+
5
7
Léto pod širým nebem RECEPTŮ

Cena 49 Kč 2,29 €

M I LUJ E M E

D O B R É

J Í D LO / P R I M A - F R E S H . C Z

25 x

LÉTO 2020

B A R E V N É S A L Á T Y K V E Č E Ř I ∎ M I L O VA N É O V O C N É K O L Á Č E
P O C T I VÁ J Í D L A Z P O M A L É H O H R N C E ∎ Z Á B AV N É VA Ř E N Í N A O H N I

TEĎ VAŘÍ: HUGO HROMAS ∙ PINCH OF NOM ∙ JOSEF MARŠÁLEK

9 772336 487008

ISSN 2336-4874

02

dobroty ze
zahrady

E d i to r i al

Letošní jaro přineslo do našich životů opravdu nezapomenutelné
zkušenosti, o které sice nikdo nestál, ale vypořádat jsme se
s nimi museli všichni. A protože lidská povaha už je (naštěstí)
taková, že se na všem snažíme nacházet to pozitivní, i tahle
zvláštní doba přinesla své plusy. Většina z nás musela začít
mnohem víc vařit a najednou byl prostor i čas pouštět se
do nových projektů, které jako by čekaly právě na takovou chvíli.
Fakt, který nás všechny milovníky jídla nadchl.
Mnozí začali kromě nezbytného vyváření také péct a zakládat kvásek, objevovali jsme
zapomenuté recepty našich babiček, učili jsme se neplýtvat potravinami a spotřebovat
zásoby ze spíže a mrazáku. Já se třeba konečně pustila do fermentování zeleniny a pořídila
jsem si výbavu na klíčení.
Léto snad bude už bez větších omezení, přesto ho většina z nás stráví v Česku na chatách
a chalupách. Můžeme tak mít víc času věnovat se zpracování úrody ze zahrádek a pečení
báječných koláčů. Proto jsme pro vás připravili spoustu originálních receptů, které vám letní
čas strávený na zahradě a při toulkách po vlastech českých a moravských určitě zpříjemní.
K létu patří i vaření na ohni a své překvapivé recepty s vůní kouře nám představuje kuchař
Michal Hugo Hromas. S Josefem Maršálkem upečeme překrásné inovované české dezerty
a jako novinku máme i jeden jednoduchý nepečený recept pro děti, který podle kresleného
návodu zvládnou udělat samy.
V novém čísle nechybí ani super saláty ze všech koutů světa, které směle servírujte jako
hlavní chod. Aby vám zbylo více času na zábavu, nabízíme i poctivá jídla uvařená v pomalém
hrnci, který většinu práce obstará za vás a bez vašeho dozoru.
Vyberte si z více než 75 nových receptů a užijte si báječné léto pod širým nebem!
Vaše Klára Michalová

FOTO SHUTTERSTOCK • FOTO NA TITULNÍ STRANĚ MAREK KUČERA

Milé čtenářky, milí čtenáři
a všichni milovníci dobrého jídla!
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PROČ SI KUPOVAT

BALENÉ
PRODUKTY?

• BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE
• DOHLEDATELNOST PŮVODU
• DELŠÍ TRVANLIVOST A ČERSTVOST
FRESH 7

Pod pokličkou

Se r vi s

Nejistá situace kolem akcí pro více osob nás přinutila posunout oblíbené Fresh festivaly až
na podzim, ale zase se máme na co těšit po prázdninách! Program díky tomu může zůstat
kompletní a my už se nemůžeme dočkat, až se s vámi potkáme v Liberci, Pardubicích a Plzni,
kde společně oslavíme už 10. výročí. Nebude chybět Zdeněk Pohlreich, Radek David, Lukáš
Hejlík a další známé tváře. Více informací o tom, co jsme pro vás připravili za novinky, najdete
v tomto čísle na str. 24–25. Vaše nápady a postřehy čekáme na e-mailu: fresh@iprima.cz.

Při listování časopisem často narazíte
na toto razítko. Pokud se tak stane, znamená to, že daný materiál má přesah
na našem webu prima-fresh.cz. Najdete
tam více receptů k tématu nebo od určitého
autora. Můžete tam najít více fotek k receptu nebo podrobnější informace.

p o dle @skla ro uvk uchyni
ČÍNSKÁ RAJČATOVÁ POLÉVKA S VEJCI
Tahle polévka je v Číně velmi populární a není se
čemu divit. Její příprava je velmi jednoduchá a stačí
na ni pár surovin. Pokud hledáte nápad, jak využít
domácí vývar a dobrá letní rajčata, určitě tuhle
dobrotu vyzkoušejte, za 10 minut máte na stole
jídlo, které potěší dospělé i děti.

3–4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT
I 1 lžička sezamového oleje I 2 velká zralá rajčata I 1 stroužek česneku
I 1 l domácího vývaru I 2 lžíce světlé sójové omáčky I 2 jarní cibulky
I sůl a čerstvě namletý pepř I 2 lžičky kukuřičného škrobu (maizeny) I 2 vejce

PŘIPRAVILA KLÁRA MICHALOVÁ

1

V hrnci rozehřejte sezamový olej a přidejte na kousky
nakrájená rajčata. Na středním plameni restujte asi
5 minut, až rajčata trochu změknou a pustí šťávu. V půlce restování přihoďte nasekaný stroužek česneku.
Poté zalijte dobrým domácím vývarem a přiveďte
k varu. Dochuťte sójovou omáčkou, solí a pepřem.
Ve 100 ml studené vody rozmíchejte škrob a přilijte
ho do polévky. Polévku zamíchejte a do vzniklého
víru pomalým pramínkem nalijte rozšlehaná vejce.
Jakmile ztuhnou, přisypte na plátky nakrájené jarní cibulky a podávejte.

2
3

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU!

@radka.musilova.9

@lucikralova

@kavarnamyhozivota

facebook.com/PrimaFresh.cz & instagram.com/primafresh

LÉTO S @P RIMAFRESH NA INSTAGRAMU

Připojte se do naší galerie na Instagramu! Uvařili jste si něco podle našeho časopisu, kuchařky nebo webu?
Podělte se o to s ostatními! Stačí přidat oficiální hashtag #primafresh. Tři nejlepší fotky uveřejníme v příštím čísle!
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Servírovací podložka Dellinger
se třemi miskami z porcelánu
v hodnotě 399 Kč

Podložka s mističkami je vyrobena z kvalitního přírodního bambusu, který je lisovaný pod vysokým tlakem do výsledného tvaru.
Sadu můžete použít pro oříšky, chipsy nebo k servírování sushi (sójová omáčka, zázvor, wasabi), případně jako svícen.
Rozměry bambusové podložky: 330 x 120 x 27 mm, rozměry porcelánové mističky: 90 x 40 mm

Jak objednat?

Časopis pro doručení po ČR objednávejte telefonicky na číslech 225 985 225, 777 333 370
nebo e-mailem na primafresh@send.cz. Předplatit si můžete časopis i na webu www.send.cz.
Více informací najdete na www.prima-fresh.cz.

Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Le tní sezo na

Sladké léto
OVO C N É KOL ÁČ E

NA STROMECH, KEŘÍCH I V LESÍCH DOZRÁVÁ OVOCE PLNÉ PŘÍRODNÍHO CUKRU.
LÉTO JE TÍM IDEÁLNÍM ČASEM, JAK ZUŽITKOVAT ÚRODU MIMO JINÉ V LEHKÝCH,
KLASICKÝCH I INOVATIVNÍCH KOLÁČÍCH. VELKÉ, MALÉ, NA PLECHU, VE FORMĚ NEBO RUČNĚ
TVAROVANÉ? ZVLÁDNE JE KAŽDÝ – PUSŤTE SE DO TOHO!

ŠVÉDSKÝ STROUHANÝ TVAROHOVÝ KOLÁČ S BROSKVEMI
Dostal se k nám už před desítkami let a uchvátil svou jednoduchostí, která je
jeho poznávacím znamením. A také sjednocujícím, protože variant receptů je
bezpočet. My jsme tuhle luxusní verzi ještě proložili broskvovou vrstvou.

I 300–400 g hladké mouky + na vysypání
I 250 g změklého másla
I 3 lžíce kakaa holandského typu
I 3 lžíce studeného mléka
I 1 žloutek
I 1 sáček prášku do pečiva
I 100 g krupicového cukru
I máslo na vymazání formy

2

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO MAREK KUČERA ∙ FOODSTYLING PETRA FRÝDLOVÁ

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU

NÁPLŇ
I asi 500 g čerstvých nebo kompotovaných
broskví nebo meruněk
I 750 g plno- nebo polotučného tvarohu
I 1 lžíce bramborového škrobu (solamylu)
I 3 lžíce rozpuštěného másla
I 1 sáček vanilkového cukru
I 4 vejce
I 1 bílek

10 FRESH

Ze všech přísad vypracujte tužší těsto, množství mouky záleží na její savosti, přisypávejte
ji proto postupně. Dortovou rozevírací formu
vymažte máslem a vysypte moukou. Přes hrubé
struhadlo do ní nastrouhejte dvě třetiny těsta.
Poklaďte ho na plátky nakrájenými broskvemi.
Troubu předehřejte na 180 °C.
Tvaroh utřete se škrobem, máslem, žloutky
a vanilkovým cukrem. Z bílků vyšlehejte tuhý
sníh a zlehka ho zatřete do náplně. Zakryjte jí
ovoce a navrch nastrouhejte zbylé kakaové těsto.
Vložte do trouby a pečte asi 40 minut.

ip

Tenhle
recept má skutečně
bezpočet variací a možností
přípravy. Někdo těsto, které bývá
tmavé i světlé, do formy nestrouhá,
ale vymačkává, před strouháním
se někdy těsto dává ztuhnout
do chladu a i s náplní je
možné si různě
hrát.

t

1
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Posvícenských
koláč(k)ů je tolik,
kolik bývalo posvícení – tj. téměř
nekonečno. Liší se velikostí i náplněmi
(oblíbená je třeba maková nebo ořechová),
ale i tvarem. Těm s dvojí náplní se někdy říká
dvojctihodné. Podle krajových a rodinných zvyklostí
mají některé posvícenské koláče tvar šátečku, jinde
se pečou velké koláče s několika různými náplněmi,
někde se sypou drobenkou – ať tak či tak, spojuje
je kynuté těsto, lahodné náplně a tradice. Jsou
skutečnou raritou a pýchou české kuchyně
a po troše cviku je zvládne každý.

Le tní sezo na

POSVÍCENSKÉ KOLÁČKY

Posvícení je slavnost při
vysvěcení nově postaveného
kostela a slaví se o jmeninách
zvoleného patrona. Zvyk, který
býval vrcholem venkovského
roku, představoval vítanou
příležitost k hodování,
slavnostem (obvykle trvajícím
od soboty do úterka okolo
příslušného svátku), průvodům
a setkávání, se bohužel stále
víc vytrácí. Pojďme si ho
připomenout alespoň lahodnými
koláčky, bez nichž by se posvícení
vůbec nemohlo konat, které však
budou chutnat vždycky a všem.

ASI 40–50 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 2 HODINY + KYNUTÍ

TĚSTO
I 500 g hladké mouky I 2 lžíce moučkového cukru
I špetka soli I 250 ml vlažného mléka
I 42 g čerstvého droždí I 3 žloutky
I 100 ml rozpuštěného másla I 100 ml jemného
rostlinného oleje I vejce na potření I mandle na ozdobu
NÁPLŇ TVAROHOVÁ
I 500 g tvarohu I 2 žloutky I 1 sáček vanilkového cukru
NÁPLŇ POVIDLOVÁ
I 250 g povidel I 2 lžíce českého rumu
I + loupané mandle na ozdobu

1

Promíchejte mouku, cukr a sůl (ručně
nebo v robotu). Uprostřed udělejte důlek, vlijte vlažné mléko a rozdrobte do něj
droždí. Přisuňte s trochou mouky k okraji
a promíchejte na řídký kvásek. Zakryté nechte asi 20 minut vzejít.
Přidejte žloutky, rozpuštěné máslo
a olej. Ručně nebo v robotu s hnětacím
hákem dobře prohněťte asi 10 minut. Těsto
nechte asi tři čtvrtě hodiny až hodinu kynout, až zhruba zdvojnásobí objem.
Náplně promíchejte v oddělených
miskách. Z vykynutého těsta odebírejte malé kousky (asi na lžičku) a naplňte
je lžičkou ochuceného tvarohu. Zabalte
a vyválejte do kuličky. Uprostřed udělejte
důlek a klaďte na plech vyložený papírem
na pečení.
Koláčky potřete rozšlehaným vejcem
a do středu naneste povidlovou náplň,
kterou ozdobte půlkou mandle. Nechte
ještě zhruba půl hodiny kynout. Troubu předehřejte na 180 °C. Vykynuté koláčky vložte
do trouby a pečte asi 12 až 15 minut. Před
podáváním je můžete poprášit moučkovým
cukrem.
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RYCHLÝ DROBENKOVÝ KOLÁČ S MANDLEMI
Jedna z nejoblíbenějších letních klasik připravovaná v nekonečných obměnách.
Ovoce můžete používat podle aktuální sezony a momentální sklizně, nejlépe se
hodí drobné bobulové. Svěžest náplně nádherně odpíchne křupavá drobenka,
kterou mandlové lupínky vystřelí do chuťového sedmého nebe.

CCA 20 ŘEZŮ

1

TĚSTO
I 150 g změklého másla + na vymazání
I 100 g krupicového cukru
I 3 velká vejce
I nastrouhaná kůra z 1 citronu
I špetka soli
I 375 g hladké mouky + na vysypání
I 3 lžičky prášku do pečiva
I 100 ml mléka
NÁPLŇ
I cca 750 g drobného ovoce, například rybízu
DROBENKA
I 150 g studeného másla
I 200 g hrubé, případně polohrubé mouky
I 120 g krupicového cukru
I špetka soli
I 1 lžička mleté skořice
I mandlové lupínky na posypání

2

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU

12 FRESH

Začněte přípravou drobenky. Máslo nakrájejte na kousky a prsty ho
zlehka prohněťte s moukou, cukrem, solí a skořicí. Promíchávejte
a prohrabujte prsty, až se vytvoří drobkovitá drobenka, kterou dejte
na chvilku do chladu.
Máslo s cukrem utřete do pěny. Po jednom zatřete vejce, pak citronovou kůru a sůl. Nakonec na střídačku zapracujte mouku promíchanou s práškem do pečiva a mléko. Hutné těsto by mělo pomalu
stékat z vařečky. Troubu předehřejte na 170 °C.
Těsto vyklopte na máslem vymazaný a moukou vysypaný plech
a plochým nožem nebo stěrkou namáčenou ve studené vodě ho rovnoměrně rozetřete. Hustě poklaďte připraveným ovocem, rovnoměrně
posypte drobenkou a mandlovými lupínky a vložte na mřížku postavenou ve středu trouby. Pečte asi 35 až 40 minut, až koláč lehce vyběhne
a těsto a drobenka zezlátnou.

3
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BRETAŇSKÝ FAR
S MARCIPÁNEM
Někdy se téhle
prajednoduché vláčné
buchtě říká také farsach,
a ať tak či tak, je ideální
i na léto k českému
rybníku. Těsto je, podobně
jako u francouzské
varianty bublaniny,
clafoutis, podobné spíš
palačinkovému, je prakticky
tekuté a pečením zpevní
do voňavé vláčné hmoty.
Tradičně do faru patří
měkké (předem namočené)
sušené švestky, ale tady jde
spíš o princip – máte-li jiné
sušené ovoce, vyzkoušejte
ho anebo použijte čerstvé.
Marcipán je už čistě
dobrovolný přídavek, ale
rozhodně faru neuškodí.

6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: DO 1 HODINY

I 50 g rozpuštěného másla + na vymazání
I 125 g přírodního zlatého krupicového
cukru + na vysypání a poprášení

I 2 středně velká vejce I 1 lžíce rumu
I 500 ml plnotučného mléka
I 1 lžička vanilkového extraktu
I 125 g hladké mouky
I 125 g předem namočených sušených švestek
I 50 g kvalitního neochuceného marcipánu
nakrájeného na kousky

1
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V těstě
můžete asi 50 g
mouky nahradit jemně
mletými mandlemi, v tom
případě marcipán vynechte. Namísto
sušených švestek by se hodily
i sušené meruňky, pak zkuste
namísto rumu ovonět těsto
meruňkovicí.

Troubu předehřejte na 200 °C.
Všechny přísady kromě ovoce
a případně marcipánu promíchejte
nebo prošlehejte v robotu. Čtverhrannou formu o straně 23 cm a vysokou
4 cm vymažte máslem a vysypte cukrem. Přebytek oklepejte.
Těsto vlijte do formy a rovnoměrně posypte švestkami, případně kousky marcipánu – pokud
bude z těsta něco vykukovat, nic se
neděje. Vložte do trouby a pečte,
až far vyběhne a zezlátne.
Vyndejte z trouby a nechte
stranou vychladnout, far klesne
a zpevní, ale zůstane velmi vláčný.
Pak ho nakrájejte na řezy a podávejte poprášený přírodním nebo
moučkovým cukrem.

2
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HRNKOVÁ AMERICKÁ CUKETOVÁ BUCHTA
Američané jsou známí svým neortodoxním přístupem k vaření a pečení vysloveně milují. Díky odměřování
na hrnky ho také hodně zjednodušili, což se může hodit při prázdninách na chatách a chalupách. Cuketa,
která u nás i v moučnících dávno zdomácněla, tady dostává vydatnou podporu dalších zajímavých přísad,
které koláči dodají nádech exotické vůně a chuti. Těsto báječně vylehčuje i podmáslí.

6–8 PORCÍ

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU

I 2 hrnky hladké mouky I 2 lžičky jedlé sody I špetka soli
I 2 lžičky mleté skořice I 3 vejce I ¾ hrnku podmáslí
I ½ hrnku jemného rostlinného oleje
(například slunečnicového nebo rýžového)

I 1 hrnek krupicového cukru I 1 lžička vanilkového extraktu
I 2 hrnky nastrouhané cukety I 1 hrnek strouhaného kokosu
I 1 hrnek nasekaných vlašských ořechů
I 250 g mascarpone I 250 ml smetany ke šlehání
I zhruba 200 g konzervovaného ananasu
I máslo na vymazání

1
2

Troubu předehřejte na 180 °C. Plech s vyšším okrajem vymažte máslem a vysypte moukou. Přebytek oklepejte.
Mouku promíchejte se sodou, skořicí a solí. Dejte stranou.
V jiné míse promíchejte vejce s podmáslím, olejem, cukrem
a vanilkou. Spojte se suchými přísadami a nakonec do těsta vmíchejte strouhanou cuketu, kokos a ořechy.
Těsto přesuňte na plech nebo do formy, vložte do trouby
a pečte asi 50 až 65 minut, vyzkoušejte špejlí nebo párátkem, jestli je těsto propečené, měli byste ho vytáhnout čisté, bez
vlhkých drobků. Buchtu nechte trochu vychladnout, potřete ji
mascarpone s vyšlehanou šlehačkou, ozdobte ananasem a podávejte krájenou na řezy.
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Nemáte-li
odměrný hrnek, platí
tyto váhové a objemové převody:
1 hrnek = 150 g suchých přísad a 240 ml
tekutých. Dál už co do ochucení a vůně
„cukeťák“ dojít nemůže, ale pokud nechcete
použít kokos, zvyšte množství nastrouhané cukety
nebo ji nahraďte nastrouhaným jablkem a namísto
ananasu můžete použít jakékoliv jiné drobné
nebo nakrájené ovoce. Mascarpone můžete lehce
osladit moučkovým anebo vanilkovým cukrem,
případně promíchat se sklenkou silného
kávového odvaru (espresa).
14 FRESH
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Hravě zdravě
B E Z O B AV D O P L AV E K

VTIP, ŽE JÍDLO MŮŽE BÝT BUĎ ZDRAVÉ, NEBO DOBRÉ, UŽ NAŠTĚSTÍ ZMIZEL V PROPADLIŠTI
TRAPNOSTI, ALE NEDŮVĚRA K DOBROTÁM, PO KTERÝCH NEPŘIBERETE, ZŮSTÁVÁ. ZBYTEČNĚ.
DVĚ BRITSKÉ DÁMY S VÁŠNÍ PRO JÍDLO KAŽDÝM RECEPTEM DOKAZUJÍ, ŽE SI MŮŽETE DOPŘÁT
LAHODNÉ POKRMY I V PLAVKOVÉ SEZONĚ A ŽE ZDRAVÉ VAŘENÍ MŮŽE BÝT NESKUTEČNĚ
VTIPNÉ A DĚTI SI HO ZAMILUJÍ. OSTATNĚ JEJICH BLOG PINCH OF NOM MÁ STOVKY TISÍC ČTENÁŘŮ
A PRODEJ A OBLIBA JEJICH KUCHAŘKY POKOŘILA JAMIEHO OLIVERA BĚHEM PĚTI TÝDNŮ.
KAŽDÝ JEJICH POKRM MÁ TOTIŽ TU SPRÁVNOU ŠPETKU CHUTI...

PEČENÉ VLOČKY
S BORŮVKAMI
A CITRONEM

Perfektní teplá a sytá
snídaně, která v podstatě
nevyžaduje vaší pozornost.
Dejte vločky do trouby
a vraťte se ještě dopéct
do vyhřáté postele.
Vytáhne vás nasládlá vůně
a až do pečené krusty
zaboříte lžičku, ocitnete se
v nebi. Není tedy divu, že
pečené vločky s ovocem
můžete směle servírovat
i jako dezert.

1 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 1 HODINY

I 40 g oblíbených vloček
I 175 g nízkotučného bílého jogurtu
I 1 lžička vanilkového extraktu
I ¾ lžičky stévie či agávového sirupu
I nastrouhaná kůra a šťáva z ½ citronu
I 2 vejce, vel. M (nebo jedno, pokud máte

prim a tip

Až
vločky
vychladnou, můžete je
přikrýt a zamrazit. Pak je
jednoduše pomalu rozmrazte
v mikrovlnce nebo
v troubě.
16 FRESH

1
2

Troubu předehřejte
na 180 °C.
Všechny ingredience kromě
čtvrtiny borůvek smíchejte
v misce, až se vše dobře spojí.
Přesuňte do malé zapékací formy
a posypte zbylými borůvkami.
Formu postavte na pečicí plech,
abyste si neušpinili celou troubu,
pokud by pokrm přetekl, a pečte
35–40 minut.
Zapečené vločky vytáhněte
a podávejte teplé.

3

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

raději trochu sušší konzistenci)

I 50 g borůvek

Te ď va ř í c h e f

PLNĚNÉ
MASOVÉ KOULE
Lahodná bohatá rajčatová omáčka
a masové koule s roztékajícím se
sýrem… A to má být dietní jídlo? Ano! Malé množství mozzarelly toho dokáže hodně
a koule z mletého masa se sníženým obsahem tuku promění v absolutní lahůdku.
Připravíte je tak snadno a rychle, že se bez velkého úsilí dají servírovat celé rodině
k večeři během pracovního týdne.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 1 HODINY
MASOVÉ KOULE
I 500 g mletého hovězího masa
I 1 lžička soli
I špetka čerstvě mletého
černého pepře
I ½ lžičky sušeného mletého
česneku
I ½ lžičky sušeného oregana
I ½ lžičky směsi sušených bylinek
I 1 žloutek
I 70 g nízkotučné mozzarelly
I 1 velká hrst hladkolisté petržele

OMÁČKA
I 1 střední mrkev I 1 řapík celeru
I 400 g konzervovaných
drcených rajčat
I 50 g rajského protlaku
I 1 lžíce sušeného oregana
I 1 lžička sušené cibule
I ½ lžičky sušené bazalky
I ½ lžičky sušené petrželky
I ½ lžičky červeného vinného octa
I mořská a sůl a čerstvě namletý
černý pepř

1
2

Troubu předehřejte na 180 °C. Plech vyložte
pečicím papírem.
Maso, sůl, pepř, česnek, oregano, sušené bylinky a žloutek
promíchejte v míse, až se vše dobře spojí. Směs rozdělte
na 12 stejných dílů. Mozzarellu rozkrájejte na 12 stejných kousků. Každý
zabalte do masové porce a v dlaních vyválejte pevnou kouli. Skládejte je
na připravený plech a pečte 15 minut v předehřáté troubě.
Zatímco se koule pečou, připravte omáčku. Mrkev a celer nakrájejte
nadrobno, vsypte je do hrnce, zalijte rajčaty, přidejte zbylé suroviny,
přiveďte k varu a vařte na středním stupni asi 20 minut. Petrželku nasekejte
nadrobno.
Omáčku promixujte tyčovým mixérem, případně v blenderu nebo mixéru
dohladka, osolte a opepřete a pak vraťte do hrnce. Do omáčky přidejte
masové koule a dobře promíchejte. Posypte petrželkou a podávejte.

3
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ZELENINOVÉ BIRJÁNÍ

Indické birjání překypuje
zeleninou. Zapečením s rýží
se všechny chutě lahodně
spojí a první sousto vás
vezme do horké voňavé Indie.
Tuto mírnou verzi si zamilují
děti, dochucuje ji jen koriandr
a vaječná omeleta, která
dodává bílkoviny i strukturu.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

I nízkotučný sprej na vaření
I 200 g rýže basmati I 2 stroužky česneku
I 1 lžíce mletého středně pálivého kari
I 625 ml zeleninového vývaru
I 1 oranžová paprika I 6 jarních cibulek
I 50 g cukrového hrášku I 100 g brokolice
I 100 g květáku I 50 g mraženého hrášku
I 50 g kukuřice (konzervované nebo mražené)
I 1 velká hrst čerstvého koriandru
I 3 středně velká vejce I šťáva z ½ citronu
I mořská sůl a čerstvě namletý pepř

1

Dno hrnce postříkejte nízkotučným sprejem a na středním stupni
opékejte rýži, kari koření a oloupaný
a nadrobno nasekaný česnek. Za stálého míchání smažte 1–2 minuty,
přilijte vývar, dobře vmíchejte, snižte
teplotu, zakryjte a nechte 10–15 minut
probublávat, podle návodu na obalu
rýže. Hotovo bude, až se rýže uvaří
a vsákne všechen vývar.
Mezitím očistěte a nakrájejte
zeleninu – papriku na kostičky,
cibulky nahrubo, cukrový hrášek
na třetiny, brokolici a květák rozdělte
na malé růžičky, a pokud používáte
kukuřici z konzervy, slijte ji.
Dno pánve nebo woku nastříkejte
sprejem, zahřívejte na středním
stupni, vsypte všechnu zeleninu
včetně mraženého hrášku a smažte
zhruba 10 minut. Průběžně míchejte,
zelenina má zůstat křupavá.
Až bude rýže uvařená, sundejte
pokličku, přidejte hotovou zeleninu a vmíchejte většinu nadrobno nasekaného koriandru. Opět přiklopte,
aby směs nevychladla.
V misce prošlehejte vidličkou vejce, osolte a opepřete. Dno čisté
pánve postříkejte nízkotučným sprejem a postavte na střední plamen.
Vlijte vejce a smažte z jedné strany
1–2 minuty, pak obraťte, omeletu dodělejte a sejměte z pánve.
Do rýže vmíchejte citronovou šťávu, omeletu nakrájejte na proužky
a poskládejte navrch. Posypte zbývajícím koriandrem a podávejte.

2

prima

tip

Místo
kari můžete použít
směs birjání masala, kterou
si jednoduše připravíte doma.
Opražte na pánvi 1 svitek skořice,
1 hvězdičku badyánu, 2 hřebíčky, 1/2 lžičky
římského kmínu, 1/2 lžičky kuliček černého
pepře, 1 černý nebo zelený kardamom, 1/4 lžičky
semínek fenyklu a 1/4 lžičky semínek hořčice,
až se rozvoní, přesypte do hmoždíře,
podrťte, vraťte do pánve a pokračujte
restováním zeleniny podle
receptu.

3

4
5

6
18 FRESH

Te ď va ř í c h e f

KUŘE PLNĚNÉ PIZZOU

Ano, čtete správně. Není to kuřecí pizza, ale kuře plněné pizzou. Kuřecí prsa slouží jako
zdravé, bílkovinami nabité těsto pro bohatou náplň ze zeleniny, slaniny a sýra. Skvělá večeře
i nedělní oběd, tohle jídlo si zamilujete po prvním soustu. A můžete ho variovat podle libosti.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 1 HODINY

I 4 velké žampiony
I ½ červené papriky
I 4 plátky libové slaniny
I ½ červené cibule
I 4 kuřecí prsa (bez kůže a viditelného tuku)
I 2 soudková rajčata
I 80 g nízkotučného nastrouhaného čedaru
I 1 lžička sušených italských bylinek

1
2

Žampiony nakrájejte na tenké plátky, papriku zbavte jádřince a nasekejte
ji na tenké nudličky. Slaninu nakrájejte na 20 špalíčků, cibuli oloupejte
a nakrájejte na tenké plátky.
Troubu předehřejte na 200 °C. Do každého kuřecího prsa udělejte po šířce pět zářezů asi do tří čtvrtin masa. Buďte opatrní, abyste je neprořízli
až dolů. Do každého zářezu dejte jeden plátek žampionu, jeden plátek papriky, jeden plátek slaniny a pár proužků cibule. Prsa položte na plech a pečte
v troubě 20 minut nebo dokud nebude maso propečené.
Rajčata nakrájejte na osm tenkých plátků. Až bude kuře hotové, položte
na každé prso dva plátky rajčete a posypte 20 g nastrouhaného sýra
a špetkou bylinek. Plech vraťte do trouby a pečte dalších 5 minut nebo dokud se sýr nerozpustí a nezhnědne.

3
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Sprej
na vaření či pečení
je speciálně upravený olej či
rostlinný tuk do konzistence spreje,
kterým postříkáte pánev, pekáč či formu
na pečení. Na pečení či smažení tak stačí
menší množství tuku než v tekuté formě.
Vybrat si můžete olivový, slunečnicový,
kokosový či jiný rostlinný tuk. Koupíte
ho například v obchodě GymBeam,
Pilulka nebo Tescoma.

ZAPEČENÉ
TĚSTOVINY
S TUŇÁKEM

V zapečených
těstovinách si dala
dostaveníčko ta
nejúžasnější kombinace
chutí: tuňák a sýr!
Představte si hřejivého,
v rozpuštěném sýru
obaleného tuňáka
v jemných voňavých
těstovinách, které
zasytí, zahřejí a pohladí
i po duši. Špenát dodává
svěžest, koření hloubku.

6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 45 MINUT

I 300 g těstovin
I 2 cukety
I 5 jarních cibulek
I ½ lžičky mleté sladké uzené papriky
I ½ lžičky sušeného česneku
I 100 g mraženého hrášku
I 100 g čerstvého špenátu
I šťáva z ½ citronu
I 400 ml zeleninového
nebo rybího vývaru

I 150 g nízkotučného krémového sýra
I 2× 160 g konzerva tuňáka
I 40 g nízkotučného čedaru
I nízkotučný sprej na vaření

1

Těstoviny uvařte ve vroucí
osolené vodě podle návodu
na obalu akorát na skus.
Troubu předehřejte na 180 °C.
Mezitím nakrájejte cuketu
na 1cm kostky, cibulky
na plátky. Restujte je v pánvi
postříkané nízkotučným sprejem na středním stupni
5 minut, pak vmíchejte papriku
a česnek, mražený hrášek,
špenát a citronovou šťávu
a přilijte vývar. Vařte 2–3 minuty, až špenát změkne. Vmíchejte krémový sýr.
Tuňáka slijte a rozdělte vidličkou v misce na vločky.
Uvařené těstoviny sceďte
a vsypte je do pánve se
zeleninou. Přidejte tuňáka
a promíchejte. Přesuňte do velké zapékací formy, posypte
strouhaným sýrem a pečte
15 minut dozlatova. Vytáhněte
a podávejte.

2

3
4
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PEČENÝ RÝŽOVÝ PUDINK PIÑA COLADA

Te ď va ř í c h e f

Rýže se s chutí kokosu a ananasu překvapivě dobře snoubí a exoticky
znějící drink si ve formě na lžičku mohou vychutnat i děti nebo těhotné
ženy. Tenhle dezert vás přenese do Karibiku a svou jednoduchou
přípravou se jistě dostane na seznam oblíbených jídel pro návštěvy,
líné víkendy a vůbec chvíle, kdy se chcete rozmazlit.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 2 HODIN

I 100 g rýže na rizoto (arborio, carnaroli)
I 2 lžičky granulovaného sladidla, medu,

agávového sirupu, panely či podle chuti

I 600 ml kokosového mléka

(nebo jiné mléčné alternativy)

I 100 g ananasu
I strouhaná kůra z 1 limety
a šťáva podle chuti

I nízkotučný sprej na vaření

1
2
3
4

Troubu předehřejte na 160 °C a kulatou formu o průměru 15 cm vymažte nízkotučným sprejem na vaření.
Do pekáče dejte rýži, sladidlo a kokosové mléko
a dobře promíchejte, aby se sladidlo rozpustilo. Přikryjte alobalem a pečte v troubě 1 hodinu a 45 minut.
Ananas nakrájejte na kostičky a promíchejte ho
s limetovou kůrou. Můžete ho také zakápnout limetovou šťávou.
Upečený pudink vytáhněte z trouby, rozdělte ho
do dvou misek a ozdobte ananasem. Pokud chcete,
můžete ho nechat vychladnout, přikrýt, zamrazit a ohřát
jindy.

Špe tka chuti

Kate Allinsonová, Kay Featherstonová
Kate a Kay vedly společně 12 let restauraci v Británii, když zjistily, že se jejich oblečení podezřele zmenšuje. Místo tvrdé diety se pečlivě podívaly na to, co každý den jedí, a rozhodly se upravit svůj jídelníček
tak, aby si jídlo stále užívaly, ale zbytečně nekynuly. Za rok zhubly dohromady téměř 80 kg a rozhodly se
o své zkušenosti podělit. Blog pinchofnom.com zaznamenal raketový úspěch, stejně jako zájem fanoušků na sociálních sítích. Očekávaná kniha Pinch of Nom – Špetka chuti – konečně vychází i v češtině.
Obsahuje sto lákavých, lahodných a zároveň jednoduchých receptů, z nichž třetina je vegetariánská.
Každý recept zkouší dvacet členů komunity Pinch of Nom, kteří zaručují, že výsledný pokrm je skutečně zdravý, chutný a mimořádně snadný na přípravu. Užijte si mlsání bez výčitek a zjistěte, že dobře jíst
může být báječná zábava bez únavného počítání kalorií. Vydalo nakladatelství Esence.
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Zdravý oříškový krém

Kdo dřív nekutal nutelu lžičkou a teď mlsnou zahání hrstí ořechů?
V Českém ghíčku si vzpomněli na životní vývoj většiny z nás a vytvořili dokonalé mlsání, které nejen báječně chutná, ale je i zdravé!
Ghítela vychází z ghí, přepuštěného másla, které vyniká obsahem
vitaminů rozpustných v tucích, nepřepaluje se, neobsahuje mléčnou
bílkovinu, krásně voní a chutná jemně po oříškách. Vše doplňuje
med, kakao a ořechy, které se postarají o lahodnou výraznou chuť
i hedvábnou jemnost. K arašídové a lískooříškové ghítele nově
přibyla mandlovo-kávová Manka a kešu-kokosová Kokeš. Kousky
mandlí a drcená čerstvě pražená kávová zrna krásně křupou, Kokeš
voní dálkami a dovolenou u moře. Kterou ochutnáte jako první?
230 g od 155 Kč, www.ceskeghicko.cz

Vynucené dlouhé uzavření restaurací změnilo jejich
fungování i přístup k hostům. Zatímco tržby klesly
na nulu nebo na minimum při otevřeném výdejním
okénku, náklady na platy, nájmy a splátky za vybavení
zůstaly. Velké finanční ztráty tak můžou pomoci zacelit
jen hosté. A i ti se během karantény změnili. V michelinské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise
tak poprvé zavádějí obědy a pětichodové degustační
večeře. Přes oběd si tak můžete vybrat hlavní chod,
ke kterému dostanete předkrm a dezert, rozšířené tříchodové menu se podává i během večeří. Večer si můžete pochutnat i na pětichodovém degustačním menu
sestaveném šéfkuchařem Oldřichem Sahajdákem.
Doplnit jej můžete i vhodně napárovanými víny.
Tříchodové menu stojí 700 Kč (oběd) nebo 900 Kč
(večeře), www.ladegustation.cz

Král řemeslné zmrzliny Honza Hochsteiger otevírá už čtvrtou pobočku Crème
de la Crème. Najdete ji na Francouzské 21
a stejně jako na Národní třídě i zde si kromě zmrzliny pochutnáte na domácích dortech a zákuscích a výborné kávě. Každý
den si tu můžete vybrat z 24 druhů zmrzliny, základ tvoří nejoblíbenější příchutě
vanilka, čokoláda, mango, jahoda a slaný
arašíd a doplňují je sezonní novinky a veganské neovocné zmrzky. Ve zmrzlinovém
butiku na Národní třídě nabídku rozšiřují
na 60 druhů! Těšte se na alkoholové
zmrzliny, třeba piña coladu nebo švestkový sorbet se slivovicí, jogurtovou zmrzlinu
s medem a vlašskými ořechy nebo kefírovou zmrzlinu s estragonem. Myslí tady
dokonce i na ty, kteří drží štíhlou linii.
www.cremedelacreme.cz

Perfektní parťák

Ke špekáčkům, steaku, na špagety,
do dipu, na pizzu, do párku v rohlíku, ale
i nakrájené zelenině a pečeným bramborám se nejlépe hodí kečup. Čím je
kvalitnější, tím lahodnějšího výsledku
dosáhnete. Ketchup Spak Master obsahuje neuvěřitelných 200 g rajčat na 100 g
kečupu a do sklenice se dostanou jen
italská rajčata vyzrálá na slunci. Klasický
jemný ketchup doplňuje ostřejší jalapeño
s pálivou papričkou a kečup se sušenými
rajčaty. Spak Master ketchup neobsahuje
přidaný škrob, aromata, barviva ani konzervanty, pouze rajčata, sůl, cukr a koření
a vyrábí se v Sušici podle originální vídeňské receptury.
340 g za 37,90 Kč, 530 g za 44,90 Kč,
www.spak.cz
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Des tilát bez alkoholu

Zdá se vám to jako protimluv? Nealkoholický
destilát Vassa se však vyrábí podle starého
českého receptu a je to prověřená – byť zapomenutá – klasika. Využívá přírodních surovin,
které při ruční destilaci předají tekutině své
aromatické i chuťové vlastnosti. Proto jej téměř
nerozeznáte od alkoholické verze. Můžete ho
buď pít samotný, nebo míchat do koktejlů.
Dáte si Vassa Zero Vodku, Rum nebo Gin? Inspiraci najdete na drink-vassa.com/koktejly.
0,7 l za 549 Kč, www.drink-vassa.com

PŘIPRAVILY KRISTINA ZÁBRODSKÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO ARCHIV FIREM

Dos tupný micheli nský zážitek

Zmrzli nový ráj

zprávy
Pravá chuť čokolády

Řemeslné čokoládovny nám ukázaly, že existují i jiné čokolády než hořká, mléčná a bílá. Díky nim jsme objevili kakaové boby a rozdíly v chuti
čokolády z různých plantáží. Chcete-li se ve znalosti čokolády posunout dál,
zajeďte si do Uherského Brodu. V Čokoládovně Janek vymýšlejí různé druhy
tabulkových čokolád a pralinek tak, aby vynikla chuť každé ingredience. Na plantážích pečlivě vybírají kakaové boby, které si sami třídí, suší, praží, loupou, melou
a zpracovávají a kombinují je s dalšími, převážně
tuzemskými surovinami. Výsledkem jsou skvosty,
které nádherně vypadají a na jazyku se rozplynou
a nechají po sobě ještě dlouho slastnou dochuť.
Ke slazení používají pouze kokosový cukr, a pokud
nejíte čokoládu kvůli intoleranci sójového lecitinu,
tady si ji můžete bez obav dát. Jednodruhové plantážní čokolády, tabulky s ořechy, sušeným ovocem
či jedlými květy, pralinky a lanýže doplňuje skvostný
čokoládový krém, cibulové čatní s čokoládou a chilli
a komponenty na výrobu čokolády, od bobů po kokosový cukr. www.cokoladovnajanek.cz
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Pohled
do vesmíru

Letní noční obloha
nabízí dechberoucí
zážitky v podobě
jasné mléčné dráhy,
zářících hvězd a padajících meteoritů.
Úchvatnou podívanou
představují perseidy, meteorický rej padající v první
polovině srpna. Noční oblohu
připomíná i design lahve nové vodky
Amundsen Deep Blue. Šestinásobná destilace obilného lihu s 80% podílem pšenice
slibuje velejemnou chuť. Tu umocňuje
filtrace přes aktivní uhlí. Vychutnáte si ji
samotnou, na ledu nebo ve vašem oblíbeném drinku. Nebo si namíchejte koktejl
stvořený pro 20. výročí značky Amundsen
a její nebeské novinky: Do sklenice vsypte
led, nalijte 4 cl Amundsen Deep Blue vodky
a zastříkněte šťávou z ½ červeného grepu.
Dolijte sodou a ozdobte skrojkem grepu.
0,5 l za 250 Kč, 1 l za 400 Kč,
www.amundsen.cz

Ekologické sáčky

Podle údajů OSN se na světě ročně spotřebuje zhruba
5 bilionů plastových tašek, které se rozkládají dalších
25 let. Spotřeba plastových sáčků je ještě vyšší a jejich
poločas rozpadu až čtyřnásobný. Vyměňte je tedy za potravinové sáčky, které lze použít opakovaně a mají vyšší
nosnost. Ušít si ho můžete ze starých záclon či lehké
látky nebo jednoduše koupit. Značka Česká síťovka šije
sáčky z netkané textilie, která má dlouhou životnost a lze
ji recyklovat, z viskózy, kterou můžete zkompostovat, nebo
z biobavlny, která je jemná a pevná. Do čeho si příště dáte v obchodě ovoce, zeleninu
nebo pečivo? Po použití je stačí vyklepat, ale lze je prát v pračce a nemusí se žehlit.
Od 55 Kč, www.ceskasitovka.cz

Nejlepší dárek je kniha!

Pravda prověřená staletími získává v době
po karanténě znovu na významu. Dobrá
kniha potěší, rozesměje, naučí něco nového a to celé zopakuje ještě několikrát
s každým dalším čtenářem. Hledáte-li
dárek k narozeninám, svatební překvapení nebo si chcete jen udělat radost,
mrkněte na nový e-shop vydavatelství
originálních kuchařek Došel karamel.
Založila ho Adéla Hálková, dlouholetá
šéfredaktorka nakladatelství, se svou kamarádkou Michaelou Popkovou, bývalou šéfredaktorkou lifestylového časopisu a kreativní grafičkou. Společně vydaly řadu neotřelých kuchařek a gurmánských
knih s uměleckým přesahem. Všechny jejich knihy zakoupíte na e-shopu
za zvýhodněnou cenu a na první pohled poznáte, komu by udělaly radost.
www.doselkaramel.cz

Bufe t znovu ožívá

Pražská Masna Kozí ve stejnojmenné ulici navazuje na tradiční řeznické řemeslo
a prodává jen masa a uzeniny od prověřených lokálních dodavatelů, třeba od firmy
Pejskar se 130letou tradicí. Můžete si
je nejen koupit, ale i na místě ochutnat,
k masně totiž po loňské rekonstrukci přibyl
i bufet, ve kterém každý den vaří čerstvé
polévky a oblíbené hotovky české kuchyně.
K obědu a k večeři připravují celé menu.
Zajít tak můžete na párek s hořčicí a domácí vejmrdou, guláš, grilované kuře, teplou
sekanou nebo třeba vlašský salát s čerstvě
upečenou houskou. Vlastní pivo – 10° a 12°
Masna – tvoří nezbytný doplněk k slastným
vzpomínkám na oběd na stojáka v bufetu.
Naštěstí takové místo existuje i dnes!
Kozí 9, Praha 1, www.masnakozi.cz
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ˇ
se vydá na cestu kolem sveta
Chcete si dát něco skvělého, šťavnatého, voňavého, něco, co uvařil někdo jiný než vy?
Označte si v diáři měsíc září, protože to vyrazí na svoji tour Prima FRESH festival.
Prima FRESH festival letos své návštěvníky
dostane na cestu kolem světa. Ptáte se jak?
Přece prostřednictvím nové zóny Ochutnej
svět! Nabízet se budou speciality z Thajska,
Indonésie nebo Vietnamu, ale také slaďoučké exotické ovoce ze všech koutů
světa, americká křupavá pečená žebírka
s BBQ omáčkou nebo šťavnaté kousky
vepřového pastrami či křehké maso z mořských ryb. Aby byla atmosféra dokonalá,
přijedou cestovatelé, kteří budou vyprávět
o svých zážitcích z cest, dorazí i vietnamské hudebnice a umělci s dračím tancem.
Těšit se můžete i na Asian fusion – moderní
pojetí vietnamské kuchyně – v podání další
nové tváře festivalu, Chili Ta.

Chybět nebude stálice festivalu Zdeněk
Pohlreich a jeho cooking show. Svoje umění předvedou i kuchaři vybraných regionálních restaurací a podniků, lahodná vína
dovezou česká a moravská vinařství, malé
pivovary se pochlubí svými speciály a baristé se postarají o vynikající voňavou kávu.
Pokud cestujete po naší vlasti a hledáte
kvalitní stravovací podniky, neuniklo vám jistě jméno Lukáš Hejlík – herec, gurmán a také
spisovatel. Druhá nová zóna „Gastromapa
Lukáše Hejlíka” bude doprovázet celou
Prima FRESH festivalovou tour. Pokud tohoto sympaťáka ještě neznáte, tak se stavte, bude talk show i workshopy.

Plzeň 12.–13. 9.
Liberec 19.–20. 9.
Pardubice 26.–27. 9.
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ˇ od Chili ta
Recept na sendvic
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BBQ hlíva s avokádovou majonézou a salátkem
Ingredience
celozrnná houska nebo bagetka

Pečená hlíva
hlíva ústřičná přírodně fermentovaná sójová
omáčka (tamari nebo shoyu) slunečnicový olej na smažení
BBQ omáčka
rajčatové pyré rajčatový protlak nebo kečup uzená
paprika kořen tamari omáčka jablečný ocet med nebo datlový sirup
Avokádová majonéza

1/2 zralého avokáda troška wasabi
olivový olej máta šťáva z limetky kůra z limetky chili papričky – cayenne

Salátek
salátový mix (rukola, polníček, salát) olivový olej
kapka citronu sůl a pepř

1

Hlívu si natrhejte na tenké proužky a dozlatova opečte na pánvi,
dokud nebudou křupavé. Ingredience na BBQ omáčku důkladně
smíchejte a povařte v rendlíku. Nechte omáčku redukovat zhruba 10–15
minut. Pak ji nalijte na hotovu hlívu a řádně zamíchejte. Zralé avokádo
rozmačkejte vidličkou, přidejte posekané bylinky, wasabi a štědré množství
olivového oleje. Přidejte kapku limetové šťávy a i trochu nastrouhané kůry.
Dochuťte solí a pepřem.

2

Salátek dochuťte dressingem z citronu, olivového oleje, soli a pepře.
Celozrnnou housku potřete olivovým olejem a opečte na pánvi. Teď
už stačí jenom dát všechno dohromady. Obě půlky sendviče potřete vrstvou
majonézy, přidejte salátek a naplňte štědrým množstvím hlívy. Na závěr
dozdobte plátky chili.

ˇ
rozhovor se zdenkem
Pohlreichem
Říká se, že vše špatné je i pro něco dobré. Přinesou podle Vás něco
pozitivního časy, kterými právě gastronomická scéna prochází?

Na tom se skutečně nic pozitivního najít nedá. Je to v podstatě
katastrofa, která nás může vrátit o pár let zpátky s návratem
laciných "meníček" za pár korun, je to opravdu průšvih.
Jednou z hlavních novinek Prima FRESH festivalu je zóna
Ochutnej svět, zaměřená na jihovýchodní Asii. Jaký gastronomický
zážitek nebo oblíbený recept máte spojený s touto částí světa?

Já miluju thajskou kuchyni, sám si doma dost často dělám červené kari s krevetami a kuřetem a podobně. Je to moc příjemné.
Další žhavou novinkou letošního roku bude zóna Gastromapa Lukáše Hejlíka, která představí vybrané podniky uvedené
v tomto gastronomickém průvodci. Posouvá se podle Vás úroveň české gastronomické scény? A co říkáte na boom,
který v posledních deseti letech v oblasti nových bister, kaváren a restaurací nastal?

Já jsem za vývoj rád, na druhou stranu se mi trošku zdá, že už toho začíná být až moc a stává se z toho jakési náboženství
a posedlost. Nad každým šálkem kávy se vedou sáhodlouhé debaty, jídlo se řeší ze všech stran, dost často forma převládá
nad obsahem. Ale pořád je to lepší, než to bylo předtím.
Prima FRESH festival oslaví již 10. výročí.
Co popřejete festivalu do budoucna?

Myslím, že heslem dne je – přežít.

www.freshfestival.cz
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Do ma v kuchyni

Sýrová svači nka
P O Z D R AV Z E S T Ř E D O M O Ř Í

STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ PLATÍ DLOUHODOBĚ ZA NEJZDRAVĚJŠÍ V EVROPĚ. HODNĚ ZELENINY,
OVOCE, OLIVOVÉHO OLEJE, RYB, SÝRŮ A VÍNA SDÍLENÝCH PO MALÝCH PORCÍCH S RODINOU A PŘÁTELI
PŘISPÍVÁ K DLOUHÉMU A HLAVNĚ SPOKOJENÉMU ŽIVOTU. PŘÍMOŘSKOU KUCHYNI SI MŮŽETE
PŘENÉST KAMKOLIV, TŘEBA V PODOBĚ ČERSTVÝCH SÝRŮ OCHUCENÝCH BYLINKAMI, KOŘENÍM,
ZELENINOU I OVOCEM. SÝROVÁ SVAČINKA NEBO PŘEDKRM JE TOTIŽ MNOHEM VARIABILNĚJŠÍ
I ZDRAVĚJŠÍ NEŽ SALÁMOVÝ NÁŘEZ, OBLOŽENÝ CHLEBA NEBO DORTÍČEK.

V

e Středomoří se původně všechny čerstvé sýry připravovaly buď z kozího, nebo
buvolího mléka. Dnes se do nich kvůli velké
poptávce vloudilo mléko kravské, tak si dobře prohlédněte etiketu a raději si vybírejte ty
s původní recepturou než ty kravské – ať už
máte na zřeteli vaření jako takové, autenticitu
chuti, nebo nutriční požadavky (kozí a ovčí
mléko snáší řada lidí lépe než kravské).
Feta je tvarohovitý bílý sýr ve slaném
nálevu tradičně z ovčího nebo směsi ovčího
a kozího mléka. Poohlédněte se po tradiční
fetě z Řecka nebo Bulharska, jelikož ty vyráběné jinde bývají z mléka kravského a obsahují mnohem víc soli.
Mozzarella a burrata pocházejí z jihu Itálie
a jde o měkké bílé sýry tradičně připravované z buvolího mléka. Mozzarella se odnepaměti vyjímala na pizze a v tříbarevném
salátu caprese a burrata se dnes stává velmi populární díky své konzistenci, pevnější
vnější vrstvě jako má mozzarella, ale s mnohem krémovitějším vnitřkem. Obvykle se
prodávají v podobě velké koule o váze 150 g
a měly by se podávat v pokojové teplotě.
Pokud jsou připraveny z buvolího mléka,
mají příjemnou výraznou příchuť a jsou lehce slané. Z kravského mléka mají chuť zcela
čistou až nevýrazně mléčnou.
Halloumi/halumi/chalumi/ je polotvrdý
sýr z kozího a ovčího mléka, vždy slaný,
jelikož se uchovává ve slaném nálevu. Je
mimořádně mnohotvárný a může být drolivý
nebo měkce pružný, podávaný zasyrova
nebo tepelně upravený, nakrájený na plátky
nebo nastrouhaný. Jeden z nejoblíbenějších
způsobů podávání je halumi grilovat a servírovat ho teplý na opečené chlebové placce
s trochou rukoly nebo máty – je to dokonalá
„obloha grilu“, když tam tak postává a čeká,
až se opeče suvlaki!

Ricotta je měkký tvarohovitý sýr a najdeme ho po celém Středomoří. Pochází
nicméně z Itálie a připravuje se ze syrovátky
z kozího nebo ovčího mléka zbylé po přípravě jiných sýrů. Má krémovitou měkkou
konzistenci a velmi čerstvou, jemně pikantní
chuť, pokud je připraven z kozího nebo
ovčího mléka. Při nákupu ricotty volte tu
v plastovém obalu nebo s vnitřním odkapávacím košíčkem, s nímž ho snadno vyndáte

z nálevu. Poohlédněte se také po velkém
kulatém „koláči“, z něhož se ricotta krájí na plátky. Vyhněte se ricottě nacpané
do plastových kelímků, protože ta bývá
lepkavá a tuhá a postrádá původní nadýchanou konzistenci. Ricotta představuje dokonalý sýr k snídani, podávejte ji s čerstvým
ovocem a medem. Skvělá je také zakapaná
kaštanovým medem na krajíci měkkého
chleba typu ciabatta.

domácí feta
z kravského
mléka

bulharská
feta

řecká
feta

natrhaná
burrata
halumi
svázaná buvolí burrata

čerstvá
ricotta

buvolí
mozzarella
malé koule
mozzarelly

Prima tip: V následujících receptech můžete sýry mezi sebou zaměňovat. Abyste dosáhli perfektní chuti, měly by všechny sýry mít na začátku pokojovou teplotu
a pokrmy by se měly trochu rozležet, aby se chutě spojily. Pokud používáte fetu nebo halumi, zpočátku je neochucujte a počkejte, dokud je nezkombinujete
s ostatními ingrediencemi či sýry. I pak je dochucujte jen opatrně, mějte na paměti jejich slanost.
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PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

Nejoblíbenější čers tvé sýr y

Do ma v kuchyni

Mozzarella s cuketou a mátou

Mladou cuketu lze jíst i syrovou, spařením ve vroucí vodě však změkne
a zbaví se své zemité chuti, která pro někoho může být příliš výrazná.
Cuketové květy pokrm ozdobí jako v michelinské restauraci.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: 25 MINUT

I 75 g malé žluté, zelené nebo pruhované cukety
I 4 lžíce extra panenského olivového oleje
I 6–8 lístků máty
I 150 g buvolí mozzarelly
I 1–2 květy cukety
I vločková mořská sůl a čerstvě nadrcený černý pepř

1
2
3

Cuketu uvařte v celku 1 minutu ve vroucí
osolené vodě. Slijte ji a ještě teplou ji nakrájejte na tenké plátky.
Vsypte ji do mísy a přimíchejte k ní olej a nahrubo nasekané lístky máty. Osolte a opepřete.
Mozzarellu částečně natrhejte, rozdělte
na talíře a navršte na ni cuketovou směs. Nechte 10 minut stát a posypte cuketovými květy.

FRESH 27

Do ma v kuchyni

Burrata
se štěrbákem a chilli
Feta s fíky,
tymiánem a medem

Voňavé sladké fíky se nádherně snoubí s naloženou
fetou, aromatickým tymiánem a lahodným medem.
Med v této kombinaci hraje jednu z hlavních rolí,
vybírejte proto voňavý luční, akátový, řecký či
italský.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: 10 MINUT

I 3 lžíce olivového oleje
I 3 čerstvé zralé fíky
I 2 lžíce lístků tymiánu
I 2 lžíce tekutého medu
I 150 g fety
I čerstvě nadrcený černý pepř
28 FRESH

1

Olej rozehřejte v pánvičce.
Fíky natrhejte na kousky,
opékejte je 3 minuty v rozehřátém
oleji, přidejte lístky tymiánu a med
a smažte ještě 1 minutu. Dochuťte
pepřem.
Fetu rozlomte na 2–4 kousky,
rozdělte na talíře a přidejte
ochucené fíky. Nechte pět minut
stát a podávejte teplé.

2

Kadeřavý salát štěrbák je příbuzný čekanky, proto
v jeho chuti můžete cítit mírnou hořkost, která
výtečně doplňuje sladkost burraty. Buclaté červené
kalábrijské chilli papričky jsou středně ostré a mají
příjemnou květinovou vůni. Pokud je neseženete,
použijte jinou oblíbenou chilli papričku, ale pozor, ať
její ostrost nepřebije sýr a salát.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: 20 MINUT

I 100 g listů štěrbáku nebo pampelišky
I 3 lžíce olivového oleje
I ½ lžičky sušených drcených
I
I
I

kalábrijských chilli papriček
(chilli vloček)
šťáva z ½ citronu
150 g burraty
mořská sůl a čerstvě nadrcený
černý pepř

1

Listy štěrbáku nebo pampelišky opláchněte, osušte
v papírové utěrce a opečte na rozehřátém oleji s chilli. Jakmile listy
zavadnou, vyjměte je a rozložte
na talíř. Do pánve kápněte citronovou šťávu, osolte, opepřete a promíchejte. Nevařte.
Burratu částečně natrhejte
na listy, zakápněte ochuceným
olejem z pánve a nechte 5 minut
stát. Podávejte teplé.

2

Do ma v kuchyni

Burrata s hráškem a estragonem

Jemná buvolí burrata tvoří dospělý doprovod rozverného křupavého hrášku
v luscích a sladkých zelených kuliček. Výrazný estragon jim dodá vůni.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: 20 MINUT

I 75 g cukrového hrášku v luscích
I 50 g vyloupaného hrášku
I 1 lžíce lístků estragonu
I šťáva z ½ citronu
I 4 lžíce extra panenského olivového oleje
I špetka mořské soli
I 150 g burraty

1
2

Hráškové lusky nakrájejte na šikmé plátky a promíchejte s vyloupaným hráškem, estragonem,
citronovou šťávou a olejem. Podle chuti osolte.
Burratu natrhněte na poloviny a každou ještě
částečně roztrhněte, rozdělte ji na dva talíře,
navršte na ni zeleninovou směs, nechte 10 minut stát
a podávejte.

FRESH 29

Do ma v kuchyni

Feta s rajčaty
a oreganem

Lehká variace řeckého salátu stojí a padá
na kvalitním feta sýru a vyzrálých rajčatech.
Krásně vypadá, když vyberete různé odrůdy
rajčat – žluté, zelené, fialové… Rajčata zvládnete
vypěstovat i v truhlíku na balkoně, a můžete si tak
svěží salát vychutnávat celé léto.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: 20 MINUT

I 1 velké rajče I 150 g fety
I 2 lžíce lístků oregana
I 4 lžíce extra panenského
olivového oleje

I 2 lžíce červeného vinného octa
I mořská sůl a čerstvě nadrcený
černý pepř

30 FRESH

1

Rajče nakrájejte na větší
kousky a dejte do mísy s nahrubo natrhaným oreganem,
olejem a octem. Opatrně promíchejte, podle chuti osolte a opepřete a nechte 10 minut stát.
Fetu nakrájejte na kostky
nebo na větší plátky, navršte na ni rajčatový salát a podávejte.

2

Ricotta s osmaženými
olivami a rozmarýnem

Pikantní naložené olivy smažením lehce zesládnou
a chuťově rozzáří krémovou ricottu. Rozmarýn
vás svou vůní přenese k moři, obměnit ho můžete
za oregano nebo tymián. Pokud chcete, přihoďte
k olivám i hrst piniových jadérek a nechte je
zezlátnout, budou hezky křupat.

2 PORCE

1

V pánvičce rozehřejte olej
a vsypte do něj olivy a chilli
PŘÍPRAVA: 10 MINUT
vločky. Na mírném stupni opékejte asi 2 minuty, až se olivy naI 4 lžíce olivového oleje
fouknou. Přidejte otrhané lístky
I 75 g černých oliv bez pecky
I ½ lžičky sušených drcených kalábrijských rozmarýnu a smažte ještě 1 minutu. Odstavte a vmíchejte ocet.
chilli papriček (chilli vloček)
Ricottu sceďte, rozdělte
I 2 malé snítky rozmarýnu
na talíře a zalijte olivovou
I 2 lžíce červeného vinného octa
směsí. Podávejte teplé.
I 150 g čerstvé ricotty

2

Do ma v kuchyni

Burrata s broskvemi a bazalkou

Bílé broskve vynikají sladkou chutí a pevnou dužinu, která i po nakrájení drží tvar. Stejný chuťový zážitek
vám poskytnou i tuzemské, na slunci vyzrálé žlutomasé broskve, případně meruňky. Aromatická bazalka se
postará o svěžest i ostřejší vůni, vybírejte klasickou italskou. Skvělá sladká tečka nebo lehký předkrm.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: 20 MINUT

I 1 žlutá nebo bílá broskev
I 4 lžíce extra panenského olivového oleje
I 6–8 lístků bazalky, jsou-li větší, natrhaných
I 150 g burraty
I mořská sůl a čerstvě nadrcený černý pepř

1
2

Broskev rozkrojte a vypeckujte. Nakrájejte ji na větší kousky, zakápněte olejem, osolte a opepřete. Posypte natrhanou bazalkou a promíchejte.
Burratu natrhejte na větší kousky, rozdělte na talíře, navršte na ní broskev, nechte 10 minut stát a podávejte.

Středomořská kuchařka
SUSIE THEODOROU

Kouzlo středomořské kuchyně, jejíž zdravotní benefity dosvědčují lékaři i starousedlíci, představuje
ve své kuchařce známá foodstylistka Susie Theodorou. Podílela se na kuchařkách Jamieho Deana,
Gwyneth Paltrow, Gordona Ramsaye nebo Padmy Lakshmi. Protože pochází z řecko-kyperské rodiny,
zvolila pro svou prvotinu důvěrně známou středomořskou kuchyni, která vychází z prostých, ale o to
rafinovanějších kombinací sezonních lokálních surovin. Nechte se inspirovat lahodnými venkovskými pokrmy, které vás okamžitě přenesou na dovolenou. Vydalo nakladatelství Esence.
FRESH 31

Do ma v kuchyni

Když to pěkně křupne
BRUSCH ET TA

JAKSI KŘUPAVĚ ZNÍ UŽ SAMO TO SLOVO: BRUSCHETTA. BRUSCARE ZNAMENÁ V ITALŠTINĚ OPÉKAT
NA OHNI. NASUCHO OPRAŽENÉ KRAJÍCE (STARŠÍHO) CHLEBA PATŘÍ K NEJTYPIČTĚJŠÍM ÚSPORNÝM
A DOMÁCKÝM JÍDLŮM ITALSKÉ VENKOVSKÉ KUCHYNĚ – KTERÉ OVŠEM DOBYLY I VELKÝ SVĚT I DÍKY TOMU,
JAK MNOHOTVÁRNÉ A NÁPADITÉ JSOU. PROSTÝ PODKLAD MŮŽE NÉST POKRÝVKY JEDNODUCHÉ I LUXUSNÍ,
SLADKÉ I SLANÉ, Z MÍSTNÍCH I EXOTICKÝCH SUROVIN. NÍŽE UVEDENÁ ČTVEŘICE JE TAKÉ SPÍŠ JEN NÁVODEM
NEŽ ZÁVAZNOU SMĚRNICÍ. BRUSCHETTA MOC NEZATÍŽÍ ANI PENĚŽENKU, ANI ŽALUDEK, ALE VAŠE ESTETICKÉ
I CHUŤOVÉ POŽADAVKY NAPLNÍ MĚROU VRCHOVATOU. IDEÁLNÍ LETNÍ POKRM OD SNÍDANĚ PO VEČEŘI VČETNĚ
BRIGÁDNICKÉ VÝPOMOCI NA VEČÍRCÍCH, GRILOVAČKÁCH A PÁRTY!

SE SÝREM, MEDEM A SLÍVAMI

Přestože se tu kombinuje slané i sladké, je
to bruschetta slaná a vychází z poznatku, že
se výrazné sýry báječně chuťově doplňují
s medem a ovocem.

32 FRESH

1

Chleba položte na alobal
na plechu, poklaďte plátky
sýra, alobal uzavřete a zapečte v troubě předehřáté
na 180 °C, až se sýr rozteče,
asi 3 minuty.
Krajíce případně rozkrojte, na každý dejte kousek
ovoce a zakapejte medem.

2

Bruschetta může být i sladká, jak dokazuje tahle
báječná letní verze. A s ní bude sladký i váš život…
I 2 vypeckované broskve nebo
nektarinky nakrájené
na tenké plátky
I 1 hrst vypeckovaných třešní
I 2 lžíce třtinového cukru
I ½ lžičky vanilkového extraktu
I špetka vločkové soli
I 300 g plnotučné ricotty,
žervé nebo jemného tvarohu
I 8 krajíců chleba potřených olivovým
olejem a opečených nebo grilovaných

1

Ovoce promíchejte v míse
s 1 lžící cukru, vanilkou a špetkou soli a nechte asi 10 až
15 minut macerovat.
Ricottu promíchejte se
zbylým cukrem dohladka.
Naneste na krajíce chleba a navrch rozložte ovoce a zakapejte
šťávou, kterou pustilo.

2

prima

Italové
často používají
olivový olej i ve spojení
s ovocem – chcete-li je
napodobit a máte-li kvalitní
ovocitý olej, přidejte ho 1 lžíci
také k macerovanému
ovoci.

tip

PŘIPRAVILA JITKA RÁKOSNÍKOVÁ ∙ FOTO L. A. CREATIVE FOOD ∙ FOODSTYLING KLÁRA ZÍKOVÁ

I 8 krajíců chleba potřených olivovým
olejem a opečených nebo
grilovaných
I 8 plátků výrazného polotvrdého
sýra, jako je taleggio, havarti anebo
i sýr s bílou plísní
I 8 zralých slív rozkrojených
na čtvrtiny (můžete ale použít
i švestky, špendlíky nebo fíky)
I tmavý (lesní) med

S RICOTTOU, TŘEŠNĚMI A BROSKVEMI

VŽDY PRO 4 OSOBY

Do ma v kuchyni

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

Bruschetta, nebo crostini?

KLASICKÁ S RAJČATY
Pro italské venkovany
(i dnešní puristy) znamenala
bruschetta pouze jedno –
opečený chléb s rajčaty,
česnekem, olivovým olejem
a vůní bazalky, tedy jejich
každodenními přísadami. A je
to prototyp ve své prostotě
opravdu úžasný.
I ½ malé červené cibule nakrájené hodně nadrobno
I 8 nakrájených středně velkých masitých rajčat
(šťávu slijte)
I 2–3 rozdrcené stroužky česneku
I 6–8 lístků čerstvé bazalky nakrájených nadrobno
I 1 lžíce balzamikového octa
I 1–2 lžíce extra panenského olivového oleje
I 8 krajíců chleba potřených olivovým olejem
a opečených nebo grilovaných

1

V míse promíchejte cibuli, rajčata,
česnek a bazalku a snažte se přitom
rajčata moc nerozdrtit, měla by zůstat
v kouscích. Pak vmíchejte ocet a olej.
Podle chuti osolte a opepřete. Nechte
alespoň 1 hodinu přikryté v chladu, aby
se chutě promísily.
Směs naneste na ještě horké opečené krajíce chleba a podávejte.

Mají stejný základ – dokřupava opečené (lépe den staré) pečivo – i stejnou
variabilitu v obložení. Ale bruschetty se připravují z větších krajíců běžného
chleba, často kváskového, zatímco drobnější crostini z „tyčkovitého“ bílého
pečiva, jako je bageta. Od českých topinek se pak obé liší tím, že se pečivo
opéká nebo griluje víceméně nasucho, resp. jen potírá nebo zakapává (olivovým)
olejem, nesmaží se v něm. A její původ jedni hledají v antickém Římě, jiní ještě
hlouběji v etruské historii. Dnes je nejoblíbenější italskou chuťovkou.

S FAZOLOVOU POMAZÁNKOU A RUKOLOU
Rychlé luštěninové krémy jsou v italské pravlasti bruschett, kde
luštěniny milují, nesmírně oblíbené. Připravují se rozmělněním
čerstvých nebo lehce tepelně upravených fazolí, bobů nebo
hrášku, ale můžete použít i konzervované luštěniny. O patřičnou
svěžest se postarají bylinky a zelené lístky.
I 1 konzerva máslových fazolí nebo 400 g
mražených vyloupaných bobů fava,
příp. (mražený) hrášek
I několik lžic extra panenského olivového oleje
I 250 g čerstvé rukoly
I 3 lžíce nastrouhaného parmazánu nebo pecorina
I ¼ lžičky nastrouhané citronové kůry
I ½ lžičky čerstvé citronové šťávy
I 1–2 stroužky česneku
I sůl a čerstvě namletý pepř
I případně lístky máty na ozdobu
I 8 krajíců chleba potřených olivovým olejem
a opečených nebo grilovaných

1

Pokud máte mražené luštěniny, povařte
je asi 3 minuty ve vroucí osolené vodě.
Sceďte je a propláchněte studenou vodou
a pak je nahrubo rozmixujte.
Polovinu směsi přesuňte do mísy. Ke zbylé směsi v mixéru přidejte asi 2 lžíce oleje,
část rukoly, sýr, citronovou kůru a šťávu, osolte, opepřete a rozmixujte dohladka.
Spojte se směsí v míse a přidejte nahrubo nakrájenou zbylou rukolu (několik
lístků si můžete schovat na ozdobu). Opečený
chleba potřete česnekem, pokryjte směsí
a ozdobte lístky máty nebo rukoly.

2
3

rp i m a t i p

2

Luštěninový
krém si můžete
připravit i několik
hodin předem
a uchovat
v ledničce.
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Le tní sezo na

Sladký příslib léta
J A H O D O VÁ R A D O S T

DOZRÁVAJÍCÍ JAHODY HLÁSAJÍ, ŽE BRZY NASTANE LÉTO A DLOUHÉ PRÁZDNINY. PŘIVOLÁVAJÍ
DOVOLENOU, ODPOČINEK, SLADKÉ NICNEDĚLÁNÍ A VOŇAVOU SVAČINKU JAKO MAMINČINO POLÍBENÍ.
JAHODY VONÍ SLUNCEM A CHUTNAJÍ JAKO RADOST. VYRAZTE NA SAMOSBĚR A PAK SE ODMĚŇTE
DOBROTAMI PODLE LUCIE ARICHTEVY Z PĚKNĚ VYPEČENÉHO BLOGU.

PIŠKOTY S JAHODAMI
Kdo by nemiloval piškoty? Zapečte do nich jahody
a uvidíte, jak rychle se po nich zapráší. Nepotřebují
ani pudink, i když s ním chutnají výtečně, podobně jako
lehce pocukrované s šálkem silného espresa.

ASI 30 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 45 MINUT

Troubu předehřejte na 170 °C. Dva plechy vyložte
pečicím papírem.
Mouku prosejte do mísy, osolte a promíchejte
s kypřicím práškem. Máslo vyšlehejte s cukrem
do husté pěny, zašlehejte sýr, vanilku a vejce.
Jahody odstopkujte a nakrájejte nahrubo, promíchejte je s 1 lžící hladké mouky. Přisypte je k máslové směsi, promíchejte a zapracujte moučnou směs.
Na připravené plechy klaďte pomocí dvou lžiček
hromádky těsta, pokud se moc lepí, vmíchejte
trochu mouky. Pečte v předehřáté troubě asi 15 minut
dozlatova.

PŘIPRAVILY KRISTINA ZÁBRODSKÁ A KLÁRA MICHALOVÁ

I 160 g hladké mouky + 1 lžíce I špetka soli I 1 lžička prášku do pečiva I 60 g změklého másla
I 60 g moučkového cukru I 100 g čerstvého krémového sýra (Philadelphia, lučina, žervé)
I ½ lžičky vanilkového extraktu I 1 vejce I 5 středních jahod

1
2
3
4
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NEPEČENÝ TVAROHOVÝ DORT S JAHODAMI
Kdo by chtěl v létě stát u trouby? Dort
vykouzlíte i bez ní díky želatině. Tvarohová
náplň tak krásně zpevní a promění se
v malířské plátno, které můžete zdobit
libovolným ovocem či jedlými květy.
Natřete-li je postupně další želatinou,
schováte je tzv. pod sklo a vytvoříte
skutečně mistrovské dílo.

1 KOLÁČ (O PRŮMĚRU
20 CM) / 10 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: 1 HODINA + CHLAZENÍ ASI 5 HODIN
I 160 g máslových sušenek
I 95 g rozpuštěného másla
I 4 lžičky práškové želatiny
I 4 lžíce studené vody
I 375 g smetany ke šlehání
I pár kapek vanilkového extraktu
I 500 g polotučného tvarohu
I 3 lžíce vanilkového cukru
I 500 ml horké převařené vody
I 2 sáčky jahodové Galaretky (nebo 130 g ovocné
želatiny)
I asi 200 g jahod k podávání

1

Sušenky rozmixujte, promíchejte
s máslem a přesuňte na dno rozevírací
formy. Uhlaďte je, aby vznikl jednolitý
korpus, a uložte alespoň na 20 minut
do lednice.
Práškovou želatinu rozmíchejte
ve studené vodě a nechte nabobtnat,
trvá to asi 10 minut.
Mezitím v hrnci zahřívejte 100 ml smetany s vanilkovým extraktem. Jakmile
začne houstnout, odstavte ji, vmíchejte
nabobtnalou želatinu a nechte zchladnout.
Ve větší míse ušlehejte tvaroh s cukrem. V jiné míse vyšlehejte zbylou
smetanu na tuhou šlehačku a vmíchejte
ji k tvarohu. Tři lžíce krému vmíchejte
do zahřáté smetany se želatinou a vlijte
ji do krému. Dobře promíchejte, vlijte
na sušenkový korpus, uhlaďte a uložte
do lednice nejméně na 4 hodiny, ideálně
přes noc.
V horké vodě rozmíchejte oba sáčky
Galaretky a želé nechte zchladnout
na pokojovou teplotu. Mezitím odstopkujte jahody, polovinu nakrájejte na plátky.
Na ztuhlý krém vyskládejte plátky
jahod. Potřete je mašlovačkou tenkou
vrstvou želé a uložte do lednice. Zhruba
po 10 minutách jahody znovu potřete
tenkou vrstvou želé a postup opakujte,
až spotřebujete všechno želé. Nechte
ztuhnout v lednici.
Zbylé jahody rozkrojte na poloviny,
ozdobte jimi dort a podávejte.

2
3

5

p

i

Galaretka
je polské želé v prášku
s příchutí různého ovoce.
Můžete ho nahradit běžným
práškovým želé a rozmíchat ho
v ovocné šťávě podle chuti. Vyrábí
ho například Dr. Oetker a u nás
ho koupíte třeba na www.
mlsnykoutek.cz.

prima t
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Pěkně vypečená kuchařka 2
Lucie Arichteva

Blogerka Lucie Arichteva začala péct z lásky ke svému příteli, dnes už manželovi, muzikantovi z kapely
Kryštof Nikolajovi Arichtevovi, kterému neřekne jinak než muzikant. V těhotenství měla strašnou chuť
na sladké a už u něho zůstala. Že to byla dobrá volba, potvrzuje vítězství jejího blogu v anketě Food blog
roku 2015 v kategorii Dezerty a pečení a dvě Pěkně vypečené kuchařky. Ta nejnovější je rozdělena do deseti kapitol, které představují jeden dezert pětkrát jinak. Bonusem jsou oblíbené sladkosti celé široké
rodiny, která žije na Balkáně i v Česku a zahrnuje i režiséra Bisera Arichteva a jeho manželku Veroniku,
známou herečku. Recepty doplňují kromě lákavých fotografií i originální ilustrace Markéty Müller.
www.peknevypecenykramek.cz

ŽEMLOVKA S RICOTTOU A JAHODAMI

Žemlovce se někde přezdívá nákyp chudých rytířů, ale pokud ji připravíte z domácí vánočky, krémové
ricotty a sladkých jahod, vytáhnete z trouby skvost hodný michelinských restaurací. A pokud vám zrovna
v létě nezbývá vánočka, nahraďte ji sladkými kynutými bulkami, mléčnými houstičkami nebo croissanty,
voňavé máslové těsto a šťavnaté jahody si spolu náramně rozumí.

6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I
I
I
I
I
I
I
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1 starší vánočka (400 g)
350 g čerstvých jahod I 5 vajec
500 ml mléka
3 lžíce moučkového cukru + k podávání
250 g ricotty I 1 lžíce vanilkového cukru
pár plátků másla I špetka soli
máslo na vymazání formy

1
2

Formu nebo pekáč o rozměrech 32 × 20 cm vymažte máslem. Vánočku nakrájejte na 2cm
plátky, jahody odstopkujte a nakrájejte na plátky. Troubu předehřejte na 180 °C.
Ve větší míse prošlehejte vidličkou žloutky s mlékem a 2 lžícemi moučkového cukru. Plátky
vánočky namočte do této směsi a skládejte je vedle sebe do připravené formy. Potřete je
ricottou a posypte vanilkovým cukrem. Poklaďte jahodami a zakryjte další vrstvou v mléce namočených plátků vánočky. Položte na ni kousky másla a pečte v předehřáté troubě 25 minut.
Mezitím vyšlehejte z bílků se solí a zbylým moučkovým cukrem tuhý sníh. Rozetřete ho
na žemlovku a pečte ještě 12–15 minut, až sníh začne zlátnout. Vypněte troubu, otevřete
dvířka a nechte žemlovku ještě 10 minut v teplé troubě, aby sníh nespadl.
Podávejte teplé, podle chuti posypané moučkovým cukrem.

3
4
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Vanilkový
cukr si vyrobte vlastní
z použité vanilky. Pokud jste
vařili tobolku ve smetaně či mléce,
opláchněte ji a nechte proschnout, pokud jste
z ní jen vyškrábli aromatickou dřeň, vložte ji
rovnou do moučkového cukru a nechte alespoň
jeden týden odležet. Cukr nádherně ovoní
a zároveň v jídle nezůstanou tmavé tečky.
Vanilku můžete také s cukrem rozmixovat
dohladka, ale počítejte s tím, že
JAHODOVO-MANDLOVÁ GALETKA
černé tečky v bílém cukru
Galetka pochází ze země galského kohouta a označuje palačinku z pohankové
zůstanou.
mouky, která se balí do čtverce tak, aby uprostřed koukala náplň. Ze zdobených
palačinek se postupně vyvinuly sladké (ale i slané) koláče z křehkého těsta,
kterým sluší zejména barevné šťavnaté ovoce, jahody nevyjímaje.

1 KOLÁČ
(O PRŮMĚRU 27 CM) / 8 PORCÍ
PŘÍPRAVA: 1½ HODINY, ODLEŽENÍ 1 HODINA
TĚSTO
I 100 g hladké mouky
I 70 g mandlové mouky
I 130 g chlazeného másla
I 1 lžíce moučkového cukru
I špetka soli
I 2 lžíce studené vody
I 1 vejce
I hladká mouka na podsypání

NÁPLŇ
I 1 velká hrst mandlí
I 600 g jahod
I 1 lžíce vanilkového cukru
I 1 lžička kukuřičného škrobu
I 2 lžíce jahodového džemu
MÁTOVÝ CUKR
I 2 lžíce krupicového cukru
I 1 malá hrst lístků máty

1

Do mísy prosejte oba druhy mouky, rozkrájejte nebo nastrouhejte navrch máslo, promíchejte pomocí nože do konzistence drobenky, přidejte cukr, sůl a vodu
a rychle vypracujte hladké nelepivé těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie a uložte na 1 hodinu do lednice.
Mandle spařte vroucí vodou, nechte trochu zchladnout a oloupejte je. Rozpulte je a opražte nasucho na pánvi dozlatova.
Jahody odstopkujte, nakrájejte na plátky a promíchejte s cukrem a škrobem.
Troubu předehřejte na 175 °C, plech vyložte pečicím papírem.
Odpočinuté těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše na kulatý plát silný
asi 5 mm. Přeneste ho pomocí válečku na připravený plech, střed potřete jahodovým džemem a vyskládejte na něj jahody. Okraje těsta přehněte mírně přes
jahody a potřete je prošlehaným vejcem. Posypte mandlemi. Pečte v předehřáté
troubě 30 minut dozlatova.
Mezitím podrťte v hmoždíři cukr s lístky máty, vznikne voňavý
zelený cukr.
Upečenou galetku vytáhněte, nechte ji zchladnout a podávejte posypanou
mátovým cukrem.

2
3
4
5
6
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LINECKÝ KOLÁČ S REBARBOROU A JAHODAMI
Sladké linecké těsto k sobě potřebuje nakyslou náplň. Proto se peče nejčastěji s rybízovou
zavařeninou nebo s kyselými jablky, ale šťavnatá rebarbora a sladké sluncem prohřáté jahody
je v rafinovanosti chutí porážejí na celé čáře. Zvlášť když je zalijete krémem z bílé čokolády.

1 KOLÁČ (35 × 11 CM)
10 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU

KORPUS
I 125 g hladké mouky
I 80 g másla
I 40 g moučkového cukru
I 1 žloutek
I pár kapek citronové šťávy
NÁPLŇ
I 3 stonky rebarbory (asi 300 g)
I 5 jahod
I 50 g peciček bílé čokolády (viz Prima tip)
I 1 lžíce másla
I 2 vejce
I 1 vrchovatá lžíce vanilkového cukru
I 150 ml smetany ke šlehání
I 4 vrchovaté lžíce mandlové mouky (asi 25 g)
I lístky máty nebo meduňky na ozdobu

tip

1
2
3

Na korpus prosejte do mísy mouku, rozkrájejte do ní máslo, promíchejte nožem,
aby se obalilo moukou, přidejte cukr, žloutek a citronovou šťávu a uhněťte nelepivé hladké těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie a uložte na 2 hodiny do lednice.
Rozevírací formu vymažte máslem a vysypte moukou nebo ji vyložte pečicím
papírem. Troubu předehřejte na 170 °C.
Odleželé těsto nastrouhejte nahrubo do formy, rozprostřete ho po celé ploše
a vymačkejte jednolité těsto s 2cm okraji. Propíchejte ho na mnoha místech
vidličkou, zakryjte pečicím papírem, posypte fazolemi, abyste těsto zatížili, a pečte
v předehřáté troubě 15 minut. Vytáhněte a nechte zchladnout.
Mezitím oloupejte rebarboru a nakrájejte ji na delší špalíčky (o šířce formy), jahody odstopkujte a pokrájejte na plátky. Ve vodní lázni rozehřejte bílou čokoládu
s máslem a promíchejte dohladka. Vejce vyšlehejte s vanilkovým cukrem, smetanou,
rozpuštěnou čokoládou a mandlovou moukou.
Na předpečený korpus vlijte náplň, vložte do ní rebarboru a jahody a pečte zhruba 20 minut dozlatova, až náplň zpevní. Vyjměte, nechte zchladnout a ozdobte
lístky máty či meduňky.

4
5

prim

a

Bílá
čokoláda se vyrábí
smícháním kakaového másla (čím
více, tím lépe) se sušeným mlékem nebo
smetanou, vanilkovým cukrem a případně
kořením. Neobsahuje kakaovou hmotu, která
je typickou ingrediencí hořké a mléčné čokolády
a dodává jí tmavou barvu. Proto v bílé čokoládě chybí
a technicky se tedy nejedná o čokoládu. Pecičky bílé
čokolády bývají kvalitnější než běžné tabulky díky
vyššímu obsahu kakaového másla a také se snáze
rozpouštějí. Koupíte je v cukrářských obchodech
nebo třeba na www.svetplodu.cz
či www.chefshop.cz.
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Se r vi s

Užijte si zahradní slavnos t
LÉTO PŘÍMO LÁKÁ K TRÁVENÍ ČASU NĚKDE VENKU. POKUD MÁTE ZAHRADU, MŮŽETE SI UŽÍT
VENKOVNÍ STOLOVÁNÍ SE VŠÍM VŠUDY. GRILOVAČKA S PŘÁTELI, DĚTSKÁ OSLAVA NEBO ROMANTICKÁ
VEČEŘE SE SVÍČKAMI A VÁNKEM VE VLASECH… ATMOSFÉRU DOCÍLÍTE KRÁSNÝMI DOPLŇKY
I VHODNÝM NÁDOBÍM, KTERÉ TYTO ZÁŽITKY JEŠTĚ UMOCNÍ.

Lněný pečivak s potiskem
lipových větviček,
LIPASTORE.CZ, 659 Kč

Kameni nová dóza
na máslo nebo sýr,
Blo omi ngville,
KITCHENETTESHOP.CZ,
489 Kč

Nádoba na nápoje s kohoutkem,

BELLAROSE.CZ, 754 Kč
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Servírovací e tažér Grey
na ture, kameni na, bambus,
KITCHENETTESHOP.CZ,
1 325 Kč

Keramický cedník Aura
Strai ner, Blo omi ngville,
BELLAROSE.CZ, 569 Kč
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Kovová mísa Alisa zelená,

APROPOS-SHOP.CZ, 962 Kč
HM.COM, 599
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PŘIPRAVILA KLÁRA MICHALOVÁ • FOTO ARCHIV FIREM

Termoska Selmas
Flower 500 ml, Rice,

HM.COM, 899 Kč

č

ELARTE.CZ,
1 029 Kč

Ko š í k

Nosič na sklenice +
se t 6 vi ntage sklenic,
Gard en tradi ng,
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Skleněný
džbán Bambo o
Cane, Madam
Stoltz,
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24
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EL A R T E .
CZ, 6
70 K
č

BELLAROSE.CZ,
734 Kč

Mlýnek na sůl
nebo pepř, HAY,
DESIGNVILLE.CZ,
860 Kč

Keramická lahe v na olej,
HM.COM, 399 Kč

Džbán Alice
coral 1 l,

Skleněná vzduchotěsná nádoba,
ZARAHOME.COM, 299 Kč

APROPOS-SHOP.CZ,
302 Kč

Plas tové krabičky Colors,
se t 4 ks, Rice,
BELLAROSE.CZ, 239 Kč

Velk

ý košíč
e k n a p e či vo , 3 0 c m ,

9

ELARTE.CZ, 770 Kč

Kč

Mísa z teakového dře va
Na ture, Muubs,
HM.C

OM

9
,3

Kula tý ra tanový košík s uchy,
ZARAHOME.COM, 599 Kč
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Domácí prázdni ny
L ÉTO NA Z A H R A DĚ

NÁDHERNÁ PŘÍRODA, NEZNÁMÉ PAMÁTKY, TEPLÉ POČASÍ – UŽIJTE SI LETNÍ ČAS SE VŠÍM, CO POBYT
V NAŠICH ZEMÍCH NA CHATĚ NEBO CHALUPĚ PŘINÁŠÍ. VČETNĚ JÍDLA, KTERÉ SE PRÁVĚ NAŠIMI
DOMÁCÍMI TRADICEMI A PROSTŘEDÍM INSPIROVALO – ALE OBČAS NAKOUKLO I ZA HRANICE.

HOUBOVÁ POLÉVKA TETY RŮŽI
Teta Růža a její manžel Karel byli oblíbenými postavami jedné klasické chatové osady
ztracené ve středočeských lesích. Díky těm se stali i vynikajícími houbaři a polévka tety
Růži, kterou nezištně vařila pro celou osadu, nabyla mytických rozměrů. Zkuste ji také!

4 PORCE

1

I
I
I
I
I

2
3

300–400 g lesních hub
máslo nebo sádlo na osmažení
2–3 brambory
2 lžíce hrubé mouky
sůl, majoránka a česnek na dochucení
NOČKY
I 2–3 lžíce hrubé mouky
I 1 vejce

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO L. A. CREATIVE FOOD ∙ FOODSTYLING KLÁRA ZÍKOVÁ

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT

Houby pečlivě očistěte a nakrájejte na jemné plátky. V hrnci je zlehka
smažte na tuku, až trochu zvláční a pustí vodu. Zalijte asi 1,2 litru studené
vody, vsypte oloupané a na kostičky nakrájené brambory, osolte a uveďte
do varu.
Mouku rozmíchejte v hrnku se studenou vodou, vlijte k polévce a dobře
rozmíchejte. Vařte na nízkém stupni asi 30 minut, až houby a brambory
změknou.
Mezitím si rozmíchejte mouku na nočky s vejcem a případně trochou vody
na hustou kašičku a trochu ji osolte. Před koncem varu polévky do ní zavařujte nočky, které odkrajujte lžičkou. Nakonec polévku dochuťte majoránkou
a česnekem rozetřeným v troše soli.

Le tní sezo na

TVAROHOVÉ KNEDLÍČKY S BORŮVKOVÝM ROZVAREM
Ovocné knedlíky jsou pýchou naší kuchyně i ozdobou léta. Těst i náplní je bezpočet variant a každý má rád tu
svou. Nebo několik těch svých. Tady jsme si recept vypůjčili od michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse,
ale namísto plnění ovocem jsme pro zjednodušení zvolili borůvkový rozvar, po starodávnu zvaný žahour.
Tak doufáme, že letos borůvky porostou!

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT
I 250 g polo- nebo plnotučného tvarohu I 70 g dětské krupičky
I 70 g hladké mouky I 70 g změklého másla I 1 vejce
I 1 vanilkový cukr I nastrouhaná kůra z 1 citronu I špetka soli
ROZVAR
I 500 g borůvek I 250 ml plnotučného mléka nebo 12% smetany
I 1 lžíce másla I 50 g krupicového cukru
I 1 lžička bramborového škrobu

ir m a t i p

Při
zpracovávání by
tvaroh neměl mít moc
tekutiny, aby těsto nebylo
moc řídké. Nechte ho proto
případně vykapat v cedníku
nebo utěrce (namočené
a vyždímané).

1
2
3
4

Na knedlíčky ze všech surovin vypracujte těsto (některé čtenářky radí ho nejprve promíchat metlou a pak prohníst rukama). Nechte ho odležet hodinu až
dvě v ledničce, můžete až do druhého dne.
Dejte vařit vodu do hrnce, malinko ji osolte. Z těsta tvarujte malé kulaté knedlíčky a vhazujte je do vody. Jakmile vyplavou na povrch, jsou hotové, trvá to
jen pár minut.
Na rozvar zalijte v kastrolu očištěné borůvky polovinou mléka. Přidejte máslo,
cukr a krátce povařte. Ve zbylém mléce rozmíchejte škrob, vlijte k borůvkám
a nechte přejít varem, až omáčka zhoustne. Dál už nevařte.
Knedlíčky rozdělte na talíře a přelijte rozvarem.

p

Le tní sezo na

BRAMBOROVÉ PLACKY SE SÁZENÝMI VEJCI
Senzační a inovativní využití zbylých uvařených brambor. Variantu na téma bramborové
placky střihnuté švýcarskými rösti pozdvihnete trochou zeleniny, sýrem a vejci až
k bezvadnému obědu či večeři, které vás nebudou stát moc práce ani peněz.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT
I
I
I
I
I
I
I
I

44 FRESH

3 lžíce másla
cca 200 g kapusty nakrájené na tenké proužky
cca 500 g uvařených rozmačkaných brambor
1 cibule nakrájená nahrubo
1 hrst nastrouhaného sýra typu čedar
4 vejce
sůl a čerstvě namletý pepř
rostlinný olej na smažení

1
2
3

V kastrolu rozehřejte 1 lžíci másla, vsypte kapustu, osolte, opepřete, zastříkněte trochou vody, kastrol přikryjte a kapustu duste asi 3 minuty, až lehce zvláční.
Ve velké pánvi rozehřejte zbylé máslo. Vsypte brambory a cibuli, osolte, opepřete
a směs smažte za pravidelného obracení, až se místy začne připékat. Připečené
kousky vmíchávejte k ostatním, přimíchejte podušenou kapustu a pak sýr.
Jak se začne sýr tavit, směs už nepromíchávejte, ale spíš ji pěchujte, nejlépe plochou stěrkou, aby vznikla jakási placka. Až bude zespodu opečená dozlatova,
obraťte ji (dobře to půjde, když ji z pánve přesunete na prkýnko, obrátíte a pak vrátíte
do pánve).
Mezitím v jiné pánvi osmažte vejce. Placku rozkrojte na čtvrtiny a na každou posaďte sázené vejce a ihned podávejte.

4

Le tní sezo na

VAŘENÁ SÝROVÁ POMAZÁNKA SE SYREČKY
Vařený sýr, vlastně takový předchůdce průmyslových tavených sýrů, není neznámý ani v našich
starších kuchařkách, ale pro tenhle recept jsme si zajeli do vestfálských klimatických lázní
Nieheim v Německu, kde se odedávna vyrábí netučný tvrdý syreček, od roku 2010 chráněný
známkou původu. Kromě přímé konzumace figuruje i v tamním vařeném sýru.

I
I
I
I

50 g másla
100 g smetany na vaření (12%)
100 g syrečku (olomouckého)
125 g plnotučného tvarohu
(měl by mít 20 % tuku nebo použijte
120 g tvarohu a 5 g másla)
I 1 lžička kmínu
I ½ lžičky jedlé sody

Ve vyšším kastrolu pomalu zahřívejte máslo se smetanou. Přidejte syreček nakrájený na kostičky a za občasného promíchání ho nechte rozpustit.
Směs nechte jednou přejít varem, pak kastrol sundejte z plotýnky a vmíchejte tvaroh a kmín. Nakonec
vmíchejte sodu – pozor, směs zpění a vyběhne.
Vařený sýr ihned přelijte do misky a nechte přes noc
v chladu.

Tenhle
domácí „taveňák“
je vynikající zejména
na čerstvém tmavém
chlebu. Výtečně se k němu
hodí pažitka či (jarní)
cibulka.

ir m a t i p

PŘÍPRAVA: NAD 15 MINUT

1
2
3

p

4 PORCE

FRESH 45

Le tní sezo na

GRILOVANÁ KRKOVICE S CIBULÍ A PŘEDVAŘENOU BRAMBOROU NA JEHLE

1

I
I
I
I
I
I

2

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
4 plátky z krkovice nakrájené na kostky
3 rozdrcené stroužky česneku
½ lžíce drceného kmínu
1 lžíce rostlinného oleje
2 oloupané velké cibule rozdělené na lupeny
1 kg dobře očištěných malých nových brambor
asi 8 minut předvařených v osolené vodě
I sůl a čerstvě namletý pepř

46 FRESH

Kousky masa v misce promíchejte s česnekem, kmínem a olejem. Nechte alespoň
1 hodinu marinovat v chladu. Během této doby
předvařte brambory.
Předehřejte gril. Na jehly střídavě napichujte kousky masa, plátky cibule
a brambůrky. Špízy potřete zbylou marinádou
a grilujte, až bude vše propečené a zlaté.

Toto
je základní, plně
dostačující verze, ale
na špízy můžete samozřejmě
přidat i další zeleninu, jako jsou
papriky nebo cukety, případně
kousky masitější slaniny nebo
kvalitní klobásy.

prima t

4 PORCE

p

i

Co by bylo české léto bez grilování? A co je nejoblíbenějším masem?
No jistě, krkovička, nepřekonatelná co do šťavnatosti a ideálního poměru
libového a tučného masa. Zkuste ji připravit jako špízy a rovnou s přílohou.

Le tní sezo na

ZELENINA À LA ŘECKO
Briam, tak zní svižný název po řecku zapečené zeleniny, které si u nás pořád užíváme příliš málo. Tohle
syté vegetariánské jídlo nechává krásně vyznít všem chutím a vůním použitých druhů zeleniny, ať už jsou
to jakékoliv podle dostupnosti a sezony (navržené druhy jsou spíš orientační než ortodoxní, Řekové ale
nevynechají nasolování lilků a cuket). Nicméně zejména díky lilkům a houbám jídlo získá určitou „masitost“.

I
I
I
I
I
I
I
I

2 lilky I 2 cukety I 250 g čerstvých zelených fazolek
2 brambory I 2 malé mrkve I 1 zelená paprika bez semeníku
1 červená paprika bez semeníku I 2 nakrájená velká zralá rajčata
1 nakrájená velká cibule I 6 velkých hub nakrájených na silné plátky
150 ml olivového oleje I 350 ml rajčatové šťávy
1 velká zelená chilli paprička nakrájená na tenké plátky
2–3 stroužky česneku nakrájené nadrobno
25 g nadrobno nakrájené zelené petržele I sůl a čerstvě namletý pepř

Lilky a cukety nakrájejte na kousky velikosti sousta, poprašte je solí, dejte
každou zeleninu zvlášť do cedníku a nechte asi 1 hodinu vykapávat. Pak je
propláchněte a vymačkejte přebytečnou vodu.
Troubu předehřejte na 180 °C. Fazolky, brambory, mrkve a papriky nakrájejte na malé kousky a spolu s rajčaty, cibulí, houbami, lilky a cuketami
rozložte do zapékací formy nebo pekáče.
Přelijte olejem a rajčatovou šťávou, posypte chilli papričkou, česnekem
a petrželí, osolte, opepřete a zlehka promíchejte.
Briam pečte asi 2 hodiny, jednou nebo dvakrát zeleninu promíchejte. Měla
by lehce zhnědnout a šťáva se vypéct. Pokud se vám zdá, že se zelenina
příliš připéká, přikryjte nádobu alobalem. Briam můžete podávat horký nebo
při pokojové teplotě.

ip

V Řecku
to nebývá zvykem,
ale chcete-li zvýšit dojem,
můžete závěrem briam ještě
posypat rozdrobenou fetou. Chuť
je sama o sobě dost výrazná, ale
trochou nakrájeného čerstvého
oregana také nic
nezkazíte.

t

PŘÍPRAVA: NAD 2 HODINY + NASOLENÍ ZELENINY

1
2
3
4

prima

6 PORCÍ

FRESH 47

Le tní sezo na

TOUSTY S TŘEŠNĚMI A MANDLEMI
4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT
I 4 plátky toustového chleba (nebo jiného

sladšího pečiva)
několik lžic třešňovice
šťáva z ½ citronu
50 g marcipánu nakrájeného na kousky
500 g vypeckovaných třešní
4 lžičky moučkového cukru
1 hrst mandlových lupínků
hustá smetana nebo šlehačka k podávání

I
I
I
I
I
I
I

48 FRESH

1
2
3

Troubu předehřejte na 180 °C. Pečivo rozložte na plech. Zakapejte polovinou pálenky
a citronové šťávy a poklaďte kousky marcipánu.
Navrch rozložte třešně a zakapejte zbylou
pálenkou a citronovou šťávou, poprašte cukrem a posypte mandlovými lupínky.
Pečte 30 minut, až třešně změknou a pečivo s marcipánem zezlátnou. Nechte trochu
vychladnout a pak přes sítko poprašte ještě cukrem. Podávejte se smetanou nebo šlehačkou.

prim a tip

Zbyl vám toustový chleba? Nebo něco jako sladké briošky či pletýnky?
Skvělá příležitost, jak z nich vytvořit efektní, rychlý a nepřeslazený dezert.

Namísto smetany
můžete podávat s řeckým
jogurtem nebo mascarpone.
Obojí je skvělé prošlehané
s trochou javorového sirupu,
karamelu nebo melasy.

Le tní sezo na

VÍDEŇSKÝ BRAMBOROVÝ GULÁŠ PRO FAJNŠMEKRY
„Buřtguláš“, jak se název ustálil a zlidověl, je nepochybně stálicí jednoduché kuchyně a dá se vyrobit
i na stolním vařiči v kempu. To ale neznamená, že by nemohl vypadat a chutnat jako luxusní pochoutka.
Zvlášť tehdy, když ho připravíte podle přímo mocnářského pravzoru z Vídně, kde ho ještě dnes občas podávají
i v nóbl restauracích jako předkrm.

700 g brambor I 1 velká cibule I 2 stroužky česneku I 60 g másla
2 lžičky mleté sladké papriky I 1 lžička majoránky I trochu kmínu
250 ml vývaru I trochu nastrouhané citronové kůry
300–400 g kvalitní klobásy, buď hrubozrnné
(například moravské klobásky), nebo jemné „vídeňské“ párky
I 2–3 lžíce plnotučné zakysané smetany I sůl a čerstvě namletý pepř
I čerstvá majoránka na ozdobu

Brambory, cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte na kostičky.
V kastrolu rozehřejte máslo a osmažte na něm cibuli a česnek,
až cibule zesklovatí. Vsypte brambory, papriku, majoránku
a kmín, osolte, opepřete a zalijte vývarem. Promíchejte. Kastrol přikryjte a na mírném stupni vařte, až budou brambory takřka měkké.
Pokrm má mít spíš hustou polévkovou konzistenci.
Ke konci varu vsypte do guláše na kolečka nakrájenou klobásu
a nechte ji dobře prohřát. Guláš podávejte zakápnutý smetanou,
případně posypaný lístky čerstvé majoránky.

3

Nemáte-li
po ruce čerstvou
majoránku, můžete použít
dobromysl (oregano), mateřídoušku,
pažitku – prostě bylinky, které jsou
na našich skalkách i v přírodě běžné. K pití
se samozřejmě nabízí pivo, ale fajnšmekři (též
dámského rodu) mohou zvolit i kořenitější
bílé víno, z červených Vídeňáci
doporučují zejména modrou
frankovku, Zweigelt nebo
Merlot.

r
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I
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PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT

p

4 PORCE

FRESH 49

Do ma v kuchyni

50 FRESH

Do ma v kuchyni

FRESH 51

Do ma v kuchyni

Poklad ve skořápce
V E J C E V H L AV N Í R O L I

KTERÁ POTRAVINA SE OBJEVUJE VE VŠECH KUCHYNÍCH NA SVĚTĚ? CO JÍ RÁDO ASI KAŽDÉ DÍTĚ?
CO MUSELO SVŮJ ZDRAVOTNÍ PŘÍNOS TOLIKRÁT OBHAJOVAT? A DNES PLATÍ ZA IDEÁLNÍ BÍLKOVINU,
PŘÍRODNÍ KONZERVU A ZÁCHRANU TEPLÝCH VEČEŘÍ, RYCHLÝCH OBĚDŮ I POMALÝCH SNÍDANÍ?
VEJCE! DOKONALÁ SUROVINA, Z KTERÉ SE DÁ VYKOUZLIT BEZPOČET DOBROT!

VIETNAMSKÝ KARAMELIZOVANÝ BŮČEK

Vietnamci jedí bůček nejen jako
tenké dokřupava vypečené plátky
masa se zeleninou a nudlemi v bun
bo nam bo, ale mnohem častěji
jako kousky masa obalené v karamelu a pozvolna uvařené doměkka. Sladkost karamelu vyvažuje
slanost rybí omáčky, kterou můžete podle chuti vyměnit za sójovou.
Vizuální kontrast poskytují vejce,
ať už se rozhodnete pro velká slepičí, nebo drobná křepelčí.

3–4 PORCE

PŘÍPRAVA: 1 HODINA
I
I
I
I
I
I

600 g vepřového bůčku s kůží
2 stroužky česneku I 5 lžic krupicového cukru
200 ml vody I 1 lžička rybí omáčky
4 slepičí nebo 12 křepelčích vajec
sůl a čerstvě namletý pepř nebo mleté chilli
2 jarní cibulky k podávání I vařená rýže k podávání

1

Bůček nakrájejte na větší kostky, osolte,
opepřete a nechte pár minut odležet.
Česnek oloupejte a nakrájejte na tenké
plátky.
Cukr vsypte do hrnce a zahřívejte
ho na středním stupni, až se začne
rozpouštět a karamelizovat – pozor ať se
nespálí. Jakmile zezlátne, opatrně do něj
vlijte vodu, a opět pozor, může začít prskat
a z hrnce bude stoupat pára. Vložte bůček, přilijte rybí omáčku a přidejte česnek.
Promíchejte, přikryjte pokličkou a vařte, až
bůček změkne. Trvá to zhruba 45 minut, ale
záleží na velikosti kousků masa. Podle potřeby mírně podlijte vodou.
Vejce uvařte natvrdo, slepičí trvají
od bodu varu 9 minut, křepelčím stačí
2 minuty. Zchlaďte je ve studené vodě,
oloupejte a přidejte k masu – křepelčí
v celku, slepičí nakrájená na větší kousky.
Povařte ještě 5 minut.
Jarní cibulku nakrájejte nadrobno. Bůček
podávejte s rýží posypaný jarní cibulkou.

ir m a t i p

Tento
pokrm se občas
ochucuje i kokosem.
Pokud tedy chcete, nahraďte
část vody kokosovou vodou
(čistou kokosovou vodou,
ne mlékem).

3

4

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

2

p

prima ti

p

Pokud
nechcete vejce
smažit v oleji, upečte je
v troubě předehřáté na
200 °C. Lehce je potřete
olejem a pečte zhruba
20 minut dozlatova.

Do ma v kuchyni

SKOTSKÁ FALAFEL VEJCE
Některé pokrmy si vegetariáni
prostě nedají, třeba skotská vejce – natvrdo vařená vejce obalená v mletém mase. V tomto
receptu mleté maso nahrazuje
falafel, mletá cizrna. Doplňte
ji čerstvými bylinkami, novými
brambory a česnekovým dipem.
Římský kmín je základem arabské a indické kuchyně, jsou to
semínka šabreje kmínovitého.
Nezaměňujte ho za náš český
kmín, který má úplně jinou chuť
a není tak aromatický. To ho raději vynechte. Zabalte do falafelu křepelčí vejce a překvapte
hosty svého večírku.

6–8 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: 1 HODINA + 2 HODINY CHLAZENÍ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

300 g suché cizrny
3 stroužky česneku
1 jarní cibulka
1 hrst čerstvých bylinek (hladkolistá petržel,
koriandr, libeček, oregano)
špetka mletého koriandru
špetka chilli (lze vynechat)
½ lžičky římského kmínu
6–8 vajec
sůl a čerstvě namletý pepř
zhruba 300 ml rostlinného oleje na smažení

1

Cizrnu propláchněte a namočte
ji do studené vody zhruba na
12 hodin. Vody přilijte hodně, cizrna
jí dost vsákne.
Druhý den cizrnu sceďte, propláchněte ji a vsypte do mixéru na smoothie. Česnek oloupejte a nakrájejte nahrubo, jarní cibulku nasekejte nahrubo, bylinky odrhněte od stonků a vše přisypte
k cizrně. Přidejte koření, osolte (zhruba
1 lžičkou soli) a opepřete. Rozmixujte
nahrubo a uložte na 1–2 hodiny do lednice. Hmota navlhne a půjde s ní dobře
pracovat.
Vejce uvařte naměkko nebo natvrdo
podle chuti, od bodu varu to trvá
5 minut naměkko, 9 minut natvrdo. Uvařená vejce zchlaďte ve studené vodě
a oloupejte je. Obalujte je v cizrnové
hmotě – odeberte 1 vrchovatou lžíci,
vytvarujte z ní v ruce placku a zabalte
do ní vejce.
V hrnci rozehřejte olej a na vyšším
středním stupni v něm smažte obalená vejce dozlatova. Občas je pootočte.
Vyjměte je a nechte okapat přebytečný
tuk na papírové utěrce.

2

3

4

Do ma v kuchyni

KEDGEREE S UZENÝM PSTRUHEM
Ač název evokuje Irsko nebo
Británii, rodokmen tohoto
pokrmu sahá až do Indie, odkud si
ho domů dovezli britští koloniální
úředníci. Svědčí o tom jeho
základ z rýže, kari, ryby a vajec.
Tradičně se podává s treskou, ale
můžete ji obměnit za libovolnou
bělomasou rybu.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 45 MINUT
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

185 g dlouhozrnné rýže I 2 vejce
1 cibule I 2 stroužky česneku
1 lžíce másla I 1 lžíce olivového oleje
2 větší rajčata I špetka chilli
1 lžička kari koření nebo 2 lžičky zelené kari pasty
½ lžičky mletého zázvoru
šťáva z ½ citronu
1 hrst hladkolisté petržele nebo koriandru
350 g uzeného pstruha
sůl a čerstvě namletý pepř
200 g tučného bílého jogurtu k podávání

1
2
3

Rýži několikrát propláchněte, zalijte
vodou asi 2 cm nad rýži, osolte a uvařte
akorát na skus, trvá to zhruba 15 minut.
Vejce uvařte natvrdo, od bodu varu to
trvá 9 minut. Zchlaďte je ve studené
vodě a oloupejte.
Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte
nadrobno. V široké pánvi rozehřejte
máslo a olej, vsypte cibuli a orestujte ji dosklovita. Rajčata nakrájejte nadrobno. Přisypte je k cibuli, přidejte česnek, kari, chilli
a zázvor. Promíchejte, a jakmile se z rajčat
odpaří voda, přisypte uvařenou (slitou) rýži.
Zakápněte ji citronem, dochuťte solí a pepřem a promíchejte.
Petrželku nebo koriandr nasekejte
nadrobno, 1 lžíci zamíchejte do jogurtu, zbytek nasypte na rýži. Rybu natrhejte
na kousky, přidejte k rýži spolu s nakrájenými vejci a promíchejte.
Rýžovou směs kedgeree podávejte s jogurtem ochuceným bylinkami a solí.

4
5

rp i m a t i p

Můžete
použít i syrovou
tresku. Vařte ji asi
5 minut doměkka v osolené
vroucí vodě s 2 bobkovými
listy a 1 kuličkou
nového koření.
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Vajíčková kuchařka
Barbora Říhová

Od roku 2016 píše blog reBarbora’s kitchen, na kterém představuje sladké i slané dobroty. Objevíte zde třeba lahodné turecké
pokrmy, které u nás nejsou moc známé – a je to škoda. Ve světě
se inspirovala i při přípravě Vajíčkové kuchařky. Najdete v ní
spoustu báječných jídel z této lokální superpotraviny, kterou ale
znají po celém světě. Z vajec vykouzlíte skvělé snídaně, obědy
i večeře, i úžasné dezerty. Vydalo nakladatelství CPress.

Do ma v kuchyni

LINECKÉ CUKROVÍ S MERINGUE A CITRONOVÝM KRÉMEM
Linecká kolečka vnímáme jako tradiční české cukroví, ale jsou to v podstatě máslové sušenky, které můžete
slepovat zavařeninou nebo krémem a zdobit jako cukráři. Doplňte pikantní malinovou zavařeninu kyselým citronovým krémem britského švihu známým jako lemon curd a ozdobte ho podle tradičního britského citronového koláče pečenými sněhovými pusinkami. A vykouzlíte skvost, který ohromí při svačině i na Vánoce.

ASI 2 PLECHY

1

PŘÍPRAVA: 2 HODINY + ODLEŽENÍ PŘES NOC
TĚSTO
I 210 g hladké mouky I 140 g změklého másla
I 70 g jemně mletého krupicového
nebo moučkového cukru
I 1–2 žloutky (podle velikosti)
I strouhaná kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu
I dřeň z ½ většího vanilkového lusku
I malinová zavařenina na potření

MERINGUE:
2–3 bílky (90 g)
115 g krupicového cukru
½ lžičky škrobu
½ lžičky octa

I
I
I
I

prima

tip

Citronový
krém můžete
nahradit pikantnější
marmeládou, například
pomerančovou nebo rybízovou,
v tom případě už nedávejte
nejdříve malinovou
zavařeninu, ale rovnou
rybízovou.

KRÉM:
4 žloutky
70 ml citronové šťávy (asi 2 citrony)
100 g krupicového cukru
strouhaná kůra z 1 chemicky
neošetřeného citronu
I 60 g másla

I
I
I
I

Mouku, máslo, cukr, žloutky, citronovou
kůru a vanilku dejte do mísy a vypracujte hladké vláčné nelepivé těsto. Zabalte
ho do potravinářské fólie a uložte alespoň
na půl hodiny do ledničky, ale ideálně přes
noc.
Druhý den vytáhněte těsto a nechte ho
20 minut odpočinout při pokojové teplotě. Trochu povolí. Pokud jste ho nechávali
odpočinout jen půl hodiny, můžete ho rovnou vyválet na lehce pomoučené pracovní
ploše. Troubu předehřejte na 180 °C, dva
plechy vyložte pečicím papírem. Těsto vyválejte na plát silný 3 mm a vykrajujte kolečka.
Skládejte je na připravený plech a pečte
zhruba 5–8 minut dozlatova. Dávejte pozor,
ať se nespálí, vytáhněte je hned, jakmile
začnou zlátnout.
Jakmile dáte linecká kolečka do trouby,
začněte připravovat meringue. Bílky
šlehejte 1 minutu, až začnou pěnit, pak postupně přisypávejte cukr a stále šlehejte, až
sníh zpevní a začne tvořit lesklé špičky. Trvá
to zhruba 15 minut, mezitím vytáhněte upečené sušenky. Do pevného sněhu zašlehejte
škrob a ocet. Sníh dejte do cukrářského
sáčku s úzkou špičkou.
Na plech vyložený pečicím papírem
stříkejte pomocí cukrářského sáčku
ozdobné kroužky (o velikosti lineckých sušenek) nebo pusinky s otvorem uprostřed
(máte-li speciální cukrářskou špičku s tímto tvarem). Vložte je do trouby rozehřáté
na 180 °C, pečte 5 minut, pak ztlumte teplotu
na 150 °C a pečte ještě 15–20 minut do lehkého zezlátnutí. Vytáhněte z trouby a nechte
zchladnout.
Na krém připravte vodní lázeň – do hrnce vlijte zhruba 3 cm vody a zahřívejte ji
těsně pod bod varu. V misce šlehejte metličkou žloutky s citronovou šťávou a cukrem
do pěny, postavte misku na hrnec s horkou
vodou tak, aby se dno misky nedotýkalo
hladiny vody. Do žloutkové směsi přidejte citronovou kůru (jen žlutou část, bílá je hořká)
a stále míchejte, až krém začne houstnout.
Do houstnoucího krému postupně zamíchejte kousky másla. Zhruba po 20 minutách je
krém hotový. Odstavte ho, nechte zchladnout a uložte do lednice. Vydrží v ní až dva
týdny.
Upečená linecká kolečka namažte malinovou zavařeninou, přilepte kolečko
z meringue a do volného středu dejte trošku
citronového krému. Skladujte v ledničce
a spotřebujte do 7–10 dnů.

2
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prim

Pošírovaná
neboli ztracená vejce
připravíte tak, že v rendlíku
zahřejete vodu až k varu,
promícháte s 1 lžičkou octa a opatrně
do horké vody vložíte rozklepnuté
vejce. Vaříte 2 minuty, vyjmete
na talíř a necháte okapat
případnou vodu.

VAFLE SE ŠPENÁTEM A VEJCEM
Vafle k obědu? Ale jistě! Podávejte je naslano, třeba se špenátem
a vejcem, se slaninou nebo opečenými houbami. Slaninu můžete
po vzoru amerických gurmánů
zakápnout javorovým sirupem.
Chcete-li těsto ozvláštnit, nasekejte do něj bylinky nebo špenátové
lístky.

3–5 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 1 HODINA
TĚSTO:
I 2 vejce
I 200 ml mléka
I 135 g hladké mouky
I 1½ lžičky prášku do pečiva s vinným kamenem
I 40 g čedaru
I 1 lžička oregana
I špetka sušeného mletého česneku podle chuti
I sůl a čerstvě namletý pepř
I olej nebo máslo na potření
OBLOHA:
I 250 g mraženého nebo čerstvého listového špenátu
I 1 stroužek česneku
I 50 ml smetany ke šlehání
I 150 g slaniny
I sůl a čerstvě namletý pepř
I 3–5 sázených nebo pošírovaných vajec
REMULÁDA:
I 100 g majonézy
I 100 g tučného bílého jogurtu
I 1 lžička dijonské hořčice nebo podle chuti

1

Začněte přípravou těsta. Vejce prošlehejte s mlékem, přisypte mouku, prášek
do pečiva a strouhaný čedar. Ochuťte oreganem, solí, pepřem a případně česnekem
a prošlehejte metličkou těsto podobné palačinkovému.
Plotýnky rozehřátého vaflovače potřete
zlehka olejem nebo do ní dejte máslo.
Vlijte na ně 1–2 lžíce těsta a upečte vafle
dozlatova. Těsto nenalévejte na celou plotýnku, aby nevyteklo. Stejným způsobem
upečte všechny vafle.
Čerstvý špenát spařte, mražený pozvolna rozehřívejte s trochou vody
v rendlíku. Česnek oloupejte a prolisujte
ke špenátu. Přimíchejte smetanu, sůl a pepř
a krátce povařte.
Slaninu nakrájejte na 3–5mm plátky
a opečte ji nasucho na pánvi
dokřupava.
Remuládu umíchejte z majonézy,
jogurtu a hořčice. Podle chuti osolte
a opepřete.
Upečené vafle potřete remuládou, poklaďte špenátem a slaninou a nahoru
položte sázené nebo pošírované vejce.

2
3
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PEYNIRLI YUMURTALI PIDE

prim a tip

Těsto
na pide můžete
zadělat i jogurtem.
Použijte více vody,
rozmíchejte v ní kvásek místo
mléka a do těsta přidejte
jogurt i vodu.

Pide je jeden z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších pokrmů v Turecku. Směle
by se dal označit za tureckou pizzu.
Nejčastěji se pide plní směsí mletého
masa s kořením, špenátem a sýrem,
samotným sýrem a sýrem v kombinaci s vejcem (pak se jedná právě o toto
pide), ale použít můžete i libovolnou
zeleninu. Pide se jí teplé, chutná však
i studené. Pokud si ho objednáte, dostanete zhruba 30 cm dlouhou lodičku,
kterou nezkoušejte sníst najednou, ale
nakrájejte si ji podélně na plátky. Šikovnější je ale upéct pide menší
a každému nadělit vlastní.

5–6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 3 HODINY
TĚSTO:
I 75 ml teplého mléka I 30 g čerstvého droždí I 1 lžička soli
I 1 lžička krupicového cukru I 300 g hladké mouky
I 2 lžíce olivového oleje I 100 ml teplé vody I 1 vejce
I olej na vymazání I mouka na pomoučení
NÁPLŇ:
I 1 červená, žlutá nebo zelená paprika I 2 rajčata
I 350 g strouhaného sýra (směs čedaru, balkánského sýra,
uzeného sýra, sýra feta)
I 5–6 vajec (do každé lodičky jedno vejce)

1
2

Do mléka rozdrobte droždí, promíchejte s cukrem a 1 lžičkou mouky a nechte vzejít na teplém místě kvásek. Trvá to zhruba 10–15 minut.
Mouku prosejte do větší mísy, osolte, přilijte
olej, vzešlý kvásek a nakonec vodu. Uhněťte
nelepivé vláčné těsto. Mísu vymažte olejem, dejte
do ní těsto, zakryjte ji čistou utěrkou a nechte
zhruba 1 hodinu kynout.
Vykynuté těsto prohněťte na mírně pomoučené ploše. Rozdělte ho na pět nebo šest
stejných kousků a nechte ještě 20 minut kynout.
Mezitím připravte náplň. Papriku zbavte jádřince
a dužinu nakrájejte na kostičky, rajčata nakrájejte
na kostičky a promíchejte.
Z každého kousku těsta vyválejte na pomoučené ploše oválnou placku silnou asi
5 mm. Čím tenčí těsto bude, tím bude pide
křupavější. Troubu předehřejte na 190 °C. Plechy
vyložte pečicím papírem. Těsto plňte až na plechu, snáze se s ním manipuluje. Do středu placky
vložte 1–2 lžíce zeleninové náplně a posypte sýrem, okraje nechte volné, asi 1,5 cm. Okraje těsta
stočte směrem k náplni z obou stran a dva protilehlé stočené konce spojte dohromady – do tvaru
lodičky. Pokud se vám zdá, že v lodičce je málo
náplně, přidejte ji. Vejce prošlehejte vidličkou
a potřete jím okraje lodiček.
Pečte v předehřáté troubě 20–30 minut dozlatova. Zhruba po 15 minutách rozklepněte
do každé lodičky jedno vejce a pečte ho ještě
5–7 minut, až zpevní.

3
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Hvězdy nad hlavou
VA Ř E N Í V E N K U

BÁJEČNOU DOVOLENOU SI MŮŽETE UŽÍT KDYKOLIV A KDEKOLIV. STAČÍ SI DOPŘEDU UJASNIT,
CO VLASTNĚ CHCETE. TOUŽÍTE OBEJÍT VŠECHNY VRCHOLY? CHYTAT BRONZ NA KOUPALIŠTI?
ČÍST SI V HOUPACÍ SÍTI, NEBO NAOPAK CHYSTAT BOJOVKU PRO DĚTI? AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV,
NEBO NAOPAK ZŮSTANETE DOMA A UTÁBOŘÍTE SE NA ZAHRADĚ, OZVE SE PO CHVÍLI HLAD.
TAK SI SBALTE SIRKY, NŮŽ, PRKÉNKO A KOTLÍK A PUSŤTE SE DO VAŘENÍ JAKO KOVBOJOVÉ
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ, ZLATOKOPOVÉ NEBO JAKO INDIANA JONES!

58 FRESH
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Přenosná kuchyně
■
■
■
■

Gurmánské vaření na ces tách
I na výletech a dovolené pod stanem můžete jíst to, co máte rádi – čerstvě uvařená
poctivá domácí jídla. Základem úspěchu
je pečlivá příprava. Skutečně si sepište,
co budete každý den jíst, a podle toho si
napište nákupní seznam. Podívejte se, jestli
se kolem místa, kam se chystáte, vyskytují
farmy, farmářské trhy, sádky či obchody,
kde můžete dokoupit čerstvé ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, maso nebo ryby
a podle toho jídelníček upravte. Sepsáním
se vyhnete tomu, že budete mít zásobu těstovin na měsíc, ale rajčatovou omáčku ani
jednu. Kupujte jen to, co jíte. Nepropadejte
trampskému šílenství suchých a trvanlivých
potravin. Pokud o polévky ze sáčku běžně
nezavadíte ani pohledem, těžko si na nich

pod stanem budete najednou pochutnávat, stejně tak když snídáte kváskový
chléb, těžko vás uspokojí ovesné vločky
zalité trvanlivým mlékem. Podle jídelníčku si sbalte i vybavení, které na přípravu
jídel budete potřebovat. Vybírejte nerezové, plastové či dřevěné nádobí a příbory,
skleněné se dříve či později rozbije.
Do zvláštní krabičky dejte houbičku a jar,
kuchyňské utěrky, alobal a potravinovou
fólii a koření. Potraviny i vybavení si zabalte tak, jak ho budete pravděpodobně
používat, ať při vaření nemusíte pokaždé
vybalit půl auta nebo stanu. Nezapomeňte ani na dostatek plastových sáčků,
které vaše zásoby ochrání před mravenci
a dalšími nenechavci.

Jídla, která na cestách přijdou vhod
Kuskus se zeleninou, se sýrem, s vejci i nasladko
Ovesné či jiné vločky se sušeným ovocem a ořechy, s čerstvým ovocem, medem, jogurtem i mlékem
Těstoviny se sýrem, pestem, rajčatovou omáčkou, olivami, salámem…
Domácí vývar ve sklenici nebo prášku, z kterého vykouzlíte skvělé polévky přidáním zeleniny,
brambor a těstovin
■ Rýže, quinoa, pohanka, bulgur, červená a černá čočka – skvělé přílohy i základ zeleninových jídel
■ Konzervy tuňáka, rajčatové omáčky, drcených rajčat, luštěnin a zeleniny
■ Pudink, marmeláda, med, nutella a ovocné přesnídávky
■ Sušenky, sušené ovoce a ořechy na drobné mlsání
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Dostatečnou zásobu sirek
Rošt nebo gril
Přenosný vařič (i s bombou)
Kotlík s víkem
(ideálně tzv. holandskou troubu)
Pánev s poklicí
Velké prkénko a ostrý nůž
Škrabku na brambory
Vařečku s dlouhou násadou
Naběračku
Struhadlo
Dostatek příborů
pro všechny členy výpravy
Otvírák na pivo a konzervy
a vývrtku na víno
Talíře, misky a sklenice podle
počtu účastníků výpravy
Větší mísu – na salát, pečivo,
buřty i pudink
Velký lavor – na mytí nádobí,
nošení nádobí, přenášení surovin,
případně i na praní prádla
a chlazení piv
Rychlovarná konvice – zpříjemní
vám rána i zrychlí přípravu většiny jídel
(pokud máte v dosahu přívod elektřiny)
Přenosná chladnička
Kanystr na vodu
Termoska
French press a mlýnek na kávu
na přípravu čerstvé kávy
Plastové krabičky různých velikostí,
které poslouží jako šuplíky či skříňky
Roli papírových utěrek
Malý ručník a látkovou utěrku
Potravinovou fólii, plastové sáčky,
alobal a špejle
Houbičku a jar na mytí nádobí
Zásoby ze spíže:
sůl, pepř, koření, olej, balzamikový
ocet, čaj, káva, cukr, med, kakao

CESTOVNÍ KUK BUK
KUDr. A TOMÁŠ ZEJDA

Nechte si poradit co vařit na cestách, výletech i sportovních výkonech od zkušených expertů.
Tomáš Zejda procestoval za 16 let 48 zemí a startoval ve více než 300 cyklozávodech po celém
světě, v poslední době jel například městský sjezd v Jižní Americe, věnuje se freestylu i freeridu
na horských kolech. Staví závodní tratě i koučuje ostatní jezdce. KUDr. vaří v bistru v anglickém
Oxfordu a je členem tamní michelinské restaurace. Vaření a dobré jídlo miluje od mládí a líbí se
mu, že skvělé jídlo lze připravit kdekoliv. Společně vytvořili kuchařku 50 jednoduchých, a přesto
nápaditých receptů, které uvaříte na otevřeném ohni, v horách i na pláži, v kempu i na zahradě.
Doplňují je hromadou tipů a rad, které při svém dobrodružném životě a vaření na cestách nasbírali.
instagram.com/cestovnikukbuk

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ, FOTO LUKAS NEASI

Co potřebuje te pro vaření
pod širým nebem.
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TĚSTOVINY Z JEDNOHO HRNCE

Skvělý způsob, jak uvařit na ohni těstoviny i s omáčkou
a obojí jíst teplé. A také důkaz, že těstoviny s omáčkou
zvládnou uvařit i děti a vy pak nemusíte uklízet půl
dne kuchyni. Stačí použít velký hrnec s těsnící poklicí.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: 45 MINUT
I
I
I
I
I

1 velká cibule I 2 stroužky česneku I 2 lžíce olivového oleje
2 lžičky sušeného oregana I 2 snítky tymiánu I 1 lžíce rajského protlaku
400 g konzervovaných rajčat I 1 lžíce balzamikového octa I 250 ml vody
250 g drobných těstovin I 1 hrst bazalky I 2 lžíce másla
4 lžíce mascarpone I sůl a čerstvě namletý pepř

1

Hrnec nechte rozehřát na ohni. Cibuli a česnek oloupejte
a nakrájejte nadrobno. Do hrnce vlijte olej, vsypte cibuli, česnek, oregano a odrhnutý tymián a restujte asi 3 minuty, až cibule
a česnek začnou zlátnout. Vmíchejte rajčatový protlak, pokrájená konzervovaná rajčata, balzamikový ocet a špetku soli.
Vsypte těstoviny, zalijte vodou, přiklopte a vařte podle návodu na obalu těstovin akorát na skus. Ke konci těstoviny
ochutnávejte, délka vaření záleží na síle ohně.
Většinu lístků bazalky nasekejte nadrobno, pár jich nechte
na ozdobu. Těstoviny osolte a opepřete, přidejte lístky bazalky, máslo a mascarpone a promíchejte. Ozdobte odloženými
lístky bazalky a podávejte.

2
3

Příprava v kuchyni: Postup se příliš neliší, v hrnci rovnou rozehřejte olej, vsypte všechny suroviny a uvařte těstoviny dle návodu na obalu akorát na skus.

FRITTATA

Lahodné využití tenčících se zásob. Různé malé
kousky a jednoporce, které jste nesnědli, které
zbyly a zželelo se vám je vyhodit, ve frittatě zazáří –
zelenina, koření, bylinky, ryby, šunka, slanina, sýr,
zbylé pečené maso i buřty. Smíchejte vše, co máte
rádi, a dodejte tomu šmrnc příjemnou vůní kouře.

2–4 PORCE

PŘÍPRAVA: 30 MINUT
I 8 vajec I 125 ml mléka I 1 červená paprika I 100 g žampionů
I 1 menší cibule I 2 stroužky česneku I 2 lžíce másla
I sůl a čerstvě namletý pepř I parmazán k podávání

1
2
3
4

Širokou pánev rozehřejte na ohni. Vejce rozklepněte do větší
misky a prošlehejte vidličkou s mlékem, osolte a opepřete.
Papriku zbavte semínek, žampiony očistěte, cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte – papriku na tenké nudličky,
žampiony na plátky, cibuli a česnek nadrobno.
Do pánve dejte máslo a zeleninu, orestujte je, až se rozvoní
a začnou tmavnout, přelijte vaječnou směsí, přiklopte poklicí a nahrňte na ní uhlíky. Pečte dozlatova, asi 10–15 minut.
Nastrouhejte parmazán. Frittatu rozdělte na talíře, posypte
parmazánem a podávejte.

Příprava v kuchyni:
V široké pánvi rozehřejte máslo, vsypte cibuli, česnek, papriku a žampiony, osolte,
opepřete a restujte zhruba 5 minut, až zelenina začne tmavnout a měknout. Zalijte
vejci s mlékem, promíchejte a pánev vložte do předehřáté trouby asi na 10-15 minut.
60 FRESH
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Příprava v kuchyni:

VEPŘOVÁ ŽEBRA V ALOBALU S BBQ OMÁČKOU

Troubu předehřejte na 160 °C.
Zabalená žebra položte
do hlubokého plechu, případně
přiklopte druhým plechem, a pečte
v předehřáté troubě zhruba
1 hodinu doměkka. Pak je vybalte
a zprudka ogrilujte, nebo pečte
5 minut na 200 °C.

Na tenhle recept potřebujete základní výbavu všech trampů, kovbojů a dobrodruhů – kotlík s víkem a rošt.
Tzv. holandskou troubu, litinový kotlík s poklicí, má dokonce americký stát Utah ve svém znaku. Pro první osadníky byla
totiž nezbytná, dá se v ní vařit, smažit, péct i dusit, což oceníte všude ve volné přírodě, když dostanete hlad. Žebra v ní
krásně změknou a bbq omáčka vás přenese rovnou na americké prérie.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 2½ HODINY
ŽEBRA
I 2 lžíce soli I 1 lžíce mleté sladké papriky
I 1 lžíce mletého černého pepře I 2 lžíce třtinového cukru
I ½ lžíce sušeného česneku I ½ lžíce sušeného oregana
I ½ lžíce kajenského pepře I 1 kg vepřových žeber
OMÁČKA
I 2 lžíce olivového oleje I 1 šalotka I 2 stroužky česneku
I 1 malá chilli paprička I 1 hrnek kvalitního kečupu
I 1/3 hrnku třtinového cukru I 1 lžíce jablečného octa
I 1 lžíce mleté uzené papriky

1
2

Začněte přípravou směsi koření. V misce promíchejte sůl, cukr, papriku, černý pepř,
česnek, oregano a kajenský pepř. Směsí potřete ze všech stran žebra a zabalte je
do alobalu.
Do kotlíku s víkem, tzv. holandské trouby, vložte zmačkaný alobal do výšky 5 cm, položte na něj zabalená žebra a přilijte vodu tak, aby v ní žebra neležela, tedy jen trochu.
Přiklopte, kotlík postavte na trojnožku nad oheň, poklici zasypte rozpálenými uhlíky a pečte
1 hodinu.
Na omáčku rozehřejte v rendlíku olej. Šalotku a česnek oloupejte a nakrájejte nadrobno, chilli papričku zbavte semínek a nakrájejte na plátky. Orestujte na oleji dozlatova,
zalijte kečupem, přidejte cukr, ocet a uzenou papriku, promíchejte a vařte do zhoustnutí.
Upečená žebra vybalte a položte na rozpálený gril. Šťávu z žeber vlijte do omáčky, promíchejte a potírejte směsí žebra z obou stran, než jsou opečená. Podávejte se zbylou
bbq omáčkou.

3
4
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Upečeno s láskou
N E D Ě L N Í S VA Č I N A

BEZ PŘEHÁNĚNÍ SVĚTOVÝ CUKRÁŘ, KTERÝ PEKL PRO BRITSKOU KRÁLOVNU, LONDÝNSKOU
SMETÁNKU I INDICKÉ MLSNÉ JAZÝČKY, SE PO MNOHA LETECH VE SVĚTĚ VRÁTIL DOMŮ.
JOSEF MARŠÁLEK ZAČAL V PRAZE PSÁT NOVOU KAPITOLU SVÉHO ŽIVOTA A UŽ JI LEMUJÍ
DVĚ KNIHY – JEHO ŽIVOTOPIS, KTERÝ PŘEČTETE JEDNÍM DECHEM A SMÍCHY BUDETE SLZET,
A KUCHAŘKA MODERNÍ ČESKÉ CUKRAŘINY. PROTOŽE SLADKÉ ČESKÉ DĚDICTVÍ MÁ SVĚTU
CO UKÁZAT A JOSEF MARŠÁLEK SE NEBOJÍ KOMBINOVAT PRVOREPUBLIKOVOU KLASIKU SE
SOUČASNÝMI TRENDY, CUKRÁŘSKÉ DEZERTY SE ZAHRADNÍM OVOCEM, BYLINKAMI, KOŘENÍM
I JEDLÝMI KVĚTY A SVÉ VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ SE ZNALOSTMI MOLEKULÁRNÍ KUCHYNĚ.
JOSEF MARŠÁLEK ŽIJE CUKRAŘINOU A SVŮJ ZÁPAL PŘENESE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH I NA VÁS.

BÁBOVKA S BORŮVKOVÝM DŽEMEM A MANDLEMI
Bábovka dnes platí za rychlou buchtu z třeného či tvarohového
těsta, jejíž kouzlo tkví hlavně ve formě. Dříve se však pekla při
slavnostních příležitostech z kynutého těsta, které už samo o sobě
symbolizovalo hojnost, bohatství a plodnost, a pokud jste se podívali
otvorem uprostřed, mohli jste prý vidět svoji budoucnost... Můžete
to zkusit s touto kynutou kráskou plnou rozinek a křupavých mandlí.
Sladký borůvkový džem ovoněný tymiánem se k ní výborně hodí
stejně jako domácí čokoládová pomazánka.

1 BÁBOVKA / 10 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 1 HODINA + KYNUTÍ 3 HODINY
TĚSTO:
I 400 g hladké špaldové mouky I 55 g krupicového cukru I 5 g mořské soli I 60 g žloutků (3–4) I 135 g mléka
I 90 g rozpuštěného másla I 10 g čerstvého droždí I strouhaná kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu
I 80 g rozinek
DOKONČENÍ:
I 50 g másla I 50 g plátků mandlí I 70 g borůvkového džemu I 1 lžíce vody I pár snítek tymiánu I moučkový cukr

1

V míse promíchejte mouku s cukrem
a solí, přidejte žloutky, mléko a máslo,
rozdrobte navrch droždí, postrouhejte
citronovou kůrou a vypracujte hladké
těsto. Nepřidávejte žádnou mouku navíc,
těsto potřebuje svůj čas a hnětení trvá
možná déle, než jste zvyklí.
Jakmile je těsto hladké a lesklé,
zapracujte do něj rozinky. Těsto se
může mírně lepit, ale vždy musí být hladké a pružné s velkými bublinami a rovnoměrně rozmístěnými rozinkami. Těsto
zakryjte čistou utěrkou a nechte kynout
zhruba 45–60 minut. Vykynuté těsto
poznáte tak, že do něj lehce zatlačíte
prstem, pokud se důlek vyrovná rychle,
těsto potřebuje ještě kynout, pokud se
vyrovnává pomalu, je vykynuté. Pokud se
nevyrovná, překynulo a pomůže ho ještě
jednou prohníst a nechat znovu kynout
(už kratší dobu).

2

3
4

Formu pečlivě vymažte polotekutým
máslem a vysypte ji plátky mandlí.
Vykynuté těsto zlehka prohněťte
a vypracujte bochánek. Uprostřed
udělejte otvor (jako na donut) a opatrně
těsto umístěte do připravené formy tak,
abyste mandle ani máslo nestrhli ze stěn
formy. Formu zakryjte utěrkou a nechte
ještě 2 hodiny kynout, až těsto ztrojapůlaž čtyřnásobí svůj objem.
Troubu předehřejte na 170 °C. Bábovku pečte zhruba 20 minut dozlatova, až špejle zapíchnutá do středu
vyjde ven čistá a suchá. Vytáhněte ji,
bábovku nechte chladnout 10 minut
a opatrně vyklopte. Vychladlou podle
chuti pocukrujte.
Na polevu rozvařte džem, vodu a jednu snítku tymiánu. Promíchejte a ještě vlažné natřete na bábovku. Ozdobte
tymiánem a podávejte.

5

6
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Bábovkovou
formu můžete pro
změnu vysypat kokosovými
sušenými plátky či hrubě
nasekanými lískovými ořechy.
Důležité je nechat bábovku správně
nakynout. Nespěchejte. Kynuté
těsto potřebuje čas. Čím je
těžší, tím více času.

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

prima tip
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KOLÁČE S MALINOVO-FIALKOVOU NÁPLNÍ
Tyhle babičkovské koláče z nadýchaného těsta plněné neobvyklou
náplní z malin s vůní fialek zasypané drobenkou vám prvním
soustem přivolají příjemné bezčasí letních prázdnin. Dokazují, jak
i „obyčejné“ koláče mohou být výjimečným dezertem, po kterém se
jen zapráší. Koláče totiž hospodyně odjakživa plnily tím, co dům dal,
a v létě nabízí zahrada přímo bohatství.

20 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: 1½ HODINY + KYNUTÍ 2½ HODINY
TĚSTO:
I 250 g mléka I 20 g čerstvého droždí I 2 žloutky I 500 g hladké špaldové mouky I 80 g krupicového cukru
I 100 g másla I 5 g soli I strouhaná kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu I 1 vejce na potření
I mouka na pomoučení I sušené květy chrpy
NÁPLŇ:
I 100 ml vody I 20 g vanilkového pudinkového prášku (½ sáčku) I 65 g krupicového cukru
I 25 g másla I 300 g malin I 2 kapky fialkové esence
DROBENKA:
I 120 g hladké mouky I 55 g másla I 50 g krupicového cukru I špetka soli

1

Do velké mísy vlijte mléko, rozdrobte
do něj droždí, promíchejte se žloutky
a 200 g mouky a nechte 30 minut kynout.
Přidejte cukr, máslo, sůl, citronovou kůru
a zbylou mouku a vymíchejte hladké
nelepivé těsto. Mísu zakryjte utěrkou
a nechte těsto 1 hodinu na teplém místě
kynout.
Z vykynutého těsta oddělujte pomoučenou lžící nebo prsty kousky
o váze 50 g a na pomoučeném vále
je zakulaťte. Válejte je dlaní tak, aby
byly všechny koule stejné. Skládejte
je na plech vyložený pečicím papírem,
zlehka je postříkejte nebo pomašlujte
vodou a nechte na teplém místě 1 hodinu
kynout.
Do rendlíku vlijte vodu, rozmíchejte
v ní pudink a cukr, přidejte máslo,
maliny a fialkovou esenci a za stálého

2

3
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míchání přiveďte k varu. Vařte 1 minutu,
odstavte a přelijte do mísy. Zakryjte ji
potravinářskou fólií a pevně ji přitiskněte
na hladinu horké náplně, tím nevznikne
škraloup při chladnutí.
Vykynuté koláčky potřete rozšlehaným vejcem.
Náplň vložte do cukrářského
sáčku a špičkou vstříkněte do
každého koláče stejné množství náplně,
zhruba 20 g.
Troubu předehřejte na 180 °C.
Z mouky, másla, cukru a špetky soli
vypracujte v prstech drobenku. Chcete-li
větší hrudky, přidejte pár kapek vody.
Drobenkou posypte koláčky a ihned je
vložte do předehřáté trouby. Pečte zhruba 10–12 minut dozlatova. Vytáhněte,
nechte zchladnout a posypte sušenou
chrpou.

4
5
6
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prim a tip

Zkuste
připravit pro
obměnu jahodovou
náplň s růží či borůvkovou
s tymiánem. Do drobenky místo
části mouky přidejte jemné ovesné
vločky se špetkou skořice pro
extra texturu a vůni.

FRESH 65
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MAKOVÉ KORNOUTKY SE ŠVESTKOVÝM KRÉMEM
Kornoutky s náplní z horkého sladkého sněhu připomínají časy první
republiky nebo české dívky na zkušené ve vídeňských rodinách.
Jejich příprava vyžaduje cvik, ale jakmile si osvojíte fígl na rychlé
smotání právě upečené placičky do kornoutku, budete je s oblibou
péct znovu a znovu. V národních příchutích máku se švestkami jsou
totiž neodolatelné.

20 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: 2 HODINY + CHLADNUTÍ
TĚSTO:
I 150 g vajec (asi 3 vejce) I 150 g krupicového cukru I 110 g hladké špaldové mouky
I 40 g mletého máku I 20 g rostlinného oleje
NÁPLŇ:
I 500 g švestkového kompotu I špetka mleté skořice I 80 g krupicového cukru
I 50 g vanilkového pudinkového prášku I 50 g másla I 250 ml smetany ke šlehání (33%)
POLEVA:
I 100 g hořké čokolády I 10 g olivového oleje
DOKONČENÍ:
I 20 g hrubého (barevného) cukru

1
2

Všechny ingredience na těsto vymíchejte do hladké polotekuté hmoty.
Troubu předehřejte na 170 °C. Plech
vyložte pečicím papírem a pomocí
lžičky na něj roztírejte v rozestupech těsto
do tenkých kulatých placiček, zhruba
6–7 na plech. Pečte dozlatova, asi 5 minut.
Upečené placičky ihned sejměte
pomocí nože z papíru a ještě horké
je stočte do tvaru kornoutku. Pozor na popálení. Zchlaďte si po pár kornoutcích
prsty. Chladnutím placičky zpevní, takže
si podrží svůj tvar. Stejným způsobem
zpracujte zbylé těsto.
Do misky ve vodní lázni rozlámejte čokoládu, přidejte olej a za občasného promíchání rozpusťte. Vršek kornoutků namočte
do této polevy, nechte okapat a ztuhnout.

3

4
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5

Kompot, skořici, cukr a pudinkový
prášek promíchejte ve vyšší nádobě
a rozmixujte ponorným mixérem dohladka. Přidejte máslo a za stálého míchání
přiveďte k varu. Vařte 2–3 minuty, odstavte a přikryjte potravinářskou fólií tak, aby
se dotýkala povrchu náplně, tím nevznikne škraloup. Nechte zchladnout, pak uložte ještě na chvíli do lednice.
Ze smetany ušlehejte nadýchanou
šlehačku. Vychlazenou náplň vyšlehejte dohladka a opatrně vmíchejte
šlehačku. Náplň nesmí ztratit objem a zároveň zůstat nadýchaná a pevná.
Vzniklou krémovou náplň dejte do
cukrářského sáčku s velkou hvězdicovou špičkou a plňte jí kornoutky. Ozdobte
hrubým cukrem.

6
7
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Místo
máku rozemelte
do těsta dýňová
semínka či pistáciové
oříšky a zkombinujte je
s nastrouhanou kůrou
z jedné limety.

Mod erní česká cukraři na

Josef Maršálek
Zkušený cukrář s darem od boha, mlsným jazýčkem od dětství, obrovskou
vášní pro sladké pečení a také pokorou k řemeslu a dědictví našich předků
Josef Maršálek sepsal 47 skvělých receptů na moderní české sladkosti. Díky
preciznímu popisu a postupovým fotkám se naučíte péct tradiční dezerty
i moderní dorty, objevíte spoustu chytrých triků a tipů, které vám usnadní
práci a povedou k výsledku jako z cukrárny a fungují jako odrazový můstek
k vašim vlastním kreacím. Vydalo Nakladatelství XYZ.
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Dokonalé
souznění.

Vášeň pro vaření.
Functional FormTM

Snadné používání
Snadné čištění
Snadné skladování

Kompletní sortiment naleznete na www.fiskars.cz

Doko nale uchováno
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K O N Z E R V O VÁ N Í

D

nes by se nám mohlo zdát, že konzervace potravin je záležitostí potravinářského průmyslu. To
také je, mrazírny a konzervárny jsou tu vskutku
od toho, aby globální produkci prodloužily život. Tkví
v tom ale hned dva problémy se společným jmenovatelem – umělé, resp. chemicky vyrobené přísady. Ty se
týkají jak hnojiv a postřiků používaných v zemědělské
velkovýrobě i těch látek, které právě ke konzervaci
a prodloužení životnosti výrobků slouží. Pokud se tomu
chceme vyhnout – a hlavně uchovat si vlastní nebo jinak
získanou, obvykle bez chemie dozrálou úrodu –, rádi se
uchýlíme k prastarým metodám konzervace.

Na mnoho způsobů
Potraviny se dají uchovat, a to na velmi dlouhou dobu, řadou způsobů.
Sušením, nakládáním (do láku, soli,
cukerného roztoku, oleje či marinády), zavařením (a dále obvykle ještě
sterilací, plus sem v případě ovoce
můžeme přidat ještě svařování ovocných šťáv na želé či rosoly a šťávy)
či fermentací. Při všech těchto způsobech se s výchozí surovinou ještě

něco děje, takže se její konzistence
často mění a chuť zvýrazňuje anebo
koncentruje – získáváme tak kromě
uchování vlastně ještě další chuťový
rozměr výchozí suroviny a rozšiřuje
se také škála jejího použití. Tím se
uvedené způsoby konzervace liší
od pouhého zmrazení (dříve posloužilo uchovávání v chladných suchých
prostorách, v tzv. krechtu či ve slámě), které víceméně zachovává suroviny v původním chuťovém stavu.

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO SHUTTERSTOCK

ÚRODA ZE ZAHRADY, PŘEBYTKY OD KAMARÁDŮ ČI SOUSEDŮ – PĚSTITELŮ, VÝHODNÁ KOUPĚ
NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH? TO VŠE PROBOUZÍ HOSPODYŇSKÉ PUDY I ÚVAHY O TOM, JAK VŠECHNY
TYHLE POKLADY PLNOHODNOTNĚ UCHOVAT NA DALŠÍ OBDOBÍ. NEBOJTE, LIDSTVO TENHLE PROBLÉM
ŘEŠILO OD CHVÍLE, KDY ZALIDNILO SVĚT, TAKŽE VŠECHNY METODY JSOU OPRAVDU PROVĚŘENÉ…
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Usušeno
Sušení, především ovoce, ale i některých
druhů zeleniny patřilo dřív k běžnému kuchyňskému repertoáru zejména na venkově.
Půdy chalup a stavení i venkovní před deštěm chráněné prostory třeba pod podsebitím i různé tyče nad kamny a trouby v kamnech, kde se obvykle topilo po celý den,
byly ideální na sušení hub a jiných lesních
plodů, ovoce ale i různých semen a bylinek.
Ovoce, zejména jablka (bez jádřince,
nakrájená na tenká kolečka), a také na
plátky nakrájené houby se také dají sušit
i navlečené na tenkém provázku na suchém, teplejším a dobře větraném místě.
Stejně tak bylinky, obvykle svázané do svazečků. Při větším množství plodů se vyplatí
pořídit si drátěná síta, děrované plechy
do trouby (smyslem je, aby při sušení okolo
suroviny volně proudil vzduch). Ve starých
kamnech na chalupě je možné k sušení
využít zbytkového tepla trouby, třeba přes
noc, kdy se netopí, v běžných troubách
sušíme při mírnější teplotě a dvířka trouby
necháme pootevřená, například do nich zapřeme vařečku. Jablka a hrušky takto sušíme v troubě předehřáté na 80 °C na mřížce
nebo děrovaném plechu asi 2 hodiny.
Jsme-li pilní sušiči, pak rozhodně investujme do sušičky, tu by nám prababičky
záviděly. Máme-li ji, nezapomínejme ani
na drobné ovoce, jako jsou jahody, maliny,
třešně či borůvky. Sušením se výrazně
zkoncentruje jejich chuť a vůně a stane se
z nich vyslovená lahůdka. Nezapomínejme
ale, že sušit musíme tak dlouho, třeba
i opakovaně, až se nám ze suroviny skuteč-

ně odpaří prakticky
všechna vlhkost,
a usušené plodiny
musíme uchovat buď
ve vzduchotěsné nádobě, nebo v pevném
plátěném sáčku.
Samostatnou kapitolu
tvoří polosušené plodiny, kde je
smyslem, aby zůstaly vláčné. To platí
například pro rajčata, která se ale posléze
nakládají do oleje nebo marinády, ale třeba
i pro meruňky či švestky, kde je metoda
poněkud složitější (a průmyslově se často
používají chemická konzervační činidla, aby
plodina neplesnivěla). V jižních krajích se
pak využívá i sušení na slunci nebo lze metody zkombinovat.
Sušená zelenina je velmi příjemnou náhražkou průmyslově vyráběných bujonových granulí a kostek a skvělým způsobem,
jak zužitkovat některé méně povedené či ne
už zcela šťavnaté kousky. Uplatňuje se zejména u kořenové zeleniny a k další konzervaci slouží ještě promíchání se solí. Vyzkoušet můžete třeba následující recept: Troubu
předehřejte na 80 °C a tři plechy vyložte
papírem na pečení. Oloupejte a na kostičky
nakrájejte 2 cibule, 250 g dobře propláchnutého pórku rozkrojte po délce a pak nakrájejte na drobné kousky a po 300 g očištěné
mrkve a celeru
nastrouhejte
nahrubo. Dál
nakrájejte
nahrubo

Naloženo
Je-li při zavařování důležitý
jako konzervační přídavek
cukr, pak při nakládání
přejímá jeho úlohu ocet, ale
to neznamená, že se cukr
zcela vynechává – naopak,
je důležitý pro vyvážení ostrosti octa. Podkapitoly pak
tvoří nakládání do alkoholu
(ovoce, ořechy) a oleje (zejména bylinky, ale i směsi se
sýry, i rajčata, papriky).
Očištěná, případně
ještě upravená zelenina
se ve sklenicích zalévá
tzv. lákem nebo nálevem
a po uzavření steriluje varem. Při nakládání
do oleje není třeba vařit,
ale olej musí surovinu vždy
pokrývat. Nepochybně
nejznámějším příkladem
u nás budou kyselé okurky,
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na něž se hodně dotahují
feferonky, populární jsou
cibulky, houby i různé zeleninové směsi. Receptů,
oficiálních i domácích, existuje nepřeberně.
Chcete-li vyzkoušet
jednu neobvyklou sterilovanou chuťovku, která
vám napomůže ubrat
z nadbytku švestek, tady
je: den předem vypeckujte, omyjte a osušte 2,5 kg
nepříliš měkkých švestek.
Propíchejte je jehlou, dejte
do mísy. Do papírového kávového filtru zavažte svitek
skořice, 4 hřebíčky
a 1 bobkový list. Otrhejte
lístky ze 2 až 3 snítek estragonu a uveďte do varu
1,5 litru červeného vinného
octa. Přidejte koření

100 g žampionů
(nebo jiných
hub), 100 g
petržele včetně
stonků, a máte-li,
3 snítky libečku.
Čtyři stroužky česneku nakrájejte na plátky.
Vše promíchejte, rozdělte
na plechy a sušte asi 4 hodiny.
Nakonec rozmixujte na prášek, promíchejte
s 80 g soli a uchovejte v pevně uzavíratelné
nádobě. V chladu vydrží až 1 rok. Až budete
chtít směs použít, povařte asi 1 lžíci v půl
litru vody, nechte chvíli stát a případně přeceďte. Vzniklý vývar použijte podle potřeby,
nezapomínejte, že bude trochu slaný.

PIKANTNÍ NAKLÁDANÁ
ZELENINA
6 SKLENIČEK
PO 750 ML

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT
I 2 kg různé zeleniny (ve stejném poměru např.

brambory, hrášek, květák, malé cibulky, paprika)
250 g přírodního krupicového cukru
60 g soli
1 hrst čerstvého kopru
750 ml bílého vinného octa ideálně s bylinkami
2 lžíce kuliček hořčice
6 kuliček nového koření
1 lžíce různobarevného pepře
6 bobkových listů

I
I
I
I
I
I
I
I

1
2
a estragon, vsypte 1,5 kg
krystalového cukru a nechte ho rozpustit. Švestky
zalijte tímto nálevem a nechte přes noc stát v chladu.
Nálev slijte, svařte, opět zalijte švestky a opět nechte
přes noc stát. Třetí den
opět nálev slijte a svařte,
ale sáček s kořením a estragon odstraňte. Švestky
rozdělte do sklenic, zalijte
nálevem, uzavřete a sterilujte, například v troubě předehřáté na 110 °C 35 minut
(postavte sklenice do pekáče a do poloviny výšky
sklenic zalijte vodou).

Sterilizujte sklenice včetně víček.
Postavte je na čistou utěrku.
Používáte-li brambory, oloupejte
je nakrájejte na kousky a vařte
v osolené vodě asi 5 minut. Slijte je
a nechte vychladnout.
Ostatní zeleninu očistěte a případně oloupejte, nakrájejte na kousky
a krátce, asi 5 minut, povařte ve vroucí
osolené vodě. Slijte do cedníku, vodu
z vaření uchovejte, zeleninu rychle propláchněte pod tekoucí studenou vodou,
aby si zachovala barvu. Nechte okapat.
Vodu z vaření doplňte čerstvou
vodou tak, abyste měli 1¾ litru.
Přidejte cukr, sůl, kopr, ocet a koření.
Uveďte do varu, sundejte z plotýnky
a nechte vychladnout.
Brambory a zeleninu navrstvěte
do sklenic, ponechte asi 2cm okraj
volný. Zalijte vychladlým nálevem, sklenice uzavřete, vložte do velkého hrnce
a sterilujte asi 30 minut při 90 °C. Po vychladnutí uložte na chladné tmavé místo.

3

4
5
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Zavařeno
Zdaleka nejrozšířenější oblastí konzervace potravin je
jejich zavaření. Spadá sem
i zavařování masa (ve vlastní šťávě nebo tuku), ale jde
o samostatné téma zasluhující i samostatné zpracování.
Věnujme se tedy zavařování
nejběžnějšímu, tedy ovoce,
případně zeleniny. U ovocných
zavařenin – kde mohou být plody buď víceméně v celku, nebo
rozvařené na hustou směs,
a mluvíme pak o džemech
a marmeládách – nám jde o to,
aby směs nabyla natíratelné,
rosolovité konzistence. Tu má
na svědomí látka pektin. V některých druzích ovoce je přítomná v hojném množství, jindy
je potřeba ji dodat samostatně,
v různých poměrech je pak
pektin přidáván k tzv. želírujícím cukrům.
Máte-li hodně domácího
ovoce, můžete si připravit
i domácí pektinový přípravek:
Jedno kilo nezralých (i padaných) jablek, zelený angrešt
anebo mírně nedozrálý červený
rybíz očistěte a se slupkou
a jádry nadrobno nakrájejte. Se
čtvrt litrem vody uveďte rychle
do varu a prudce vařte asi půl
hodiny, nepřikryté a za stálého
míchání. Vzniklý rozvar přes
síto protřete do sklenic, uzavřete a 10 minut sterilujte v horké
vodě. Zavařujete-li ovoce s nízkým obsahem pektinu, třetinu
jeho množství pak nahraďte
tímto koncentrátem.
U klasických ovocných
zavařenin se pak používá
(v polovičním váhovém poměru

k ovoci) cukr, který funguje i jako
základní konzervační prostředek
(bakterie a plísně v něm nepřežijí). Při klasické metodě přípravy
se vybrané ovoce s cukrem vaří
tak dlouho, až zavařenina začne
želírovat. K tomu dochází až při
chladnutí směsi, proto se na vyzkoušení želírování používá vychlazený talířek, na který se kápne trocha zavařeniny – ta by měla
hned začít příslušně tuhnout. Při
použití moderních želírovacích
cukrů je pak vaření podstatně
rychlejší, tradicionalisté ale upozorňují na chuťovou újmu.
Nicméně existují i metody
zavařování zastudena, kde
je naopak chuťový výsledek
bezchybný: na zastudena připravenou zavařeninu z ostružin
budete potřebovat 900 g očištěných ostružin, které v míse
trochu podrťte vidličkou nebo
mačkadlem na brambory.

Do papírového kávového filtru
zavažte 5 hřebíčků a 2 svitky
skořice a vložte k ostružinám.
Vmíchejte 300 g želírovacího
cukru (3 : 1) a přikryté nechte
asi 2½ hodiny stát. Vyndejte
sáček s kořením, přidejte
½ lžíce medu a směs šlehejte
15 až 20 minut v robotu, až
bude krémovitá. Kdyby se vám
zdála ještě řídká, vmíchejte
ještě neplnou lžíci pektinu. Naplňte do sterilizovaných sklenic
a nechte před použitím 6 až
8 hodin odpočívat. V ledničce
vydrží nevařené zavařeniny
asi týden.
Kapitola o zavařování má
mnoho podmnožin. Patří sem
například ovocno-zeleninové
směsi se sladkou, navinulou
i pikantní chutí pocházející
z indické kuchyně – čatní.
Kombinace různých druhů
ovoce včetně spojení mezi tím

domácím a exotickým,
používání různých kořenicích směsí, přídavky
ořechů, čokolády, dále
nejrůznější novátorské
postupy způsobují, že
k téhle kapitole neustále přibývají další a další
odstavce.
Za specifikum či raritu
mezi zavařeninami se dají
považovat třeba i staročeská povidla, vařená
neobyčejně dlouhou dobu
a často zcela bez cukru, případně mléčná zavařenina, jak
jí říkají Francouzi, resp. zahuštěné zkaramelizované mléko
aneb dulce de leche, jak ho
znají v Mexiku. A mluvíme-li
o „něčem nějak zavařeném“,
kde hraje vždy určitou roli cukr,
můžeme sem přidat i kompoty,
želé a sirupy, kde je výchozí surovinou šťáva získaná z ovoce
(případně různě ochucená) či
macerát z květů anebo bylinek.
K zavařeninám můžeme počítat
i zeleninové směsi (ajvar, lilkový
kaviár) a nakonec i kečup (aneb
rajčatovou zavařeninu, jak se
jí kdysi říkávalo) a do extrémů
ji můžeme dovést v podobě
do cukru naloženého ovoce,
které se zalévá několikrát svařovaným a stále koncentrovanějším cukerným roztokem –
i takhle, jako pamlsek, můžete
uchovat přebytek ovoce. V zakavkazských kuchyních se pak
husté ovocné rozvary ještě suší
tak dlouho, až vzniknou pružná
nelepivá trvanlivá ovocná želé,
někdy s ořechy.

Zkvašeno
Kvašení neboli fermentace je starodávný, nesmírně
populární a dnes znovu objevovaný způsob uchování
(a zhodnotnění) potravin, který získává velké renomé
vzhledem ke svým zdravotním benefitům. Odborníci
už nemohou víc zdůrazňovat význam zdravého trávení pro naši imunitu a právě fermentované potraviny
hrají v dobrém trávení klíčovou roli. Někdy si ani
neuvědomujeme, jak důležité jsou pro naši kuchyni,
a často je konzumujeme, aniž bychom si byli úplně
vědomi, jak dobře děláme – příkladem budiž kysané
zelí či kvašené okurky. Oboje ostatně není nijak těžké
si připravit i doma (při dodržení přísných pravidel čistoty) a rozhodně to doporučujeme. Může se dokonce

vyvinout i ve velmi přínosného, byť poněkud
časově náročného, koníčka…
Kapitola o domácím kvašení je nicméně
velice obsáhlá a zasahuje i do jiných oblastí,
než je téma tohoto článku, takže ji uvádíme
spíše pro úplnost. V každém případě ale
platí, že domácí uchování plodin a surovin
je úhelným kamenem dobrého hospodaření,
v porovnání s cenami průmyslově připravených produktů vynikne i jejich ekonomičnost,
ale je i způsobem, jak dané suroviny zhodnotit
a rozvinout jejich chuťový i kuchyňský potenciál –
a tím obohatit nejen naše vaření, ale i náš život.
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Naplňte si špajz
Z Á SOBY Z PŘ Í R ODY

NASTÁVÁ OBDOBÍ HOJNOSTI, KDY DOZRÁVÁ OVOCE I ZELENINA, BYLINKY ROSTOU JAKO DIVOKÉ
A V PŘÍRODĚ NAJDETE SPOUSTU JEDLÝCH POKLADŮ. STAČÍ JE JEN SESBÍRAT. UCHOVEJTE SI
JE NA STUDENÉ MĚSÍCE, KDY V OBCHODECH NAJDETE VITAMINY JEN V EXOTICKÝCH PLODECH.
PŘIPRAVTE SI SKLENICE A VYRAZTE NA ZAHRADU A DO LESA! AŽ V ZIMĚ DŽEM, KOMPOT, ČATNÍ NEBO
LIKÉR OTEVŘETE, PŘIVOLÁTE SI VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ I CHVÍLE SE SVÝMI
BLÍZKÝMI. DĚTI TOTIŽ SBĚR I ZAVAŘOVÁNÍ PŘEKVAPIVĚ BAVÍ.

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

BORŮVKOVÝ DŽEM SE SKOŘICÍ A CITRONEM

prima tip

Než
Objevit temně modré bobulky v lese je lepší než narazit na poklad. Záměny
začnete
vařit džem,
borůvek s vraním okem se vyvarujete pozorným prohlédnutím keříků
připravte
si
sklenice
s pasujícími
a listů. Vraní oko je sólista, který ční ze čtyř listů, v borůvčí vykukují
víčky.
Nalijte
do
nich
(i
do
víček) vroucí
mezi drobnými lístky drobné kuličky. Borůvkový džem namažte na pavodu,
počkejte
zhruba
5–10
minut,
vylijte ji
lačinky, na lívance, na vdolky i lokše, přidejte do jogurtu i zabalte
a
vytřete
sklenice
dosucha.
Horký
džem
rozdělte
do knedlíků. Skořice se postará o nádhernou vůni a spolu s citronem
do
čistých
suchých
skleniček
tak,
aby
nad
hladinou
zintenzivní chuť téhle superpotraviny.
zůstaly 2 cm volného místa. Otřete okraje papírovou
utěrkou, uzavřete suchými čistými víčky, otočte
Borůvky propláchněte a nechte okapat v cedníku.
5–7 MALÝCH
a
postavte
dnem vzhůru. Po 5 minutách otočte sklenice
Přesypte je do hrnce a šťouchadlem na brambory
SKLENIČEK
zpět
a
nechte vychladnout. Pokud na sklenice
důkladně rozmačkejte. Citron omyjte horkou vodou
PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
zapomenete,
vlijte do nich vroucí vodu, jakmile
a ostrým nožem z něj skrojte svrchní žlutou vrstvu
začnete vařit džem. Vylijte ji a prázdné
kůry, bílá část je hořká a džem by s ní zhořkl. CitronoI 1 kg borůvek
vou kůru a skořici vložte do sítka na koření nebo zabalte
sklenice ihned naplňte horkým
I 1 chemicky neošetřený citron
do gázy a přidejte k borůvkám. Osolte a přiveďte k varu.
džemem.
I 1 svitek skořice

1

I špetka soli
I 1 sáček pektinového přípravku typu 1 : 1
I 1 kg krupicového cukru

Povařte 5 minut.
Pektinový přípravek smíchejte se 2 lžícemi cukru. Za stálého
míchání ho vsypte k vroucím borůvkám a povařte ještě 2 minuty.
Přisypte zbylý cukr a míchejte a vařte 6 minut. Průběžně sbírejte pěnu. Vyjměte koření.
Horký džem rozdělte do připravených sklenic a nechte zchladnout
(viz Prima tip).

2
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MALINOVÝ DŽEM S MÁTOU
Okouzlující spojení sladkých malin
se svěží, lehce štiplavou mátou ladí
ve zmrzlině, na koláči i v zavařenině. Tuhle lahodu si rádi dáte na čerstvý chleba, zamícháte do tvarohu
nebo ovesné kaše. Skvěle funguje
i k tvrdým sýrům jako pikantní doprovod.

5–7 MALÝCH SKLENIČEK
PŘÍPRAVA: 1 HODINA

I 1 kg malin I 3 snítky čerstvé máty I špetka soli
I 1 sáček pektinového přípravku typu 1 : 1
I 1 kg krupicového cukru

1

Maliny propláchněte a nechte okapat v cedníku. Přesypte je do hrnce a šťouchadlem
na brambory dobře rozmačkejte. Mátu operte
a přidejte k malinám. Osolte, přiveďte k varu
a vařte 5 minut.
Pektinový přípravek promíchejte se 2 lžícemi cukru. Za stálého míchání jej vsypte
k malinám a povařte 2 minuty. Přisypte zbylý
cukr, míchejte a vařte ještě 6 minut, průběžně
sbírejte pěnu. Vylovte mátu a vyhoďte ji.
Horký džem naplňte do připravených sklenic a nechte zchladnout (viz Prima tip).

2
3

GRIOTKA
Sladký likér si překvapivě snadno vyrobíte doma. Jak to, že vás to ještě nenapadlo?
Nevadí, letos to napravíte. Můžeme vám
doporučit jediné, naložte si, co nejvíce višní můžete. Jakmile totiž griotku po sedmi
týdnech ochutnáte, budete se k ní stále
častěji vracet. A pokud zmizí dřív než
v červnu, bude vám smutno. A pokud hodláte tímto likérem obdarovat své přátele
a rodinné příslušníky, očekávejte příští
rok záplavu dopisů pro Ježíška.

ASI 1 L LIKÉRU

PŘÍPRAVA: 30 MINUT + ODLEŽENÍ 7 TÝDNŮ
I 1 kg višní I 200 g krupicového cukru
I 750 ml vodky, brandy nebo rumu

prim a tip

Po slití
griotky zbydou
višně macerované
v alkoholu a cukru. Ty
rozhodně není třeba vyhazovat!
Lze je skvěle využít třeba
na ozdobu schwarzwaldského
dortu či zmrzlinových
pohárů.

1

Višně omyjte a ustřihněte stopky tak, aby na plodu
zůstal zhruba 1cm kousek. Skládejte je do uzavíratelných zavařovacích sklenic a jednotlivé vrstvy
prosypávejte cukrem. Na závěr zalijte alkoholem tak,
aby hladina byla nad višněmi.
Uzavřete a nechte 7 týdnů macerovat na světlém
místě.
Griotku slijte do lahví se šroubovacím uzávěrem.
Višně uchovejte v uzavíratelné sklenici a využijte
viz Prima tip.

2
3
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BROSKVOVÁ GRILOVACÍ OMÁČKA S CHILLI
Jednodruhová variace na čatní, sladkokyselou pikantní omáčku ze zeleniny a ovoce. Broskve si perfektně
rozumějí s jiným ovocem, sladkým těstem, zeleninou i masem a vyniknou v úpravě nasladko i naslano. Jejich
jemná dužina s nevtíravou vůní a jemnou sladkostí si přímo říká o výraznější doprovod, který ji poskytne česnek, zázvor, chilli paprička i vinný ocet. Tuhle grilovací omáčku oceníte i dávno po skončení grilovací sezony, se
steakem, klobáskami nebo pečení z trouby.

2 MALÉ
SKLENIČKY

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I
I
I
I
I
I
I
I

200 g broskví
1 stroužek česneku
1cm kousek čerstvého zázvoru
1 chilli paprička
50 ml bílého vinného octa
½ lžičky soli
100 g krupicového cukru
1 lžíce pektinového přípravku typu 1 : 1

1
2
3
4
5
6

V hrnci uvařte asi 2 l vody. Připravte si mísu se studenou vodou a ideálně i s kostkami
ledu. Broskve vkládejte postupně do vroucí vody, povařte 1½ minuty, vyjměte a ihned
vkládejte do studené vody. Jednoduše pak oloupete slupku.
Oloupané broskve vypeckujte. Polovinu broskví nakrájejte na 1cm kostičky, druhou polovinu rozmixujte.
Česnek a zázvor oloupejte a podrťte nebo nastrouhejte najemno. Chilli papričku nasekejte nadrobno.
V hlubší pánvi přiveďte k varu ocet, sůl, česnek, zázvor, chilli papričku a polovinu cukru.
Vsypte pokrájené i rozmixované broskve a povařte 20 minut.
Zbylý cukr promíchejte s pektinovým přípravkem a za stálého míchání ho vsypte k broskvím. Povařte za občasného promíchání ještě 10 minut.
Horkou omáčku plňte do připravených sklenic a nechte zchladnout. Pokud chcete, můžete omáčku ještě sterilovat – 20 minut při teplotě 85 °C (viz Prima tip).

prima t ip

Domácí špajzka
Kamila Procházková

Uchovat potraviny na pozdější dobu zkoušeli už staří Babyloňané 5000
let př. n. l. K nakládání do soli, sušení a uzení se později přidalo i zavařování a konzervace. Kamila Procházková představuje pět základních
způsobů uchovávání potravin a sto receptů na zpracování ovoce, zeleniny, bylinek a hub. Podrobně popsaný postup dovede k výsledku jako
na fotce i toho, kdo zavařuje poprvé. Praktické rady poskytuje přehledné desatero domácí konzervace. Díky této knize zužitkujete vše, co
vypěstujete i potkáte na výpravách do lesa i na louky.
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Sterilaci
provedete tak, že
horké zavíčkované sklenice
postavíte na podložku do zavařovacího
hrnce. Zalijete teplou vodou tak, aby
hladina sahala přibližně 2 cm nad víčka sklenic,
ohřejete na teplotu 85–100 °C a sterilujete 20–40
minut. Vyjmete zavařovacími kleštěmi, ponecháte
víčky nahoru a postavíte na chladné místo, kde
kolem skleniček může proudit vzduch. Necháte
zchladnout a pak zkontrolujete, jestli víčka
přilnula. Pokud ne, zopakujte sterilaci
nebo uchovejte v chladničce a co
nejdříve spotřebujte.

Le tní sezo na

MEDUŇKOVÝ SIRUP
Meduňka lékařská příjemně voní po citronu a botanicky patří do stejného rodu jako kopřivy. Sbírejte ji
před květem, tedy zhruba do června. Meduňka patří
mezi hlavní přírodní sedativum, snižuje stres, uvolňuje, přispívá k dobrému trávení i spánku. Do sirupu báječně zužitkujete stonky, které vám zbydou
po otrhání lístků do limonády nebo salátu. Pár lístků k nim však můžete přihodit.

ASI 1 L SIRUPU

PŘÍPRAVA: 45 MINUT + ODLEŽENÍ
I 1 l vody I zhruba 20 stonků meduňky I 1 chemicky neošetřený citron
I 1 kg krupicového cukru I špetka soli I 1 lžička kyseliny citronové

1

Vodu převařte a nechte zcela vychladnout. Meduňku opláchněte,
podle potřeby překrájejte, pokud by se stonky nevešly do hrnce či
mísy, a dejte je do nádoby s nekovovým povrchem (sklo, keramika,
plast). Citron omyjte a nakrájejte na plátky. Pecky odstraňte, sirup by
byl hořký. Plátky citronu přidejte k meduňce, zalijte zchladlou převařenou vodou, promíchejte a nechte do druhého dne odležet.
Druhý den výluh přeceďte přes husté síto do hrnce, rozmíchejte
v něm cukr, sůl a kyselinu citronovou a za častého míchání přiveďte k varu. Vařte 4 minuty.
Horký sirup nalijte do čistých suchých lahví a uzavřete. Skladujte
na chladném místě a spotřebujte do 2 měsíců. Pro delší uchování je třeba sirup sterilovat 30 minut při 85 °C (viz Prima tip).

2
3

RAJČATA VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Nejlépe chutnají rajčata domácí, vyzrálá na sluníčku,
pravidelně zalévaná a pěstovaná bez chemie. Pokud
jste vysadili víc než pár sazenic, pravděpodobně toužebně vyhlížíte první červený plod. Ten však spustí
lavinu úrody a nutnost rajčata co nejrychleji zpracovat, aby se nezkazila. Připravte si vlastní konzervovaná rajčata, stačí je oloupat, naskládat do sklenice
a sterilovat. Opravdu dodržte dvojitou sterilaci,
nejméně 24 hodin a nejvýše 48 hodin po sobě, čímž
zlikvidujete případné klíčící spory C botulinum.

4 SKLENIČKY

PŘÍPRAVA: 2 HODINY + CHLADNUTÍ
I 1 kg rajčat I 1 lžička soli

1

V hrnci uvařte alespoň 2 litry vody. Rajčata omyjte a shora nařízněte slupku do kříže. Vložte je na 1 minutu do vroucí vody,
vyjměte a šokově zchlaďte v míse se studenou vodou. Pak je jednoduše oloupete.
Oloupaná rajčata nakrájejte na poloviny nebo menší kousky.
Skládejte je do čistých suchých sklenic a trochu je stlačte, aby
z nich vytekla šťáva a nezůstával mezi nimi vzduch. Sklenice plňte
přibližně 4 cm pod horní okraj. Zlehka je osolte. Okraj otřete papírovou utěrkou a zavřete suchými čistými víčky.
Sterilujte je při teplotě 100 °C zhruba 40 minut (viz Prima tip).
Nechte vychladnout a po 24 hodinách, maximálně však 48 hodinách, celý postup sterilace zopakujte.

2
3
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Velká salátová hitparáda
RYC H L Á L ET N Í J Í DL A

TREND OBĚDŮ ČI VEČEŘÍ, JEJICHŽ HLAVNÍM CHODEM JE SALÁT, JE TU S NÁMI UŽ MNOHO LET
A NA POPULARITĚ MU NEUBYLO. TO JE V POŘÁDKU, PROTOŽE CHARAKTERISTICKÉ RYSY SALÁTU,
TEDY SPOUSTA ČERSTVÉ ZELENINY S PIKANTNÍ ZÁLIVKOU, SE V NICH SNOUBÍ SE SYTĚJŠÍMI,
NĚKDY I UVAŘENÝMI PŘÍSADAMI A POSUN DO KATEGORIE LEHKÉHO HLAVNÍHO JÍDLA,
VÍTANÉHO HLAVNĚ V LÉTĚ, JE TEDY JAK OPRÁVNĚNÝ, TAK CHVÁLYHODNÝ.
SYTÉ SALÁTY MAJÍ NEKONEČNO VARIANT – TADY JE JEDNA SILNÁ PĚTKA.

KUŘECÍ SALÁT S MANGEM V HOUSCE
Pochází z dílny Pinch of Nom a stejně jako všechny ostatní recepty této
nenápadné britské dvojice zažívá fenomenální úspěch. Právem.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 15 MINUT
I
I
I
I

76 FRESH

450 g uvařeného, upečeného nebo grilovaného kuřecího masa natrhaného na vlákna
120 ml odlehčené majonézy I 1 mango (nebo 2 broskve) nakrájené na plátky
1 hrst nadrobno nakrájené jarní nebo běžné cibule I 1 lžička krupicového cukru
3 lžíce nakrájených čerstvých bylinek, například bazalky, rukoly I sůl a pepř podle chuti

1
2

Všechny přísady vyjma bylinek promíchejte v míse a dejte
vychladit. Těsně před podáváním vmíchejte bazalku, rukolu
či jiné bylinky.
Salátem naplňte rozkrojenou housku, croissant nebo jiné
čerstvé pečivo, ale můžete ho i zabalit do wrapu nebo podávat jako klasický salát. V ledničce ho uchováte až 3 dny.

Do ma v kuchyni

VIETNAMSKÝ NUDLOVÝ SALÁT

Okouzlující kombinace vůně a chuti bylinek a limet provoňuje i tenhle salát s křehkými průsvitnými rýžovými
nudlemi. Ale pozor, nechybí ani švih chilli. Esence tamní skvělé kuchyně osvěží i české léto!
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT
ZÁLIVKA
I 3 středně pálivé chilli papričky I 4 stroužky česneku
I 2 lžíce rýžového octa I 2 lžíce přírodního krupicového cukru
I 4 lžíce rybí nebo sójové omáčky I 6 lžic limetové šťávy
I 6 lžic rostlinného oleje
SALÁT
I 400 g kuřecích prsíček I 1 balení tenkých rýžových nudlí
I 4 oloupané velké mrkve I 8–10 listů bílého nebo zeleného zelí
I po 1 hrsti lístků koriandru, máty a zelené části jarních cibulek

1
2

Na zálivku nakrájejte chilli papričky na tenké proužky a dejte stranou, zbylé
přísady na zálivku rozmixujte dohladka. Vmíchejte nakrájené chilli papričky.
Dejte vařit vodu do velkého hrnce. Až dosáhne varu, vložte do hrnce kuřecí maso, plotýnku vypněte, hrnec přikryjte těsnicí pokličkou a nechte kuře
takzvaně pošírovat 25 až 30 minut. Až trochu vychladne, rozdělte ho pomocí dvou
vidliček na vlákna a promíchejte s trochou zálivky.
Mezitím dejte nudle do velké mísy, zalijte je studenou vodou a nechte máčet
asi 15 minut nebo až zvláční. Ve velké pánvi rozehřejte trochu připravené zálivky, vsypte okapané nudle a restujte je asi 5 minut, potřásáním pánví je pravidelně
promíchávejte. (Pokud se vám nudle zdají moc dlouhé, nakrájejte nebo nastříhejte
je na menší kousky.)
Mrkev nastrouhejte nebo nasekejte v robotu nadrobno. Zelí nakrájejte na co
nejtenčí proužky. Bylinky a cibulku nasekejte nadrobno. Vše pak promíchejte
v míse, dochuťte zbylou zálivkou a podávejte s nudlemi a masem.

3

4

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO MAREK KUČERA ∙ FOODSTYLING PETRA FRÝDLOVÁ

4 PORCE

FRESH 77
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BRAMBOROVÝ
SALÁT
SE ZELENÝMI
FAZOLKAMI
A VEJCEM
Ke kaprovi na Vánoce
byste si ho asi nedali, ale
na odlehčený letní oběd
či ve vlahý podvečer je
geniální.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT
I 6 brambor ve slupce pečlivě omytých
kartáčkem a nakrájených na plátky

I 4 velká vejce
I 400 g opláchnutých zelených fazolek
I sůl

DRESINK:
80 ml olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
1 lžička nastrouhané citronové kůry
1 lžička dijonské hořčice
1 rozdrcený stroužek česneku
1 lžíce nasekané pažitky
1 lžíce nasekané hladkolisté petržele
1 lžíce nasekaného kopru
sůl a čerstvě namletý pepř

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

Brambory a vejce vařte
v lehce osolené vodě 8 až
10 minut nebo jen co začnou
brambory měknout. Vejce vyndejte a vložte do studené vody,
poté oloupejte.
K bramborám přidejte fazolky a vařte, až brambory
úplně změknou, ale fazolky si
zachovají jasně zelenou barvu.
Oboje sceďte a přesuňte
do mísy. Fazolky můžete
před tím propláchnout studenou vodou, máte-li je rádi
křupavější.
Do sklenice s víčkem dejte všechny ingredience
na dresink a dobře protřepejte.
Salát v míse promíchejte
se zálivkou a navrch rozložte rozkrojená vejce.

2
3

4
5
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TĚSTOVINOVÝ SALÁT À LA ANTIPASTO
Italská inspirace zní přímo z názvu, ale hlavně je ze
salátu cítit v chuti i vůni – svěžest, pikantnost a kvalita
jednoduchých ingrediencí tady hrají prim.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 30 MINUT
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

450 g krátkých těstovin
70 ml extra panenského olivového oleje
55 ml šampaňského nebo červeného vinného octa
1 nastrouhaná malá šalotka
1 lžíce lístků čerstvého tymiánu
nastrouhaná kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu
25 g nastrouhaného parmazánu
2 lžíce nasekaných piniových jadérek
špetka chilli koření
1 hrst nakrájených lístků čerstvé bazalky
2 opečené červené papriky bez slupky
nakrájené na tenké proužky
(použít můžete i konzervované)
1 malá sklenka slitých
a nakrájených sušených rajčat v oleji
100 g nakrájeného pikantního italského salámu
225 g mozzarelly natrhané na kousky
1 hrst lístků rukoly
sůl a čerstvě namletý pepř

1

Těstoviny uvařte ve vroucí osolené vodě tak, aby
změkly, ale zůstaly ještě
pevné na skus.
Do velké mísy dejte olivový olej, ocet, šalotku,
tymián, citronovou kůru,
parmazán, piniová jadérka
a po špetce chilli koření, soli
a pepře. Vsypte polovinu
bazalky, uvařené těstoviny
a důkladně promíchejte.
Přidejte papriku, rajčata,
salám, mozzarellu a polovinu rukoly. Salát můžete
podávat buď teplý, nebo vychlazený, posypaný zbylou
bazalkou a rukolou. V ledničce vydrží 2 až 3 dny.

2
3
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KRŮTÍ TACOS
V SALÁTOVÝCH
LISTECH
Zajímavá verze – namísto
tacos z těsta poslouží
salátové listy, které udrží
bytelnou náplň z mletého
masa pohromadě.
Spousta doplňků z toho
pak udělá opravdové
jídlo v tex-mex duchu.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 lžíce olivového oleje
1 nakrájená středně velká cibule
450 g mletého krůtího masa
2 stroužky česneku
1 lžíce chilli koření
1 lžička mletého římského kmínu
½ lžičky mleté papriky
120 ml rajčatové omáčky
120 ml drůbežího
nebo zeleninového vývaru
I sůl a čerstvě namletý pepř
K PODÁVÁNÍ
I listy římského nebo ledového salátu
I nastrouhaný tvrdý sýr
I rajčata, červená cibule
a avokádo nakrájené na kostičky
I nakrájený čerstvý koriandr
a zakysaná smetana

1

Olej rozehřejte v nepřilnavé
pánvi při středně vysoké
teplotě. Vsypte cibuli a smažte
ji 2 minuty. Přidejte mleté maso
a česnek, osolte, opepřete
a opékejte, maso přitom rozdělujte vařečkou. Opékejte asi
5 minut, až bude propečené.
Přidejte chilli, římský kmín,
papriku, rajčatovou omáčku a vývar. Při mírné teplotě
vařte asi 5 minut, až omáčka
zhoustne. Podávejte v přeložených listech salátu, obložené
doplňky, kterými si hosté mohou náplň posypat a zakápnout smetanou.

2
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NA ČESKOU KLASIKU
JE NEJLEPŠÍ ČESKÉ MASO

U M Ě V Y H R ÁVÁ K VA L I TA A Č E S K Ý P Ů V O D
JAN PUNČOCHÁŘ

V E P Ř O VÁ K O T L E TA
S PA N E N K O U

ŠÉFKUCHAŘ

N a š e k o t le t a s p a n e n k o u j e z ve p ř ů c h o v a n ý c h
na 60 farmách p o ce lé Če s ké re p u b li ce .
Poct ivá p ráce řezn í ků , p e č li vé o p ra cová ní , d vo j í
kon t ro l a kval ity a j a s n ý p ů vo d , to vš e c hno j e
Vocílka. Kvalitní maso výhradně z českých chovů.

www.billa.cz

Te ď va ř í c h e f

S vůní kouře
VA Ř E N Í N A O H N I

OBJEV OHNĚ A JEHO ÚČINKŮ ZNAMENAL REVOLUCI VE STRAVOVÁNÍ.
PRAČLOVĚK SI DOKÁZAL MASO OPÉCT A POZDĚJI I VYUDIT A TÍM HO UCHOVAT
NA DELŠÍ DOBU. PO OBJEVU PLYNU A ELEKTŘINY SE VAŘENÍ NA OTEVŘENÉM OHNI DOSTALO
NA DRUHOU KOLEJ, ALE DÍKY TRAMPŮM A DOBRODRUHŮM NEBYLO ZAPOMENUTO.
OMAMNOU VŮNI JÍDLA PŘIPRAVOVANÉHO NA DŘEVU NIČÍM NENAHRADÍTE, STEJNĚ JAKO JEHO
PLNOU CHUŤ S VÝRAZNÝMI AKCENTY JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ.
KOUZLO OHNĚ ODHALUJE ŠÉFKUCHAŘ MICHAL HUGO HROMAS.

Grilované
nektarinky
s piniemi
a smetanou
Pečením ovoce zesládne
a pečením na ohni získá
úžasnou kouřovou
vůni, kterou zjemňuje
hedvábná zakysaná
smetana a křupavé
pinie. Máte-li raději
svěží chutě, nepřidávejte
med, ale pokud si rádi
dáte na konci grilovačky
sladkou tečku, zakápněte
pečené nektarinky
medem.

4–6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 30 MINUT

1

Nektarinky přepulte a vypeckujte. Položte je na gril a pomalu pečte na nepřímém žáru,
aby změkly a opekly se dotmava.
Jakmile změknou, odstavte
je a na pánvi nebo v kovovém cedníku opražte piniová jadérka. Pozor, obsahují pryskyřici
a rychle se pálí.
Grilované nektarinky podávejte s opečenými jadérky
zakapané zakysanou smetanou
a medem.

2
3
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PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

I 6 nektarinek
I 2 lžíce piniových jadérek
I 200 g zakysané smetany
I 2 lžíce medu

Te ď va ř í c h e f

Uzený pstruh na větvi
Ulovte rybu, posypte ji solí, cukrem a kořením, nasbírejte dostatek chvojí a vyuďte ji do lahodné jemnosti.
A pokud si s prutem nerozumíte nebo zrovna neberou, kupte si dobrou rybu z české řeky či sádek. Dlouhé
marinování ve směsi cukru a soli připomíná techniku gravlax, která maso konzervuje a suší, takže je pak
pevné a zároveň měkké, jakoby vyuzené. V tomto případě několikadenní marinování nahradí zahřátí nad
ohněm a následné uzení.

2–3 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU + ODLEŽENÍ

I 1 lososový pstruh nebo 3 pstruzi potoční (cca po 300 g/ks)
I 1 hrst soli
I 1 hrst krupicového cukru
I 1 lžička jalovčinek (bobulek jalovce)
I čerstvé jedlové chvojí (skvělá je douglaska)

1
2

Pstruha zbavte šupin a vyfiletujte ho, ale ponechte kůži. Filety položte kůží dolů
do pekáče nebo na alobal. Sůl, cukr a jalovčinky promíchejte a směsí posypte
rybí filety. Přiklopte filety k sobě kůží ven. Zakryjte a nechte několik hodin odležet.
Marinovaného pstruha opláchněte a filety položte na rošt kůží ven dostatečně
vysoko nad nízkou vrstvou bílého uhlí, stačí ho opravdu málo. Ryba se spíš ohřívá, než peče. Ryba by se měla prohřát zhruba na 60 °C – když na ní položíte ruku,
měla by být horká, ale jen tak, abyste ji na ní udrželi, než napočítáte do pěti. Nechte
takto rybu prohřívat alespoň 10 minut.
Teplou rybu sejměte z roštu a naskládejte na něj jedlové chvojí. Nahoru položte
rybu a rychle ji přiklopte velkou pánví, aby se ryba udila ve vznikajícím hustém
a voňavém dýmu. Rošt musí být dost vysoko nad uhlím, aby chvojí nechytilo plamenem, ale jen kouřilo. Jakmile jehličí vzplane, musí ryba z ohně, spálila by se. Pokud
však naskládáte chvojí dost vysoko, můžete udit poměrně dlouho.
Ze zauzeného pstruha stáhněte kůži a rybu podávejte například s pečeným
květákem nebo jinou jemnější zeleninou, aby chuť ryby vynikla.

3

4
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Kotlíkový guláš
I když drtivá většina receptů na guláš začíná smažením cibule na sádle, tradiční vaření v kotlíku může
probíhat i trochu jinak – méně námahy, méně aktivní pozornosti, a přesto skvělý výsledek. Tento guláš je
inspirován originálním receptem z maďarské puszty (stepi) a vojenským receptem z první světové války,
který nepočítá ani s tukem, ani s vývarem, který s sebou přirozeně nikdo nevozí. O správný říz a silnou
paprikovou chuť se postará základ ze zelené či bílé papriky s cibulí v poměru 1 : 1 s česnekem a pálivou
paprikou, který můžete použít i jako základ jiných zeleninových a masových dušených jídel, o delikátní chuť
pak kvalitní jemně mletá paprika.

8–12 PORCÍ

PŘÍPRAVA: ZHRUBA 4 HODINY

I 3 kg hovězího krku
I 4 bílé papriky I 2 velké žluté cibule
I 4 stroužky česneku I 2 lžíce soli
I 1 feferonka I 3 větší brambory
I 3 lžíce kvalitní jemně mleté růžové papriky
(ideálně z Kalocse či Szegedu)

I černý namletý pepř podle chuti
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1

Maso nakrájejte na větší kostky rovnou do kotlíku. Papriky zbavte semínek, nakrájejte je
na proužky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na plátky, česnek oloupejte a stroužky rozetřete
se solí nebo nakrájejte na jemné plátky. Feferonky nakrájejte na kolečka. Vše vsypte k masu,
osolte, opepřete a promíchejte – nejlépe to jde oběma rukama. Zavěste kotlík nad nízký plamen
a nechte dusit. Během chvíle pustí zelenina i maso šťávu. Nechte vše dusit pomalu a dlouho,
aby se šťáva pozvolna vydusila, a ne rychle vyvařila. Pokud by se vydusila moc, podle potřeby
zlehka podlijte vodou, ale maso ani zelenina nemají plavat!
Jakmile guláš ztmavne, maso změkne a ze zeleniny se stane kaše, brambory oloupejte
a nakrájejte na tenké plátky. Přidejte je do kotlíku, rozvařením guláš krásně zahustí.
Kotlík odstavte a guláš osolte, opepřete a na závěr vmíchejte mletou paprikou. Kvalitní jemně mletá paprika zbarví guláš dočervena a krásně ho ovoní, od rozpálených stěn kotlíku by
se však spálila a zhořkla by, proto ji vmíchejte až těsně před podáváním.

2
3

Te ď va ř í c h e f

Trdelník

Lákadlo pro turisty má
poutavou historii, která se
rozpíná mezi maďarským
kürtőskalács, vyhlášeným skalickým trdelníkem, německým Baumkuchen podobným bábovce a dalšími
formami tzv. komínového koláče. Možná jste už něco podobného ochutnali v dětství na táboře jako hada ze
sladkého těsta namotaného na klacku a upečeného nad ohněm. Trdelník má tvar velké kremrole a chutná
famózně samotný i plněný smetanou, šlehačkou, oblíbeným krémem či čerstvým i grilovaným ovocem.
Připravujte ho vždy na uhlí, plameny ho spálí, ale neupečou.

5 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: ASI 3 HODINY

I 250 ml vlažného mléka
I 21 g čerstvého droždí (1/2 kostky)
I 100 g moučkového cukru
I 40 g změklého másla + na potření
I 40 g změklého sádla I 2 vejce
I 500 g polohrubé mouky
I špetka soli
I krystalový cukr na posypání
I mletá skořice na posypání
I zakysaná smetana nebo sněhový
krém k podávání

I grilované ovoce k podávání

1
2
3
4

Do poloviny mléka rozdrobte droždí, promíchejte s 1 lžičkou cukru a nechte vzejít kvásek. Trvá
to zhruba 10–15 minut.
Máslo a sádlo vyšlehejte s moučkovým cukrem a vejci, přidejte mouku, sůl, zbylé vlažné mléko
a vzešlý kvásek. Vypracujte vařečkou hladké nelepivé těsto a nechte ho asi 1 hodinu kynout.
Mezitím rozpalte v ohništi asi 5–10cm vrstvu uhlí, až zbělá a začne červenat. Žár by měl být
stálý a rovnoměrný po celou dobu pečení.
Vykynuté těsto rozdělte na pět dílů a z každého vyválejte dlouhý váleček. Těsto namotejte na trdlo, třeba silnější klacík nebo starší váleček na těsto (lépe obalený alobalem). Rukou ho pevně
přitlačte, aby se z válečku stal plochý pruh těsta. Mezery zmizí a na trdle je namotaný souvislý prstenec těsta. Potřete ho máslem, posypte cukrem a položte na rošt v dostatečné výšce, aby se těsto
pozvolna peklo dozlatova. Během opékání trdelník otáčejte. Rychle upečený trdelník může vypadat
krásně, ale uvnitř může být ještě syrový.
Až na závěr posypte upečený trdelník skořicí, v žáru z uhlí by
se spálila a zhořkla.
Trdelník nakrájejte na prstýnky, plňte je zakysanou smetanou a zprudka grilovaným ovocem
(to připravte v cedníku rovnou na uhlí).

5
6
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Halászlé

Maďarské halászlé, to je ikonická kotlíková polévka, která obsahuje různé druhy sladkovodních ryb. Nezáleží
tolik na množství druhů, ale na kombinaci dravých ryb a kapra. Kromě kapra a lína proto do kotlíku přidejte
také sumce, štiku, candáta, pstruha nebo okouna a pak nepotřebujete žádnou slaninu navíc. Obvykle se
v kotlíku vaří celé ryby, ale jejich vyfiletování a nakrájení na větší kousky je mnohem příjemnější k jídlu. Ze
skeletů a odřezků uvařte zvlášť rybí vývar, který se postará o silnou chuť výsledné polévky či rybího guláše.

8–12 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 3½ HODINY

I zhruba 3 kg ryb (kapra a dravce v poměru 1 : 1)
I 1 bobkový list
I 2 velké žluté cibule
I 1 kg bílé papriky
I 2 feferonky
I 2 větší brambory
I 3 stroužky česneku
I 1 menší rajče
I 2 lžíce jemně mleté růžové kalocské papriky
I sůl a čerstvě namletý pepř

prim a tip

Kalocská
paprika pochází
z maďarského městečka
Kalocsa nedaleko Dunaje.
Maďarsko je pěstováním
a zpracováním papriky vyhlášené, ale
zde sídlí i Výzkumný ústav papriky
a Muzeum papriky. Dokonce
tu v září pořádají Dny
papriky.
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1
2
3

Ryby zbavte šupin, vykrojte páteř i s kostmi, odkrojte hlavu a ocas a maso vyfiletujte. Hlavy,
ocasy a páteře dejte do kotlíku. Hřbetní část filetů prořezejte nožem v rozestupech po třech
milimetrech, abyste rozrušili hřbetní kůstky.
K hlavám a skeletům přidejte bobkový list, zalijte je vodou a vývar pozvolna
vařte 1 hodinu.
Mezitím nakrájejte na porce rybí filety a zeleninu – cibuli oloupejte a nakrájejte na plátky, papriky a feferonky zbavte semeníku a nakrájejte dužinu na proužky. Brambory a česnek oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Zeleninu a ryby střídavě vrstvěte do druhého kotlíku. Každou
vrstvu důkladně osolte a opepřete a nechte naplněný kotlík 1 hodinu odležet.
Kotlík s rybami a zeleninou umístěte na trojnožku nad oheň a přilijte do něj uvařený rybí vývar. Vařte pomalu tak dlouho, až se brambory téměř rozpadají. Halászlé nikdy nemíchejte
vařečkou, aby se rybí maso nerozpadlo. Pouze občas kotlíkem zatřeste, aby se ryby nepřichytily
na stěny nebo dno kotlíku.
Jakmile brambory změknou, rajče nakrájejte na kostky a přidejte ho do kotlíku s rybami. Povařte zhruba 10–15 minut, osolte, opepřete a poprašte hladinu halászlé jemně mletou růžovou
paprikou. Ihned podávejte.
Pokud chcete, můžete skelety a hlavy ryb obrat a maso přidat do halászlé.

4
5
6
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Krůtí srdce a játra na jehle
Meorav jerušalmi je jeruzalémský
mix gril z vnitřností, který se
připravuje na velkém a žhavém
litinovém tálu. Podle pověsti
jídlo vzniklo původně ze zbytků
v kuchyni. Když došlo uhlí, kuchař
prostě všechno nakrájel a zprudka
upekl na rozpáleném tálu. Je
to tradiční, tzv. „půlnoční jídlo
z ulice“. Dát si ho můžete kdykoliv.

2–4 PORCE

PŘÍPRAVA: 45 MINUT

I 6 krůtích srdíček
I 300 g krůtích jater
I sůl
I směs orientálního koření, např.

tzv. 7 koření, mívá různé složení

I olivový olej (nebo jehněčí tuk)
I 1 citron

1
2

Srdíčka překrojte podélně napůl a játra nakrájejte na stejně velké kousky. Promíchejte je v míse se solí, kořením
a olivovým olejem a nechte alespoň 30 minut marinovat.
Srdíčka a játra napíchejte střídavě na špízy a grilujte je
pěkně zostra na červeném uhlí, až ztmavnou, ale zároveň zůstanou ještě lehce růžová. Pokud je necháte v žáru jen
o chvíli déle, než je nezbytně nutné, ztvrdnou.
Citron překrojte a řeznou stranou ho položte na gril. Grilujte ho společně s masem.
Před podáváním špízy osolte a zakápněte šťávou z pečených citronů.

3
4

Oheň a dým
Hugo Hromas

Obliba venkovního vaření spadá do poloviny minulého století, kdy lidé začali mít tolik volného času, že ho
rádi trávili s přáteli u grilu, který obsluhoval zpravidla muž a pekl na něm maso. Grilování zdomácnělo dávno i u nás, nejnovějším světovým trendem je však vaření na otevřeném ohni. Kuchař Michal Hugo Hromas
je jeho velkým fanouškem a nad plameny připravoval maso a zeleninu už v době, kdy gastronomii vládla
molekulární kuchyně. Ve své první kuchařce se s vámi podělí o své osvědčené recepty na jídla zeleninová,
masová, ale i sladká. Na ohni totiž upečete pečivo, velký kus masa, ryby, drobné špízy i ovoce a zeleninu.
Prozradí vám také, jak oheň založit, udržovat i využít jeho potenciálu na maximum střídáním různých technik a vybavení – roštu, kotlíku, tažínu a dalších, které láskyplně nazývá „můj plechový cirkus.“ O zhmotnění originálního nápadu se postarali redaktorky Marcela Nejedlá a Kateřina Skokanová Kyselá a fotografové
Jana Kužílková a Štěpán Lohr. Od první do poslední stránky z knihy sálá vášeň, voní kouř a stoupá dým,
takže i když venku prší, máte si co číst. Vydalo nakladatelství Euromedia Group.
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Je tu léto, rozpalte gril!
K nadcházejícímu létu neodmyslitelně patří grilování a s ním také pořad Rozpal to, šéfe! se
Zdeňkem Pohlreichem u grilu. Chcete zvládat přípravu jídla touto technikou jako šéf? Inspirujte se!
Je to snadné, stačí si odpovědět na pár
otázek: Víte, jak připravit ten nejlepší steak?
Z jakého druhu masa, co k němu podávat
a jak ho servírovat? Pro Zdeňka Pohlreicha
je to hračka, v pořadu Rozpal to, šéfe! voní
steak v každém díle! Vyplatí se nenechat
si ujít Zdeňkovy dobroty i tipy, díky kterým
se stanete králem grilu. A hosté se k vám
budou pro přídavek rádi vracet. Co se tedy
můžete o grilování od šéfa naučit? Je toho
hodně, takže díly pořadu Rozpal to, šéfe!
hledejte na www.iprima.cz a už začínejte
rozpalovat gril.
Zdeněk velmi rád griluje v českých luzích
a hájích a velmi snadno dokáže, že na
oheň patří prakticky cokoliv. A že touto
kulinární technikou lze jídlo připravit nejen
z čehokoliv, ale také kdekoliv. Ze zahrady
se vydá také na piknik na nejrůznější
místa české krajiny a předvede, že čerstvě
připravená svačinka přímo v přírodě má
svoje neopakovatelné kouzlo.
Během natáčení se Pohlreich přiznal, že
právě grilování rozhodně není disciplínou,
která by byla pro ortodoxní vyznavače
francouzské kuchyně. „Steaky jsou maskulinní a na jejich přípravě i servírování to
musí být vidět. Tedy servírovat na prkně,
s rustikálně připravenou přílohou. Jen tak
to má ty správné grády. Rozhodně doporučuju se steaky se nijak moc nepinzetit.
Fláku masa to nesluší.“
Kromě jiného je také dobré vědět, že
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gramáže nejsou pro grilování vůbec důležité, naopak sám Pohlreich během jednotlivých dílů vysvětluje, že lidé jsou jimi
zbytečně posedlí. „Vaření je o chuti, o tom,
co miluju a co se mi do jídla hodí. Trochu
o citu, také o improvizaci. Rozhodně ne
o tom, že budu slepě kopírovat recept
někoho jiného do posledního gramu.
Naopak, dejte do vaření, grilování kus
sebe a uvidíte, jak vám bude chutnat.
Pozor, jedinou výjimkou, kdy má gramáž
své místo, je pečení cukroví. Ale to je jiná
disciplína.“
A další letní tip Superšéfa? Ke grilu podle
něj rozhodně nepatří zevlování nebo
dlouhé čekání na výsledek: „U grilu to musí
lítat, protože jinak to nemá tu správnou
náladu.“ Nezbývá než souhlasit. Protože
pokud chcete u grilu pohostit víc než dva
strávníky, čas na prostoje rozhodně není.
Zdeněk Pohlreich je u grilu zábavným
společníkem. Jak tvrdí, každý kuchař se
občas spálí. A jak nad roštem podotkl:
„Sice to pálí, ale pálí to krásně.“
Kromě toho je ve všech dílech patrné, v jakém pořadí používá pepř a sůl na již ugrilovaná jídla. On sám podotkl, že v tom není
žádné pravidlo: „Je jedno, jestli na maso
přijde první pepř nebo sůl. Na funkci to
vliv nemá.“
Nakonec, jak je jeho zvykem, se pochválil
„Jsem kluk šikovnej“ – a je třeba mu dát
za pravdu. Fakt že jo. A recepty, které

odprezentoval v pořadu Rozpal to, šéfe!
jsou toho důkazem.
Díky sérii Rozpal to, šéfe! se se Zdeňkem
Pohlreichem naučíte ugrilovat nejen pořádnou flákotu, ale také drobné kousky
masa, které by běžného milovníka grilu
možná ani nenapadlo svěřit do péče
rozpálené mřížky.
Shrnuto a podrženo: je čas připravit se
na léto společně s profíkem, který u grilu
rozhodně není žádným nováčkem, ale
zkušeným matadorem. A kde hledat inspiraci než u těch nejlepších, že?

Na všechny díly pořadu
Rozpal to, šéfe! se můžete
podívat na webu iprima.cz

BEEF WELLINGTON

Se r vi s

hovězí svíčková žampiony listové těsto
parmská šunka máslo hořčice šalotka
česnek tymián sůl pepř olej

1

Odblaněnou hovězí svíčkovou důkladně osolte,
opepřete a pokapejte olejem. Rozpalte na grilu
grilovací pánev a na troše oleje maso ze všech
stran opečte. Mezitím si nakrájejte nadrobno
žampiony, šalotku a stroužek česneku. Ke směsi
přidejte tymián.

2

Opečené maso vyndejte na misku a místo
něj nasypte na grilovací pánev připravenou
žampionovou směs. Dochuťte solí, přidejte máslo
a šťávu, kterou v misce pustilo maso. Než bude
směs hotová, potřete maso ze všech stran hořčicí.

3

Na plát listového těsta vyskládejte parmskou
šunku a na ni navrstvěte hotové žampiony.
Navrh položte maso a pečlivě ho zabalte do těsta.
Přebytečné těsto odřízněte a kraje přimáčknutím
spojte. Celý balíček potřete žloutkem a vložte na
gril při teplotě zhruba 170 stupňů. Pokud je to
možné, vyhněte se pečení na přímém plameni
a použijte spíše postranní hořáky.

4

Po upečení nechte maso chvíli odpočinout.
Nakrájejte na plátky a podávejte.

BRUSCHETTA S KALAMÁRY
velký bílý chléb panenský olivový olej
čerstvé kalamáry rajčata šalotka
bazalka plochá petržel česnek sůl pepř

1
2

Plátek chleba z obou stran potřete olivovým
olejem a dejte stranou.

Kalamáry odřízněte těsně pod očima, vytáhněte
vnitřek a odstraňte kost z těla i z uříznutých
chapadýlek. Pak kalamáry nařízněte a odstraňte
vše, co v nich zůstalo. Kůži oškrábejte. Dokonale
očištěné kalamáry dejte také stranou.

3

Chleba opečte na grilu z obou stran do
křupava. Mezitím nakrájejte rajčata na malé
kousky. Šalotku nakrájejte na drobno, smíchejte
s rajčaty. Přidejte sůl, pepř, bazalku a kapku
olivového oleje.

4

Kalamáry osolte, opepřete a na grilu plancha
rychle opečte z obou stran na olivovém oleji.
K hotovým nakrájeným kalamárům přidejte
nasekanou plochou petržel a trochu česneku.

5

Na opečený chleba navrstvěte rajčata a na
ně rozdělte kalamáry. Nakrájejte a podávejte.
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Do ma v kuchyni

Hrnečku, vař!
V EČ EŘ E Z P OM A L ÉHO H R NC E

ZNÁMOU POHÁDKU PŘIPOMÍNÁ POMALÝ HRNEC, KOUZELNÝ VYNÁLEZ, VE KTERÉM SE JÍDLO SICE
VAŘÍ STRAŠNĚ DLOUHO, ALE ZCELA BEZ VAŠÍ ASISTENCE, TAKŽE DO NĚJ JEN NASKLÁDÁTE VŠECHNY
SUROVINY A MŮŽETE JÍT NA VÝLET, DO PRÁCE NEBO SE VĚNOVAT JINÝM AKTIVITÁM, A PŘESTO
NASERVÍRUJETE TEPLOU VEČEŘI.

INDICKÝ DHÁL Z ČERVENÉ ČOČKY
Tradiční indický pokrm dhál je důkazem, že správná kombinace koření
vykouzlí z obyčejných surovin nezapomenutelnou delikatesu. Zeleninu
můžete obměňovat podle momentální úrody nebo zásob v ledničce.
Dhál podávejte s hnědou rýží, kuskusem nebo indickým chlebem naan.

6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 15 MINUT + VAŘENÍ 3–4 HODINY / 6–8 HODIN

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

I
I
I
I
I

90 FRESH

1 cibule I 4 stroužky česneku I 1 lžíce olivového oleje I 2 lžíce strouhaného čerstvého zázvoru
375 g červené nebo žluté čočky I 1 lžíce koření garam masala I 1 lžíce mletého kari
1 lžička mletého římského kmínu I 1 lžička mletého koriandru I 1 lžička mletých semínek hořčice
1 lžička mleté kurkumy I 1 l zeleninového vývaru I 425 g drcených konzervovaných rajčat
150 g mladého špenátu podle chuti I 1 hrst koriandru nebo hladkolisté petržele

1

Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte nadrobno. V pánvi rozehřejte olej, vsypte cibuli, česnek a zázvor a opékejte je na středním
stupni doměkka, trvá to asi 5 minut.
Čočku přeberte a propláchněte
ve vodě.
Opečenou voňavou cibulovou směs
přesypte do menšího pomalého hrnce
(o objemu 4,5 l), přidejte čočku, koření, vývar
a rajčata. Promíchejte, zakryjte poklicí a vařte
3–4 hodiny na vysoký stupeň nebo 6–8 hodin
na nízký stupeň.
Pokud chcete, můžete na posledních pět
minut vaření přimíchat do dhálu špenát
a zlehka povařit.
Koriandr nebo petrželku nasekejte nadrobno, nasypte na dhál a ihned podávejte.

2
3

4
5

Do ma v kuchyni

RAJČATOVÁ POLÉVKA S CIZRNOU

8 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 30 MINUT + VAŘENÍ 7 HODIN
I
I
I
I
I
I

2 větší mrkve I 1 cibule I 4 stroužky česneku I 2 řapíky celeru
1 lžíce olivového oleje I 1,2 kg konzervované cizrny
1,4 kg konzervovaných rajčat I 2 snítky rozmarýnu
3 bobkové listy I 1,5 l slepičího nebo zeleninového vývaru
sůl a čerstvě namletý pepř
4 lžíce nasekaných lístků bazalky na ozdobu

Cizrnovo-rajčatová polévka
je nabitá pořádnou dávkou
vitaminů. Pokud se vám to
ale stále zdá málo, vmíchejte
na posledních 30 minut vaření
150 g čerstvého kadeřávku
nebo špenátu posekaného
nahrubo.

rp i m a t i p

Sytá hustá polévka, ve které máte do čeho kousnout. Spojení
rajčat a cizrny je velmi oblíbené na Blízkém východě stejně jako rajčat a řapíkatého celeru. Polévku krásně ovoní
a dodá jí lehkou pikantnost. Konzervovaná cizrna výrazně zrychlí přípravu, pokud
používáte sušenou, namočte ji
a nejprve uvařte. V kyselé
rajčatové šťávě by nezměkla.

1
2
3
4
5

Mrkev, cibuli a česnek oloupejte, mrkev a celer nakrájejte na plátky, cibuli
a česnek nadrobno.
V pánvi rozehřejte na středním stupni olej a postupně opékejte mrkev, řapíkatý celer, cibuli a česnek asi 6–8 minut, až zelenina změkne a rozvoní se.
Mezitím sceďte cizrnu a propláchněte ji, polovinu rajčat překrojte napůl,
polovinu rozmačkejte nahrubo.
Opečenou zeleninu přesuňte do většího pomalého hrnce (objem 7 l), přidejte cizrnu, rajčata, rozmarýn a bobkový list, zalijte vývarem a promíchejte.
Zakryjte a vařte na nízký stupeň 6 hodin.
Vyjměte bobkový list a rozmarýn, dochuťte solí a pepřem, promíchejte, posypte bazalkou a podávejte.
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MARINOVANÁ KUŘECÍ KŘIDÝLKA

Jedno z mála jídel, které milují děti a zvládnou si ho samy připravit. Výroba marinády připomíná míchání
lektvarů a netrvá déle než pět minut. V pomalém hrnci odpadne otravné smažení, takže nehrozí popáleniny
ani spoušť v kuchyni. Křidýlka jsou příjemně lepivá, lehce nasládlá a příjemně ostrá. Hodí se jako předkrm
nebo hlavní chod. Můžete je vyměnit i za kuřecí paličky, pak ale prodlužte dobu vaření.

6 PORCÍ

1

I
I
I
I
I
I
I

2
3
4

PŘÍPRAVA: 20 MINUT
+ VAŘENÍ 1¼–2¼ NEBO 3¼–4¼ HODINY

92 FRESH

3 stroužky česneku I 100 ml sójové omáčky
100 ml balzamikového octa I 75 g jemného třtinového cukru
75 g medu I 1 lžička omáčky Sriracha + podle chuti
1 lžička mletého zázvoru I 1 lžička mletého černého pepře
½ lžičky mleté sušené cibule I 1,2 kg kuřecích křidýlek
2 lžíce kukuřičného škrobu I 2 lžíce vody
1½ lžíce sezamových semínek na ozdobu

Česnek oloupejte a nakrájejte nadrobno nebo prolisujte do misky. Přidejte
sójovou omáčku, balzamikový ocet, cukr, med, omáčku Sriracha, zázvor, pepř
a sušenou cibuli a dobře promíchejte. Kuřecí křidýlka vložte do většího pomalého
hrnce (objem 7 l). Přelijte přes ně marinádu a jemně promíchejte. Přiklopte a vařte
1–2 hodiny na vysoký stupeň nebo 3–4 hodiny na stupeň nízký.
V misce promíchejte škrob s vodou a vmíchejte ho ke křidýlkům. Znovu přiklopte a vařte ještě 15 minut na vysoký stupeň, aby omáčka zhoustla.
Troubu zapněte na funkci gril a rozehřejte na nejvyšší stupeň. Plech vyložte
alobalem nebo pečicím papírem a rozložte na něj kuřecí křidýlka. Grilujte
2–3 minuty, aby marináda zkaramelizovala a lehce se připekla.
Kuřecí křidýlka ihned podávejte se zbytkem marinády a posypaná sezamovými
semínky.

Do ma v kuchyni

KUŘE CALYPSO

Tradiční pokrm z Dominikánské republiky ochucuje kuřecí maso voňavým kořením, chilli papričkou a česnekem. Pikantní chuť mírní zemité fazole, šťavnatý ananas a nasládlý kokos. Pokud už by na vás byl pražený kokos příliš, posypte maso nasekaným koriandrem. A vzhůru do Karibiku!

4–6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 45 MINUT + VAŘENÍ 4 HODINY
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

450 g kuřecích prsních řízků I 2 cibule
3 stroužky česneku I 1–2 chilli papričky
2 lžíce arašídového oleje I 600 ml kuřecího vývaru
1 lžička mletého koriandru I 1 lžička mleté kurkumy
1 lžička mletého římského kmínu
1 lžička mletého nového koření
200 g červených konzervovaných fazolí
1 větší červená paprika I ½ ananasu
15 g pražených neslazených kokosových lupínků
dušená rýže k podávání I olej

1
2
3
4
5
6

Maso nakrájejte na kousky o velikosti sousta, cibuli oloupejte a nakrájejte na klínky, česnek
oloupejte a nakrájejte na plátky, chilli papričky zbavte semínek a nakrájejte na tenké plátky.
V pánvi rozehřejte olej a opečte na něm kousky kuřete ze všech stran dozlatova. Opečené
maso přesuňte do pomalého hrnce o objemu 4,5 litru.
Do pánve vložte cibuli, česnek a chilli papričky a opékejte 5–8 minut, aby zelenina získala
lehce hnědou barvu. Posypte kořením a restujte 2 minuty, promíchávejte. Přilijte vývar
a přiveďte k varu.
Směs opatrně přelijte do pomalého hrnce. Fazole slijte, propláchněte vodou a přisypte
k zelenině. Přiklopte pokličkou a vařte 3 hodiny na vysoký stupeň.
Ananas oloupejte a dužinu nakrájejte na větší kousky. Papriku zbavte semínek a nakrájejte
nadrobno. Přimíchejte obojí k masu a vařte ještě 45–60 minut, aby bylo kuře měkké.
Podávejte kuřecí maso v omáčce posypané kokosovými lupínky.
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Do ma v kuchyni

DUŠENÁ RYBA
S KREVETAMI
A MUŠLEMI
Pokrm, který trochu připomíná slavnou francouzskou rybí
polévku bouillabaisse, vám
naservíruje prázdniny u moře
až pod nos. Rybu vybírejte
podle chuti, více se ale hodí
bělomasé druhy, které nejsou
tak tučné jako třeba losos
nebo makrela. Práci si zjednodušíte, koupíte-li krevety už
vyloupané, i tak volte šedivé –
syrové, nepředvařené. Naopak
nevynechávejte opečení ryby,
kousky budou krásně křupavé
i po delším vaření v omáčce.

6–8 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 30 MINUT
+ VAŘENÍ 2 NEBO 4 HODINY
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 cibule
5 stroužků česneku
700 g filetu z bělomasé ryby, ale může být i losos
250 g krevet
2 hrsti hladkolisté petržele
1 lžíce olivového oleje
125 g hřebenatek
425 g konzervovaných drcených rajčat
250 ml suchého bílého vína
250 ml rybího nebo zeleninového vývaru
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce rajčatového pyré (pasty)
¾ lžičky soli nebo podle chuti
½ lžičky chilli vloček

1

Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte nadrobno. Rybu zbavte pomocí
pinzety případných kostí a nakrájejte
ji na 5cm kousky. Krevety vyloupejte
a zbavte střívek. Polovinu petrželky
nasekejte nadrobno.
V pánvi rozehřejte na středním
stupni olej, vsypte cibuli a česnek a restujte dozlatova. Přesuňte
je do pomalého hrnce a na stejné
pánvi opečte kousky ryby, až lehce
ztmavnou. Přeložte k česneku a přidejte krevety, hřebenatky, rajčata,
víno, vývar, nasekanou petrželku, citronovou šťávu, rajčatové pyré či pastu,
sůl a chilli vločky. Přiklopte a vařte
2 hodiny na vysoký stupeň nebo
4 hodiny na nízký stupeň.
Zbylou petrželku nasekejte nahrubo a nasypte ji na rybu. Ihned
podávejte.

2

3
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Největší dobroty z pomalého hrnce
Andrea Litzinger

Vaření v jednom hrnci je staré skoro jako lidstvo samo, pomalé vaření v jednom hrnci či pekáči praktikovali
naši předci na kamnech nebo v peci. Teď se trend přípravy šťavnatého vydatného jídla bez zbytečné námahy vrací. Moderní pomalý hrnec však už vypadá úplně jinak, vybrat si můžete z různých značek, velikostí, provedení, s časovačem či bez… Andrea Litzinger vás provede záplavou informací a pomůže vám zvolit
pomocníka na míru vašim potřebám, poradí, jak ušetřit čas, peníze i energii při vaření, jak o hrnec správně
pečovat a samozřejmě i co v něm vařit – od předkrmů přes polévky, masa, ryby a zeleninu až po přílohy
a dezerty. V pomalém hrnci uvaříte zkrátka všechno, ať jste doma ve třech, nebo v osmi.
Vydalo nakladatelství CPress.

PAPRIKY PLNĚNÉ QUINOOU
Merlík chilský alias superpotravina quinoa si
razí cestu napříč světovými kuchyněmi a v plněných paprikách jí to
obzvlášť sluší. K dokonalému chuťovému zážitku
je pozvedne italská omáčka marinara, rajčatová
omáčka z Neapole s pořádnou dávkou vyzrálých
rajčat, ostrého česneku
a nasládlé cibule. A pokud by vám to nestačilo,
posypte plněné papriky
nadrobno nakrájenou
mozzarellou.

6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 15 MINUT
+ VAŘENÍ 6 HODIN
I
I
I
I
I
I
I
I

1 větší cibule
50 g sušených rajčat
200 g quinoy
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce směsi italské koření
6 paprik libovolné barvy
900 ml rajčatové omáčky marinara
sůl a čerstvě namletý pepř

1

Cibuli oloupejte a nakrájejte
nadrobno. Sušená rajčata
nakrájejte na nudličky. Promíchejte obojí s propláchnutou quinou, olejem, italským kořením,
solí a pepřem v misce.
Papriky seřízněte u stopky, odstraňte semínka,
přepulte je, naplňte quinoovou
směsí a naskládejte vedle sebe
do menšího pomalého hrnce
(o objemu 4,5 l).
Zalijte rajčatovou omáčkou,
přiklopte poklicí a vařte
6 hodin na nízký stupeň.

2
3

FRESH 95

KO M E R Č N Í P R E Z E N TAC E

T O T O N E N Í O B YČE J N Ý B U R G E R . . .
... TOTO JE BURGER M&S
S přicházejícím létem se v plné parádě roztápí i grilovací sezóna. Od nejchutnějších burgerů a steaků
po chutné grilovací omáčky, v Marks & Spencer najdete vše potřebné pro dokonalé letní hodování!

DO KO NALÝ BU RG E R
Bezchybně připravené kvalitní maso je vždy lahůdka.
Naučte se připravit burger tak, že vám ostatní budou závidět.

N

ejlepší suroviny vyžadují
v kuchyni minimální péči.
Proto vás potěšíme informací, že hovězí M&S pochází z krav chovaných na britských farmách, které
splňují přísné normy pro dobré životní
podmínky zvířat. M&S spolupracuje se
svým dodavatelem již přes půl století.
Péče, kterou zvířatům věnuje, se

Hovězí burger
„OUR BEST
EVER“

Krémová
majonéza na
burgery

promítá do výsledné kvality masa – je
lahodně šťavnaté. Dokonalá chuť
burgerů je postavena i na výtečných
omáčkách a majonézách. Dobré stravování však není jen otázkou správných
surovin, mělo by vás také bavit. Připravili jsme proto pro vás recept na
oblíbený hovězí burger „Our Best Ever“
podle FoodMILLblogu Milana Juřici.

Sicilské
červené víno
Etna Rosso 2017

Ž ÁD N É G R I LOVÁN Í BY
N E BYLO KO M PLE TN Í
B E Z V Ý TEČNÝCH
O MÁČE K
Marks & Spencer nabízí řadu klasických
i netradičních příchutí. Vyzkoušejte
například sicilský citron, ohnivý pepř
či zkaramelizovanou cibulku.

Recept podle
FoodMILLBlogu na
marksandspencerfood.cz

Pokud si k burgeru dáte raději víno než pivo, věřte mi, že Etna Rosso 2017
vám velice mile propojí chutě kvalitního hovězího masa s nasládlými
paprikami, lehce kořeněnou majonézou a kyselými elementy marinované
cibule a okurky.

VĚDĚLI
JSTE?

PRAKTICKÉ KUCHYŇSKÉ
POMŮCKY naleznete na
MARKSANDSPENCER.CZ

Milan Juřica | FoodMILLblog, someliér a foodblogger

MARKSANDSPENCERFOOD.CZ

DOSTUPNOST PRODUK TŮ SE MŮŽE V JEDNOTLIV ÝCH
PRODEJNÁCH A NA E-SHOPU LIŠIT.

Nové přírůstky do knihovny
365 nízkosacharidových receptů
Snížit příjem sacharidů ve stravě
(a to neznamená pouze nejíst sladké,
ale vyhýbat se potravinám s vysokým
obsahem uhlovodanů, tedy sacharidů)
je trend, který zajímá stále víc lidí, protože při snižování hmotnosti funguje a nese
s sebou i značný příliv energie a vitality.
Neznamená to ale, že svůj jídelníček
musíte omezit na jídla, která vypadají
a především chutnají dietně. Naopak i nízkosacharidové pokrmy
můžou být vysloveně lahůdkové. Abyste je nemuseli pracně
vyhledávat, je tu tahle kuchařka. Nabídne vám dobroty ze
všech koutů světa od snídaně po večeři na každý den,
na kterých si pochutnáte i po nich budete fit.

PETRA REHM-HUG, MARINA WESTERMANN
Odbornice na účinky rostlin a přírodní
kosmetiku daly síly a hlavy dohromady
a vytvořily skvělou kreativní příručku pro ty,
kdo jejich cíle sdílejí, ale nevěnují se jim profesionálně. Čaj na posílení imunity, koupelové soli, základní
kulinářské i kosmetické poznatky týkající se rostlin i odpovědi na mnoho otázek pro stále vzrůstající komunitu těch,
kdo nejen obdivují krásu přírody, ale chtějí poznat i její
léčivou a zkrášlující sílu.

Jižanská
kuchařka
MARSHA KOCÁBOVÁ
Rodačka z amerického Jihu léta žijící
v Praze se se čtenáři
dělí o jednu z nejzajímavějších kuchyní,
kterou USA mohou
nabídnout, plnou
historických vlivů z různých koutů světa
přetavených ve specifický, pestrý a nápaditý amalgám. Jižanská kuchyně si
dávno udělala jméno i mimo Ameriku
a paní Kocábová, mimo jiné trojnásobná matka, jí touhle knížkou
psanou od srdce a pro
srdce Evropy prokazuje
skvělou službu.

RITA WITT
Báječná novinka pro ty, kdo milují
vůně a chutě z přírody a občas si
rádi dopřejí sklenku lahodného likéru,
jež díky síle rostlin není zcela bez
zdravotních benefitů. Podle téhle knížky
obohatíte svůj bar o rovnou padesátku
specialit, které v obchodě rozhodně nekoupíte. Likér borůvkový, pampeliškový, jitrocelový a ještě spousta
dalších – není to nádhera? Chuť, vůně i některé
prospěšné látky z těchto rostlin tak dostávají další,
specifickou a dospělou podobu.

Máme doma vegana
Recepty, které chutnají všem
Může to být problém – co uvařit těm,
kdo konzumují jen rostlinnou stravu
třeba v rodině, jejíž zbytek neodmítá tu živočišnou? Tahle knížka nabízí skvělá řešení
a u většiny receptů předkládá i jinou variaci
pro masojídky, která ale přípravu zásadním
způsobem neovlivní ani neprodlouží. Neobyčejná pestrost uvedených jídel i vysloveně
lahůdkové kombinace vyvracejí obecné představy o veganství coby
stravě ochuzené o vše dobré, resp. chutné. Tohle je kuchařka pro
vegany, samozřejmě, ale rozhodně i pro každého, kdo si chce
repertoár potažmo jídelníček obohatit o řadu skvělých
a nevšedních možností. Je tak i cestou k tzv. flexitariánství, tedy nerestriktivnímu, vstřícnému
přístupu k jídlu.

„Mami,
dáš
dobrotu?“
TAŤÁNA SHAMMA
Matka šestiletých
dvojčat Louise
a Théodora je vede
k plnohodnotné a vyvážené stravě bez masových produktů. A protože jí na výživě dětí
velmi záleží, vede si o svých zkušenostech
deník, tedy spíš deníkovou kuchařku. Najdete
v nich šedesátku receptů vytvořených s ohledem na potřeby dětí od miminkovského
věku s přispěním specialistky na výživu.
Výborný pomocník pro všechny mámy,
které chtějí svým dětem zajistit bezmasá jídla plnohodnotná, zdravá
a hlavně taková, která jim
budou chutnat.

Italská
kuchařka: 130
tradičních receptů

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO ARCHIV FIREM

Trvanlivé produkty
z bylinek – 100 receptů
na výrobky od bylinné soli
po kosmetiku

Domácí výroba
likérů – 50 receptů
z bylin a květů

Přehledná roztomilá
kuchařka pro přípravu
zásadních jídel kuchyně,
která je milována na celém
světě a za kterými se také
do této krásné země jezdí skoro stejně jako
za památkami. Teď si je můžete připravit
i doma, knížka vás provede všemi regiony
Itálie a vysvětlí nejen, jak se co vaří, ale i jak
se co jí a kombinuje. Takže než budete
moci zas vyrazit směrem Itálie, proveďte
důkladnou domácí přípravu, stojí to
za to a místní to rozhodně ocení.
Nemluvě už o vaší rodině a přátelích doma.
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Le tní sezo na

POKUD SE V CHLADNÉM POČASÍ ZAHŘÍVÁME TEPLÝMI POLÉVKAMI,
V HORKÉM LÉTĚ PŘIJDOU VHOD TY STUDENÉ. V OBSAŽENÉ ZELENINĚ
ZŮSTÁVÁ VÍCE VITAMINŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK A NOSNOU
TEKUTINOU BÝVÁ OBVYKLE MLÉČNÝ PRODUKT PLNÝ VÁPNÍKU.
A JE-LI ZAKYSANÝ, TÍM LÉPE PRO NAŠE TRÁVENÍ A TAK I IMUNITU.
ZÁŘNÝM PŘÍKLADEM TAKOVÉ OSVĚŽUJÍCÍ – A NAPROSTO SKVĚLÉ –
POLÉVKY JE V POLSKU ZDOMÁCNĚLÝ CHŁODNIK LITEWSKI.

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO MAREK KUČERA ∙ FOODSTYLING PETRA FRÝDLOVÁ

V

zhledem k dějinným zvratům se polévka z Litvy do Polska dostala
za vlády Jagellonců a zdomácněla tam opravdu rychle. Její plný
název odkazuje k místu původu, receptura se samozřejmě může
lišit. Konstantou, bez níž by to nešlo, je ale červená řepa i parfemace koprem. Litevci se samozřejmě své polévky nevzdali, ale
nazývají ji šaltibarščiai, cosi jako studený boršč. Podobná
studená řepovka ale figuruje i v lotyšské (auksta zupa),
ukrajinské (chołodnyk), běloruské (chaladnik) a nakonec
i v ruské (svekolnik) kuchyni.
Studené polévky ovšem nejsou omezeny jen na ty
řepné – vzpomeňme na pórkový smetanový, prudce
elegantní krém vichysoisse, který je sice pokládán
za tradiční francouzský recept, ale kterou prý
stvořil roku 1917 francouzský kuchař Louis Diat
působící v newyorském hotelu Ritz Carlton
a pojmenoval ji na památku svého rodného
města. Polévka je dodnes v USA mimořádně populární zejména při slavnostních
příležitostech a podle jejího vzoru se často
připravují i jiné krémové studené polévky.
No a oživit bychom měli i polozapomenutou
kapitolu středoevropské kuchyně, jíž tvoří
studené ovocné – a tedy sladké – polévky,
i když ty bychom dnes navzdory názvu považovali spíš za zajímavý dezert.

CHŁODNIK LITEWSKI
4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT
I
I
I
I
I
I
I
I

4 menší červené řepy
1 salátová okurka
400 ml podmáslí nebo kefíru
2 lžíce čerstvého kopru nasekaného nadrobno
ocet na dochucení
sůl a čerstvě namletý pepř
4 vejce uvařená natvrdo
případně zelená petržel, zakysaná smetana na dozdobení

1

Řepu omyjte, oloupejte, nakrájejte na kostičky
a vařte ve zhruba čtvrt litru osolené vody
asi 15 minut, až změkne. Až trochu vychladne,
vyndejte asi třetinu řepy stranou, zbytek rozmixujte
a pak vraťte kostičky řepy.
Vmíchejte na malé kostičky nakrájenou okurku, podmáslí, nasekaný kopr a dochuťte solí,
pepřem a octem. Polévku podávejte vychlazenou
s vejcem ozdobenou zakysanou smetanou, případně dalším koprem či petrželkou.

2
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a

Na vyvážení
chuti chłodniku můžete
použít i nálev z kysaných okurek
nebo nakládané řepy a obohatit ho
nastrouhanou čerstvou červenou řepou
a její natí. Řepa získá lepší chuť, když ji
místo vaření upečete v celku (zakapanou
olejem nebo ve vrstvě hrubozrnné
soli) a po vychladnutí ji oloupete
a nastrouháte. Pro jinou konzistenci
polévky můžete nastrouhat
také okurku.

tip

Chladivé kouzlo

prim

Žaludek
Játra
Choroby
látkové
výměny
Žlučník

Slinivka
břišní
Dvanáctník

Tenké a tlusté střevo

