
Vegistar 
Η συντόμευση για πιο υγιεινά γεύματα
και ευκολότερη προετοιμασία φαγητού.

Συλλογή συνταγών



Vegistar 
Προετοιμάστε υγιεινά σπιτικά γεύματα γρήγορα
και εύκολα με αποφλοιωτή DUO και κόπτη Vegistar!
Λείπεις χρόνος για να ετοιμάσεις φρέσκα και υγιεινά σπιτικά μαγειρεμένα γεύματα; Η 
χρονοβόρα προετοιμασία λαχανικών και φρούτων σας αποθαρρύνει από το 
μαγείρεμα; Τότε η αγορά του Vegistar ήταν μια εξαιρετική επιλογή!
Ένα δυνατό και ανθεκτικό δίδυμο αποφλοιωτή φρούτων και λαχανικών μειώνει στο 
μισό τον χρόνο προετοιμασίας φρέσκων λαχανικών και φρούτων και δημιουργεί υγιή 
και ελκυστικά πιάτα 2 φορές πιο γρήγορα!

Πίνακας Περιεχομένων

Zoodles: πώς να προετοιμάσετε ζυμαρικά κολοκυθάκια    
Μακαρόνια κολοκυθάκια με σπιτικό Πέστο       
Ζυμαρικά κολοκυθάκια με κοτόπουλο       
Ζυμαρικά κολοκυθάκια με λεμόνι       
Ασιατικό μπολ ουράνιου τόξου                    
Ζυμαρικά καρότου Primavera       
Πικάντικο συνοδευτικό καρότου       
Κοτόπουλο με κολοκυθάκια και Πέστο        
Ελαφριά ασιατική σαλάτα                              
Ζυμαρικά κολοκυθάκια με αυγά 
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Λείπεις χρόνος για να ετοιμάσεις φρέσκα και υγιεινά σπιτικά μαγειρεμένα γεύματα; Η 
χρονοβόρα προετοιμασία λαχανικών και φρούτων σας αποθαρρύνει από το 
μαγείρεμα; Τότε η αγορά του Vegistar ήταν μια εξαιρετική επιλογή!
Ένα δυνατό και ανθεκτικό δίδυμο αποφλοιωτή φρούτων και λαχανικών μειώνει στο 
μισό τον χρόνο προετοιμασίας φρέσκων λαχανικών και φρούτων και δημιουργεί υγιή 
και ελκυστικά πιάτα 2 φορές πιο γρήγορα!

ΖΟΥΝΤΛΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΟΛΟΚΥΘΕΝΙΑ ΝΟΥΤΛΣ

Συστατικά: Οδηγίες:
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Βιολογικά κολοκυθάκια, 
αποφλοιωμένα

Το μυστικό για να φτιάξετε ζυμαρικά κολοκυθάκια 
είναι να μην τα μαγειρέψετε για πολύ καιρό. Τα 
μαγειρεύετε ή τα ψήνετε αρκετά για να 
μαλακώσουν.
Στο φούρνο μικροκυμάτων:
Ζεσταίνουμε τα κομμένα κολοκυθάκια σε ένα 
σκεπασμένο μπολ για φούρνο μικροκυμάτων για 
1 λεπτό. Εάν η μερίδα είναι μικρότερη, 
θερμαίνετε για 30 δευτερόλεπτα και παρατείνετε 
το χρόνο ανάλογα, για να αποφύγετε το 
υπερβολικό ψήσιμο.
Ψήσιμο σε τηγάνι:
Roήστε τα κομμένα κολοκυθάκια σε ένα τηγάνι 
σε μέτρια φωτιά, χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο ή 
βούτυρο γκι. Roήστε το για 1-2 λεπτά με συνεχή 
ανάδευση, ή μέχρι να μαλακώσουν όσο θέλετε.
Μαγείρεμα:
Βάζουμε τις χυλοπίτες κολοκυθιού σε βραστό 
νερό και μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά. Διοχετεύω.
Ψήσιμο:
Βάλτε τις χυλοπίτες κολοκυθιού στο ταψί και 
αλατίστε τις. Bήνουμε για 10-15 λεπτά στους 90 
° C.



ΚΟΛΟΚΥΘΕΝΙΑ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΠΙΤΙΚΟ ΠΕΣΤΟ 4 20 10

Συστατικά: Οδηγίες:

μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:

λεπτά:
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Ζυμαρικά:
230 γραμμάρια μακαρόνια ολικής 
αλέσεως
1 μεγάλο βιολογικό κολοκυθάκι, 
αποφλοιωμένο και κομμένο σε 
λωρίδες με το Vegistar
Πέστο:
2/3 φλιτζάνι καρύδια
4 φλιτζάνια ντοματίνια
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1/4 φλιτζάνι λιαστές ντομάτες σε 
λάδι, στραγγισμένες
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1-2 κουταλάκια του γλυκού χυμό 
λεμονιού
1/4 κουταλάκι του γλυκού κόκκινη 
πάπρικα
1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1 πρέζα μαύρο πιπέρι
Μπαχαρικά:
1/2 φλιτζάνι φύλλα βασιλικού, 
κομμένα σε μικρότερα κομμάτια
1 φλιτζάνι φρεσκοτριμμένη 
παρμεζάνα
1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1. Αφήστε το νερό να βράσει και μαγειρέψτε "al 
dente" μακαρόνια ολικής αλέσεως σύμφωνα με 
τις οδηγίες στη συσκευασία. Διοχετεύω.
2. Κόψτε και πετάξτε το κάτω μέρος και το πάνω 
μέρος του κολοκυθιού. Κόψτε το σε λεπτές 
λωρίδες χρησιμοποιώντας ένα Vegistar. 
Περιμένετε μέχρι τα κολοκυθάκια να αφήσουν το 
περιττό νερό.
3. Roήστε τα καρύδια για περίπου 7 λεπτά, 
ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να μυρίσετε το 
άρωμα. Αφήστε τα και περιμένετε να κρυώσει.
4. Μαγειρέψτε τα ντοματίνια σε ένα μεγάλο 
τηγάνι, μαζί με ελαιόλαδο και αλάτι. Καλύψτε με 
ένα καπάκι και μαγειρέψτε μέχρι να ανοίξουν οι 
ντομάτες και μαγειρέψτε στον δικό τους χυμό. 
Ανακατεύουμε τακτικά. Μετά από 7-8 λεπτά, 
σβήστε και τοποθετήστε το τηγάνι στο πλάι.
5. Προσθέστε στο μπλέντερ τα καρύδια, τη μισή 
μαγειρεμένη ντομάτα, τη μισή λιαστή ντομάτα, το 
σκόρδο, το χυμό λεμονιού, την κόκκινη πάπρικα, 
αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε μέχρι να 
σχηματιστεί ένα μείγμα, προσθέτουμε λίγο ακόμη 
χυμό λεμονιού, μπαχαρικά και την υπόλοιπη 
λιαστή ντομάτα. Ανακατέψτε τα πάντα μαζί.
6. Ανακατέψτε το Πέστο και τα στραγγισμένα 
μακαρόνια, προσθέστε χυλοπίτες κολοκυθιού 
στραγγισμένα. Προσθέτουμε την υπόλοιπη 
βρασμένη ντομάτα και πασπαλίζουμε με φρέσκο 
  βασιλικό.
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Ζυμαρικά κολοκυθάκια:
450 γραμμάρια κολοκυθάκια 
βιολογικά, αποφλοιωμένα και 
κομμένα σε λωρίδες με το Vegistar
Μπάλες κοτόπουλου:
450 γραμμάρια κιμά κοτόπουλου
5 σκελίδες σκόρδο, 
θρυμματισμένες
1 αυγό
1/2 φλιτζάνι φρεσκοτριμμένη 
παρμεζάνα
2 κουταλάκια φρέσκο ψιλοκομμένο 
μαϊντανό
1/4 κουταλάκι του γλυκού κόκκινη 
πάπρικα
1 πρέζα θαλασσινό αλάτι
1 πρέζα μαύρο πιπέρι
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
4 κουταλιές βούτυρο
1/2 φλιτζάνι χυμό λεμονιού

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε μαζί τον κιμά 
κοτόπουλου, 2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένο αυγό, 
παρμεζάνα, μαϊντανό και κόκκινη πάπρικα. 
Αλατοπιπερώνουμε. Πλάθουμε σε μπάλες 
μεγέθους κουταλάκι του γλυκού.
Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι και 
ψήνουμε τους κεφτέδες για περίπου 10 λεπτά 
μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές και να 
ψηθούν ομοιόμορφα.
Τοποθετήστε τα σε ένα πιάτο και σκουπίστε το 
περιττό λίπος με μια χαρτοπετσέτα.
Κόψτε και πετάξτε το κάτω και πάνω μέρος των 
κολοκυθιών. Με τη βοήθεια του Vegistar κόψτε 
τα αποφλοιωμένα βιολογικά κολοκυθάκια σε 
λωρίδες. Τοποθετήστε τις λωρίδες σε ένα 
μεγάλο, μέτρια θερμαινόμενο τηγάνι και 
μαγειρέψτε και ανακατέψτε μέχρι να μαλακώσουν 
ομοιόμορφα τα κολοκυθάκια. Δεν χρειάζεται 
επιπλέον λάδι. Στραγγίστε το περίσσεια νερού.
Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα μεσαίο μπολ και 
προσθέτουμε τις υπόλοιπες 3 σκελίδες σκόρδο, 
ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 1 
λεπτό μέχρι να λιώσει όλο το βούτυρο. 
Προσθέτουμε μαγειρεμένα ζυμαρικά κολοκυθάκι 
και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε χυμό 
λεμονιού και κεφτεδάκια, ζεσταίνουμε τα πάντα 
μαζί.
Σερβίρετε με φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα.

ΚΟΛΟΚΥΘΕΝΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 4 10 35

Συστατικά: Οδηγίες:

μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:

λεπτά:
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2 μεσαίου μεγέθους βιολογικά 
κολοκυθάκια, αποφλοιωμένα, 
κομμένα σε λωρίδες με το Vegistar
2 σκελίδες σκόρδο, 
θρυμματισμένες
2 κουταλάκια του γλυκού 
ελαιόλαδο
1 στυμμένο λεμόνι
1 κουταλάκι ψιλοκομμένο φρέσκο 
μαϊντανό
1 πρέζα θαλασσινό αλάτι

Σε ένα μικρό τηγάνι, βάζουμε το σκόρδο και το 
λάδι σε χαμηλή φωτιά. Roήνουμε μέχρι να ροδίσει 
ελαφρώς το σκόρδο. Προσθέστε το μισό χυμό 
λεμονιού και ψιλοκομμένο μαϊντανό. 
Αλατοπιπερώνουμε και δοκιμάζουμε.
Κόψτε και πετάξτε το κάτω και πάνω μέρος των 
κολοκυθιών. Με τη βοήθεια του Vegistar κόψτε 
τα αποφλοιωμένα βιολογικά κολοκυθάκια σε 
λωρίδες. Τοποθετήστε τις λωρίδες σε ένα 
μεγάλο, μέτρια θερμαινόμενο τηγάνι και 
μαγειρέψτε και ανακατέψτε μέχρι να μαλακώσουν 
ομοιόμορφα τα κολοκυθάκια. Δεν χρειάζεται 
επιπλέον λάδι. Στραγγίστε το περίσσεια νερού.
Προσθέστε το σκόρδο, το μαϊντανό και τη σάλτσα 
χυμού λεμονιού και ανακατέψτε καλά.
Προσθέστε το άλλο μισό χυμό λεμονιού.
Σερβίρετε αμέσως.

ΚΟΛΟΚΥΘΕΝΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ 2 10 10

Συστατικά: Οδηγίες:

μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:

λεπτά:
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Σπιτική σάλτσα Teriyaki:
3 κουταλάκια ξύδι ρυζιού (45 ml)
3 κουταλάκια σάλτσα tamari, με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε σόδα 
(45mL)
1 κουταλάκι άψητο σησαμέλαιο
1 κουταλάκι καφέ ζάχαρη
2 σκελίδες σκόρδο, θρυμματισμένες
1 + 1/2 κουταλάκια του γλυκού 
φρέσκο τζίντζερ, αλεσμένο
1/2 κουταλάκι του γλυκού κόκκινη 
πάπρικα
1 πρέζα πιπέρι
1 κουταλάκι αλεύρι πατάτας
Ζυμαρικά ουράνιο τόξο:
120 γραμμάρια μακαρόνια ολικής 
αλέσεως
2 κουταλάκια του γλυκού λάδι 
καρύδας
3 + 1/2 φλιτζάνια μπρόκολο
3 κλαδιά σέλινο, ψιλοκομμένα
1 μεγάλη κόκκινη πιπεριά, κομμένη 
σε λωρίδες με το Vegistar
2-3 μεγάλα καρότα, ξεφλουδισμένα 
και κομμένα σε φέτες με το Vegistar
3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 
ψιλοκομμένα
1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί Edam
σουσάμι για διακόσμηση

Αφήστε το νερό να βράσει σε ένα μεσαίο μπολ. 
Μαγειρέψτε τα μακαρόνια ολικής αλέσεως 
σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία. 
Στραγγίστε και πλύνετε με κρύο νερό.
Προετοιμασία της σάλτσας: ανακατέψτε όλα τα 
υλικά για μια σπιτική σάλτσα Teriyaki σε ένα 
μεσαίο μπολ και αφήστε το να ξεκουραστεί.
Προετοιμασία του μπολ του ουράνιου τόξου: 
θερμαίνετε το γουόκ και προσθέτετε λάδι. 
Προσθέστε μπρόκολο, ψιλοκομμένο σέλινο, 
κομμένες πιπεριές και τηγανίστε για 7-10 λεπτά 
μέχρι να μαλακώσουν σχεδόν καθόλου τα 
λαχανικά. Ανακατέψτε και μειώστε τη 
θερμοκρασία όπως απαιτείται. Προσθέστε 
κομμένα καρότα και τριμμένο τυρί Edam και 
τηγανίστε μαζί για μερικά ακόμη λεπτά.
Προσθέστε στραγγισμένα ζυμαρικά και σπιτική 
σάλτσα στο γουόκ. Μαγειρέψτε για λίγα λεπτά 
μέχρι να πήξει η σάλτσα και να μαλακώσουν τα 
καρότα.
Γαρνίρετε με φρεσκοκομμένα φρέσκα 
κρεμμυδάκια και σουσάμι και σερβίρετε.

ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΠΟΛ 
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 3-4 15 20

Συστατικά: Οδηγίες:

μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:

λεπτά:
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Ζυμαρικά καρότου:
2-3 μεγάλα καρότα, 
ξεφλουδισμένα και κομμένα σε 
λωρίδες με το Vegistar
1/2 κουταλιά της σούπας λάδι 
καρύδας
1 πράσο, κομμένο σε λεπτούς 
κύκλους
3 σκελίδες σκόρδο, 
θρυμματισμένες
1 δέσμη σπαράγγια, χωρίς 
κορυφές, κομμένα σε κομμάτια 2 
εκ
1 φλιτζάνι μπιζέλια
Πέστο:
1 μικρή σκελίδα σκόρδο
3/4 φλιτζάνι φύλλα βασιλικού
1⁄4 φλιτζάνι λιαστές ντομάτες σε 
λάδι
1⁄4 φλιτζάνι ξεφλουδισμένους 
σπόρους κάνναβης
1 κουταλιά της σούπας φρέσκο 
χυμό λεμονιού
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλιά της σούπας νερό

Ξεφλουδίστε ένα καρότο με το Vegistar και κόψτε 
το σε λεπτές χυλοπίτες που μοιάζουν με 
μακαρόνια. Καλύψτε τα με μια βρεγμένη πετσέτα 
κουζίνας για να μην στεγνώσουν. Ρίχνουμε λάδι 
σε μεγαλύτερο τηγάνι ή γουόκ και ζεσταίνουμε σε 
μέτρια θερμοκρασία. Roήνουμε το πράσο και το 
σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν πιο 
διάφανα (3-4 λεπτά).
Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
Προσθέτουμε τα σπαράγγια σε φέτες και 
σοτάρουμε μαζί για επιπλέον 8 λεπτά μέχρι να 
μαλακώσουν. Τέλος ανακατέψτε τα μπιζέλια και 
μαγειρέψτε μέχρι να ζεσταθούν εντελώς τα 
μπιζέλια.
Ετοιμάστε το πέστο. Βάζουμε το σκόρδο στο 
μπλέντερ και το ανακατεύουμε καλά. Προσθέστε 
φύλλα βασιλικού και αποξηραμένες ντομάτες, 
ανακατέψτε μέχρι να αναμειχθούν ομοιόμορφα 
όλα τα υλικά. Στη συνέχεια, προσθέστε όλα τα 
άλλα συστατικά για το Πέστο και ανακατέψτε 
ξανά μέχρι το μείγμα να γίνει λείο.
Ανακατέψτε το πέστο στο μείγμα λαχανικών και 
μαγειρέψτε μέχρι να ζεσταθεί εντελώς.
Αλατοπιπερώνουμε για γεύση.
Σερβίρετε το μείγμα λαχανικών και πέστο πάνω 
από τα ζυμαρικά καρότου.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΚΑΡΟΤΟΥ 2 20 20

Συστατικά: Οδηγίες:

μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:

λεπτά:
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3-4 καρότα, ξεφλουδισμένα και 
κομμένα σε λωρίδες με το Vegistar
1 πρέζα θαλασσινό αλάτι
1 κουταλάκι καφέ ζάχαρη
1 κουταλάκι κόκκινη πάπρικα
1 πρέζα πιπέρι καγιέν
1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους 
κόλιανδρου
1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
1 πρέζα μαύρο πιπέρι
1 κουταλάκι του γλυκού λευκό ξύδι
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Ξεφλουδίστε και κόψτε τα καρότα σε λωρίδες με 
το Vegistar. Τοποθετήστε όλα τα υλικά εκτός από 
το λάδι σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατέψτε 
καλά.
Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα τηγάνι και 
προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και 
σοτάρουμε μέχρι να ροδίσουν. Σκεπάζουμε με 
ένα καπάκι και αφήνουμε στην άκρη.
Ρίξτε αργά το καυτό λάδι πάνω στα καρότα και 
συνεχίστε να ανακατεύετε. Αλατοπιπερώνουμε 
για γεύση.
Το συνοδευτικό είναι έτοιμο. Για πιο πλούσια 
γεύση, αφήστε το να μαρινάρει για 6-12 ώρες 
πριν το σερβίρετε.
Το συνοδευτικό ταιριάζει καλά με όλα τα είδη 
κρέατος και ψητά ψάρια ή ως προσθήκη στο 
σπιτικό κεμπάπ. Είναι ένα εξαιρετικό 
υποκατάστατο για πατάτες, ρύζι ή ζυμαρικά.

ΤΣΟΥΧΤΕΡΟ ΠΙΑΤΟ
ΚΑΡΩΤΟΥ 4-6 15 15

Συστατικά: Οδηγίες:

μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:

λεπτά:



ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΣΤΟ 2 30 7

Συστατικά: Οδηγίες:

μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:

λεπτά:
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2x στήθη κοτόπουλου χωρίς 
κόκαλα και χωρίς δέρμα
1 κουταλιά της σούπας Πέστο της 
επιλογής σας
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο 
πιπέρι
2 μεσαίου μεγέθους βιολογικά 
κολοκυθάκια, αποφλοιωμένα και 
κομμένα σε λωρίδες με το Vegistar.
1/4 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

Ανακατέψτε τα στήθη κοτόπουλου, το Πέστο, 
αλάτι και πιπέρι σε ένα μεσαίο μπολ, έτσι ώστε το 
κοτόπουλο να καλυφθεί καλά με όλα τα υλικά.
Καλύψτε το μπολ και μαρινάρετε στο ψυγείο για 
τουλάχιστον 30 λεπτά.
Grήστε τα στήθη κοτόπουλου για 3-4 λεπτά από 
κάθε πλευρά (ανάλογα με το πάχος), σε σχάρα ή 
σε τηγάνι. Μόλις ψηθούν, τα βγάζουμε από τη 
σόμπα και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 
τουλάχιστον 5 λεπτά πριν τα κόψουμε.
Κόψτε και πετάξτε το κάτω και πάνω μέρος των 
κολοκυθιών. Με τη βοήθεια του Vegistar κόψτε 
τα αποφλοιωμένα βιολογικά κολοκυθάκια σε 
λωρίδες. Τηγανίζουμε τις χυλοπίτες κολοκυθιού 
σε ένα τηγάνι και τις αλατοπιπερώνουμε. 
Ανακατεύουμε για περίπου 1 λεπτό σε μέτρια 
φωτιά. Χωρίζουμε σε 2 μπολ.
Προσθέστε τα κομμένα θηρία κοτόπουλου σε 
χυλοπίτες κολοκυθιού, περιχύστε το Πέστο και 
προσθέστε την τριμμένη παρμεζάνα.



ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΑ ΧΩΡΙΣ 
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προετοιμασίας:
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3-4 μεσαίου μεγέθους βιολογικά 
κολοκυθάκια, αποφλοιωμένα και 
κομμένα σε λωρίδες με το Vegistar
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1 + 1/2 φλιτζάνια κόκκινο λάχανο 
σε λεπτές φέτες και ψιλοκομμένο
1 μεγάλο καρότο
1/2 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε 
λωρίδες 2εκ
2 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα 
σε λωρίδες
1/2 δέσμη ψιλοκομμένου 
κόλιανδρου
Σάλτσα:
1/3 φλιτζάνι ξύδι ρυζιού 
καρυκευμένο με αλάτι, πιπέρι και 
ζάχαρη
2 κουταλάκια του γλυκού 
ελαιόλαδο
1 + 1/2 κουταλάκια σκούρο 
καβουρδισμένο σησαμέλαιο
1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
1 πρέζα κόκκινη πάπρικα

Κόψτε και πετάξτε το κάτω και πάνω μέρος των 
κολοκυθιών. Με τη βοήθεια του Vegistar κόψτε 
τα αποφλοιωμένα βιολογικά κολοκυθάκια σε 
λωρίδες. Σκεπάζουμε με καπάκι και αλάτι. 
Στραγγίστε το περίσσεια νερού.
Προσθέστε το λάχανο σε φέτες, τα καρότα, τις 
πιπεριές, το φρέσκο κρεμμυδάκι και τον 
κόλιανδρο και ανακατέψτε.
Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατέψτε το ξύδι ρυζιού, 
το ελαιόλαδο, το σησαμέλαιο, το σκόρδο 
τριμμένο και την κόκκινη πάπρικα.
Ρίξτε τη σάλτσα στα κομμένα λαχανικά και 
ανακατέψτε μέχρι η σάλτσα να κατανέμεται 
ομοιόμορφα σε όλο το μείγμα λαχανικών.
Σερβίρετε αμέσως.



ΚΟΛΟΚΥΘΕΝΙΑ ΝΟΥΝΤΛΣ 
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μερίδες: λεπτά χρόνος 
προετοιμασίας:
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Πέστο:
1/4 φλιτζάνι ψημένα κουκουνάρια
1 φλιτζάνι φρέσκα μπαχαρικά (π.χ. 
φύλλα βασιλικού)
2 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα 
σε φέτες
1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
3 κουταλάκια του γλυκού 
ελαιόλαδο
1 κουταλιά της σούπας χυμό 
λεμονιού
Χυλοπίτες και αυγά:
2 μέτρια βιολογικά κολοκυθάκια, 
αποφλοιωμένα, κομμένα σε 
λωρίδες με το Vegistar
2 μεγάλα αυγά
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
3 κουταλάκια του γλυκού 
ελαιόλαδο
1 πρέζα μαύρο πιπέρι

Προσθέστε κουκουνάρι, φρέσκα βότανα, φρέσκο 
κρεμμύδι, σκόρδο και αλάτι στο μπλέντερ και 
ανακατέψτε καλά.
Προσθέτουμε ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και 
ανακατεύουμε ξανά. Προσθέστε επιπλέον αλάτι 
για γεύση.
Κόψτε και πετάξτε το κάτω και πάνω μέρος των 
κολοκυθιών. Με τη βοήθεια του Vegistar κόψτε 
τα αποφλοιωμένα βιολογικά κολοκυθάκια σε 
λωρίδες. Προσθέστε αλάτι και καλύψτε τα 
ζυμαρικά με μια χαρτοπετσέτα.
Αφήστε το να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά. 
Στραγγίστε το περίσσεια νερού.
Τηγανίζουμε τις χυλοπίτες σε λάδι, σε μέτρια 
φωτιά. Ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσει. 
Αφήνουμε στην άκρη και ανακατεύουμε μέσα το 
πέστο. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Καλύψτε 
με ένα καπάκι.
Τηγανίζουμε 2 αυγά από την ηλιόλουστη πλευρά 
προς τα πάνω.
Χωρίζουμε τα ζυμαρικά σε 2 πιάτα. Τοποθετήστε 
το τηγανητό αυγό και 1 κουταλάκι κουκουνάρι 
από πάνω.
Σερβίρετε αμέσως.


