
Огірки  
з часником

Огірки — 600 г; часник — 4 зубки; цибуля — 1 шт.; 
лавровий лист, стебла кропу — по 2 шт.;

листя вишні — 5 шт.; корінь хрону — 3 см;
духмяний перець — 5 горошин; 

оцет 9 % — 2 ст. ложки; сіль — 1 ст. ложка;
цукор — 2 ст. ложки; вода — 0,5 л.

Огірки замочити в холодній воді на 2 го-
дини. Банку помити й простерилізувати, криш-
ку прокип’ятити. Часник і цибулю почистити 
й нарізати. Листочки вишні, хрон та кріп про-
мити й нарізати.

Огірки обрізати з двох кінців. На дно бан-
ки покласти спеції і трохи часнику. Наповни-
ти банку огірками, пересипаючи часником. 
Залити огірки окропом, накрити кришкою 
й залишити на 15 хвилин.

Воду злити, закип’ятити, додати сіль та цу-
кор і залити отриманим маринадом огірки. 
У банку влити оцет, закатати, перевернути 
й накрити ковдрою на добу.

Огірки  
в томатному соусі
Огірки — 4,5 кг; часник — 180 г;
томатна паста, цукор — по 150 г;
олія — 250 мл; оцет 6 % — 150 мл;

сіль — 3 ст. ложки;
чорний мелений перець — 1 ст. ложка

паприка — 1 ч. ложка.

Огірки помити й замочити в холодній воді 
на 2 години. Потім відрізати кінчики з обох 
боків і розрізати плоди залежно від розміру. 
У великій каструлі змішати огірки, подрібне-
ний часник, паприку, перець, сіль, олію, цукор 
і пасту. Томити на повільному вогні 45 хви-
лин. Влити оцет, вимкнути вогонь і залишити 
під кришкою на 15 хвилин.

Перекласти огірки в підготовлені банки, 
залити їх соусом і поставити на стериліза-
цію в окріп. Закатати металевими кришками 
і залишити догори дном до повного охоло-
дження.
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Мариновані патисони
Патисони — 2 кг; 

червоний гострий перець,  
болгарський перець — по 1 шт.;

часник — 5 зубків;
петрушка, лавровий лист,  

духмяний перець горошком, гвоздика;
цукор, сіль, оцет 9 %.

Патисони помити й обсушити. Банки по-
мити і простерилізувати. На дно банок по-
класти смужки болгарського перцю, зубчики 
часнику, гілочки петрушки, горошок, гвозди-
ку й лавровий лист (по 2 шт. на банку).

Великі патисони розрізати на 4 частини, 
маленькі на половинки. Утрамбувати в бан-
ки, залити окропом і залишити на 30 хвилин 
під кришками. Злити воду в каструлю. При-
готувати маринад, додавши сіль і цукор із 
розрахунку по 2 ст. ложки на 1 літр. Закип’я-
тити маринад, додати по 2 ст. ложки оцту 
на 1 літр. Вилити маринад в банки, заката-
ти й залишити консервацію під ковдрою 
на ніч.

Маринований  
перець

Солодкий перець — 3 кг;
вода — 1 л;

цукор — 1 склянка;
сіль — 2 ст. ложки;

оцет 9 % — 0,5 склянки;
олія — 1 склянка.

Три літрові банки та кришки вимити з со-
дою, простерилізувати.

Перець почистити від плодоніжок і насін-
ня, вимити, розрізати на 4 частини.

Підготувати маринад: у воду додати сіль, 
цукор, оцет і олію, довести до кипіння. Пе-
рець партіями опускати в киплячий мари-
над і бланшувати 5 хвилин від моменту за-
кипання.

Перець розкласти по банках, залити ма-
ринадом й закатати.

Банки перевернути й накрити ковдрою.
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Салат із пом ідорів  
та моркви
Помідори — 2 кг;

морква, болгарський перець — по 4 шт.;
петрушка — 1 пучок;

базилік — кілька листочків;
сіль — 60 г; цукор — 100 г;

олія — 6 ст. ложок;
часник — 1 головка;

гострий перець — 1 шт.;
оцтова кислота — 25 мл;

гвоздика, чорний перець горошком — по 3 шт.
 
Помідори помити й нарізати на половинки. Моркву й солодкий перець помити, почис

тити й натерти на тертці. Зелень помити й нарізати. Часник та гіркий перець почистити 
й подрібнити.

Змішати в мисці натерту моркву, перець, петрушку, базилік і часник. Додати цукор, сіль, 
гвоздику і перецьгорошок. Влити оцет і перемішати.

Розкласти в підготовлені банки шарами помідори та інші овочі, налити в кожну по 
1 ст. ложці олії. Поставити банки на стерилізацію на 15 хвилин, накривши кришками.

Закатати банки металевими кришками, перевернути й накрити ковдрою, поки охоло-
нуть.

Як стерилізувати  
консервац ію

Встановити банки в широку каструлю,  
застелену кухонним рушником, налити теплої 
води, щоб вона покривала банки по «плічка». 

Накрити банки металевим кришками  
і кип’ятити на повільному вогні залежно  

від розміру: 0,5-літрові — 15 хвилин,  
літрові — 20–25 хвилин,  
3-літрові — 30 хвилин.
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Солодкі мариновані 
пом ідори

На 3-літрову банку: помідори — 1,7 кг;
вода — 1,5 л; сіль — 1 ст. ложка;

цукор — 150 г; оцет 9 % — 100 мл;
лавровий лист — 3 шт.;

перець чорний і запашний горошком — по 5 шт.;
гвоздика — 3 бутони;

насіння кропу — 0,5 ч. ложки.

Помідори помити, обсушити й розклас-
ти в підготовлені стерилізовані банки, про-
штрикнувши кожен біля плодоніжки. Залити 
крутим окропом, накрити стерилізованими 
кришками й залишити на 15 хвилин. Воду 
злити в каструлю, поставити на вогонь, до-
дати сіль, цукор, лавровий лист, запашний 
перець, чорний перець, гвоздику й насіння 
кропу. Варити 2 хвилини. Вимкнути вогонь, 
додати оцет.

Залити помідори маринадом, закатати 
банки металевими кришками, перевернути 
й накрити ковдрою, поки охолонуть.

Зелені пом ідори  
з хріном та кропом

На літрову банку:
зелені помідори — 500 г;

вода — 500 мл;
цукор, сіль — по 1 ст. ложці без гірки;

свіжий кріп — 1 пучок;
корінь хрону;

листя вишні або чорної смородини.

Помідори, зелень, листя та корінь хрону 
помити. Корінь почистити й нарізати, зелень 
нарізати.

На дно підготовлених стерилізованих ба-
нок викласти листя, трохи хрону і кропу. По-
класти частину помідорів. Таким чином за-
повнити банку доверху.

Налити в банки окріп і залишити на 5 хви-
лин. Воду злити в каструлю, додати сіль та 
цукор і прокип’ятити 5 хвилин. Залити помі-
дори розсолом, закатати металевими криш-
ками, перевернути й остудити під ковдрою.
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Консервовані  
помідори

На 3-літрову банку: помідори — 2 кг;
болгарський перець — 1 шт.; часник — 3 зубки;

лавровий лист, лист вишні  
і чорної смородини — по 2 шт.;
кріп, петрушка — по 2 гілочки;

запашний і чорний перець горошком — по 3 шт.;
сіль — 1 ст. ложка; цукор, оцет — по 2 ст. ложки;

аспірин — 1 таблетка.

У підготовлені банки покласти почище-
ний часник, перець горошком, лавовий лист 
і листя, кріп та петрушку. Покласти помідори, 
розрізаний і почищений болгарський перець. 
Залити банки окропом і залишити на 10 хви-
лин. Воду злити в каструлю, додати води, сіль 
і цукор. Закип’ятити.

Залити банки киплячим розсолом до по-
ловини. У кожну банку влити 2 ст. ложки оцту 
і покласти таблетку аспірину. Залити банки 
розсолом доверху, закатати їх, перевернути 
й накрити.

Класичний  
томатний с ік

Помідори — 2 кг;
сіль — 1 ч. ложка;

цукор — 1 ст. ложка;
чорний мелений перець,  

коріандр, паприка на смак.

Помідори помити, обсушити й нарізати.
Вичавити з помідорів сік у будьякий спо-

сіб, довести до кипіння, додавши прянощі 
і спеції, і гарячим розлити в підготовлені 
простерилізовані банки.

Закатати банки металевими кришками, 
перевернути й накрити до охолодження.

Вихід готового продукту із зазначеної 
кількості помідорів — десь 1 літр. Якщо від-
тиснути сік крізь сито, то його вийде більше.
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Помідори помити й розрізати на поло-
винки.

Деко застелити фольгою, розкласти на 
ньому помідори зрізами догори, посолити, 
посипати перцем, цукром і травами. Поли-
ти помідори оливковою олією, притрусити 
подрібненим часником і в’ялити в духовці 
за температури 150 °С 3–3,5 години.

Готові помідори гарячими покласти в бан-
ку, налити олію з дека, закрутити герметич-
но кришкою і поставити в гарячу духовку на 
30 хвилин. Потім банку перевернути догори 
дном до повного охолодження.

В’ялені помідори

Дрібні м’ясисті помідори — 1,5 кг;
часник — 2 зубки;

суміш перців (мелена) — 0,5 ч. ложки;
сухий базилік, чебрець — по 0,5 ч. ложки;

оливкова олія —   6 ст. ложок;
сіль на смак.



Консервовані  
патисони
На 3-літрову банку:

дрібні патисони — скільки увійде;
нарізаний кріп — 3 ст. ложки;
петрушка, естрагон на смак;

перець чилі — 1 шт.;
лавровий лист, стебла кропу — по 3 шт.;

часник — 3 зубки;
корінь хрону — 3 см;

для маринаду (на 1 л води):
сіль — 50 г; оцет 9 % — 4 ст. ложки.

У підготовлені банки викласти спеції і зе-
лень. Патисони бланшувати в окропі 5 хви-
лин, потім занурити в холодну воду.

Закип’ятити воду з сіллю. Наповнити бан-
ку патисонами, залити киплячим розсолом, 
накрити кришкою й залишити на 5 хвилин. 
Злити воду в каструлю, довести до кипіння, 
додати оцет. Заповнити банку розсолом 
доверху, закатати, перевернути й укутати 
до охолодження.

Маринована  
кукурудза

Дрібні качани кукурудзи — 600 г;
яблучний оцет — 100 мл;

вода — 600 мл;
сіль, цукор — по 1 ст. ложці;

перець горошком, гвоздика — по 6 шт.;
чорний мелений перець на смак.

У каструлі змішати оцет, воду, сіль та цу-
кор. Довести до кипіння.

Кукурудзу помити й обсушити паперови-
ми рушниками.

У підготовлені банки покласти прянощі 
і кукурудзу, залити киплячим маринадом. 
Закатати банки металевими кришками, пе-
ревернути і тримати накритими до охоло-
дження.

Мінікукурудзу можна подавати як закус
ку, а також використовувати в різноманіт-
них перших і других стравах, салатах.
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Овочеве асорт і  
з цвітною капустою

На 2 літрові банки: цвітна капуста — 500 г;
помідори — 6 шт.; кабачки — 2 шт.;

солодкий перець — 3–4 шт.;
лимонна кислота — дрібка;
сіль, цукор — по 2 ч. ложки;

вода — 2 склянки; оцет 9 % — 2 ст. ложки;
чорний перець горошком — 10 шт.

Капусту помити, розібрати на суцвіття 
і бланшувати у киплячій воді з лимонною 
кислотою 3 хвилини. Кабачки, перець і по-
мідори помити й нарізати.

У підготовлені банки покласти овочі (то-
мати викладати зрізом донизу). Залити ово-
чі окропом, накрити кришками і залишити 
на 20 хвилин. Воду злити в каструлю, дода-
ти сіль, цукор, перець горошком і довести 
до кипіння. Вимкнути вогонь, додати оцет.

Залити овочі маринадом, закатати банки 
металевими кришками, перевернути й зали-
шити під ковдрою до охолодження.

Овочевий са лат
Кабачки — 500 г;
помідори — 1 кг;
огірки — 800 г;

солодкий перець — 700 г;
яблука — 500 г;

сіль — 1 ст. ложка;
цукор — 2 ст. ложки;

олія — 100 мл.

Овочі та яблука помити й нарізати, виклас-
ти в каструлю. Додати сіль, цукор та олію, за-
лишити на 2–3 години до появи соку.

Салат поставити на плиту, довести до ки-
піння, прокип’ятити 10 хвилин на невелико-
му вогні.

Банки і кришки простерилізувати в будь
який зручний спосіб.

Розкласти салат по банках, закатати бан-
ки металевими кришками, перевернути й за-
лишити під ковдрою до охолодження.
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Ікра з баклажанів  
«Зимова»
Баклажани — 2 кг;
помідори — 1,5 кг;

цибуля, солодкий перець, морква — по 1 кг;
гострий перець — 2 шт.;

олія — 350 мл;
сіль — 4 ст. ложки;

цукор — 1 ст. ложка;
оцет 9 % — 3 ч. ложки.

Баклажани помити, нарізати кубиками й залити водою, додавши сіль. Залишити на 
40 хвилин.

Овочі помити й почистити. Солодкий перець, цибулю і помідори нарізати кубиками, 
моркву натерти, гострий перець подрібнити.

Баклажани віджати й обсмажити в олії. Далі по черзі обсмажити інші овочі, викласти 
в каструлю, перемішати. Додати гострий перець, сіль та цукор і тушкувати на повільному 
вогні, періодично помішуючи, 40 хвилин. За 10 хвилин до закінчення приготування дода-
ти оцет. 

Розкласти ікру по гарячих стерилізованим банках, закатати металевими кришками, 
перевернути й залишити під ковдрою до охолодження.

Для нарізання баклажанів  
краще використовувати ніж  

із нержавкої сталі — так овочі  
не темнішатимуть занадто швидко.

Баклажанну ікру перед закладанням 
у банки можна пропустити через 
м’ясорубку — тоді консистенція  

буде більш однорідною.
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Баклажани  
в гострому соус і

Баклажани — 3 кг;
солодкий перець — 2 кг;

помідори — 1 кг;
гострий перець — 2 шт.;

часник — 4 головки;
олія, оцет 9 % — по 100 мл;

цукор — 0,5 склянки.

Баклажани помити, відрізати плодоніж-
ки й нарізати брусочками. Залити баклажа-
ни солоною водою і залишити на 40 хвилин.

Овочі помити, почистити і пропустити че-
рез м’ясорубку. Додати оцет, цукор, олію 
і довести до кипіння.

У підготовлений соус додати віджаті бак
лажани і варити до готовності.

Розкласти баклажани з соусом по гаря-
чих стерилізованим банках, закатати мета-
левими кришками, перевернути й залишити 
під ковдрою до охолодження.

Ікра з баклажанів 
з пом ідорами

Баклажани — 1,5 кг; помідори — 500 г;
солодкий перець — 1 кг; олія — 150 мл;

цибуля — 2 шт.; часник — 1 шт.;
сіль — 5 ст. ложок; цукор — 1 ст. ложка;

петрушка — 1 пучок.

Цибулю почистити й нашаткувати. Помі-
дори помити й розрізати на 4–6 частин. Бак
лажани та перець нарізати. У каструлі об-
смажити в олії цибулю, додати баклажани 
й тушкувати 20 хвилин.

Додати помідори, готувати ще 10 хвилин. 
Потім покласти перець, перемішати й туш-
кувати 15 хвилин. Готові овочі подрібнити 
блендером, додати сіль і цукор, подрібне-
ний часник і зелень, перемішати. Довести 
до кипіння й варити 10 хвилин.

Розкласти масу по гарячих стерилізова-
них банках, закатати металевими кришка-
ми, перевернути й залишити під ковдрою 
до охолодження.
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