне верх млинця, і знов згортаємо в рулет. І так пов-
торюємо, поки не закінчиться суміш.
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Якщо бажаєте додати кольорів, клітковини і вітамінів, додайте ще на 
сиру поверхню першого млинця листочки шпинату. Так наш омлет ви-
йде із зеленою серцевиною.

Знімаємо омлет Томаго з пательні і нарізаємо тонкими кільцями товщи-
ною в 0,5 см. Він дуже ніжний, тому ніж має бути дуже гострим.

Дегустація-медитація
Пірнаємо в нове: подивіться уважно на свою тарілку, дайте соковитим 
яскравим кольорам створити чудовий настрій на цілий день, відчуй-
те солодкуватий присмак японського омлету Томаго і подякуйте своєму 
тілу за те, що воно робить наше життя насиченим! Смачного!

Сабджі 
«Сабджі» перекладається як «овочі». Таке собі індійське рагу. Та що ро-
бить сабджі сабджами, адже овочеве рагу ви, напевно, готували і не 
раз? Це, звісно ж, ароматні спеції, без яких в Індії не обходиться май-
же жодна страва. Тож приготуйтеся до надзвичайних пахощів Сходу на 
своїй кухні, вмикайте ритмічну індійську музику — і починаємо готувати! 
Будьте обережні, на запах можуть збігтися сусіди!

Інгредієнти на 4 порції
2 середні ріпчасті цибулини
1 зубчик часнику або 0,5 ч. л. асафетиди 
1 см кореня імбиру
1 середній кабачок
2 середні морквини
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4 крупні суцвіття броколі 
250–300 г сиру панір (або адигейського)
200 мл вершків 10 % 
Олія для смаження
2 ст. л. листочків кінзи
1 ч. л. зіри (кумину)  
1 ч. л. коріандру 
0,5 ч. л. куркуми 
0,5 ч. л. кориці 
Сіль, перець – за смаком
2 дрібки цукру 

Приготування
Нарізаємо цибулю, моркву і кабачок крупним кубиком, імбир — солом-
кою, броколі — на кілька частин. 

Обсмажуємо на розігрітій з олією пательні кабачок, відставляємо убік. 
На сухій пательні обсмажуємо зіру та коріандр. Тільки-но пішов за-
пах, вливаємо олію, перемішуємо і додаємо цибулю. Щойно вона стає 
прозорою, додаємо імбир і моркву. Зменшуємо вогонь, додаємо олії за  
потреби. 

Коли морква стане майже готовою, додаємо броколі. За хвилину до-
даємо сир, кабачок, корицю та куркуму. Вичавлюємо часник чи, якщо 
ви його не любите, додаємо асафетиду. Запах неймовірний! Сусідів ще 
немає?

Солимо, перчимо та додаємо цукор. Усе перемішуємо, додаємо вершки. 
Даємо протушкуватися 2 хв. В кінці посипаємо кінзою. 

Сабджі готове! Смачного!
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Дегустація-медитація
Погляньте, у вашій тарілці — літо! Жовта куркума зробила свою справу! 
Відчуйте розмаїття смаків завдяки чудовим спеціям! Сабджі неодмінно 
створить теплий настрій у вашій оселі.

Веґа-Харіра
Харіра — це традиційний марокканський суп. Принаймні таким він  
був, поки мої очі не надибали рецепт в Інтернеті. У Марокко його го-
тують з бараниною. Та і без м’яса цей суп надзвичайно смачний і по-
живний. 

Інгредієнти на 6–8 порцій
2,5–3 л бульйону овочевого чи окропу
4–8 помідорів у власному соку 
1 склянка нуту 
1 склянка сочевиці червоної
Жменя круглого рису
4 ст. л. оливкової олії 
2–3 ріпчастих цибулин 
Сік половини лимона (або долька для подачі)
Пучок кінзи
1 см імбиру 
0,5 ч. л. кориці 
0,5 ч. л. зіри 
Сіль
5 пелюсток шафрану 
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Чилі 
0,5 ч. л. куркуми

Приготування
Замочуємо нут мінімум на 4 години і потім відварюємо його до готов-
ності. Обсмажуємо на сухій пательні зіру протягом 1 хвилини і розтира-
ємо в ступці. Пасеруємо цибулю і додаємо всі спеції та імбир. Шафран 
заливаємо окропом — приблизно 30 мл. Даємо настоятися.

Додаємо на пательню порізані кубиком очищені помідори і тушкуємо 
5 хвилин. Перекладаємо все в каструлю і заливаємо овочевим бульйо-
ном чи окропом.

Додаємо сочевицю, шафранну воду, рис і відварений нут. Трішки зали-
шаємо для подачі. Наприкінці солимо за смаком. 

Коли рис буде готовий, перетворюємо суп на пюре за допомогою блен-
дера. 

Для подачі наливаємо в тарілку суп, додаємо нут, тонкі кружальця  
лимону, збризкуємо оливковою олією та посипаємо дрібкою кінзи. 
Смачного!

Азійський суп «Бо»
Рецепт цього супу я вигадав сам, відштовхуючись від досвіду, отримано-
го в подорожі до Таїланду. В кожній країні — свої кулінарні традиції, тож 
сприйняття культури іншої держави було б неповним без куштування 
автентичних страв. Далеко не завжди ти розумієш мову, тому в такі мо-
менти концентруєш всю увагу на рецепторах, щоб відгадати  інгредієнти 



111

смачної страви. А далі — повертаюсь додому, експериментую і збираю 
друзів за столом, частуючи їх смаколиками!

Інгредієнти
33 г тофу
33 г болгарського перцю 
33 г грибів печериць / шіїтаке 
33 г мояші (можна замінити товстою частиною листків пекінської 
капусти, нарізаною соломкою)  
33 г салату ромен 
33 г пшеничної локшини 
8 г цибулі порей
8 г кілець лайма  
1 куряче яйце
100 мл соєвого соусу 
1 ст. л. борошна
2 дрібки цукру
2 ст. л. рослинної олії 
8 г лимону
5 листочків кінзи 
Бульйон
1 ріпчаста цибулина
1 стебло селери
1 середня морквина
1 зірочка бадьяну 
1 ч. л. солі 
1 ст. л. соєвого соусу 
8 г вершкового масло
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1 лавровий листок
4 горошини чорного перцю 
700 мл води 

Приготування
Спочатку підготуємо всі інгредієнти для бульйону. Почистимо моркву 
та цибулю, і не бійтеся, плакати не доведеться. Стебло селери і морк-
ву ріжемо на кілька частин. Далі відправляємо всі складові в каструлю  
і заливаємо водою. Додаємо зірочку бадьяну, листочок лаврика і кілька 
горошинок чорного перцю. Ставимо на вогонь, і з моменту закипання 
нехай повариться хвилин двадцять, щоб всі інгредієнти наситили буль-
йон смаком. 

Ось і настав час для медитації на запах! Наблизьте ніс до каструлі і від-
чуйте цей неперевершений аромат. Можливо, він віднесе вас в якесь 
тайське містечко на морському узбережжі з усміхненими добрими людь-
ми. Підтримуйте цей приємний стан, бо суп те відчуває!

Тепер додаємо вершкове масло, сіль і соєвий соус. Диво-бульйон  
готовий!

Якщо ви не збираєтеся пів дня готувати лише один суп, то, звісно ж, 
поки вариться овочевий бульйон, готуємо всі інші інгредієнти:

Тофу — соєвий сир — нарізаємо кубиками 1 × 1 см. Обвалюємо в борошні 
й обсмажуємо на пательні до золотавого кольору.

Болгарський перець нарізаємо соломкою. Я беру червоний, аби суп був 
яскравішим. Обсмажуємо на пательні протягом 40 с. Наприкінці збриз-
куємо соком дольки лимона, додаємо дрібку цукру та чайну ложку со-
євого соусу. 
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Шіїтаке — смачнючі гриби, які стали доступними і в Україні. Ви можете 
купити як свіжі, так і сушені або взагалі замінити на печериці. Якщо 
гриби свіжі, обсмажимо їх на пательні, попередньо позбувшись ніжок, 
порізавши середні за розміром капелюшки на шість частин. Або про-
варимо їх у окропі з додаванням соєвого соусу та цукру (окріп покриває 
гриби, 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ч. л. цукру) хвилин 3–5. Сушені ж гриби слід 
попередньо замочити.

Салат ромен чи шпинат нарізаємо крупними кубиками 4 × 4 см. 

Відварюємо куряче яйце. Чистимо і занурюємо в соєвий соус, залишає-
мо маринуватися. 

Відварюємо локшину, яка вам подобається, до готовності й промиваємо 
прохолодною водою. 

Я, наприклад, обожнюю японську локшину. Є гречана (соба), рамен, ри-
сова чи жовта пшенична локшина з додаванням куркуми. Цього разу  
я обрав останню.

Цибулю порей нарізаємо кільцями. Достатньо буде 2–3 кружальця. 

Тепер усі складові викладаємо в глибоку тарілку: локшина, соєві про-
ростки (мояші), гриби, перець, салат, цибуля порей, кільце лайма, тофу, 
яйце, розрізане навпіл. 

Заливаємо гарячим бульйоном і прикрашаємо листям кінзи. 

Милуйтеся приготованою стравою, її фарбами і ароматом. Усвідомте, 
що цей суп сповнений вашої любові і... швидше хапайте ложку й палич-
ки та насолоджуйтеся неперевершеним смаком. 

А ще поділіться цим дивом з хорошою людиною, і нехай любов примно-
жується у цьому неймовірному світі! Смачного!
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Бо-сфери 
Цей десерт родом із дитинства. Його ми готували із сестрою, коли їсти 
«Наполеони» і бісквіти вже не хотілося. Тоді, звісно, ми від рецепту не 
відходили. А от у дорослому житті, коли натхнення несе тебе на своїх 
хвилях і доступна безліч нових інгредієнтів, цей рецепт заграв іншими 
смаками.

Інгредієнти
400 г сухого молока або дитячої суміші «Малюк» 
150 г масла вершкового 
75 г цукрової пудри 
200–300 мл молока

Приготування
Розігріваємо на плиті молоко, цукрову пудру та масло. В глибоку миску 
висипаємо сухе молоко і поступово вводимо розтоплену суміш, щоб не 
було грудочок. Можливо, вам не знадобиться вся рідина. Потрібна кон-
систенція дуже густої пасти. Можна розділити сухе молоко і рідку масу  
в рівних пропорціях і додати цедру, еспресо, куркуму, пудру зеленого 
чаю (матчу), корицю з імбиром чи будь-який вигаданий інгредієнт до 
кожної частини. Тоді отримаємо ціле асорті з різних смаків. Мені дуже 
до вподоби класичні какао, капучино, матча і цедра апельсина. Закри-
ваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у холодильнику. 

Коли маса стане за консистенцією схожою на глину, ліпимо кульки, об-
валюючи кожну в какао, сухому молоці, цукровій пудрі чи кокосовій 
стружці. 
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Готові цукерки залиште в холодильнику хоча б на кілька годин. Звісно, 
якщо зможете втриматися. Хай смакує!

Чизкейк «Нью-Йорк»
Бувають десерти несмачні (привозили мені якось цукерки з Китаю, що 
нагадували кукурудзяне борошно з ароматизаторами та фарбниками і 
розсипалися в пил, якщо ти їх трішки сильніше стискав), бувають такі 
собі (ти їси їх і навіть не задумуєшся, з чого вони, не помічаєш емоції 
від десерту), а бувають неперевершені, як витвір мистецтва (коли ти  
сам стаєш тим десертом і, як у відомій рекламі, «нехай увесь світ  
зачекає»). 

Останнє — це про чизкейк «Нью-Йорк». Є кілька варіацій цього десер-
та. Інтернет буяє безліччю рецептів, в які додають забагато цукру. Я ж 
зменшив цю кількість і замінив цукор на фруктозу. А ще додав цедру 
лимона, завдяки якій чизкейк має пречудовий аромат.

Ну що, готові стати богами для своїх рідних і близьких? Тоді поїхали! 

Інгредієнти
600 г крем�сиру 
90 г фруктози 
3 курячих яйця 
200 мл вершків 30–35 %  
Цедра 1 лимона
200 г печива пісочного 
75 г масла вершкового
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Приготування
Заздалегідь дістаньте всі інгредієнти з холодильника, щоб вони були 
кімнатної температури. 

Починаємо з основи для чизкейка. Переминаємо печиво в крихту.  
Я взяв звичайне «До чаю». Можна скористатися блендером або ж по-
класти печиво в цупкий пакет чи пергамент і подрібнити його скалкою. 
Додаємо м’яке вершкове масло. Не раджу його розтоплювати, бо весь 
жир буде виділятися з основи. 

Перемішуємо пісочну масу і висипаємо в форму діаметром 22 см. Я 
попередньо вистилаю пергамент на дно, тоді чизкейк буде простіше 
перекласти на тарілку. Якщо у вас більша форма, то, відповідно, і всі 
інгредієнти потрібно буде збільшити в 1,5–2 рази. Трамбуємо пісочну 
основу. Я це робив ніжкою келиха. Закриваємо форму харчовою плів-
кою і ставимо в холодильник на 30 хвилин.

Перемішуємо крем-сир і фруктозу з допомогою вінчика чи міксером 
на низькій швидкості. Крем-сир потрібний у ванночках: типу President, 
Hohland. Для тих, у кого в місті є Auchan, існує дешевший аналог влас-
ного виробництва цієї мережі гіпермаркетів.

Поступово по одному вводимо курячі яйця. Домашні, звісно ж, дадуть 
веселіший жовтий колір. Дякую, мамо, за натурпродукт! 

Додаємо вершки. Попередньо збивати їх не потрібно. І взагалі всю сир-
ну масу скоріше перемішуємо, аніж збиваємо. Чизкейку не потрібне по-
вітря в структурі. Інакше під час випікання на поверхні будуть утворю-
ватись дірочки, схожі на кратери на Місяці.

Потім додаємо цедру лимона і знову перемішуємо.
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Сирною масою заливаємо пісочну основу. І постукуємо формою по сто-
лу, щоб вийшли залишки повітря.

Нагріваємо духовку до 180 °С. Форму з чизкейком обгортаємо кількома 
шарами фольги, щоб вода не потрапила всередину. В жаростійку єм-
ність ставимо форму з чизкейком і наливаємо воду висотою в палець. 
Таким чином, чизкейк не буде підгорати і занадто пересихати. Випікає-
мо приблизно годину.

Нюанси
Головне — не перетримати чизкейк у духовці. Тому час від часу про-
буйте посмикати форму. Краї мають бути рум’яні, а центр — рідким. Піс-
ля випічки залиште чизкейк у вимкнутій духовці з трохи відкритими 
дверцятами на 30 хвилин. Потім дайте йому постояти за кімнатної тем-
ператури до повного застигання. Проведіть ножиком по краям фор-
ми. Зніміть бокову частину. І тільки після цього відправте наше диво у 
холодильник, інакше різкий перепад температур призведе до тріщин.  
А навіщо воно нам треба? І найтяжче: дати чизкейку відпочити про-
тягом хоча б 6–8 годин, тому я випікаю його ввечері. І вже на сніданок 
можна дозволити собі цю райську насолоду. 

Дегустація-медитація
Обіцяю, що з першого ж шматочка ви переживете стан повної при-
сутності. Ваші рецептори отримають смаковий оргазм, зникне об’єкт  
і суб’єкт і ви самі станете чизкейком! Смачного!

Готуйте з любов’ю! Творіть з натхненням!  
Мрійте нестримно і вірте всім серцем!  

Всесвіт любить кожного з нас, просто довіртеся йому! 
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ВІРА 
КРИЩУК

Інструктор Ваджра йоги  
для дорослих та дітей,  
інструктор фейсбілдінгу,  
організатор дружніх зустрічей і сімейних свят
verakryshchuk@gmail.com, FB Vera Kryshchuk

Двері, які відкриваються нам у потрібний час, — це цінні 
подарунки життя. Мої перші двері відкрили мені світ йоги 
ще на рубежі століть у далекій країні. Це був захопливий 
світ, повний містичних ритуалів і хитромудрих поз із ціка-
вими назвами. Тоді у мене з’явилися перші книги рецептів 
індійської ведичної кухні, і я з великим ентузіазмом готу-
вала дал, біріяні та чатні. 

Чоловік терпляче чекав, коли екзотика, яка несподівано 
увірвалася в наше життя, поступиться місцем звичній та 
улюбленій їжі.

Народження дітей, повернення в Україну, подорожі краї-
нами Середземномор’я змінили мої погляди на домашнє 
куховарство, з’явилися нові кулінарні книги і перші шану-
вальники.

У потрібний момент відкрилися інші двері, які приве-
ли мене до Київської школи йоги, що стало для мене 
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 найціннішим подарунком. Тут я знайшла прості, але дієві тілесні й 
духов ні практики. Все виявилося доступно, здорóво і по-справжньому 
гармонійно. Не потрібно було доводити оточенню, яким просунутим 
йогом ти стаєш, тікаючи від суспільства, харчуючись виключно веган-
ською їжею або приймаючи чергову неймовірну позу.

Потрібно було просто бути... тут і зараз. 

Деякі двері, відкривши одного разу, закривати вже не хочеться. Хо-
четься розвиватися далі й ділитися знаннями та досвідом з людьми. 
Хочеться готувати ті страви, які радують близьких, і насолоджуватися 
процесом. З повним зануренням у даний момент. Тому щоразу, розгор-
таючи діяльність на кухні, відточую майстерність не тільки в кулінар-
ному мистецтві, а й у практиці йоги (магамудри). Хочеться збиратися  
в затишній компанії, насолоджуватися смачною їжею, ділитися радістю 
і просто бути — бути щасливою.

Спочатку я розповім вам про ризото. Приготування цієї страви пов’язано 
з терпінням. Добре розвиває навичку «занурення в процес». Якщо вже 
зважився на ризото, доведеться забути про принцип «поки вечеря / 
обід готується, можна безліч справ переробити». З ризото так не ви-
йде — воно вимагає повної присутності.

А ще, хоч у нашій родині у всіх свої гастрономічні уподобання, ризо-
то всім до смаку, і моя старша дочка завжди з готовністю бралася за 
його приготування. Може, тому що з першого разу ця страва стала хітом,  
а Женька отримала велику дозу компліментів і захоплення. От і сподо-
балося доньці після цього стояти біля плити, помішувати й не відволі-
катися. Женька поїхала, і тепер моя черга отримувати задоволення від 
процесу і заслуговувати на похвалу!

У нас є різні варіанти ризото, але цей зайняв призове місце.
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Ризото із зеленим горошком
Інгредієнти
300 г замороженого зеленого горошку (розморозити) 
5 ст. л. вершкового масла  
1 цибулина (дрібно порубана) 
300 г рису арборіо (може підійти також карнаролі) 
200 мл білого сухого вина 
1250 мл, або 5 склянок овочевого бульйону 
40 г сиру пармезан (тертий) для посипання зверху 
Пучок базиліку (за бажанням) 
Сіль, перець за смаком 
Оливкова олія Extra Virgin

Приготування
Розморожений горошок (половину) кладемо у комбайн і, додавши пару 
ложок бульйону, збиваємо до стану пюре. Якщо ви любите базилік, смі-
ливо додайте пучок. Чим насиченіше, тим смачніше! У зимовий час ця 
страва буде особливо радувати не тільки шлунок, а й очі. Яскраве пюре 
стане у пригоді на завершальному етапі.

У каструлі середнього розміру розтоплюємо вершкове масло, додаємо 
цибулю і обсмажуємо на повільному вогні, поки не стане м’яким і зо-
лотистим, приблизно 5–7 хв. До цибулі додаємо рис і перемішуємо його 
так, щоб зерна вкрилися вершковим маслом, тримаємо на повільному 
вогні ще хвилину, доки рис не стане майже прозорим. Збільшуємо тем-
пературу до середньої позначки.
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Вливаємо трохи білого вина. На цьому етапі можна просто кайфувати 
від винних випаровувань, а можна усвідомлювати, як ці випаровування 
впливають на ваші органи нюху і на світосприйняття в цілому.

Додаємо чашку теплого бульйону і тушкуємо на невеликому вогні, пе-
ріодично помішуючи. Доливаємо бульйон в процесі випаровування.  
І весь цей час залишаємося поруч зі стравою. Зосереджено помішуємо, 
додаючи то трохи вина, то чашку бульйону. Оце і є усвідомленість в дії!

Чергуємо вино і бульйон доти, доки рис не набуде ніжної кремової кон-
систенції. Цього можна очікувати хвилин через 25–30. Коли рис майже 
готовий, додаємо пюре із горошку, решту зеленого горошку, пармезан. 
Добре перемішуємо, нехай горошок протушкується кілька хвилин, со-
лимо, перчимо. Вимикаємо плиту.

Подаємо гарячим, окропивши запашною оливковою олією і щедро 
приправивши сиром пармезан.

Яблучні пироги
Раніше я постійно пробувала нові рецепти яблучних пирогів, поки 
остаточно не переконалася: я і моє найближче оточення вважає най-
кращими пироги з яблуками на рубаному тесті та галети. Тому тепер 
охолоджене тісто — частий гість мого холодильника, особливо в яблучні 
роки. Іноді знову тягне на експерименти, й тоді народжуються мафіни, 
насичений кекс на яблучному пюре, повітряний корнуельський пиріг. 
Але з особливим хвилюванням всі чекають повернення пирогів саме 
на рубаному тесті. Вони завжди викликають щирі й теплі почуття, тим 
більше, коли яблука із власного саду.

Ось так: прості й доступні рецепти — найсмачніші для моєї сім’ї.
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Яблучна галета по-селянськи

Для тіста (Pâte Brisee)
250 г борошна 
130 г холодного вершкового масла 
65 мл крижаної води 
1 ч. л. яблучного оцту (або лимонного соку) 
Дрібка солі

Для начинки
4–5 яблук
1 білок (можна замінити на 1 ст. л. води)
3 ст. л. коричневого тростинного цукру (можна замінити на звичай�
ний цукор) 

Приготування
Оцет або лимонний сік розмішуємо у воді й ставимо цю суміш у моро-
зилку на 15 хвилин. Вершкове масло нарізаємо великими кубиками —  
і також у морозилку на 15 хвилин.

Борошно просіюємо і змішуємо із сіллю. Додаємо масло і розтираємо 
до стану дрібної крихти. Якщо масло почне нагріватися, знову ставимо 
суміш у морозилку на 15 хвилин. В охолоджену масляну суміш потро-
ху додаємо крижану воду, стежимо за консистенцією. Тісто має почати 
збиратися в грудку і не повинно розсипатися.

Формуємо тісто в диск, обгортаємо плівкою і кладемо в холодильник 
щонайменше на 30 хвилин.
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Яблука очищаємо від шкірки і нарізаємо тонкими часточками.

На посипаній борошном поверхні розгортаємо тонкий круг з тіста. На-
магаючись не пошкодити його, намотуємо на качалку і переносимо на 
змащений маслом пергамент. Тісто дуже ніжне, з ним треба поводитися 
обережно.

Викладаємо на тісто яблука, залишаючи краї вільними (близько 4 см). 
Зверху розкладаємо нарізане кубиками вершкове масло. Загинаємо 
краї тіста, змащуємо їх трохи збитим білком (або водою), посипаємо 
тростинним цукром краєчки та яблучну серединку. Відправляємо в ро-
зігріту до 220 градусів духовку на 35–40 хв.

Виглядає, як коржик, але в цьому якраз і є вся чарівність. І чи потріб-
но казати, що «потрапите в саме яблучко», якщо подасте теплу галету  
з ванільним морозивом!

А ще поділюся і другим рецептом яблучного пирога на рубаному тісті, 
більш незвичайним, але неймовірно смачнючим.

Для тіста
150 г цільнозернового борошна 
50 г меленого фундука
50 г цукрової пудри 
150 г вершкового масла 
Кілька ст. л. води

Для начинки
4–5 яблук
1 ч. л. лимонного соку
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1 ст. л. цукру
1 ст. л. рубаної м’яти
250 мл вершків (або вершкового сиру типу маскарпоне чи філадельфія)
Ванільний екстракт — кілька крапель (або цукор з ваніллю — 15 г)
Листочки м’яти, цілі горіхи для декору

Приготування
Перемелюємо борошно, мелені горіхи та цукрову пудру з вершковим 
маслом в кухонному комбайні доти, доки не сформується грудка. За по-
треби можна додати зовсім небагато крижаної води для замішування 
тіста.

Можна замісити тісто й руками. У цьому випадку слід врахувати один 
важливий момент — все має бути дуже холодним. Майже крижане мас-
ло, така сама вода (можна охолодити воду, додавши лід) і мінімальний 
контакт тіста з теплими руками. Кінчиками пальців (або спеціальним 
ножиком для тіста, якщо є під рукою) перетираємо суміш із борошна, 
мелених горіхів, цукрової пудри і солі до крихти. Час вимішування ско-
рочуємо до мінімуму.

Готове тісто приплескуємо рукою, надаючи йому форму диска (для 
більш рівномірного охолодження), загортаємо у плівку і відправляє-
мо «відпочити» в холодильник щонайменше на 30 хв. Розрізаємо тісто 
на дві рівні частини і розкачуємо два коржі (розраховано на діаметр  
18 см). Розміщуємо на пергамент і випікаємо за температури 160 граду-
сів близько 30–35 хв.

У цей час чистимо від шкірки яблука, ріжемо їх кубиками і кладемо в 
каструльку. Додаємо лимонний сік, цукор і готуємо на середньому вогні 
до м’якого стану. Потім треба розім’яти в пюре разом з м’ятою.
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Збиваємо вершки (або сир) з ванільним цукром (або екстрактом).

Розміщуємо один корж на тарілку, зверху намащуємо половиною яблуч-
ного пюре і половиною вершків. Повторюємо ту саму послідовність  
з іншим коржем.

Прикрашаємо горіхами і гілочками м’яти.

Йогою можна займатися навіть на кухні,  
і для цього не знадобиться килимок.  

Створювати смакоту з любов’ю та усвідомлено —  
в цьому і є суть «кухонної» йоги. 

Бажаю і вам приємної кулінарно�йогівської практики!
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ЯНА 
МАРКОВЕЦЬ

Інструктор Ваджра йоги,  
лікар за фахом,  
інструктор практик усвідомленості,  
гедоністка
ashberry77@gmail.com; FB Yana Markovets

«А можна мені супу гарячого і каву?»

Цю фразу з мого улюбленого фільму «Богиня. Як я по-
любила» промовляє Рената Літвинова. Дія відбувається  
у столовій по той бік життя, куди уві сні приходить головна 
героїня. 

«Ви хочете суп гарячий?» — питає у неї офіціантка. 

Згадую цю сцену щоразу, коли готую суп. 

Суп-друг, суп-плед, який зігріє і з яким ти вже не такий 
один чи одна. І не тільки тому, що його ціла каструля, а й 
тому, що ти можеш ним пригостити. 

Приготування супу — це ритуал. Спочатку ріжеш всі інгре-
дієнти, насолоджуючись фактурою, кольором, запахом. 
Ставиш на вогонь каструлю й кидаєш туди лавровий лист 
і декілька горошин перцю, чекаєш на бульбашки, кидаєш 
сочевицю. Сочевиця розварюється, суп густішає, ти посту-
пово додаєш коріння селери, петрушки і пастернаку, від 
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яких по всій квартирі неймовірний аромат. Це — справжня медитація, 
це стадії процесу, це трансформація візуального і смакового. На твоїх 
очах народжується диво супу! 

Я люблю готувати, люблю експериментувати, комбінуючи декілька ре-
цептів, але не люблю стояти біля плити цілий день. Шаную простоту  
у приготуванні, через яку вчуваю ту повноту смаку і насолоду від самої 
можливості це відчути. Цього мені вже достатньо для щастя.

Готую тоді, коли є внутрішнє налаштування і бажання, бо інакше не 
смачно і всередині немає відгуку. Я завжди відчуваю, чи є у страві душа 
і любов кухаря. Коли ти наповнюєшся енергією — це для мене ознака 
присутності частинки душі. 

Суп із червоної сочевиці
Інгредієнти
250 г червоної сочевиці 
Коріння селери, пастернаку і петрушки (невеликі шматочки)
2–3 середніх картоплини
Одна середня морква
Одна цибулина
Лавровий лист — пара штук
Суміш перців у вигляді горошку
Сіль
Мелений мускатний горіх 
Куркума
Зелень (свіжа або морожена)
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Приготування
Сочевицю промиваємо холодною водою. Ставимо каструлю з водою на 
вогонь, чекаємо, поки нагріється, і додаємо нарізане кубиками коріння 
селери, петрушки і пастернаку, лавровий лист і суміш перців. 

Після закипання підсолюємо і кладемо сочевицю. Варимо, помішуючи, 
на середньому вогні 15–20 хвилин (сочевиця розварюється швидше за 
горох). Потім додаємо моркву, картоплю і цибулю (все порізати кубика-
ми), проварюємо ще 15 хвилин під закритою кришкою на невеликому 
вогні. 

Далі дістаємо лавровий лист, щоб не гірчив. Додаємо невеликий шма-
точок вершкового масла або масла гхі, куркуму та дрібку мускатного 
горіха, перемішуємо і даємо пробулькати супу ще 5–7 хвилин. 

Все, готово! Можна додати сіль ще раз (за смаком). Зелень (кріп, пет-
рушка, кінза — залежно від сезону) кладемо безпосередньо до тарілки.

Якщо ви є прихильником простоти у приготуванні зі збереженням 
пов ноти смаку, то вам стане у пригоді запечений гарбуз із додаван-
ням розмарину. Солодка соковитість гарбуза несподівано гармонійно 
допов нюється кокетливою гірчинкою розмарину.

Приготування
Нарізаємо гарбуз скибками шириною приблизно 3 см разом зі шкірою 
(під нею зберігається велика кількість корисних гарбузових речовин), 
кладемо на фольгу чи пергаментний папір на деко, присипаємо дрібно 
перемеленим розмарином і, за бажання, дрібно покришеним часником.  
Можна ще присипати цукром, якщо гарбуз не дуже солодкий. 
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Запікаємо у духовці в режимі конвекції на середньому рівні 20–25 хви-
лин за температури 200 градусів.

Поки печеться, можна насолоджуватися неповторним ароматом розма-
рину.

Моє побажання читачам — готуйте, вкладаючи любов.  
Навіть тоді, коли готуєте, бо порожньо у холодильнику.  

Я скажу більше: саме тоді, коли треба приготувати,  
готуйте із натхненням. Не буває нічого без нас, ми постійно  

у моменті теперішньому, яким би він не був.  
Їжа як подарунок самому собі. Щоразу, бо саме ця тарілка супу  

неповторна. Героїня Ренати любила саме такий суп, я це знаю.
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ЛОРА 
ШАЙГОРОДСЬКА

Інструктор Ваджра йоги,  
автор трансформаційних ігр  
та ведуча гри «Мантра сексуальності»,  
консультант з позитивної психотерапії
FB lariskiparis

Розмірковуючи над темою «я і кулінарія», чітко бачу, як 
пов’язане самосприйняття з моїм ставленням до приготу-
вання їжі. 

Колись відчувала себе «розумною дівчинкою», якій не 
місце на кухні, потім увійшла в роль дружини, яка нібито 
повинна готувати, і це «повинна» мене зовсім не нади-
хало. Зараз я хотіла б пережити трансформацію: «Вільна! 
Готувати — не готувати!» Готувати, коли хочеться, з насо-
лодою і творчістю! 

Пробувати готову їжу, споживаючи чужу майстерність  
і мистецтво з вдячністю! Наприклад, харчуватися в най-
кращих ресторанах і готелях, або у друзів і близьких, які 
готують з любов’ю. 
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А зараз я пропоную читачам цієї книги своєрідну медитацію-вічару.  
Подумайте над питанням: «Що б я з’їла / з’їв, якщо...»

Я одна і голодна Я одна і не голодна

Я не одна і голодна Я не одна і не голодна

Ну і, відповідно, в чоловічому роді. Потрібно намалювати квадрант  
з відповідними заголовками і записати в кожну його частину список 
продуктів і страв, які спали вам на думку, — в будь-якій кількості і за 
умови повного доступу до всесвітнього достатку, тобто все, що завгодно. 

Далі проаналізуйте свої списки: «Чого я насправді хочу, коли я хочу 
з’їсти ось це?» Адже їжа для нас — це не просто матеріал для побудови 
тіла і отримання енергії. Через неї ми намагаємося задовольнити інші 
свої потреби. І дуже цікаво виявити і усвідомити свої! 

Якщо буде потрібна допомога в розшифровці отриманих списків, звер-
тайтеся! Усім смачного життя і яскравих усвідомлень!

Моїм особистим інсайтом було те, що салат «Капрезе» з’явився у всіх 
чотирьох частинах квадранту. Саме тому я обрала цей рецепт для вас!

Салат-притча
Деві питає:

— О Шива, як пройшов твій день, любий? Чи ти голодний?

Шива відповідає:
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— Осяйна! Я створив невеличкий вибух. Думаю, з цього щось вийде.  
І зараз я б з’їв бика.

— О любий! Для вечері бик — не варіант, це занадто для шлунка.

— Зірочко моя, нема нічого у світі, що було б занадто для Шиви, але я 
готовий розглянути твої варіанти.

— Почни зі склянки води!

— Я б почав із чогось міцнішого.

— Смак води — це смак Господа. Тільки найуважніший відчує його при-
сутність. Пий перед їжею, заповнюючи чистою водою шлунок на чверть. 
Тепер дивися, Дорогоцінний, я беру найстигліші, найяскравіші томати, 
їх кисло-солодкий смак збудить твою силу.

— Мила Деві, моя сила щоразу збуджується, коли ти поруч. Але я із за-
доволенням буду споглядати твої руки і ці яскраві мандали, що склада-
ються з помідорів, коли ти нарізаєш їх кільцями.

— До кисло-солодкого томатного смаку пасує ніжність білого сиру. Оби-
рай, коханий: моцарела, фета, бринза? Може, тофу?

— Обираю моцарелу, моя любов! Що далі?

— Зараз я прислухаюся до душі цієї страви. Ага, тут і зараз повинна 
з’явитися якась зелень.

— Хвилинку… Ось тобі соковита рукола, ароматна кінза, найсвіжіші шпи-
нат і петрушка з того чудового городу — чобота, що західніше Індії. Як 
же лоскочуть мій погляд твої стегна…

— Вау, любий! Яке там гарне місце!

— … і талія!..
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— Італія! Я хочу туди! Давай подивимося, що там ще цікавого? Ти ба! Які 
симпатичні дерева! Ці плоди їстівні?

— Я назву їх оливами. Додамо їх у салат?

— Організуй, будь-ласка, ще й оливкову олію, мій Боже. Вона надаватиме 
страві трохи гірчинки. Це дуже рідкісний смак. У мікродозі він так при-
крашає весь смаковий букет. Тепер я відчуваю, що страва майже готова. 

— Скоріше б уже! Мої рецептори у бойовій готовності. 

— Не поспішай з насолодою, мій нетерплячий леве, подивися, яка краса 
вийшла!.. Понюхай, передчуття підготує твоє тіло й розум. Шлунок ви-
ділить необхідні для травлення соки, а розум запустить таємні процеси, 
вчені мужі назвуть їх виділенням гормону задоволення — дофаміну, він 
розтечеться у твоєму тілі невимовною насолодою. Як тоді, коли ти впер-
ше побачив мене.

— Я і зараз відчуваю приплив цієї сили, коли бачу тебе, о Деві! Не дай 
мені померти від пристрасті! Страва готова?

— Останні штрихи. Додам сезам, горіхів кедру, трохи солі, суміш пер-
ців, кілька крапель лимонного соку. Готово! Смачного, милий! Насоло-
джуйся! Куштуй повільно, моє кохання. Та пам’ятай, що відчуття ситості 
з’являється не одразу. Зупинися до того, як відчуєш пересичення. За-
лиш чверть шлунка вільною. Це необхідно для руху — травлення. Чи до 
вподоби тобі ця страва?

— Богине моя, вона досконала! Я втамував свій голод, але й не відчуваю 
важкості. Я знову готовий творити світи! (А може, руйнувати?) Для тебе, 
моя незрівняна Деві!..



Ще ділюся схемою для салатів.  
Шарами накладаємо на гарну тарілку: 

Овочі (помідори, варений буряк, огірки, морква — що завгодно, поріза-
ти, як подобається, проявіть свободу творчості)

Сир (будь-який, я люблю білі сири, особливо моцарелу та фету)

Зелень (що знайшли) 

Оливи чи маслини — за бажанням, як і все інше. Слухайте себе — треба 
воно вам чи ні

Приправляємо олією (оливковою, гарбузовою, соняшниковою, кунжут-
ною, арахісовою чи іншою — шукайте щось своє та час від часу купуйте 
щось новеньке)

Горіхи або насіння (кунжут, арахіс, соняшникове, мигдальна стружка, 
кедрові горіхи тощо)

Спеції — сіль, суміш перців, готові суміші «Італійські трави», «Прованс», 
індійські спеції — шафран, куркума… Знову наполягаю на свободі само-
вираження!

Вичавлюємо лимон або лайм.

Гармонійний салат, на мій смак, — це поєднання різних смаків: кислого, 
солодкого, гіркого та солоного.

Готуємо так, ніби для Господа. За таких умов прості кулінарні  
процеси перетворюються на Тантру, відбувається трансформація.

Додаємо в приготування їжі магічне самонавіювання:  
«Це піде тілу на користь! Це для молодості! Це для краси!  

Це для гостроти розуму! Це для енергії! Для натхнення!  
Для здоров’я! Для радості! Для любові!..»
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ЄВГЕНІЯ 
ЛАЗАРЕВИЧ 

Інструктор йоги для жінок  
і йоги для вагітних, автор проєкту  
з йоги для жіночого здоров’я Yogini.pro
yogini.info@gmail.com;  
www.yogini.pro FB evgeniya.lazarevich

З плином часу мої уявлення про їжу та смакові вподобан-
ня змінювалися. Але ж зміни — це природний хід подій! 
Єдине лишалося стабільним — це простота приготування 
будь-якої страви, а на перший план все більше випливала 
неспішність. 

Повільна їжа. Мені це дуже співзвучно. А для повільної їжі 
дуже важливо, як і де. Важлива атмосфера. Це можуть бути 
свічки, їжа на підносі на підлозі у м’якому світлі, а навколо 
затишні подушки або матраци для сидіння, споживання 
їжі руками, без столових приладів, звучання музики або 
повна тиша. Або ж це може бути повільна їда на природі, 
навіть просто в парку біля будинку. 

Поділюся з вами улюбленими рецептами.
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Адигейський домашній сир
У дитинстві я полюбила твердий сир, але це сталося не одразу. Сир, 
який продавали в магазинах, не викликав у мене особливого інтересу. 
Та якось влітку в селі моя бабуся приготувала справжній сир. І відтоді 
цей смак і аромат залишилися в моїй пам’яті назавжди.

Через роки я захотіла знову відчути той самий знайомий для мене смак. 
І вирішила навчитися сама готувати бабусин сир. Так почалася моя 
мандрівка у світ сирів… Після твердого сиру я навчилася готувати і м’які 
сири, зокрема й адигейський, мова про який піде далі.

Можливо, багатьом може здатися, що це дуже складно — готувати сир. 
Аж ніяк! Я інколи сміюся, що настільки люблю простоту в усьому, що  
в мене немає складних рецептів. Зокрема немає і такого рецепту сиру.

Для приготування адигейського сиру нам потрібно:
У великій каструлі закип’ятити 2 л молока. Паралельно розмішати в ін-
шій посудині 2 яйця та 0,5 л сметани. Коли молоко закипить, вливає-
мо в нього цю суміш і даємо вмісту каструлі покипіти декілька хвилин. 
Має вийти прозора сироватка, а в ній плавають сирні пластівці. Через 
марлю відділити сироватку від твердої частини та сформувати млинчик. 
Замотати в марлю та поставити під прес на декілька годин. Я просто 
притискаю глибокою тарілкою невеликого розміру.

І, м-м-м-м-м… сир готовий! Виходить приблизно 500 г.

Зазвичай, готуючи сир, я не додаю сіль та спеції, та, за бажання, можна 
це зробити. 

Чи є якийсь секретний інгредієнт у приготуванні сиру? Є. 
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Важливо готувати його із домашніх (сільських) продуктів. Бажано зна-
йти постійного постачальника, якому ви будете довіряти, та купувати 
молочні продукти роками, як зазвичай роблю я, зараз це не складно.

Чому так? Тут я завжди згадую свою бабусю, яка доїла корову чи козу 
та приносила молоко в дім. Пригадую аромат свіжого молока. Смішні, 
замурзані в пінці мордочки котів, які завжди першими пили свіженьке.  
А ще я сама пригощала корову скибочками хліба та соковитими яблука-
ми та разом із сестрами пасла корів у яблуневому садочку.

Пригадую козу, яка обожнювала їсти кукурудзу, та як ми її випасали ра-
зом з дідусем, лежачи на траві, а поряд бігав наш собака... 

Смак сільського молока, сметани та яєць ні з чим не переплутаєш.

Але якщо для вас це не так важливо, як для мене, то можна спробувати 
готувати із тих продуктів, що є під рукою.

З адигейського сиру можна швидко та легко приготувати незвичайну 
страву – адигейський сир в норі.
Адигейський сир нарізаємо скибочками приблизно 3 × 3 см. Ширина 
скибочки — близько 1 см. Нарізаємо кожен лист норі шматочками так, 
щоб ми могли потенційно замотати в них скибочки сиру. Я зазвичай 
ділю квадратний лист норі на чотири рівних частини.

У тарілку наливаємо трохи води та обмочуємо шматочки норі у воді, 
щоб вони стали більш гнучкими. Загортаємо в них скибочку адигей-
ського сиру. Так само робимо з усіма шматочками норі та сиру. Потім за-
нурюємо кожний рулетик у підготовлений завчасно кляр і викладаємо 
їх на розігріту пательню, змащену рослинною олією. Смажимо з двох 
боків по 3–4 хв до рум’яної скоринки.
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Як приготувати кляр?
Можна просто змішати воду і борошно до рідкої консистенції сметани 
без грудочок. Частіше за все я обираю цей варіант. А можна додати 
до води та борошна одне яйце. За бажанням, також можливо збагати-
ти кляр дрібкою солі, зеленню чи спеціями. Зазвичай, адигейський сир  
в норі підкорює всіх, хто його вперше куштує. Особливо смачно, коли 
сир ще теплий.

Мегашвидкі лавашики з сиром
Швидко та смачно перекусити — для мене це, частіше за все, про лаваш 
із сиром. Особливо в літню пору чи ранньою весною, коли помідори 
мають такий насичений смак, а зелень свіжа та пахуча.

Як готувати лавашики?
Розрізаємо лаваш на прямокутні шматочки так, щоб кожен шматочок 
складався навпіл і перетворювався ніби на книжечку. У середину кож-
ної такої книжечки на одну зі сторін кладемо пласт улюбленого сиру, 
зверху нарізаний помідор та рясно посипаємо зеленню. Зазвичай для 
мене це свіжий кріп, петрушка, іноді зовсім небагато базиліку чи зеле-
ної цибулі. Закриваємо лаваш і підсушуємо його до рум’яної скоринки 
з обох сторін на заздалегідь розігрітій пательні із невеликою кількістю 
олії. Сир усередині має за цей час розплавитися, а помідори пом’якшати.

Такі лавашики ми з чоловіком любимо їсти влітку не тільки вдома, а й як 
легку вечерю у парку після роботи, або беремо їх із собою на перекус, 
коли йдемо на прогулянку чи вирушаємо у подорож.
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Про простий манний пиріг з овочами і не тільки
Так буває, що улюблений рецепт нерозривно пов’язаний з людиною, 
завдяки якій цей рецепт з’явився у нашому житті. От відверто, всі мої 
рецепти нагадують мені про дорогих людей та про теплі, душевні мо-
менти разом. 

Про ті дні, коли ми чаклували із подругою експериментально щось нове 
і тільки вегетаріанське. Про часи, коли готували смачний перекус і від-
разу йшли у парк чи на пікнік, пили трав’яний чай з термоса та спо-
глядали захід сонця. Про особливі походи, коли збиралися всією йогів-
ською компанією у лісі й кожен готував щось смачненьке. 

Не можу я відділити рецепт, людину та час! І так майже з усіма стравами 
в моїй таємній, вже досить пошарпаній кулінарній книзі, адже її я за-
вела багато років тому… Мені її подарувала мама, і це так зворушливо…

Людина, що принесла наступний рецепт у моє життя, — близька моєму 
серцю подруга Таня із Мінська. Кожен раз, коли готую її пиріг, тихо усмі-
хаюся теплу Тані. І пиріг виходить для мене дуже особливим.

Отже, манний овочевий пиріг на чотири порції:
Збиваємо одне яйце, додаємо до нього 1 склянку молока. Перемішуємо 
і поступово висипаємо 1 склянку манки в молочну суміш. І сюди ж до-
даємо 1/5 частину склянки рослинної олії. Наше тісто готове!

Мілко шинкуємо чи натираємо на крупній терці будь-які овочі. Я люблю 
робити начинку із моркви та цвітної капусти, а восени — із гарбуза. І на-
чинки в мене виходить ну ду-у-уже багато, щоб пиріг був зовсім-зовсім 
овочевим.
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Додаємо овочі у тісто, рівномірно перемішуємо. Тісто з овочами за кон-
систенцією має бути як сметана.

Нагріваємо духову шафу (100–150 градусів), перекладаємо майбутній 
пиріг у потрібну нам форму (я використовую невисоку прямокутну)  
і запікаємо приблизно 40 хв.

Важливий момент — гарячий пиріг рясно посипаємо тертим улюбле-
ним сиром, так, щоб повністю і щільно покрити поверхню пирога. Вуаля, 
споживаємо!

Сповільнюйтеся в їжі і насолоджуйтеся,  
пробуйте нове і експериментуйте зі старим.  

Будьте цікавими до окремих смаків та їх поєднань.
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ВІТАЛІЙ  
ГОЛЄВ

інструктор Ваджра йоги,  
ІТ-спеціаліст, викладач  
інформатики та обчислювальної техніки
vitaliy.golev@gmail.com, FB Witali.Golew

Те, що я готую, — дивовижно не тільки для всіх, хто мене 
знав, а й для мене самого. Справа в тому, що у моєму житті 
завжди були жінки, які смачно готували, — мати, дружина, 
донька… І усі мої «спроби пера» з тріском розбивалися об 
холоднокровну практичність, ніби хвилі об каміння. 

Вони розуміли, що я більше часу приділяю роботі й го-
тувати якщо буду, то дуже зрідка. І я з ними погоджував-
ся — у такому оточенні мені дійсно не потрібно було навіть 
намагатися. 

Але деякі страви вдавалися. Як будь-який чоловік, я вмів 
варити пельмені. Яєчня спочатку підгорала навіть на теф-
лоновій пательні, та з часом, завдяки моїй наполегливості, 
«яєчня із салом та цибулею» стала моєю фірмовою не-
дільною стравою. 

А ще в мене дивним чином виходило бізе! Можливо, то був 
натяк на те, що кондитерські вироби мені вдаються краще. 
Але Олена, моя дружина, каже: це тому, що я терпляче че-
каю, поки піна буде у найкращому стані.
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Я відкрив для себе кулінарію у 2015 році і закохався у процес «по вуха». 
Після 12 років роботи в банку мене скоротили. Перший час було важко 
сидіти вдома без діла, але потім я пішов на інструкторські курси Ваджра 
йоги.

Питання забезпечення сім’ї лягло на тендітні плечі дружини, і тепер 
вона більше займалася працею, тож я вирішив «закривати всі домашні 
справи», зокрема й готувати. 

Пробував різні рецепти і страви, кількома улюбленими поділюся. Пер-
шими, здається, були кіш та пироги на пісочному тісті.

Я все ще не можу віднести себе до категорії людей, що створюють стра-
ви. Хоча мене завжди тягне щось додати, не завжди це щось — «суміс-
не», на думку Олени. А із Оленкою я дуже часто раджуся і погоджуюся — 
у неї , як у льотчика, все-таки більше годин «польотів на кухні». І взагалі, 
я люблю готувати разом з нею. Коли готує вона — я допомагаю, коли  
готую я — вона допомагає мені. Питання у тому, хто відповідальний за 
результат. 

Можливо, тому, що я ще новачок, у процесі готування мені потрібно 
бачити рецепт перед собою, і я часто звіряюся з ним, навіть якщо і 
пам’ятаю. А може, як із книгами: коли перечитуєш — знаходиш щось 
нове. У будь-якому разі мене це не напружує.

Сам процес — це щось чарівне. Мене вражає те, що із окремих інгреді-
єнтів вдається щось нове! Цілісне! Неповторне! Я щоразу переживаю — 
чи вийде? Дивлюся на процес, як на магію, з одного боку, і як на живий 
організм — з іншого. Зі стравою я подумки розмовляю і насолоджуюся 
приготуванням, цілком віддаюся і спостерігаю почуття «любові». Радію, 
як дитина, коли бачу, як піднімається тісто у духовці. Часто кажу: «Які ж 
чудові печивка сьогодні вийшли (або суп)». 
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Я люблю готувати. 

А тепер час відійти від читання. Обираємо будь-який рецепт, беремо 
«ноги в руки», книгу із собою і гайда на кухню!

Ом-німасана.

Шоколадне мармурове печиво з тріщинами 
Інгредієнти
60 г вершкового масла (розтопити)
2 курячих яйця
200 г цукру (я кладу 170 г)
60 г какао
120 г борошна
1 ч. л. розпушувача
Цедра одного апельсина (дрібно натерти)
Цукрова пудра для обкатки

Приготування
Яйця збиваємо з цукром і вершковим маслом до білого кольору.   
В окремому посуді змішуємо какао, борошно і розпушувач. Додаємо сухі 
інгредієнти до вологих і збиваємо все разом до повного поєднання ін-
гредієнтів. Далі черга цедри апельсина — і знову збиваємо. Накриваємо 
тісто харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 3–4 години. Можна 
залишити і до 24 годин. Бажана консистенція тіста, коли воно починає 
відділятися від стінок посудини. Якщо потрібно, додаємо ще борошно  
і какао в тій самій пропорції.
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Духовку розігріваємо до 180 градусів. Дістаємо охолоджене тісто з холо-
дильника і формуємо з тіста кульки розміром трохи менше, ніж волось-
кий горіх. Ретельно обвалюємо кожну кульку в цукровій пудрі і викла-
даємо на деко, застелене пергаментом.

Перед випіканням печиво має бути холодним — це важливо! Ставимо 
деко з печивом у розігріту духовку на 8–10 хвилин. Шоколадне печиво 
має піднятися, потріскатися, а тріщинки повинні ще здаватися вологи-
ми. Чекаємо, поки печиво повністю перестане рости, печемо ще хвили-
ну і виймаємо.

Залишаємо печиво на деку до повного охолодження. Зберігаємо у єм-
ності, що герметично закривається. Смачного!

Королівська ватрушка з какао
Просто, красиво, смачно. Думаєте, що б цікаве приготувати із сиру? Тоді 
цей рецепт для вас. Королівська ватрушка з какао стане вашим сирним 
фаворитом. За структурою вона більше нагадує ніжне суфле, а какао 
робить смак яскравішим. 

Інгредієнти для тіста 
2 курячих яйця 
0,5 склянки цукру 
1 склянка сметани 
0,5 ч. л.  соди 
1 склянка борошна 
2 ст. л.  розтопленого вершкового масла 
2–3 ст. л. какао 
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Інгредієнти для сирної начинки: 
500 г сиру середньої жирності 
0,5 склянки цукру
3 ст. л. крохмалю або манки 
3 курячих яйця 

Приготування
Яйця з цукром збиваємо до утворення піни. Додаємо сметану, соду, 
вершкове масло, все перемішуємо. Сюди ж просіюємо борошно і какао, 
перемішуємо. Окремо змішуємо компоненти для начинки. В результаті 
має вийти маса густої консистенції. 

У форму для випікання, змащену маслом, виливаємо спочатку тісто, по-
тім по центру починаємо заливати сирну масу. Нічого не розрівнюємо, 
не заважаємо, маса сама розтечеться так, як слід. Це може стати медита-
цією, споглядайте спонтанні візерунки. Якщо випікати будете в духовці, 
розігрійте її до 180 градусів та готуйте десерт 40–50 хвилин. Головне — 
перші 20 хвилин духовку не відкривати. А потім можете перевіряти го-
товність зубочисткою. 

До речі, все те саме можна зробити в мультиварці. Випікайте в режимі 
«Випічка» (приблизно 140 градусів) приблизно 1 годину і 15 хвилин. По-
тім ще 5–10 хвилин потримайте пиріг під закритою кришкою. Смачного!

Грушево-сметанковий пиріг 
І наостанок хіт! Реально простий і кльовий пиріг. Смакує в хорошій ком-
панії.
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Тісто пісочне
100 г масла, 
2 ст. л. сметани
1 ч. л. розпушувача
160 г борошна

Начинка 
3 груші або яблука (тонко нарізати) 
200 г сметани 
1 склянка цукру 
1 куряче яйце
2 ст. л. борошна

Приготування
Розкачуємо корж, робимо бортики, укладаємо щільно фрукти, щоб шма-
точки лягали один на одного, і заливаємо все сметанною заливкою. Го-
туємо 45 хв у духовці за температури 180 градусів.

Не важливо, чи вмієте ви готувати, чи це ваші перші кроки, —  
готуйте із задоволенням, з любов’ю, і у вас неодмінно все вийде. 

Будьте собою! Смачного і до зустрічі на килимках!
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ТЕТЯНА 
ПЕКАРЧУК 

Інструктор Ваджра йоги,  
мовний ентузіаст, викладач  
англійської та японської
tetiana.pekarchuk@gmail.com, FB t.pekarchuk

Їжа — це для мене медитація та спосіб самовираження. 
Проста чи вишукана, красива чи трішки незграбна — це 
все оцінки і описи, а можна і без них. Можна просто насо-
лоджуватися, проживати — як приготування, так і подачу, 
частування. 

Шеф-кухарі сьогодення називають це все словом «expe-
rience» (з англ. «досвід, знання, переживання»), і мені це 
до душі. Наче немає ні зайвого, ні другорядного, немає 
розділення на шлях і мету. Все поєднується у слові «дос-
від». Їжа — це щоразу невеличка подорож, в якій ви може-
те бути туристом, гідом або ж творцем історії. Приготуван-
ня страви — як маленьке життя. 

Обожнюю як куштувати різноманітну їжу, так і її готувати. 
Часто даю шанс інгредієнтам, які «не люблю». І як нагоро-
ду за таку свою чи то відкритість, чи то сміливість отримую 
неабияку насолоду, вибух емоцій, або ж просто «ні, це все 
ще не моє». 
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Спостерігати, як змінюються власні смаки, — це частина подорожі. Чи 
то наша біологія, тіло потребує іншого, чи ще щось, але є речі, які вже 
не приваблюють (так сталося із сирами), а є ті, які хочеться куштувати 
знову і знову.

Незмінним у моїй кулінарній подорожі лишається одне: мій улюблений 
напій — вода, улюблений фрукт — яблуко. Отак, все дуже просто. Як  
і більшість речей у житті.

Моя кухня дуже проста. Люблю страви, які можна приготувати в одній 
посудині без найменшої підготовки. Від мене вам: на перше — томатний 
суп, а далі «нутова» кухня: фалафель, хумус, меренги і брауні. No waste 
cooking.

Томатний суп
Здається, вперше скуштувала томатний суп в Америці. І ні, не той слав-
нозвісний, для якого малював етикетку сам Енді Уорхол. Але суп стався 
зі мною в Нью-Йорку. З ним, із супом, зрештою, як і з містом, у мене не-
зрозуміла любов. З першого погляду. З першої ложки. А чи буває любов 
зрозуміла?

І хоча зустрілися ми навесні за океаном одного прохолодного дня, але 
асоціюється він у мене з теплим літом чи осінню, адже саме тоді Його 
Величність Помідор — основний інгредієнт — наливається кольором  
і смаком. Саме тоді суп неймовірний!

Мій томатний суп зовсім не такий, як я його пізнала колись. Він несподі-
вано багатший на смак і вершковий, хоча в ньому ні краплини вершків. 
Його колір — насолода для ока: жовтогарячий, ба навіть помаранчевий. 
Ні, ви просто мусите спробувати його приготувати у сезон томатів! 
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Вам знадобиться: 
1 морквина середнього розміру
1 цибулина середнього розміру
2 зубчики часнику (можна замінити сухим чи гранульованим)
Оливкова олія (щоб покривала дно каструлі, приблизно 4 ст. л.)
4–5 стиглих великих помідори 
Склянка води чи овочевого бульйону (в сезон соковитих овочів буль�
йон вам не дуже і потрібен, смаку буде достатньо)
Сіль за смаком
Чорний перець за смаком 
Декілька листочків базиліку (за бажанням)

Експерименти і свобода самовираження — це те, що робить готування 
їжі завжди особливим і неповторним процесом, тому сміливо експери-
ментуйте зі спеціями і травами в цьому супі. Але спробувати його таку 
собі базову версію дуже раджу! 

Приготування
Отже, ріжемо зубчики часнику навпіл. Ставимо невеличку каструлю  
(2–3 літри) на повільний вогонь. Наливаємо олію, аби вона закрила дно. 
Кидаємо туди часник (і чорний перець, якщо використовуєте).

Доки готується часник, ріжемо на великі шматки цибулину (на 4 частини), 
моркву. Коли часник набув золотавого кольору, кухню заповнив його 
пряно-солодкий аромат, вкидаємо до нього моркву і цибулю. Готуємо на 
повільному вогні 5–10 хвилин, морква має стати трішки м’якою, але ще 
не зовсім готовою. Поки готується морква і цибуля, «рубаємо» томати 
на великі шматки. Кидаємо томати до овочів, заливаємо  склянкою води, 
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доводимо до кипіння. Додаємо сіль. Накриваємо кришкою і готуємо ще 
10–15 на повільному вогні. Знімаємо каструлю з вогню, збиваємо блен-
дером, доки суп не набуде кремової консистенції. Все. 

Вживати гарячим із запашним хлібом чи навіть грінками, прикрасити 
листочками базиліку. І насолоджуватися. Тут слова будуть зайві, повірте.

Фалафель
Уперше спробувала його в Парижі в місці під назвою «As falafel». Дехто 
по праву вважає його найкращим фалафелем у місті, дехто каже, що 
 і навпроти не гірше й без черги. Не вірте другим. Куштувати фалафель 
у різних містах і місцях — це вже моє кулінарне хоббі, але той, в Маре, 
залишається для мене найсмачнішим. Я спробувала повторити його 
дома — все не те. Але ж і навчилася готувати просто інший смачний 
фалафель. 

Згодом мене стала не влаштовувати одна річ у фалафелі — фритюр. Це 
і кількість спаленої олії, і її запах на всю квартиру, і стояти постійно над 
ним, аби не згорів, і просто «некорисно». Тож згодом я вирішила позбу-
тися усіх цих недоліків і пекти фалафель у духовці. Мої побоювання, що 
він не хрумтітиме, виявилися марними, тож пропоную цей рецепт вам.

Нам знадобиться: 
1 склянка сухого нуту
1 маленька цибулина (чи 1/2 великої)
Жмут зелені (тут за смаком: петрушка, кінза, кріп, тощо — я кидаю 
все, що є, навіть зелену цибулю замість звичайної) 
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2–3 зубчики часнику (можна замінити чайною ложкою сухого чи гра�
нульованого)
1 ст. л. борошна (я пробувала і звичайне пшеничне, і цільнозернове, 
і рисове, і навіть кус�кус... Часом доводиться регулювати кількість, 
якщо маса не триматиметься купи, але почніть із 1 ст. л.)
1 ч. л. солі
1 ч. л. зіри (кумин) — найголовніший інгредієнт після нуту
1/2 ч. л. меленого коріандру (можна і без нього)
1/2 ч. л. чорного перцю,
1/2 ч. л. паприки або червоного перцю, якщо полюбляєте гостре
1 ст. л + 1/2 склянки кунжуту (можна без нього, але я люблю його смак 
і хрумкіт)
Олія для змащення дека

Підготовчий етап (за добу до приготування)
Замочити нут у питній воді на ніч або на добу. Якщо в приміщенні спе-
котно, то поставте в холодильник або змінюйте воду періодично, аби 
нут не закис. 

Увага! Нам потрібна посудина, яка рази в 4 більша за початковий об’єм 
нуту, аби він не «втік». Нут збільшиться в об’ємі приблизно втричі. 

Приготування
Усі інгредієнти (окрім олії і 1/2 склянки кунжуту) засипаємо в блендер і 
перебиваємо до однорідної маси. Маса має бути з крупинками, але без 
великих шматків нуту. 

Вмикаємо духовку грітися на 180 градусів, режим конвекції, якщо є. 



162

Змащуємо деко чи пергамент олією. Формуємо кульки чи котлетки з ну-
тової маси. Тут я експериментую: можу зробити кульки розміру з во-
лоський горіх, а можу зробити такі собі бургери чи котлетки. Обвалюємо 
кульки в кунжуті. Викладаємо на деко — і в духовку хвилин на 20. 

Альтернативно можна готувати і у фритюрі: просто медитувати на нього, 
поки кульки не стануть золотавими. От і все. 

Насолоджуватися самостійно чи із салатом, соліннями, смачним гарні-
ром. Або ж так, як він мені запав в душу: піту змастити хумусом, додати 
січену капусту, моркву, смажений баклажан, власне фалафель, полити 
гострим соусом — смакота!

Хумус
Хумус, здається, я вперше спробувала також у Парижі, адже фалафель 
подавався в піті з хумусом. У місті з таким розмаїттям маленьких ресто-
ранчиків із кухнями різних країн ми якось завітали чи то в турецький, 
чи то арабський заклад. Там ще було повно всілякої смакоти, але й ху-
мус як окрема страва. Я закохалася в цю закуску і вирішила навчитися 
робити її в себе на кухні, що виявилося досить просто. Єдина складність 
може бути в нуті: можна взяти консервований і зекономити собі купу 
часу. Але якщо консервованого нема, то і сухий нас влаштує.

До речі, воду з вареного чи консервованого нуту не виливайте — вона 
згодиться для приготування дуже смачних десертів.

Нам знадобиться:
1 банка консервованого нуту або пів склянки сухого
1 ч. л. зіри (кумину, не плутати з кмином)
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2–3 ст. л. кунжуту
Сіль за смаком
3 ст. л. оливкової олії (і ще для оздоблення)
Сік половини лимона
1 зубчик часнику (за бажанням)
1/4 склянки води

Підготовчий етап (якщо не було консервованого нуту)
Замочуємо нут на ніч чи на добу. Якщо в приміщенні тепло, ставимо  
в холодильник, аби нут не закис. 

Приготування
Воду зливаємо. Заливаємо новою водою і варимо нут впродовж години. 
Через годину перевіряємо на готовність: він має розвалюватися від на-
тискання і бути вже м’яким всередині. Даємо вареному нуту вистигнути.

Доки вистигає нут, беремо пательню і ставимо її на помірний вогонь. 
Висипаємо на неї кунжут і споглядаємо, як білі зернятка поступово ста-
ють золотавими, як приємний запах починає заповнювати кухню. Коли 
кунжут стане ледь коричневим, знімаємо пательню з вогню. 

У чашу блендера (чи якусь вузьку посудину для ручного блендера) вси-
паємо смажений кунжут, зіру, додаємо олію. Гарно перебиваємо все до 
більш-менш однорідної маси. Насправді можна позбутися цього етапу 
і просто використати готову пасту тахіна чи кунжутний урбеч. Але... але 
я люблю цей процес, і така саморобна тахіна з кумином мені смакує 
куди ліпше. І не робить мене залежною від пошуку не завжди доступної 
тахіни.
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Відварений або консервований нут відкидаємо на друшляк чи сито. 
Рідину, в якій він варився, залишаємо (вона зветься аквафаба і зна-
добиться для десерту). До ароматної тахіни в чашу блендера додаємо 
відварений / консервований нут, лимонний сік, часник (за бажанням)  
і воду. Кількість води можна регулювати, обираючи потрібну консистен-
цію. Все гарно перебиваємо до однорідної маси.

А тепер етап естетики! Беремо красиву тарілку, викладаємо на неї аро-
матний свіжий хумус, збризкуємо чи прямо поливаємо оливковою олі-
єю, оздоблюємо спеціями чи зеленню за бажанням. Подаємо з чимось 
хрустким: скибками свіжого хліба, нарізаною паличками морквою, стеб-
лом селери, огірками тощо. 

Ця східна закуска в нас на столі ледь не щотижня, може, навіть частіше. 
Справа в тому, що син, якому зараз два роки, знає, де стоїть консерво-
ваний нут. І хумус — одна з його улюблених страв. Ми про це дізнали-
ся, коли просто залишили якось цю закуску «без нагляду» на столі. Те-
пер, коли син хоче хумус, він просто бере банку нуту, підходить до мене  
і каже: «Мама, бжик-бжик, хумус».

Кокосові меренги без яєць
Був період у моєму житті, коли я хотіла спробувати повністю відмовити-
ся від тваринних продуктів у раціоні. Для мене це зовсім не проблема, 
за виключенням одного моменту: випічка. Як можна пекти без яєць? 
Насправді виявилося, що можна. Різні замінники яйця — від льону до 
печеного яблука — допоможуть зробити ледь не з будь-якого традицій-
ного рецепту веганський. Але такі «яйця» не рятували в десертах типу 
макарун і безе (меренга). 
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Якось я натрапила на черговий веганський рецепт, в інгредієнтах якого 
значилась аквафаба. «Що за абракадабра?» — подумала я тоді. Це те, 
за що я не любила рецепти з американських блогів: незрозумілі інгре-
дієнти. Впродовж якогось часу ця абракадабра, тобто аквафаба потра-
пляла мені на очі доволі часто. Їй приписували просто магічні власти-
вості. Мене наче і печене яблуко влаштовувало, поки я не побачила 
веганські макаруни. «Макаруни без яйця? Як?!» Це був той момент, коли 
я вирішила все ж розібратися, що таке аквафаба. Все виявилося ну 
дуже просто. 

Аквафаба — рідина з консервованого нуту чи бульйон із вареного вдо-
ма. От і вся містика. Не знаю, хто вирішив називати це аквафабою. Але 
відтоді я ту воду не виливаю і таки замінюю нею яйце в випічці й млин-
цях, і навіть у меренгах. 

Перші спроби були невдалими, адже в роботі з аквафабою є важливі 
деталі, як, зрештою, і в роботі з яєчними білками. Із усіма деталями по-
знайомлю, тому гайда готувати!

Нам знадобиться:
120 мл = пів склянки аквафаби (рідина з однієї банки консервованого 
нуту)
1 ч. л. соку лимона (можна замінити яблучним чи винним оцтом)
120 мл = пів склянки цукру
2 ст. л. кокосової стружки (можна і без неї)

Приготування
Включаємо грітися духовку на 100 градусів. Для роботи з аквафабою 
важливо, щоб не було й краплини жиру: ні на міксері, ні в посудині. 
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Беремо посудину, вливаємо туди аквафабу і лимонний сік. Починаємо 
збивати міксером. Збиваємо і дивуємося: як так? Збиваємо до білої стій-
кої піни. Настільки стійкої, що ви не повірите своїм очам! Але тест такий: 
коли перевертаєте посудину, то піна не випадає, а тримається. 

У стійку піну всипаємо цукор і далі збиваємо, доки цукор не розчинить-
ся. За бажанням всипаємо в білу солодку стійку піну кокосову струж-
ку і обережно вимішуємо. Далі на деко з пергаментом чи силіконовим 
килимком для випічки викладаємо невеличкі кульки білосніжної (ко-
косової) маси. Можна використати кулінарний шприц чи надрізаний  
в куточку пакет, але я люблю такі нерівномірні хаотичні форми. 

Ставимо деко в духовку посередині і випікаємо 75 хвилин. Через 75–90 
хвилин (час залежить від розміру меренг) вимикаємо духовку, але ме-
ренги не дістаємо. Злегка відкриваємо духовку і тримаємо меренги до 
повного висихання і вистигання в духовці. 

Далі дістаємо і смакуємо з чаєм. Вони можуть зберігатися в контейнері, 
який щільно закривається. Це важливо, адже меренги можуть відсиріти!

І насамкінець я просто нагадаю про нюанси і опишу вам свої «фейли» 
з аквафабою. 
•	 Одного разу я спробувала збити її одразу з цукром — нічого не ви-

йшло. 
•	 Одного разу спробувала без лимонного соку — це було надзвичайно 

довго!
•	 І одного разу нічого не вийшло: припускаю, що були залишки жиру 

десь на посуді, з яким я працювала. 
•	 Учіться на моїх помилках і хрумтіть легкими, мов хмаринка, смаколи-

ками. 
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Веганський брауні з варіаціями
Вперше я спробувала брауні в київському закладі TGF. І я вважаю, що це 
був найкращий брауні. Це і смак, і естетика: гарячий, з кульками моро-
зива, политий карамеллю. 

Морозиво повільно тане, карамель розтікається у нових непередба-
чуваних візерунках — від цього важко відірвати очі. Це мій об’єкт для 
медитації. Змішані почуття: шкода порушувати цю красу ложкою і вод-
ночас важко втриматися. А скуштуєш — і все, увесь світ зупинився. То-
тальна присутність тут і зараз, насолода поєднанням текстур, темпера-
тур, смаків... Одним словом, якби тоді вже був Інстаграм, то це брауні 
було б у топі. Але Інста тоді не було, а TGF в Києві вже немає. Анічча.

Мої пошуки рецепту ідеального брауні зазнавали невдачі: шоколадні 
кекси і не більше. Від друзів-знайомих, які бували в США, я просила зав-
жди однаковий сувенір: brownie mix. Всипав суху суміш у миску, додав 
яйця і, може, ще щось — ось він, ідеальний брауні. Але ні. Прикрасити 
морозивом, трішки карамелі і жменька фруктів... Коли я приїхала в США 
і мене пригостили брауні, я була трішки розчарована: так, смачний бра-
уні, але просто шматок, завернутий в серветку. Що-о-о? Тоді я знайоми-
ла американських друзів із «моєю версією» брауні: морозиво, карамель, 
фрукти чи ягоди. Годі й казати, відтоді для них брауні — це процес, а не 
просто тістечко. 

Мої пошуки рецепту цього дива були тривалими і тернистими: то це 
просто кекс, то процедура вимагала не тільки часу, а ще і якихось забо-
бонів у вигляді незрозумілих продуктів і приладдя. Зрештою я знайшла 
той ідеальний: взяти всі інгредієнти, перемішати в блендері — і в духов-
ку. Еврика! Рецепт з часом трішки змінювався. І ось він, як є сьогодні. 
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Рецепт розрахований на форму приблизно 20 × 25 см. Якщо вам треба 
більше, то сміливо множте інгредієнти на два. 

Інгредієнти і варіації
100 г чорного шоколаду (бажано 70 і більше відсотків какао)
100–125 г вершкового масла
100 г цукру (можна білого, можна тростинного, можна замінити фіні�
ками і тоді брати їх штук десять, залежно від розміру)
3 ст. л. какао
2 ст. л. пшеничного борошна (можна й цільнозернового, але тоді  
3 ст. л.)
1/2 ч. л. розпушувача
6 ст. л. аквафаби + 1 ч. л. лимонного соку; можна замінити двома за�
печеними яблуками, але це вже інша історія; а можна замінити двома 
курячими яйцями — це класика)
1 ст. л. оливкової олії для змащення форми. 
За бажанням прикраси і додатки за смаком: морозиво, карамель,  
ягоди.

Приготування (з аквафабою)
Збиваємо аквафабу з соком лимона. До речі, це не обов’язково. Але 
якщо ви ніколи не збивали аквафабу і не вірите в те, що це можливо, 
в цьому рецепті можете спробувати і погратися. Бо тут якщо не вдасть-
ся — не біда.

Якщо з фініками замість цукру — фініки очищуємо від кісточок і шкірки. 
Для цього їх треба замочити у воді на деякий час чи обдати окропом, 
щоб шкірка легко відходила. 
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Вмикаємо духовку на 180 градусів для розігріву. У чашу блендера кида-
ємо всі інгредієнти, крім аквафаби: поламаний на невеликі шматки шо-
колад, порізане на шматки масло, цукор, какао, борошно з розпушува-
чем. Збиваємо: шоколад стає дрібнішим, масло перемішується з цукром, 
какао і борошном. Чудовий об’єкт для споглядання!

Коли інгредієнти перемішано, додаємо аквафабу і перебиваємо до 
більш-менш однорідної маси, в якій трапляються шматочки шоколаду. 
Тісто досить густе, і це нормально.

Форму для випічки застеляємо пергаментом і змащуємо оливковою 
олією. Викладаємо у неї масу, розрівнюємо, бажано, щоб висота тіста 
була не більше 2,5 см. Якщо вище, то час випікання треба збільшити на 
2–3 хвилини. 

Але з брауні краще недопекти, ніж перепекти, тож краще більша форма, 
тонший прошарок тіста і менший час випікання, ніж навпаки. Ставимо 
форму з тістом на верхній рівень духовки на 15 хв. Дістаємо з духовки  
і даємо вистигнути. 

Ще гарячий брауні на вигляд буде сируватим: він наче рухається всере-
дині форми. Це нормально, так і має бути. Перетриманий в духовці — це 
вже не брауні, а щось шоколадне. Даємо йому пару хвилин вистигнути, 
щоб можна було різати на шматки. Ще гарячий, всередині він буде рід-
куватим.

Смакувати брауні бажано теплим чи трішечки розігрітим. За бажанням — 
з кулькою морозива, политим солодким соусом чи карамеллю. Можна 
брауні нічим не прикрашати: насолоджуватися чистим смаком шокола-
ду, приємною текстурою, що наче тане в роті. Він дуже солодкий. Цей 
смак можна підсилити чимось так само солодким чи зіграти на контр-
асті — із філіжанкою гіркуватої чорної кави. Брауні — це  шоколадна 
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магія. Це як мантра, і замінити цю назву на «шоколадне тістечко» не 
повертається язик і не піднімається рука: ефект уже не той. 

Бонус: солона карамель
Цей рецепт обов’язково має бути тут! Приховувати його від людей — 
це порушити дхарму! Я готова бути проповідником домашньої солоної 
карамелі: максимум 10 хвилин часу, мінімум інгредієнтів, жодних кон-
сервантів (ну, за винятком цукру). Плюс доступний веганський варіант 
без викрутасів. Усього 10 хвилин. А це означає, що поки печеться брауні, 
можна сміливо братися за карамель. 

Нам знадобиться: 
1 склянка вершків 20–30 % жирності (або кокосових для веганського 
варіанту)
1 ч. л. ванільного екстракту (чи пакетик ванільного цукру)
1 склянка цукру
6 ст. л. води
1 ч. л. соку лимона (не обов’язково)
1 ч. л. морської солі (можна і звичайну сіль, але «вже не те»)
Ківш, в якому будете варити карамель

Приготування
Додаємо ванільний екстракт чи ванілін до вершків. Перемішуємо. У ківш 
висипаємо цукор, заливаємо водою, додаємо лимонний сік, ставимо на 
повільний вогонь. Лимонний сік для того, щоб запобігти кристалізації 
цукру. Також важливо не перемішувати карамель, поки вона вариться. 
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Ви просто спостерігаєте, як цукор поступово змінює свій колір на, та-
дам, карамельний! 

Нюанс: у ковші карамель може виглядати темнішою, ніж є насправді. 
Щоб перевірити справжній колір карамелі, крапніть її на щось біле: 
тарілку чи листок паперу. А можна просто одразу робити більш темну 
карамель. Коли колір вас влаштовує, знімаємо з плити. У ще гарячу ка-
рамель вливаємо вершки, постійно помішуємо, доки карамель не при-
пинить булькання. Уважно: карамель дуже парує, тож будьте обачні, не 
обпечіться! Додаємо морську сіль, перемішуємо, переливаємо в банку 
з кришкою. Ось і все. Ідеальний карамельний соус до всього! А вже і 
брауні майже готовий! Якщо ви вживаєте коров’яче молоко, то все ж 
спробуйте якось зробити веганський варіант. Це щось неймовірне! 

А тепер саме час ділитися: розказуйте всім довкола, як же це легко — 
карамель дома. І смакуйте! Поливайте морозиво, штруделі, бісквіти. Та 
що вже там! Їжте просто ложкою з банки! Спостерігайте, як все довкола 
стає трішки спокійнішим і повільнішим. Помічайте життя.

Нехай куштування і приготування смачної їжі для себе, гостей  
чи родини стане для вас невеличкою подорожжю. Тут ви можете 

ступати по описаному маршруту, а можете від нього відійти,  
додати трішечки себе: якусь приправу, спецію чи щось, що в той  

момент вам підказує серце. Адже це ваша подорож,  
навіть якщо ви користуєтеся чиїмось гідом. 

Отримайте від цього процесу ще більше насолоди. Нехай ця подо�
рож стане медитацією, спогляданням: відчувайте кожен свій рух, 

помічайте запахи, зміну кольорів і текстур, непостійність всього. 
Відчувайте вдячність: ви маєте можливість готувати, куштувати, 

пригощати і насолоджуватися. Дихати. Ділитися. Жити. 
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ОЛЕНА 
ТІТОВА

Інструктор Ваджра йоги
milagros729@gmail.com, FB titova.olena

Смачна їжа дарує чудовий настрій. З дитинства найсмач-
ніша їжа в мене асоціюється з літнім відпочинком у бабусі, 
простими стравами — борщ, салат з домашніх помідорів  
і огірків, пиріжки з капустою, суп. Саме там, на полтавській 
землі, все має якийсь особливий присмак, з ароматом літа, 
свободи і щастя.

Згодом я відкрила для себе тайську кухню. Після весіл-
ля ми поїхали до Паттаї, і з того часу любов до цих страв 
зі мною назавжди — суп Том Ям, салат Сом Там, рис по-
тайськи, безліч морепродуктів, місцеві фрукти — анана-
си, лічі, манго, рамбутани... Це було неймовірно — стільки 
смачного щодня і незабутні враження від культури! Тайці, 
прямо як Ваджра йоги, — не поспішають, насолоджуються 
життям в кожній його митті, живуть із задоволенням, а ще 
вони нерідко сплять на робочому місці!

З приготуванням їжі в мене складається по-різному. Якщо 
є натхнення, знаходжу гарний цікавий рецепт, люблю чіткі 
інструкції. 
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Раніше мені було шкода часу на це заняття, та згодом, коли з’явилася 
сім’я, я відчула: на столі має бути власноруч, з любов’ю приготоване 
щось смачненьке. 

Завдяки йозі прийшли відповіді на фундаментальні питання про сенс 
людського життя, нашу природу, про те, як зберегти здоров’я, секрети 
щастя. Практикуючи Ваджра йогу, починаєш отримувати задоволення 
від звичайнісіньких речей, як-то: сімейні прогулянки, виховання дітей, 
домашні справи, — і просто від того, що ти є у своєму житті. 

Яблучний пиріг
Цей пиріг завжди до сімейного святкового столу печуть моя мама та 
її сестра, моя хрещена. Він легкий і, якщо їсти свіжим, ще й приємно 
хрусткий завдяки збитим білкам, що так ніжно вкривають яблука.

Приготування
Перше тісто: три жовтки розтираємо з 1 склянкою цукру. Додаємо 4 сто-
лові ложки сметани (15–20 %), розтираємо до білого кольору. 1/2 чайної 
ложки соди гасимо оцтом (1 чайна ложка оцту) або беремо половинку 
лимона. 

Друге тісто: борошно просіюємо тричі. 200 грамів вершкового масла 
(або маргарину) розтираємо з трьома склянками борошна (1 склянка = 
185 грамів). Масло має бути трохи розтопленим, розтертим руками. 

З’єднуємо два тіста ложкою — виходить м’який коржик. Можна покласти 
тісто в холодильник на 10 хвилин. Беремо яблука, краще антонівку, вони 
мають бути спілими. Чистимо від шкірки та серцевинок. Можна побриз-
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кати лимонним соком. Лист для випікання змащуємо вершковим мас-
лом (чи маргарином), посипаємо борошном. Викладаємо тонкий шар 
тіста. Зверху – яблука половинками чи крупними шматками, нарізаною 
частиною донизу. Шість білків збиваємо з однією склянкою цукру, цукор 
слід всипати поступово. Щоб краще трималося — додаємо чайну ложку 
лимонного соку і накладаємо масу ложкою зверху на яблука. Розігріва-
ємо духовку до 200 градусів, випікаємо 30–40 хвилин до готовності!

Наступною стравою нас пригощала сестра мого батька, Свєточка (саме 
так її всі в нашій родині називають), вона та її родина вже давно мешка-
ють в Італїї. Це дивовижна людина, надзвичайно красива, завжди усміх-
нена, добра, мудра і терпляча. Такі, як вона, зустрічаються дуже рідко,  
і це щастя бачити такий приклад у житті. 

Омлет по-італійськи
Такий сніданок ви приготуєте за кілька хвилин, обожнюю швидкі ре-
цепти! Два яйця змішуємо з невеликою кількістю молока, гарненько 
збиваємо виделкою. Розігріту пательню змащуємо оливковою олією, 
виливаємо на неї масу. Смажимо кілька хвилин (має бути така консис-
тенція, щоб можна було лопаткою перегорнути омлет, слідкуйте, щоб не 
пригорів і лишався м’яким). Викладаємо зверху на омлет два шматочки 
тостерного плавленого сиру у квадратних скибочках і накриваємо їх по-
ловинкою омлету (виходить форма півмісяця), смажимо ще хвилинку, 
доки сир не розплавиться. Подавати одразу, гарячим!

Бажаю насолодитися смаком цих чудових страв.  
Нехай у вашому домі завжди панують любов, щастя і затишок!
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ВАЛЕРІЯ 
ЛИННИК

Практик та інструктор Ваджра йоги,  
який обожнює співати, танцювати,  
готувати і їсти, спати і бадьорувати,  
наділяти своєю увагою різноманітні  
прояви життя самостійно або в компанії любих друзів
valerie.lynnyk@gmail.com, FB Valerie Lynnyk
Привіт, любий читачу!

Я хочу поділитися з тобою тим, що приносить мені насо-
лоду в повсякденному житті.

ГЛАВА 1. «Холостяцьке кубло»

Я народилася в місті Києві й прожила в ньому (на час 
написання цього тексту) 95 % відсотків свого життя. Моя 
мама виросла в сім’ї інтелігентів, де не надавали великого 
значення кулінарії. Коли вона одружилася з моїм батьком, 
який виріс у великій хазяйновитій родині, де люди вміли 
буквально вирощувати собі їжу і тваринного, і рослинного 
походження, обробляти продукти, готувати із них смачнез-
ні страви і насолоджуватися ними, їй довелося навчитися 
готувати не гірше від свекрухи. Хвала мамі — вона досяг-
ла шалених успіхів у кулінарії і своїм прикладом навчила, 
що готування їжі — це доволі легко. На додачу до маминої 
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 науки була ще й татова: він міг із будь-якого набору інгредієнтів, які 
були в хаті, створити щось настільки смачне, що словами не переказа-
ти. Так він навчив мене імпровізувати. Отже, любов до смаколиків була 
притаманна мені, скільки себе пам’ятаю. Напевно, людям мого поколін-
ня, а саме тим, чиї бабусі пережили війну і голод, знайомий принцип, 
що смачно і достоту нагодувати дитину — то є найперший і найголовні-
ший прояв любові. До того ж «не можна нічого залишати на тарілці»!

Ці два принципи подарували мені згодом не лише смак до різноманіт-
них страв, а й звичку залишати тарілку чистою, зайву вагу, друге під-
боріддя і підліткову невпевненість. Останні з названих привели мене 
на заняття йогою, тож зіграли свою важливу роль на моєму шляху. Зре-
штою, після десяти років практики йоги і навіть трьох років інструк-
торської діяльності до мене почали на практиці доходити слова про 
серединний шлях, і передовсім — у побуті (бо більш ніде мене немає, 
якщо розібратися).

Годі слів. Перший рецепт, який я вам пропоную, присвячений моїй 
справжній, перевіреній часом любові – італійській пасті. У моєму по-
буті, особливо в холостяцькому, свіжо відварена в підсоленій воді пас-
та, змащена вершковим маслом або звичайнісінькою сметаною, — то  
є повноцінна і самобутня страва, варта уваги і місця в шлунку. Нижче 
я наведу рецепт, який потребує натхнення і хвилин 30–40 вашого часу.

Паста з овочами в білому соусі
Обов’язкові інгредієнти (на дві персони)
140 г пасти (макаронні вироби вашої улюбленої форми, в сухому ви�
гляді)
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1 крупна ріпчаста цибулина або дві маленькі
1 крупна морквина або дві маленькі
300 г свіжого кабачка 
150 г сметани 15–20 % жирності 
50 мл рослинного масла для смаження
1 ч. л. солі 
Чорний мелений перець — за смаком

Необов’язкові інгредієнти
50 г м’якого або твердого плавленого сиру
30 г пармезану
2–3 гілочки свіжого кропу
Дрібка сухого орегано

Приготування
Оскільки соус потребує більше часу для приготування, починаємо з 
нього. Готуємо інгредієнти: чистимо цибульку і моркву, якщо в кабачка 
груба шкірка, то її також зчищаємо.

Беремо пательню (вашу робочу, улюблену), розігріваємо її, наливаємо 
олію, щоб нагрілася, і, якщо вам подобається аромат орегано, додаємо 
дрібку цієї висушеної рослинки в розігріту олію. 

Коли нагрілася, зменшуємо вогонь під пательнею до мінімального. 
Дрібненько нарізаємо цибульку (якщо важко зробити дрібно, наріжте 
четвертинками кільця) і відправляємо її на пательню, хвильку-дві ви-
мішуємо з олійкою, стежимо, щоб вона не темнішала (якщо бачите, що 
темнішає — то жару забагато, заберіть пательню з вогню або зменште 
вогонь на кілька хвилин).
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Залишаємо цибулю грітися в олії і натираємо моркву на терці великого 
калібру, після чого відсилаємо її до цибульки, перемішуємо і на деякий 
час додаємо жару. Не відходячи, мішаємо і стежимо, щоб інгредієнти не 
темнішали. 

Коли вся маса нагріється, знову зменшуємо вогонь на мінімум і беремо-
ся до кабачка. Його треба подрібнити, як моркву, на терці, або ж ножем 
на дрібні кубики. Подрібнений кабачок відправляємо до цибулі з морк-
вою і знову додаємо на деякий час вогню і помішуємо, не відходячи, 
щоб наші інгредієнти не підгоріли і не всохли. 

Кабачок має віддати воду. Слідкуємо за рідиною, доводимо до кипіння, 
додаємо сіль і мелений перець за смаком, зменшуємо вогонь на міні-
мум, залишаємо без кришки, щоб випарувати зайву вологу. 

Поки тушкуються наші овочі, для приготування пасти набираємо в ка-
струльку чистої водички 1,5–2 літри, ставимо грітися, додаємо одну чай-
ну ложку солі. Поки чекаємо на кипіння, накидаємо оком на овочі, щоб 
ті не підгоріли. Далі в киплячу воду насипаємо макаронні вироби. 

Вперше, коли мене познайомили із цим рецептом, ми готували пасту 
у вигляді «метеликів». Якщо ви такий самий затятий прихильник пас-
ти, як і я, то ви вже точно знаєте свій улюблений вид і, звісно, можете 
використати саме його. Крім «метеликів», я пробувала цей рецепт із 
такими видами пасти: тальятеле, пенне, спагеті. З усіма дуже смачно. На 
упаковці пасти найчастіше вказано час варіння до стадії «аль денте» 
і до стадії повної м’якості. До якої стадії варити — справа хазяйська,  
я надаю перевагу «аль денте» незалежно від того, до якого соусу готую.

Паста вариться в середньому хвилин 6–8, поки вона тим зайнята, знову 
переключаємо увагу на соус (якщо любите кріп і маєте його, то саме час 
його подрібнити і додати до овочів), беремо сметанку і додаємо її до 
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наших овочів. Знову можна дати трошки більше вогню, щоб сметанка 
швидше нагрілася. Коли вона нагріється, буде видно бульбашки. Щой-
но підуть бульбашки — соус готовий. Далі ви можете додати плавлений 
сир. Якщо він м’який, то дві чайні з великими купками ложки, якщо він 
твердий, то приблизно 50 грамів подрібнюємо на терці та додаємо до 
соусу, ще трішки помішуємо, поки сир не розчиниться повністю. Вими-
каємо вогонь, залишаємо.

Коли паста готова, відкидаємо її на друшляк і даємо добре стекти, але 
не даємо застигати. Із друшляка відправляємо пасту просто до соусу  
в пательню (якщо там достатньо місця) або в зручній ємності змішуємо 
пасту з соусом, розкладаємо по тарілках (можна ще присипати тертим 
пармезаном) і з насолодою їмо.

ГЛАВА 2. «Роман з духовою шафою»

Нещодавно я вперше взяла шлюб, і, хоча мені вже здавна кортіло справ-
жніх стосунків, велика частина подружнього життя стала для мене ціл-
ковито новою наукою, такою собі terra incognita. Також, оскільки шлюб 
мій пов’язаний із переїздом до іншого міста в іншій країні, втікати до 
звичних і любих мені дружніх посиденьок десь у добре знайомих за-
тишних куточках — наразі опція недоступна. Тому доводилося і досі до-
водиться шукати застосування своїм силам і здібностям у нових умовах.

Із цікавістю й захопленням іноді вдається спостерігати, як життєва 
енергія знаходить вихід і творче застосування навіть у скромній фізич-
ній площі незнайомої (відносно) квартири.

Я це все до чого? Коли хата мала, витяжки на кухні нема й провітрити 
приміщення — справа кількох годин, щоб не пропахтіти власне житло 
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цибулькою, часником, смаженими дерунчиками, тушкованими овочами 
і тому подібним, виходом є духова шафа.

Далі пропоную рецепт пирога, який до смаку дуже багатьом.

Штрудель зі шпинатом і сиром
Вихід — 4 «батони» вагою десь по 600–700 грамів.

Обов’язкові інгредієнти
Для начинки:
1 кг свіжого шпинату (або 800 г замороженого подрібненого)
500 г домашнього сиру (можна також використовувати сири: адигей�
ський, фета, фетаска, данвайт, гауда, сулугуні, бринза, пармезан  — 
по суті, ваш улюблений сир і поєднання сирів);
400–500 г цибулі ріпчастої
100 г вершкового масла для тушкування начинки
1 ч. л. солі
Перець чорний мелений — за смаком

Для тіста
400 г сметани 15–20 % жирності
400 г пшеничного борошна вищого ґатунку

Приготування
Починаємо з начинки. Якщо у нас свіжий шпинат, то ми його миємо і 
складаємо на друшляк, щоб стік. Кіло свіжого шпинату — то ціла кухонна 
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мийка з купою. Не лякаймося, там вода і повітря утворюють основний 
об’єм. Митий шпинат треба добре подрібнити, і тут краще не поспішати 
і зробити всю роботу ножем, бо блендер подрібнить настільки дрібно, 
що шпинат одразу віддасть весь сік, який доведеться випарувати. За-
галом нема в тому нічого страшного, але, якщо вже ми роздобули сві-
женьке хрумке листя, я наполягатиму, щоб ми зберегли частку вологи  
в непорушених лезом волокнах.

Далі ми чистимо цибульку і нарізаємо її дрібненько. Подрібнену цибу-
лю відправляємо на пательню з розтопленим вершковим маслом (спо-
чатку розтоплюємо 50 грамів масла), стежимо, щоб цибуля не темніша-
ла сильно, можна дати їй обсмажитися до золотистого кольору й тоді 
зменшити жар під пательнею і дати цибульці розм’якшитися. До напів-
готової цибулі додаємо подрібнений шпинат. Якщо за об’ємом шпинату 
забагато, додавати треба порційно, він дуже швидко віддаватиме воло-
гу і втрачатиме об’єм. 

Тим часом можна додати на пательню другу половину вершкового мас-
ла. Не варто відходити від пательні далеко! Краще помішувати і стежити, 
що ніщо не всохло і не підгоріло. Коли весь шпинат опиниться на па-
тельні й побачимо однорідну масу начинки, нам залишиться лише ви-
парувати зайву вологу (начинка має залишитися соковитою, але самого 
соку на дні ми не залишаємо).

Поки наша начинка за найменшого жару під пательнею віддає зайву 
вологу, ми можемо зайнятися тістом. У зручну велику миску кладемо 
всю сметану і до неї порційно просіюємо борошно. Кожну порцію бо-
рошна змішуємо зі сметаною до отримання рівномірної маси. Поки тіс-
то ще рідке, для вимішування зручніше використовувати кулінарну ло-
патку. Додавати борошно треба доти, доки тісто не почне відставати від 
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рук. На моїй практиці виходило так, що маса борошна майже тотожна 
масі сметани. 

Готове тісто розділяємо на чотири рівні частини. Беремо панівку, на 
якій випікатимемо, ставимо десь поруч, щоб на око приміряти розката-
не тісто.

ВАЖЛИВО! Перш ніж сформувати наші штруделі, слід дати начинці тро-
хи охолонути.

Тоді беремо першу чверть тіста і розкатуємо у формі, близькій до прямо-
кутної (ширина розкатаного тіста має бути трошки меншою за ширину 
нашої панівки, а довжина — довільна (буде залежати від того наскільки 
тонко ми розкатаємо тісто), підсипаючи борошна на робочу поверхню  
і на саме тісто, щоб не липло. Завтовшки тісто має бути приблизно 3 мм 
(товще — буде грубо, тонше — буде занадто тонко і важко буде оперу-
вати ним до випікання).

ВАЖЛИВО! Коли ми розкатали тісто, кладемо його на робочій поверхні 
так, щоб воно було розвернуте до нас шириною (як килимок для йоги, 
коли ми збираємося його скатати), під дальню від нас половину тіста 
треба вже зараз підстелити шматок щільної фольги або щільний чистий 
гладенький пластиковий пакет (я використовую або фольгу, або новий 
пластиковий «файл»).

Змащуємо поверхню розкатаного тіста начинкою, по краях з усіх боків 
залишаємо чисте тісто приблизно 2–3 см завширшки. Товщина начинки 
в мене виходила десь пів сантиметра. Коли тісто змащене, починаємо 
скручувати його в штрудель (так само, як килимок для йоги, тільки обе-
режніше), за напрямком — від себе. Таким чином, скручений штрудель 
опиниться на фользі чи на пластику, які були в нас підстелені під тісто. 
По бокових краях заліплюємо тісто, щоб начинка не «втекла». За до-
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помогою підстеленої фольги чи пластика транспортуємо штрудель на 
панівку (її можна змастити тонким шаром масла або присипати борош-
ном, щоб готові пироги легко відставали).

Так само, як перший штрудель, готуємо решту, розміщуємо на панівці й 
відправляємо до попередньо розігрітої до 200 градусів духової шафи. 

До повної готовності випікати треба 30 хвилин (для себе я ставлю тай-
мер на 25 хвилин і дивлюся на колір тіста кожних п’ять хвилин, воно 
має підрум’янитися). 

Готові штруделі витягаємо з духової шафи і даємо їм охолонути. Коли 
вони такої температури, що вам не гаряче торкатися їх руками, можете 
нарізати і ласувати. Смачного!

Цибулевий пиріг
Як на мене, рідкісна нямка!

Обов’язкові інгредієнти
Для тіста:

1 склянка пшеничного борошна вищого ґатунку
125 г вершкового масла
3 ст. л. сметани 15–20 % жирності
0,5 ч. л. солі
0,5–1 ч. л. меленого чорного перцю

Для начинки:

850 г ріпчастої цибулі
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75 г вершкового масла
4 курячих яйця
250 мл сметани 15–20 % жирності 
1 ч. л. цукру
1 ч. л. солі

Приготування
Починаємо із тіста, бо йому треба дати час на охолодження в холодиль-
нику. Одразу ж обираємо собі зручну миску для вимішування. Беремо 
125 г вершкового масла, нарізаємо кубиками, щоб воно швидше нагрі-
лося до еластичної консистенції, кладемо в миску. Коли масло стало 
м’якшим, додаємо 3 столові ложки сметани і виделочкою розтираємо 
масло зі сметаною. 

Коли отримали більш-менш однорідну масу, починаємо додавати про-
сіяне борошно і змішувати інгредієнти. Спочатку змішувати зручніше 
інструментом (виделкою або лопаткою), щоб руки лишалися чистими. 
Додаємо борошно до тіста доти, доки воно не стане цупкеньким (але ще 
доволі еластичним), щоб відставало від рук. Готове тісто кладемо в кон-
тейнер, закриваємо кришкою і ставимо у холодильник на 1,5–2 години.

Далі беремося за цибулю. Очищуємо її, нарізаємо півкільцями (не дуже 
тонко, десь приблизно 3–4 мм). Гріємо пательню, даємо на неї грамів 
40 вершкового масла. Щойно пательня нагріється, зменшуємо жар на 
мінімум, бо наша цибулька не повинна підсмажитися! 

На маленькому вогні тушкуємо цибулю, коли на пательні опиниться по-
ловина цибулі, додаємо ще десь 35 г вершкового масла, продовжуємо 
тушкувати. Коли цибулька вся буде в пательні, трохи підсолюємо і дода-
ємо 1 чайну ложку цукру. Якщо вам до вподоби аромат і гіркота чорного 
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меленого перцю, додайте 1 чайну ложку, а може, й півтори, але якщо ви 
не фанат, то можна обійтись і без нього.

Коли цибуля в пательні стане м’якою, пора вимикати вогонь і залишати 
її трохи охолонути. 

Приготуємо собі зручну поверхню для роботи з тістом, присипаємо її 
злегка борошном. Коли минув необхідний час (1,5–2 години), дістаємо 
з холодильника тісто і розминаємо його в долонях, формуємо «коло-
бочком» і починаємо розкочувати його відповідно до форми, в якій 
випікатимемо (коло, еліпс, прямокутник). 

Площа тіста має вийти такою, щоб вкрити дно форми, обліпити її стінки 
і «виглянути» поверх стінок ще сантиметрів на 5–7. Досягнувши бажаної 
форми і площі тіста, обережно переносимо його у форму, ніжно встеля-
ємо дно і сторони так, щоб тісто повторювало обриси форми (без про-
галин по куточках). Обідок тіста поки що залишаємо назовні.

Далі готуємо решту інгредієнтів для начинки, так званої заливки. Бе-
ремо зручну мисочку для збивання. У неї додаємо чотири сирих яйця, 
1 чайну ложку солі й збиваємо блендером або, якщо блендера нема, 
вінчиком. Далі до збитих із сіллю яєць додаємо 250 мл сметани і добре 
змішуємо.

Тепер у нашу форму для випікання (заздалегідь вистелену тістом) ви-
кладаємо цибульку, розрівнюємо її обережно, щоб не пошкодити ціліс-
ність тіста, після цього додаємо до форми заливку. Обідок тіста, який 
був ззовні, обережно вкладаємо (зі складочками) зверху начинки. Від-
правляємо пиріг до духової шафи, заздалегідь розігрітої до 200 граду-
сів, випікаємо 30 хвилин. Коли пиріг буде готовий, краще дати йому час 
охолонути, перш ніж ласувати. Смачного!



188

Наступна страва для таких само палких шанувальників шоколаду, як я.

Шоколадний фондан
Інгредієнти
80 г темного шоколаду 70 % 
50 г вершкового масла
30 г борошна
2 курячих яйця
2 ч. л. какао�порошка
30 г цукру

Приготування 
Почнемо з того, що одразу поставимо духову шафу грітися до 200 граду-
сів, бо коли ми приготуємо тісто, вона має вже «чекати» на нього. Далі 
ми робимо водяний огрівник, на якому розтоплюємо шоколад і мас-
ло, впевнюємося, що досягли рівномірної консистенції. Яйця із цукром 
збиваємо блендером і обережно вмішуємо яйцево-цукрову піну до шо-
коладно-масляної суміші. Потім до всього цього просіюємо борошно і 
ніжно вмішуємо його вінчиком. Тісто готове!

Для випікання нам знадобиться порційна форма. Я використовую си-
ліконову. Перед тим як залити тісто до формочок, кожну з них мож-
на трошки присипати порошком какао, щоб потім готові фонданчики 
легше виходили. Розливаємо тісто і одразу відправляємо до розігрі-
тої духової шафи. До готовності нашої смакоти має пройти 5–7 хвилин. 
Практична порада: після трьох хвилин випікання я спостерігаю за фон-
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данами, щоб вони не перепеклися. Вони готові в той момент, коли всі 
«піднялися» і на поверхні одного з них з’явилися тріщинки.

Виймаємо фондани із печі, даємо охолонути до приємної теплоти, а тоді 
смакуємо!

ГЛАВА 3. «Найкраще придане»

Ліричний відступ. Почавши сімейне життя, я стала готувати смачно  
і різноманітно, з натхненням. Зараз пройшло трошки менше року сімей-
но-кулінарного життя, і, звернувшись до мами по рецепти сто-п’ятсот 
разів протягом цього часу, я із великою радістю усвідомила, що такий 
кулінарний спадок — це найкраще придане. Дякую, батьки і прабатьки!

Соте з баклажанами
Уперше в житті і довгий-довгий час ми називали цю страву «сете»,  
а тоді – «тесе», наче це набір займенників: те, се… Насправді, назва по-
ходить від французького слова sauté, що означає «обсмажувати» та 
«підстрибувати на місці», тобто загалом це спосіб приготування обсма-
женням і жвавим перемішуванням.

Тож інгредієнти:
2 середні ріпчасті цибулини
2 середні морквини
2 невеликі або 1 великий баклажан
2 невеликі або 1 велика перчина
3 невеличких або 2 великих томати
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0,5–1 ч. л. солі
0,5–1 ч. л. меленого чорного перцю
50 мл  соняшникової / оливкової олії

Приготування
Готуватимемо в сотейнику (або в пательні з високими стінками). Об’єм 
готової страви з нашою кількістю інгредієнтів вийде приблизно 2–2,5 
літра, нам слід враховувати це під час вибору посуду для приготування.

Спочатку миємо і чистимо всі овочі. Дрібнити їх будемо під час приготу-
вання. Гріємо сотейник, наливаємо на дно олію, щоб воно було повніс-
тю змащене. Нарізаємо цибулю не дуже тонкими півкільцями і відправ-
ляємо її в розігрітий сотейник, ретельно перемішуємо цибульку, поки 
вона гріється (маємо не дати їй засмажитися, але трохи підрум’янитися). 

Зменшуємо вогонь під сотейником на мінімум і переходимо до нарізан-
ня моркви кільцями, також не дуже тонкими (приблизно 3–4 мм). Пус-
каємо нарізану моркву до сотейника, перемішуємо із цибулею і впев-
нюємося, що всі інгредієнти змащені олією, якщо ні — додаємо трохи 
олії і, так само ретельно перемішуючи, обсмажуємо моркву до легкого 
рум’янця. Переходимо до нарізання баклажанів. Їх нарізаємо кубика-
ми приблизно 1,5 × 1,5 — 2 × 2 см, нарізані одразу пускаємо до сотейника, 
додаємо вогонь під ним, жваво і ретельно перемішуючи, обсмажуємо 
(якщо в сотейнику сухувато, треба додати трохи олії).

Коли баклажани трохи обсмажаться і добре нагріються, саме час посо-
лити страву, дайте для початку пів чайної ложки солі, перемішайте, тоді 
баклажани почнуть віддавати у сотейник свій сік, із ним всі інгредієнти 
знову перемішуємо, зменшуємо вогонь на мінімум і переходимо до на-
різання солодкого перцю. 
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Перчик нарізаємо кільцями, півкільцями або чвертькільцями, не дуже 
тонкими. Відправляємо до сотейника, на цей час там вже має бути ба-
гато соку, тому перець у нас не обсмажується, а одразу тушкується, до-
давати жару і олії не потрібно.

Переходимо до нарізання томатів. З подрібненням томатів у цій страві 
багато свободи: по-перше, їх можна чистити від шкірки або ні, за вашим 
бажанням, по-друге, їх можна нарізати великими шматками, середніми, 
маленькими або навіть змолоти у блендері до стану пюре.

У будь-якому разі подрібнені томати додаємо до сотейника, знову все 
перемішуємо, доки не побачимо, що сік страви кипить, тоді зменшуємо 
вогонь до мінімуму.

Тепер настав час додати другу половину солі, якщо на ваш смак вона 
потрібна, також можна припорошити меленим чорним перцем. Далі на-
криваємо страву кришкою і даємо їй потушкуватися хвилин 10–15.

Ще пара нюансів: 
•	 якщо в інгредієнтах недостатньо фруктози, наприкінці приготування 

можна додати 0,5–1 ст. л. цукру (на ваш смак);
•	 якщо у вас є улюблені прянощі для овочів, додайте їх одразу до олії, 

ще до обсмаження цибулі (але якщо ви готуєте страву вперше, ре-
комендую не додавати жодних прянощів, бо страва багата смаками  
і ароматами сама по собі);

•	 у теплі пори року страва найкраще смакує холодною із вашим улюб-
леним хлібом або гарніром.

Ласуйте, поки у вас є це тіло!



Ось такі рецепти та історії ми зібрали для вас. Сподіваємося, було 
цікаво читати, і ви вже збираєтеся усвідомлено готувати та смаку�
вати в хорошій компанії.

Будемо вам раді на заняттях йогою, лекціях, семінарах, а можливо, 
зовсім скоро ми зустрінемося за одним столом або будемо разом по�
дорожувати!

Бажаємо здоров’я, миру та любові! Хай життя буде усвідомленим та 
смачним!

www.ukryoga.com
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