
VILMORIN GARDEN SP. Z O.O. 
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2,  

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

REKOMENDOWANE ODMIANY NA PRZETWORY

Warzywa to źródło witamin i cennych składników pokarmowych. Jednak w naszej strefie klimatycz-
nej nie możemy się nimi cieszyć zbyt długo w stanie świeżym bezpośrednio po ich zbiorze. Dlatego 
powstało wiele sposobów na ich przechowywanie: konserwowanie, kiszenie, marynowanie, mroże-
nie i suszenie. Aby być pewnym najwyższej jakości przetworów na zimę warto uprawiać własne wa-
rzywa i zioła. Będziemy mogli zaznać przyjemności z osobistej uprawy, obserwować proces wzrostu, 
nadzorować nawożenie, osobiście pozbierać plony i przetworzyć je w zaprawy. Dzięki temu wartości 
odżywcze i wspaniały smak warzyw dostępne będą przez cały rok.

WARZYWA NA  
PRZETWORY
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WARZYWA NA  
PRZETWORY

MARYNOWANIE
Dynia olbrzymia Rouge vif d'Etampes 

Kalafior Igloory 

Ogórek Octopus F1

Ogórek Partner F1

Ogórek Vert petit de Paris 

Papryka Yolo Wonder 

Pomidor koktajlowy Cerise

PASTERYZOWANIE
Dynia Goliáš

Dynia zwyczajna - Cukinia Nefertiti 

Dynia zwyczjana - Kabaczek Wanda 

Marchew Major F1

Pomidor Harzfeuer F1

Burak ćwikłowy Alexis

Fasola szparagowa Fructidor 

KISZENIE
Kapusta Dithmarscher Früher

Ogórek Alhambra F1

Ogórek Aloe F1

Ogórek Altaj F1

SUSZENIE
Marchew Karotela 

Marchew Bolero F1

Pomidor Tigerella

Por De Carentan 2

Seler Maxim 

MROŻENIE
Kapusta brukselska Groninger 

Marchew Autumn King 2 

Pietruszka korzeniowa Halblange 

Fasola szparagowa Ferrari 

Groch Cash 

Szpinak Olbrzym Zimowy 



MARYNOWANIE

KALAFIOR  
Z MARCHEWKĄ

Składniki
• 1 kg kalafiora 
• 400 g marchwi
• łyżeczka kwasku cytrynowego
• 1 l wody
• 250 ml octu (8%)
• przyprawy: 50 g cukru, 30g soli, 2 liście laurowe, 5 g nasion 

gorczycy, ziele angielskie i ziarna pieprzu

Przygotowanie
1. Ugotować wodę z kwaskiem i wrzucić różyczki kalafiora.
2.  Dodać po 5 minutach marchew pokrojoną w plastry. 
3.  Odcedzić po minucie i przelać zimną wodą.
4.  Zagotować ocet z przyprawami. 
5.  Włożyć warzywa do słoików, zalać marynatą.
6.  Pasteryzować około 20 minut w temperaturze 90°C.

PESTO Z BAZYLII  
I PIETRUSZKI

Składniki
• 200 g liści bazylii (pietruszki) 
• 3 ząbki czosnku
• 100 g orzechów laskowych
• 100 g parmezanu
• 1 cytryna 
• 250-300 ml oliwy
• przyprawy: sól, pieprz, czerwone chili

Przygotowanie
1. Uprażyć orzechy na suchej patelni.
2. Posiekać czosnek i bazylię (pietruszkę), zetrzeć parmezan  

i zblendować wszystko wraz z orzechami . 
3. Mieszając dodawać oliwę (do 250 ml). 
4. Dodać chili oraz startą skórkę z cytryny.
5. Doprawić wszystko i przełożyć do słoików.
6. Wlać do każdego słoika trochę oliwy i mocno zakręcić. 

DYNIA Z CYTRUSAMI 

Składniki
• 2 kg dyni
• 1 cytryna
• 2 pomarańcze 
• ok. 100 ml octu
• 2 l wody
• przyprawy: 1 kg cukru, 2 kawałki kory cynamonu lub cynamon 

sproszkowany

Przygotowanie
1. Obrać dynię, usunąć nasiona i pokroić w kostkę. 
2. Włożyć dynię do miski i zalać całkowicie wodą z octem  

(w proporcji 1:1).
3. Odcedzić po 24 godzinach. 
4. Zagotować wodę, dodać cukier, cynamon, plastry cytryny,  

sok z pomarańczy
5. Dołożyć dynię i zagotować, następnie przelać do słoików. 
6. Zamknąć starannie słoiki i pasteryzować około 10 minut  

w temperaturze 80°C. 

OGÓRKI W SŁODKIEJ  
ZALEWIE

Składniki
• 2,5 kg ogórków
• koperek (4 gałązki)
• 1 l wody 
• 120 ml octu
• przyprawy: 8 łyżek cukru, 4-5 łyżek miodu, 2 łyżki soli, 8 liści 

laurowych, 1 łyżeczka jagód jałowca, 1 łyżka nasion gorczycy

Przygotowanie
1. Umyć ogórki i pokroić w plastry. 
2. Włożyć do słoików i dodać gorczycę, jałowiec, liście laurowe.
3. Zagrzać wodę z octem, cukrem, miodem oraz solą i zalać nią 

ogórki. 
4. Zamknąć szczelnie słoiki i pasteryzować na mokro około  

8 minut (od momentu zagotowania).

Marynowanie to nic innego niż konserwowanie octem, który wydłuża trwałość produktów z uwagi na swe właściwo-
ści bakteriobójcze. Cenione z uwagi na swój smak marynaty, zależnie do stężenia octu, bywają ostre lub słodko-kwa-
śne. Ich wartość odżywcza niestety nie jest zbyt duża. Marynując warzywa lub owoce należy je ugotować w occie roz-
cieńczonym wodą, dodając cukru i soli. Najbardziej popularne przyprawy używane do dosmakowania zalewy octowej 
to pieprz, ziele angielskie, liście laurowe i gorczyca. Większość stosuje ocet spirytusowy, warto jednak zastosować dużo 
zdrowszy ocet winny. Do marynowania nadają się prawie wszystkie warzywa, a także owoce pestkowe i jagodowe. 
Jeśli priorytetem jest większa trwałość i mniej kwaśny smak, zaleca się raczej metodę pasteryzacji.

MARYNOWANIE

©
 M

ay
a 

Kr
uc

ha
nc

ov
a 

- F
ot

ol
ia

.c
om

Marynowanie to nic innego niż konserwowanie octem, który wydłuża trwałość produktów z uwagi na swe właściwo-
ści bakteriobójcze. Cenione z uwagi na swój smak marynaty, zależnie do stężenia octu, bywają ostre lub słodko-kwa-
śne. Ich wartość odżywcza niestety nie jest zbyt duża. Marynując warzywa lub owoce należy je ugotować w occie roz-
cieńczonym wodą, dodając cukru i soli. Najbardziej popularne przyprawy używane do dosmakowania zalewy octowej 
to pieprz, ziele angielskie, liście laurowe i gorczyca. Większość stosuje ocet spirytusowy, warto jednak zastosować dużo 
zdrowszy ocet winny. Do marynowania nadają się prawie wszystkie warzywa, a także owoce pestkowe i jagodowe. 
Jeśli priorytetem jest większa trwałość i mniej kwaśny smak, zaleca się raczej metodę pasteryzacji.



MARYNOWANIE MARYNOWANIE

MARYNOWANE  
POMIDORY 

Składniki
• 2 kg pomidorów cherry 
• 3 cebule
• 850 ml wody
• 120 ml octu
• przyprawy: liście laurowe, 1/2 łyżki nasion gorczycy,  

50 g cukru, 30 g soli

Przygotowanie
1. Umyć pomidorki, a cebulę obrać i pokroić w plasterki.
2. Włożyć do każdego ze słoików 1-2 liście laurowe, dodać 

gorczycę. 
3. Wypełnić słoiki pomidorami i cebulą. 
4. Rozpuścić w wodzie sól i cukier, dolać do niej ocet i zagoto-

wać. 
5. Wlać marynatę do słoików, zakręcić i pasteryzować około  

20 minut w temperaturze 90°C. 

CUKINIA W PRZECIERZE 
POMIDOROWYM

Składniki
• 1 kg cukinii
• 2 szklanki przecieru pomidorowego (własnej roboty lub 

kupnego z kartonu)
• 1 łyżka przyprawy typu vegeta
• 1 łyżka pikantnego ketchupu 

Przygotowanie
1. Obrać cukinię (jeśli jest młoda, to nie trzeba). 
2. Pokroić cukinię na małe kawałki i obgotować przez około  

3 minuty. 
3. Odcedzić, włożyć do słoiczków i zalać doprawionym  

przecierem. 
4. Zamknąć słoiki szczelnie i pasteryzować przez około 20 minut. 

CUKINIA Á LA ANANAS

Składniki
• 3 kg cukinii 
• 1,5 l wody
• przyprawy: 1 kg cukru, 2 opakowania cukru waniliowego,  

3 łyżeczki kwasku cytrynowego

Przygotowanie
1. Zagotować wodę z kwaskiem cytrynowym.
2. Zalać pokrojoną w kostkę cukinię z usuniętym miąższem  

i odstawić na pół dnia.
3. Odcedzić i dodać do wody cukier waniliowy, a następnie 

zagotować.
4. Umieścić cukinię w wyparzonych słoikach, zalać gorącą wodą 

i pasteryzować około 10 minut.

BURAKI Z KAPUSTĄ  

Składniki
• 1 kg buraków
• 1 łyżeczka kopru
• 0,5 kg białej kapusty 
• 1 l wody
• 500 ml octu
• przyprawy: 30 g soli, 100 g cukru, 1 łyżeczka kminku

Przygotowanie
1. Ugotować buraki i pokroić w plastry, wymieszać je z koprem. 
2. Poszatkować kapustę i wymieszać ją z kminkiem. 
3. Układać na przemian buraki i kapustę w słoikach. 
4. Zagotować wodę z octem, solą i cukrem. 
5. Zalać wrzącą wodą warzywa. 
6. Zakręcić słoiki szczelnie i pasteryzować 20 minut w tempera-

turze 90°C. 
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PASTERYZOWANIE PASTERYZOWANIE

MARCHEW Z CYTRYNĄ

Składniki
• 1 kg marchwi
• 4 cytryny 
• 200 ml wody
• przyprawy: 0,5 kg cukru, 8 goździków

Przygotowanie
1. Oczyścić marchew, pokroić w kostkę lub plasterki.
2. Gotować marchew przez około 30 minut w wodzie z dodat-

kiem połowy cukru.
3. Dodać pozostały cukier, umyte i pokrojone w plastry cytryny 

pozbawione pestek i goździki. 
4. Gotować, mieszając, na małym ogniu przez minimum 40 

minut. 
5. Przełożyć (jeszcze, gdy jest gorące) do słoików.
6. Zakręcić słoiki szczelnie i na 15 minut postawić do góry dnem. 

Składniki
• 2 kg cukinii 
• 600 g szalotki
• 3-4 ząbki czosnku
• 1 koperek
• 3 łodygi rozmarynu
• 2,5 l wody
• przyprawy: 3 łyżeczki soli, 3 łyżki ziaren pieprzu kolorowego, 

3-4 liście laurowe

Przygotowanie
1. Umyć cukinię oraz szalotkę i pokroić w plastry. 
2. Ułożyć warzywa w słoikach, dodać koperek, czosnek i rozma-

ryn. 
3. Zagotować wodę z solą, pieprzem i liśćmi laurowymi i zalać 

nią warzywa.
4. Po dokładnym zamknięciu pasteryzować słoiki przez około 

godzinę w temperaturze 150°C. 

Pasteryzacja utrwali żywność dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury, która wyeliminuje przyczyny psucia się 
przetworów (drobnoustroje, drożdże, pleśń). Szczelnie zamknięte w słoikach zaprawy warzywne należy podgrzać do 
temperatury 85-95 stopni Celsjusza. Istnieją dwie metody utrwalania wysoką temperaturą. Przeważnie pasteryzuje 
się na mokro, korzystając z kąpieli wodnej. Słoiki umieszcza się wówczas w sporym garnku wyłożonym na dnie ście-
reczką. Poziom wody powinien znajdować się 2-3 cm poniżej zakrętek. Pasteryzować można również na sucho. Zimne 
słoiki trzeba wstawić do zimnego, a gorące do nagrzanego piekarnika, umiejscawiając je na blaszce w takich odstę-
pach, żeby się nie dotykały. Początek czasu pasteryzacji wyznacza moment zawrzenia wody w garnku lub uzyskania  
w piekarniku odpowiedniej temperatury. 

SAŁATKA Z CUKINII Z ROZMARYNEM
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Pasteryzacja utrwali żywność dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury, która wyeliminuje przyczyny psucia się 
przetworów (drobnoustroje, drożdże, pleśń). Szczelnie zamknięte w słoikach zaprawy warzywne należy podgrzać do 
temperatury 85-95 stopni Celsjusza. Istnieją dwie metody utrwalania wysoką temperaturą. Przeważnie pasteryzuje 
się na mokro, korzystając z kąpieli wodnej. Słoiki umieszcza się wówczas w sporym garnku wyłożonym na dnie ście-
reczką. Poziom wody powinien znajdować się 2-3 cm poniżej zakrętek. Pasteryzować można również na sucho. Zimne 
słoiki trzeba wstawić do zimnego, a gorące do nagrzanego piekarnika, umiejscawiając je na blaszce w takich odstę-
pach, żeby się nie dotykały. Początek czasu pasteryzacji wyznacza moment zawrzenia wody w garnku lub uzyskania  
w piekarniku odpowiedniej temperatury. 



KISZENIE KISZENIE

KISZONE WARZYWA

Składniki
• buraki 
• kalafior
• papryka
• cukinia
• marchew
• czosnek
• gorczyca
• chrzan

KISZONE OGÓRKI

Składniki
• ogórki
• koper z kwiatostanem
• liście wiśni lub winogron, możemy dodać liście dębu aby uzy-

skać charakterystyczny smak dla kiszonek przechowywanych 
w beczkach

• chrzan
• czosnek
• sól kamienna niejodowana

Przygotowanie
1. Warzywa wymyć, obrać, pokroić w dowolne kształty i ułożyć 

ciasno w słoju lub kamiennym garnku.
2. Zalać całość zalewą (na litr bardzo ciepłej wody ok. 2 spore 

łyżki soli kamiennej. Obciążyć od góry wyparzonym kamie-
niem tak, by kiszonka cała była zalana wodą. Przechowywać 
w temperaturze 15-20 stopni 2-3 dni, następnie w tempera-
turze 8-12 , zaś gotową kiszonkę w temperaturze 4-8 stopni.

3. Jeśli nie masz takich warunków kiszonkę trzeba zawekować 
by nie uległa zepsuciu.

Przygotowanie
1. Przygotować zalewę, rozpuścić sól we wrzątku. Na jeden litr 

wody przypadają 2-3 płaskie łyżki stołowe soli. 
2. Na dno umytego słoika włożyć garść kopru, dwa ząbki 

czosnku, około trzy centymetrowy korzeń chrzanu oraz liście 
wiśni, winogron.  

3. Gdy wszystko znajdzie się w naszym słoiku, włożyć do niego 
ogórki, upychając je dość ciasno. Dobrze wybrać ogórki 
proste. 

4. Zalać wcześniej przygotowaną solanką. Powinna ona 
całkowicie zakrywać ogórki. 

5. Zamknąć wek i odstawić w zacienione miejsce.
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Kiszenie to jedna z najstarszych i najkorzystniejszych dla zdrowia metod konserwowania warzyw. To w pełni natural-
ny proces, przebiegający pod wpływem czasu i obecności kwasu mlekowego, który powstaje dzięki działaniu bakterii 
mlekowych rozkładających cukry proste w kiszonych produktach. Procedura ta gwarantuje doskonały, unikalny smak, 
a także maksymalną wartość odżywczą kiszonych produktów. Dzieje się tak, dlatego że beztlenowe, kwaśne środo-
wisko sprzyja zachowaniu największej ilości korzystnych dla ludzkiego organizmu składników mineralnych i witamin,  
a przede wszystkim witaminy C. Warzywa, które zostały przetworzone w ten sposób doskonale nadają się na lekkie prze-
kąski, ale też na składowe pożywnych obiadów. Kisić można stosując ubicie (kapusta) lub też zalanie solanką (ogórki).



SUSZENIE

CHIPSY Z BURAKÓW

Składniki
• buraki (dowolna ilość)
• oliwa z oliwek
• przyprawy: sól morska lub mieszanka przypraw (czosnek, 

rozmaryn, tymianek, sól) 

Przygotowanie
1. Nagrzać piekarnik do 180°C. 
2. Wyłożyć formę papierem do pieczenia.
3. Umyć, obrać i pokroić buraki w cienkie plasterki (ręcznie lub  

z użyciem tarki).
4. Ułożyć plastry warzyw na papierze, skropić oliwą i przyprawić 

według uznania.
5. Piec przez około 20 minut, obrócić chipsy na drugą stronę  

i zapiekać kolejne 15-20 minut, pilnując, aby się nie przypaliły.
6. Po wyciągnięciu schłodzić, przełożyć do miseczki i serwować 

świeże.

SUSZONE WARZYWA

Składniki
• 4 duże marchewki 
• 2 pory 
• 2 selery z natką
• 2 pietruszki z natką

Przygotowanie
1. Oddzielić natkę od korzeni, umyć ją i posiekać nożem.
2. Obrać, umyć i osuszyć korzenie, a następnie zetrzeć na tarce  

o dużych oczkach lub zmielić w malakserze.
3. Przeciąć pora na pół, starannie umyć na zewnątrz i w środku, 

pokroić w plasterki.
4. Ususzyć rozdrobnione warzywa w suszarce do grzybów.
5. Wsypać do słoiczków lub pojemników na przyprawy.

Suszenie pozwala pozbyć się ze świeżych produktów aż do 90% niepożądanej wody, zachowując znaczną ilość skład-
ników odżywczych. Rozpad nie grozi ani składnikom mineralnym (magnez, żelazo, potas), ani większości witamin (A, E  
i tych z grupy B). Delikatna witamina C nie ma jednak szans przetrwać (podobnie jak podczas gotowania, suszenia i dłu-
giego przechowywania bez obróbki). Do suszenia należy wyselekcjonować materiał zdrowy, wolny od plam, uszkodzeń 
i objawów gnicia. Warzywa, jakie z powodzeniem można poddać suszeniu to: marchew, seler, por, korzeń pietruszki, 
buraki, fasolka szparagowa, cebula, pomidory. Warto skorzystać z gotowych suszarek elektrycznych sitowych, ale można 
użyć też piekarnika (najlepiej z funkcją termoobiegu) lub, przy sprzyjającej aurze, wykorzystać ciepło słoneczne.

Suszenie pozwala pozbyć się ze świeżych produktów aż do 90% niepożądanej wody, zachowując znaczną ilość skład-
ników odżywczych. Rozpad nie grozi ani składnikom mineralnym (magnez, żelazo, potas), ani większości witamin (A, E  
i tych z grupy B). Delikatna witamina C nie ma jednak szans przetrwać (podobnie jak podczas gotowania, suszenia i dłu-
giego przechowywania bez obróbki). Do suszenia należy wyselekcjonować materiał zdrowy, wolny od plam, uszkodzeń 
i objawów gnicia. Warzywa, jakie z powodzeniem można poddać suszeniu to: marchew, seler, por, korzeń pietruszki, 
buraki, fasolka szparagowa, cebula, pomidory. Warto skorzystać z gotowych suszarek elektrycznych sitowych, ale można 
użyć też piekarnika (najlepiej z funkcją termoobiegu) lub, przy sprzyjającej aurze, wykorzystać ciepło słoneczne.

MROŻENIE
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Zamrażanie uznaje się za jeden z najłatwiejszych i najzdrowszych sposobów trwałego przechowywania pokarmów, 
dzięki któremu produkty zachowują nawet do 80% składników odżywczych. Mrożonki wolno przechowywać nawet 
do roku, pod warunkiem, że wybiera się tylko całkowicie zdrowe, nienaruszone i dojrzałe owoce oraz warzywa. Więk-
szość wystarczy przed mrożeniem tylko starannie wyczyścić i umyć, choć niektóre trzeba dodatkowo zblanszować.  
Po czyszczeniu następuje osuszanie, porcjowanie i pakowanie do woreczków. Producenci torebek na mrożonki oferują 
wielki ich wybór. Należy pamiętać, że pokrojone warzywa typu pietruszka, marchewka, seler rozsypuje się luzem 
na tacce i zamraża, a dopiero potem przesypuje do woreczków. Do zamrażania nadają się też zioła, które wygodnie 
przechowywać jest w pojemnikach na kostki lodu. Blanszowanie polega na tym, że umyte i pokrojone na kawałki 
warzywa zanurzane są na kilka minut w gotującej się wodzie. Następnie należy je zanurzyć w lodowatej wodzie lub 
przelać zimną wodą z kranu, aż całkowicie wystygną. Oto jak przygotować niektóre warzywa do procesu mrożenia.

Zamrażanie uznaje się za jeden z najłatwiejszych i najzdrowszych sposobów trwałego przechowywania pokarmów, 
dzięki któremu produkty zachowują nawet do 80% składników odżywczych. Mrożonki wolno przechowywać nawet 
do roku, pod warunkiem, że wybiera się tylko całkowicie zdrowe, nienaruszone i dojrzałe owoce oraz warzywa. Więk-
szość wystarczy przed mrożeniem tylko starannie wyczyścić i umyć, choć niektóre trzeba dodatkowo zblanszować.  
Po czyszczeniu następuje osuszanie, porcjowanie i pakowanie do woreczków. Producenci torebek na mrożonki oferują 
wielki ich wybór. Należy pamiętać, że pokrojone warzywa typu pietruszka, marchewka, seler rozsypuje się luzem na 
tacce i zamraża, a dopiero potem przesypuje do woreczków. Do zamrażania nadają się też zioła, które wygodnie prze-
chowywać jest w pojemnikach na kostki lodu. Blanszowanie polega na tym, że umyte i pokrojone na kawałki warzywa 
zanurzane są na kilka minut w gotującej się wodzie. Następnie należy je zanurzyć w lodowatej wodzie lub przelać 
zimną wodą, aż całkowicie wystygną. Oto jak przygotować niektóre warzywa do procesu mrożenia.

PRZYGOTOWANIE WARZYW DO PROCESU MROŻENIA

Buraki - obrać ze skórki, pokroić na średniej wielkości kawałki lub 
talarki, blanszować przez 5 minut w osolonej wodzie. 

Cukinia - pokroić w talarki. Można blanszować przez 2 minuty, 
jednak nie jest to konieczne. 

Fasolka szparagowa - odkroić końcówki i jeżeli to konieczne 
usunąć także łyko, blanszować przez 2 minuty. Przed zamrożeniem 
duże strąki można przekroić na pół.

Groch - blanszować przez 2 minuty.

Kalafior - porozdzielać różyczki i blanszować przez 3-4 minuty. 
Przed zamrożeniem można skropić sokiem z cytryny.

Koper, natka pietruszki, liście selera - wymyć, osuszyć, posiekać 
i przełożyć do małych pojemników. 

Marchewka - wymyć, obrać, blanszować przez 3 minuty. Przed 
zamrożeniem można pokroić w talarki lub słupki. 

Papryka - usunąć pestki ze środka, pokroić na paski i blanszować 
przez 2 minuty. Po rozmrożeniu nie nadaje się do jedzenia na 
surowo. Można ją wykorzystać do zup lub zapiekanek

Por - do mrożenia nadają się tylko cienkie łodygi. Przed zamroże-
niem pokroić w talarki i blanszować przez 4-5 minut.  

Szpinak - blanszować przez 2 minuty. Przed zamrożeniem liście 
można posiekać.


