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TEĎ VAŘÍ: MAMACHEF ∙ NEPLECHA NA PLECHU ∙ MÁMA PEČE DOMA

Harmonická
kolekce.

Vášeň pro vaření.
Functional FormTM

PSnadné používání
PSnadné čištění
PSnadné skladování

Kompletní sortiment naleznete na www.fiskars.cz

E d i to r i al

tento rok si asi všichni budeme dlouho pamatovat. Přinesl nové
zkušenosti a v mnoha smyslech toho slova byl doslova přelomový. Také
léto a prázdniny byly úplně jiné, většina z nás zůstala v naší domovině.
Najednou byl čas a prostor věnovat se zahrádkám a teď mimo jiné nastává
čas sklízet a zpracovávat úrodu. Podzim je zkrátka obdobím hojnosti a my
si ho společně s vámi chceme užít plnými doušky (a s plnými břichy).
V sadech dozrávají jablka a kromě tradičního štrúdlu jsou hvězdou mnoha sladkých i slaných pokrmů,
které se hlásí o vyzkoušení. Některé nové nápady vás možná dost překvapí, ale rozhodně se jimi nechte
zlákat! Nebudete litovat…
Když už jsme byli nuceni omezit cestování, můžeme se podívat do různých koutů světa alespoň v rámci
národních kuchyní. Připravili jsme velkou okružní jízdu po postsovětských republikách. Jejich gastronomie
je velmi zajímavá a přitom ne úplně nepodobná té naší. Spojuje nás používání podobných surovin, ale
zároveň jejich rozdílné využití. Zkuste gruzínské chačapuri nebo ukrajinské golubce a budete se k nim rádi
vracet.
Vydali jsme se ale ještě víc na východ a nabízíme voňavé pokrmy indické kuchyně a také podrobný
návod na zásobárnu zdraví – fermentovaný korejský salát kimči, stále opředený mnoha mýty. Jana z blogu
Zásadně zdravě vás naučí, nejen jak kimči doma připravit, ale také co dobrého z něj můžete uvařit.
Podzim evidentně přeje novým kuchařkám a jejich úroda je letos obzvlášť pestrá! Přinášíme vám ukázky
hned od tří šikovných foodblogerek, které se pustily do této náročné disciplíny. Markéta z blogu Neplecha
na plechu vydává půvabnou knihu receptů na snídaně a svačiny pro děti, ve které získáte nejen nápady
na zdravé a vyvážené pokrmy, ale i inspiraci, jak jídlo dětem zábavně naservírovat. Bára z blogu Máma
peče doma nabízí nálož sladkých tradičních receptů, které vás zanesou zpátky do dětství. A konečně
Martina z blogu Mamachef vydává kuchařku plnou nápaditých receptů, které bude radost vařit i jíst.
A to pořád ještě není vše – máme pro vás i báječné masové pečínky, recepty na domácí likéry, pěknou
porci sladkých i slaných knedlíků i knedlíčků nebo jednoduché nápady, jak vařit ze zásob ve spíži.
Babí léto klepe na dveře a my víme, jak si ho pořádně vychutnat! No přece s více než 80 novými recepty!
Krásný podzim plný intenzivních chutí a vůní vám přeje
Klára Michalová

FOTO SHUTTERSTOCK • FOTO NA TITULNÍ STRANĚ MAREK KUČERA
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Letošní rok nepřeje velkým akcím, a proto jsme se bohužel nemohli potkat naživo na oblíbených Fresh festivalech. Ale budeme rádi, když s námi budete ve spojení alespoň online.
Na našem Facebooku i Instagramu vám s radostí odpovíme na otázky, poradíme a také
se rádi pokocháme vašimi úspěchy v kuchyni, pokud se nám pochlubíte.
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. Objevíte tam i více fotek k receptu
nebo podrobnější informace.

p o dle @skla ro uvk uchyni
ZAPEČENÝ KVĚTÁK A CUKETA S COTTAGE SÝREM
Jednoduché bezmasé jídlo, ve kterém zužitkujete
sezonní zeleninu. Nejprve ji dobře ochuťte a upečte
v troubě dokřupava. Poté ji zalijte směsí z cottage
sýra a vajec a nechte zapéct. Snadné, bezpracné
a moc dobré jídlo je skvělé jako lehká večeře.

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT

PŘIPRAVILA KLÁRA MICHALOVÁ
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2 malé cukety
½ hlávky květáku
2 cibule
½ lžičky mleté kurkumy
½ lžičky mletého
římského kmínu
1 lžička směsi kari koření
3 vejce
150 g cottage sýru
1 hrst čerstvého kopru
nebo hladkolisté petržele
olivový olej
sůl a čerstvě mletý pepř

1

Do zapékací mísy dejte cukety
nakrájené na kostky a květák
rozdělený na růžičky. Přidejte cibule nakrájené na klínky. Štědře zakapejte olivovým olejem, dochuťte
solí, kurkumou, mletým římským
kmínem a oblíbenou směsí koření,
např. kari.
Promíchejte a dejte do trouby
vyhřáté na 190 °C na 25 minut,
v půlce pečení promíchejte.
V misce rozšlehejte vejce, cottage sýr, nasekaný kopr nebo
petržel a sůl a pepř.
Až bude zelenina dozlatova
upečená, vmíchejte k ní připravenou vaječnou směs a pečte
v troubě dalších 10–12 minut.

ma t

2
3
4

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU!

ip

Zeleninu
můžete různě
obměňovat. Zkuste
podobným způsobem
upravit dýni hokkaido,
brokolici, batáty nebo
žampiony.
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2-3 PORCE

@blanka.brennova

@dee_.c

@seckozneckomlatickopecka

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

P ODZIM 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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POKLADY ČESKÉ KUCHYNĚ

S POLÉVKOU KOLEM SVĚTA

MÁK + ŠVESTKY = VELKÁ DOBROTA
PODZIM 2017

TEĎ VAŘÍ: M A RT I N Š KO D A ∙ T U A N & L A N ∙ C O O L I N Á Ř K A

Nůž Edge Deba s délkou
čepele 12 cm
Všestranný nůž střední velikosti s širší čepelí asijského typu,
který je ideální pro snadné krájení masa, ovoce a zeleniny.
Čepel je vyrobena z vysoce kvalitní japonské nerezové oceli
s nepřilnavým povrchem, zamezujícím ulpívání nečistot pro
snadnou údržbu.

Dostanete 4 čísla Prima FRESH,
v každém z nich najdete více než
70 lákavých receptů a časopis
Vám přijde až do schránky.
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.

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO L. A. CREATIVE FOOD ∙ FOODSTYLING KLÁRA ZÍKOVÁ
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S K V Ě L Á JA BL K A

A NEMUSÍ BÝT JEN SLADKÝ… JABLKA, ONO KOUZELNÉ OVOCE PROVÁZEJÍCÍ LIDSTVO I V ROVINĚ
SYMBOLICKÉ, JSOU OPRAVDU NEPOSTRADATELNÁ A PLNÁ MOŽNOSTÍ I PŘI TEPELNÉ ÚPRAVĚ.
KOMPOTY, KOLÁČE, PYRÉ – ZÁKLADNÍ REPERTOÁR KAŽDÉ KUCHAŘKY VÝRAZNĚ OBOHATÍ I MÉNĚ
OBVYKLÉ ÚPRAVY, KDY JABLKA ZÍSKAJÍ I SLANÉ A PIKANTNÍ CHUTĚ. ANO, JEN SI HO UTRHNĚTE
A SPÁCHEJTE SEDM HŘÍCHŮ, KTERÉ ROZHODNĚ NEBUDOU SMRTELNÉ!

Hra o jablko

Jabloně nejsou na pěstování příliš náročné,
a tak není divu, že je nacházíme ve většině
klimatických oblastí a na všech kontinentech. V podstatě se s nimi setkáme na celé
planetě. Tvoří 12 % celosvětové produkce
ovoce, což je řadí na čtvrté místo po banánech, hroznech a pomerančích.
Celková pěstitelská plocha se odhaduje
na téměř 5,5 milionů hektarů. Sady pro komerční účely najdeme v 80 zemích světa,
z nichž na prvních místech jsou Čína, USA,
Turecko, Francie, Írán, Polsko, Rusko, Německo a Indie. Společně se podílejí na téměř 80 % průmyslové produkce.
Ač se na severoamerickém kontinentu
na produkci jablek nejvíc podílejí USA,
pěstují se i v Kanadě a Mexiku, v Americe
Jižní pak jsou nejvýznamnějšími producenty
Chile, Argentina a Brazílie. Produkce USA je
z 80 % určena pro domácí trh, vedou odrůdy Red a Golden Delicious, 60 % produkce
je pak soustředěno do státu Washington.
Prudce roste produkce v Jižní Americe,
odrůdová skladba zahrnuje kromě „delícií“
také Braeburn, Gala, Fuji a Granny Smith –
tvrdá zelená odrůda je miláčkem kuchařů,
protože při zpracování takřka nehnědne
a má pevnou, nerozpadající se dužinu.
Asijskému trhu dominuje Čína (zhruba 24
milionů tun vyvážených z větší části ve zpracovaném stavu jako koncentrát), ale činí se
i Írán, Japonsko a Indie, kde je ovšem většina jablek zkonzumována v místě. Nejběžnějšími odrůdami jsou Granny Smith, Gala či
Pink Lady a původně japonská Fuji, která se
stala oblíbenou celosvětově.
Austrálie si většinu svých jablek sní sama,
ale na blízkém Novém Zélandu tvoří tyto
plody významnou exportní položku, která
přináší tamní ekonomice asi 400 milionů novozélandských dolarů ročně.
V Evropě tvoří pěstování jablek 22 %
produkce ovoce, což je řadí na druhé
místo po hroznech. EU obhospodařuje
asi 300 000 ha, nejvýznamnějším producentem je Polsko, následuje Maďarsko.
Pěstují se celosvětově známé odrůdy,
jako je Golden Delicius, Idared, Jonagold.

K tradičním pěstitelským oblastem patří
také Jižní Tyrolsko, resp. Alto Adige, kde se
rodí jablka vynikající kvality, podobně jako
v rakouském Štýrsku. Faktem ale zůstává,
že ať už je jablko pro obchod vypěstované kdekoliv, téměř vždy se bude jednat
o příslušníka zhruba desítky komerčně
výhodných odrůd. Přitom jablka mají odrůd
téměř neuvěřitelné množství – zdroje se
v číslech rozcházejí, takže se udává mezi
20 a 35 000 odrůdami! Šlechtěním a křížením pak vznikají další – hra o jablko prostě
nepozbývá na popularitě.

Jak to začalo

Kulturní, tedy vyšlechtěné jabloně pocházejí s největší pravděpodobností z oblasti
Zakavkazí, Íránu a západního Turkmenistánu. Odtud se šířily jihozápadním směrem do Malé Asie a posléze přes Řecko
a Itálii dále do Evropy. Už ve 3. století
př. n. l. píše Řek Theofrastos o jablkách
planých i pěstovaných, raných i pozdních,
sladkých, zejména z oblasti Epiru (dnešní
Albánie). Starořímský Cato je doporučoval k pěstování, Plinius zná již 17 italských
odrůd. Římané brzy vynikli i v roubování,
šlechtění a jejich zásluhou se jablka šířila
dále do Evropy, kde postupně nahrazovala původní plané druhy.

Domácí poklady

Rozmach v našich oblastech nastal až
za vlády Karla Velikého v 9. století, kdy
bylo známo sedm vyšlechtěných odrůd.
Je celkem pravděpodobné, že se k nám
vyšlechtěná jablka dostala nejen od Řeků
a Římanů, ale i se slovanskými věrozvěsty
Cyrilem a Metodějem. Nejprve se pěstovala
v klášterních zahradách, v 16. a 17. století
došlo k velkému rozvoji pěstování jablek
po celé Evropě, u nás pak dosáhlo vrcholu
za císaře Rudolfa II., kdy bylo známo již kolem stovky odrůd. Pěstování a popisu jablek
se věnoval i velký myslitel a humanista Bohuslav Balbín. Z Čech byla tehdy proslulá
tzv. míšeňská jablka, vyvážená například
do Pobaltí. Pěstování jablek se pak odrazilo

i v místním názvosloví – vždyť máme Jablonné, Jablonov i Jablkyni… Třicetiletá válka
se svou devastací země přinesla i značný
úpadek ovocnářství, které se pozdvihlo až
za osvícenství a vlády Marie Terezie a Josefa II. V 18. století pak farář a pomolog
Matěj Rössler soustředil v Poděbradech
první kolekci 260 odrůd jabloní a snažil se
i o jejich rozšíření do okolních zemí. Česká
Pomologická společnost pak vznikla roku
1830 – v té době bylo například v Německu
známo už na 780 odrůd jablek. V 19. století
bylo v pražské zahradě na Kanálce (poblíž
dnešních Riegrových sadů) udržováno 8
letních, 7 podzimních a 86 zimních odrůd
jablek. Patřily sem nejspíš například odrůdy
Matčino, Moravská jadernička či Kožená
reneta zimní. Zájem o staré odrůdy bohudík
dnes opět roste a mnohé je možné získat
ve specializovaných školkách a zahradnictvích. Pro komerční pěstování už dnes
ovšem ztratily význam, naše i celosvětová
produkce se, jak bylo řečeno, soustředí
na několik výnosných odrůd.
Dnes jsou u nás jablka nejpěstovanějším
ovocným druhem – ročně jich vyprodukujeme asi 140 000 tun. Naše komerční odrůdy
jsou prakticky stejné jako jinde ve světě –
Golden Delicious, Jonagold, Idared a Gala,
přidávají se relativní novinky Braeburn či Fuji.
Tak často už se nesetkáváme s místními specifiky, jako je Gloster, Šampion či Rubín.

Benefity pod slupkou

Jablka mají přes svůj poměrně nízký obsah
vitaminů výrazný zdravotní přínos. Najdeme
v nich totiž cukry, ovocné kyseliny a hlavně řadu minerálních látek, jako je draslík,
hořčík, železo, mangan, fosfor či síra. Dále
pektiny, celulózu i enzymy napomáhající
trávení. Význam mají při odlehčovacích
a očistných dietách, chorobách krevního
oběhu, při revmatismu, jaterních a ledvinových chorobách. Jsou zásaditá, takže
se hodí v boji proti překyselení organismu.
U nás je jejich spotřeba velmi vysoká, sníme
až 24 kg jablek ročně na osobu. Což je dobře – a po přečtení následujících receptů se
toto číslo nepochybně ještě zvýší!
FRESH 11

Podzi m ní sezo na

LÍVANEČKY S JABLKY
Variace na téma jablka v županu vyvolává vzpomínky na dětství a je tak jemná a elegantní, že by mohla mít
i francouzský rodokmen. Tenhle starosvětský dezert je prostě neodolatelný a snazší, než by se zdálo.

2 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT + KYNUTÍ
I
I
I
I
I
I
I
I
I

250 g hladké mouky
20 g čerstvého droždí nebo 2 lžičky sušeného
250 ml mléka
2 vejce
20 g rozpuštěného a vychladlého másla
špetka soli
1–2 oloupaná a nakrájená jablka
rostlinný olej na smažení
moučkový cukr na poprášení

p ri m a tip

Lívanečky
jsou dobré také
zakápnuté ovocným
sirupem, to mají rády děti.
Dospělí možná víc ocení
sladkou nahořklost
javorového sirupu.

12 FRESH

1
2
3
4

Mouku prosejte do mísy, uprostřed udělejte důlek a rozdrobte do něj droždí. Přidejte
několik lžic mléka a nechte chvíli stát, aby se droždí aktivovalo.
Zbylé mléko promíchejte s vejci, máslem a solí. Vlijte k mouce a promíchejte, až vznikne hustší těstíčko. Nechte ho 1 hodinu kynout.
K těstu přidejte jablka a promíchejte. Na rozehřátém oleji v pánvi smažte malé lívanečky, těsto na pánev lijte pomocí lžíce. Až začnou hnědnout okraje a okolo se vytvoří
bublinky, lívaneček obraťte a osmažte i z druhé strany dozlatova.
Nechte odsát přebytečný tuk na vrstvě kuchyňského papíru nebo ubrousků a pak podávejte, případně poprášené moučkovým cukrem.

Podzi m ní sezo na

KRÉMOVÁ POLÉVKA S JABLKEM A DÝNÍ
Podzimní kombinace místní zeleniny se nádherně propojí s chutí domácích jablek.
O popularitě krémových polévek není třeba ani uvažovat, do našich receptářů vstoupily
už dávno, ovšem tahle verze je kromě zjevné hedvábnosti taky pěkně razantní.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
VÝVAR
I 3–4 mrkve
I 1 velký pastinák nebo petržel
I 1/4 bulvy celeru
I 2 bobkové listy
I 3 kuličky nového koření
I 2 kuličky černého pepře

DOKONČENÍ
I 1 jablko
I 250–300 g dýně
I 1 brambora
I ½ cibule
I 3 stroužky česneku
I olivový olej
I 1 snítka tymiánu nebo rozmarýnu
I 2 lžičky dýňového oleje
I 1 hrst dýňových semínek
I sůl a čerstvě mletý pepř

1

Nejprve připravte vývar. Oloupanou mrkev, pastinák
a celer zalijte 1,5 litru studené vody, přidejte koření,
uveďte do varu a na středním stupni vařte 45 až 60 minut.
Pak vývar sceďte.
Mezitím rozehřejte troubu na 180 °C a rozložte do pekáčku nakrájené jablko, dýni, oloupanou a pokrájenou
bramboru, cibuli a česnek. Zakapejte olivovým olejem,
přidejte bylinky a pečte asi 40 minut. Dýni pak oloupejte
a vše rozmixujte. Promíchejte s vývarem, osolte, opepřete,
prohřejte a vzniklou hustou polévku podávejte zakápnutou
trochou dýňového oleje a posypanou semínky.

2

FRESH 13

Podzi m ní sezo na

KOLÁČ S JABLKY A BORŮVKAMI
Další oslava místních sezonních surovin. Jednoduché jemné těsto dokáže
umíchat i dítě a na koláči si pochutnají malí a velcí bez rozdílu.

6–8 PORCÍ

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

2 vejce
170 g krupicového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
200 g rozpuštěného a vychladlého másla
100 ml mléka
250 g hladké mouky
1½ lžičky kypřicího prášku
150 g borůvek (zmrazené nerozmrazujte)
2 oloupaná jablka bez jaderníku
nakrájená na tenké plátky
I 3–4 lžíce přírodního krupicového cukru
I máslo na vymazání a strouhanka na vysypání formy
I případně moučkový cukr na poprášení

14 FRESH

1
2
3

Troubu předehřejte na 180 °C. Středně velkou otevírací formu vymažte máslem
a vysypte strouhankou.
Vejce ušlehejte s cukrem a vanilkou na hustou hladkou směs. Přidejte máslo, mléko
a mouku promíchanou s kypřicím práškem. Promíchejte, aby se vše dobře smísilo, ale
ne příliš dlouho. Těsto přesuňte do připravené formy.
Posypte ho borůvkami a hustě poklaďte plátky jablek v soustředných kruzích. Posypte
přírodním cukrem, vložte do trouby a pečte 40 až 45 minut, až těsto zezlátne a jablka
s borůvkami budou hezky připečená. Před podáváním případně poprašte moučkovým
cukrem.

Podzi m ní sezo na

ČERVENÁ JABLEČNÁ OMÁČKA NA TĚSTOVINY
Vyzkoušejte tuhle nevšední variaci na boloňskou omáčku – je jemná,
svěží a přitom nepostrádá pikantnost, i když v ní maso více než dobře
nahrazují jablka.

4 PORCE

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

2–3 lžíce olivového oleje
1 cibule nakrájená na jemné plátky, nejlépe bílá
1–2 oloupaná jablka nastrouhaná na hrubší nudličky
400 g konzervovaných loupaných rajčat
nebo cca 300 g zralých rajčat (viz Prima tip)
špetka cukru
1 lžička lístků tymiánu (čerstvý nakrájejte
hodně nadrobno, sušený rozemněte)
několik lístků bazalky
sůl a čerstvě mletý pepř
těstoviny a případně nastrouhaný sýr k podávání

1

Olej rozehřejte v kastrolu
nebo hlubší pánvi, vsypte cibuli a smažte ji, až zesklovatí, ale
nenechte ji zbarvit. Pak přidejte
nastrouhaná jablka a na mírném
stupni chvíli promíchávejte.
Přidejte rajčata, cukr, bylinky
(několik lístků bazalky si nechte na ozdobu), osolte, opepřete
a na mírném stupni asi 15 minut
pod pokličkou duste. Podávejte
s těstovinami, případně posypané
sýrem – druh zvolte podle vlastní
chuti.

2

prima tip

Podzim
je rájem rajských
jablíček dozrálých na vlastní
zahradě nebo terase k dokonalosti. Aby
byly omáčky s nimi hladké, rajčata můžete
buď spařit vroucí vodou a oloupat (slupku
předem lehce nakrojte), hodně zralá rajčata
jdou někdy loupat i sama, nebo je můžete také
rozkrojit napůl a do kastrolu prostrouhat
přes hrubé struhadlo – dužina a šťáva
přijdou do kastrolu, zatímco slupku
zachytí struhadlo.

FRESH 15

Podzi m ní sezo na

PIKANTNÍ SALÁT S JABLKY
Vychutnejte si ho jako salát, například s nasucho opečenými plátky bagety, anebo jím doplňte
podzimní barbecue či nahraďte běžnou přílohu u nějaké masové minutky. Chybu neuděláte.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT
I 4 jablka (ideálně Granny Smith)
I šťáva z 1 citronu
I 400 g ředkviček

16 FRESH

ZÁLIVKA
I 100 g kvalitní majonézy
I 50 ml zakysané smetany
I 1½ lžíce dijonské hořčice
I 1 malá kyselá okurka nakrájená na malé kostičky
I sůl, pepř, případně špetka cukru

1
2

Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a dužinu nakrájejte
na sirky. V míse je promíchejte s citronovou šťávou.
Přidejte ředkvičky nakrájené na tenké plátky.
V misce promíchejte přísady na zálivku, ochutnejte,
případně dochuťte a přelijte přes salát. Nechte ho
před podáváním asi půl hodiny rozležet v pokojové teplotě.

Podzi m ní sezo na

BRAMBOROVÝ GRATIN
S JABLKEM A SÝREM

Nejrůznější zapečené směsi se smetanou, v nichž
dominují brambory, obvykle odkazují k francouzské
kuchyni, ostatně už podle názvu. Jednoduchému
bramborovému jídlu ovšem dodává chuť nejen
kvalitní sýr s modrou plísní, ale i svěží jemná jablka.
Tohle je přímo oslava krásného podzimního dne,
a pokud je náhodou sychravo a mokro, nic lepšího
na pozvednutí nálady taky nenajdete!

4 PORCE

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

300 g brambor
2 lžíce másla + na vymazání formy
½ cibule nakrájené na tenké plátky
2 stroužky česneku nakrájené na plátky
125 ml smetany ke šlehání
1 jablko nakrájené na tenké plátky
200 g kvalitního sýra s modrou plísní, ideálně gorgonzoly
sůl a čerstvě mletý pepř

1

Troubu předehřejte na 200 °C. Zapékací
formu vymažte trochou másla. Brambory
oloupejte a nakrájejte na 2mm plátky. V širším
kastrolu rozehřejte máslo, vsypte cibuli a česnek a několik minut je smažte. Osolte, opepřete, přidejte brambory a smetanu, zlehka
promíchejte a vařte ještě 5 minut.
Přidejte plátky jablek a rozdrobený (nastrouhaný) sýr. Směs přesuňte do zapékací formy, vložte do trouby a pečte přibližně
40 minut. Podávejte nejlépe s jednoduchým
zeleným salátem.

2

FRESH 17

Podzi m ní sezo na

DOMÁCÍ PIVNÍ CHLÉB S JABLKY
Pochází z receptáře
skvělé kulinární autorky
Diany Henry a po jednom
upečení už se ho ani váš
chlebník, ani vy nikdy
nebudete chtít vzdát.
Proto udáváme množství
na tři malé bochníčky –
méně se nevyplatí dělat
a půlkilový bochník je pro
běžnou spotřebu ideální.

3 ZHRUBA
½KG BOCHNÍKY
PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT

I 60 g másla nakrájeného na kostičky
+ na vymazání formy
I 1 velké jablko nebo 2 malá,
oloupané a nakrájené na kostičky
I 175 g hladké mouky
I 450 g celozrnné chlebové mouky
I 90 g drcených ovesných vloček
I 2½ lžičky jedlé sody (bikarbony)
I 4 lžíce přírodního cukru typu muscovado
I 175 ml kvalitního tmavého piva
I 5 lžic melasy I 1 lžička soli
I 400 ml podmáslí
I ovesné lupínky, hrubá sůl či různá
semínka na posypání

1
2

Troubu předehřejte na 180 °C.
Máslem vymažte 3 chlebíčkové formy o objemu cca 500 ml.
Nakrájené jablko promíchejte
se 2 lžícemi hladké mouky.
Obě mouky a vločky promíchejte
s 1 lžičkou soli a sodou. Přidejte
máslo a prsty zpracujte do konzistence drobenky. Zapracujte
k ní cukr.
V těstě udělejte důlek a vlévejte do něj postupně pivo,
melasu a nakonec podmáslí. Jak
tekutiny přidáváte, zapracovávejte
je do těsta plochým nožem a přidejte také kousky jablek obalené
v mouce. Pracujte rychle, ale těsto nezpracovávejte příliš.
Těsto rozdělte do připravených forem, posypte vločkami anebo semínky, vložte do trouby a pečte 35 až 40 minut. Pak
vyndejte jednu formu a poklepejte
na její dno – pokud se ozve dutý
zvuk, je chleba upečený, pokud ne, vraťte ho ještě na chvíli
do trouby. Chleby pak vyklopte
a nechte je vychladnout na drátěné mřížce.

3

4

18 FRESH

prima tip

Chléb
se dá snadno
dobře zabalený zmrazit, před
použitím ho nechte pomalu povolit
v ledničce. Je vynikající s nejrůznějšími
pomazánkami nebo jen tak s máslem –
chcete-li zdůraznit jablečnou notu,
utřete změklé máslo s trochou čerstvé
jablečné šťávy a nechte chvíli
v ledničce.
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Te ď va ř í c h e f

Pro mlsné jazýčky
Z Á B AV N É S N Í D A N Ě

SNÍDANĚ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM JÍDLEM, PROTOŽE ZÍSKANÁ ENERGIE SE Z NÍ POSTUPNĚ UVOLŇUJE
CELÝ DEN. NAVYKNETE-LI SI NAVÍC RÁNO ZDRAVĚ POSNÍDAT, DÁTE I PŘI DALŠÍM JÍDLE SPÍŠ
PŘEDNOST ZDRAVĚJŠÍ VARIANTĚ. MARKÉTA Z BLOGU NEPLECHA NA PLECHU VYZKOUŠELA SPOUSTU
SNÍDAŇOVÝCH KOMBINACÍ A S ČISTÝM SVĚDOMÍM DOPORUČUJE TYTO – VYVÁŽENOU VÝŽIVNOU
HODNOTU OHLÍDALA NUTRIČNÍ TERAPEUTKA A CHUŤ A VZHLED SCHVÁLIL JEJÍ SYN A JEHO
KAMARÁDI. I ZDRAVÁ SNÍDANĚ MŮŽE BÝT LAHODA!

VAFLE Z KEFÍRU

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

Vaflovač promění obyčejné ráno ve speciální událost, při které snídate jako filmová
hvězda, princezna nebo dítko z reklamy. Vafle jsou zkrátka výjimečná dobrota, která
je navíc překvapivě tvárná. Z mřížky můžete vykrojit a sestavit cokoliv, představte
si to jako dvourozměrné lego.

10 KOUSKŮ / 5 NÁKLAĎÁKŮ

1

TĚSTO
I 400 ml kefíru
I 21 g čerstvého droždí
I 1 lžíce vanilkového cukru
I 200 ml polohrubé mouky
I 2 vejce
I 30 g rozpuštěného másla
I máslo na potření vaflovače
OZDOBA
I 5 kiwi
I 50 borůvek
I 15 plátků pomeranče

2

PŘÍPRAVA: 1 HODINA

20 FRESH

Od 1 roku

prim a tip
Chcete--li
podávat vafle i dětem
mladším 1 roku, raději
vynechte bílky, mohou
způsobovat alergii. Žloutkové
vafle mohou jíst děti už
od 9 měsíců.

V rendlíku ohřejte 3 lžíce kefíru, aby byl vlažný.
Vmíchejte rozdrobené droždí, cukr a 2 lžíce mouky
a nechte vzejít kvásek. Na teplém místě to trvá zhruba
10–15 minut.
Do velké mísy prosejte mouku, rozklepněte vejce,
přilijte rozpuštěné máslo, vykynutý kvásek a kefír
a rozmíchejte v tekuté hebké těsto bez žmolků. Nechte ho
na teplém místě 30 minut kynout.
Předehřejte vaflovač a postupně upečte vafle podle způsobu na vašem
přístroji. Obvykle to trvá 4–6 minut. Nechte ho lehce pootevřený, aby vafle
mohly nabývat.
Upečené vafle servírujte jako náklaďák. Z jedné vafle odkrojte roh, vznikne tak
kapota auta. Ze zbytku vyřízněte okénko a použijte ji jako kabinu. Druhou vafli
rozkrojte v polovině jako dvě korbičky. Každé části vykrojte kulatým vykrajovátkem
otvory na kola, do kterých vložte plátek pomeranče. Na korbičky naskládejte ovoce.

3
4
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MRKVOVÉ HOUSTIČKY

9 HOUSEK

a

Housky
při kynutí zvětšují
svůj objem, a tak se může
stát, že uši popadají. Přilepte je
proto dobře prošlehaným vejcem,
a pokud se to stane, znovu je zespodu
potřete vejcem a přilepte. Pomáhá také
špejle zapíchnutá do bochánku, před
pečením ji však vytáhněte, aby
v těstě nenechala dírku.

tip

Čerstvá houstička potěší snad všechny věkové skupiny, ale ti nejmenší mohou
mít problémy s trávením kynutého těsta. Zjemněte ho mrkví, krásně ho obarví
dooranžova a zvláční. Houstičky nebudou suché druhý den ani po delším
žmoulání. Trávení podporuje také kefír, jako všechny kvašené mléčné
výrobky. Pokud ho nemáte, můžete ho nahradit přírodním bílým jogurtem
a zředit podle potřeby vodou nebo syrovátkou. Pokud houstičky neozdobíte
jako myšky, chutnají skvěle naslano se sýrem a šunkou, nasladko s medem či
marmeládou i samotné s máslem.

prim

PŘÍPRAVA: 2½ HODINY
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

50 ml vlažné vody
18 g čerstvého droždí
1 lžička krupicového cukru
500 g hladké mouky
1 menší mrkev (50 g)
1 lžička soli (7 g)
2 vejce
200 ml kefíru
3 lžíce měkkého tvarohu na ozdobení
22 borůvek na ozdobení
hladká mouka na pomoučení
olivový olej na vymazání
máslo na vymazání

Od 9 měsíců

1

Ve vlažné vodě rozmíchejte rozdrobené droždí,
cukr a 2 lžíce mouky a nechte
na teplém místě vzejít kvásek,
trvá to zhruba 10–15 minut.
Mrkev očistěte a nastrouhejte najemno. Zbylou
mouku prosejte do mísy,
osolte, promíchejte, vytvořte
uprostřed důlek a vlijte do něj
vzešlý kvásek. Přidejte 1 prošlehané vejce, kefír a strouhanou mrkev a promíchejte,
až se suroviny spojí. Vyklopte
směs na mírně pomoučenou
pracovní plochu a uhněťte
hladké, ne příliš lepivé těsto.
Mrkev může být hodně šťavnatá a svádět k přidání mouky,
ale housky by pak byly tuhé,
proto těsto víc prohněťte. Použít můžete i kuchyňský robot
s nástavcem hnětací hák.
Těsto dejte do mísy vymazané olivovým olejem
a nechte ho pod čistou utěrkou kynout 1 hodinu, až zdvojnásobí svůj objem.
Menší pekáč nebo hluboký plech vymažte máslem. Vykynuté těsto rozdělte

2

3

4

na 10 stejně velkých kousků.
Devět vytvarujte jako bochánky a vyskládejte je do připraveného pekáče. Mírně je
zmáčkněte dlaní. Ze zbylého
kusu těsta vyválejte váleček
a rozkrojte ho na 27 stejných
kousků. Vyválejte z nich kulič-

ky. Zbylé vejce prošlehejte
a potřete jím bochánky. Zlehka
na ně přilepte kuličky jako
ouška a čumáček. Houstičky
nechte ještě 30 minut kynout.
Troubu předehřejte
na 200 °C. Vykynuté housky pečte 20 minut dozlatova.

5

Vytáhněte je a nechte zchladnout.
Vychladlé housky ozdobte
tvarohem a borůvkami –
jako oči a čumáček. Dobře to
jde cukrářským sáčkem, ale
pak potřebujete víc tvarohu,
který nespotřebujete celý.

6
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Pečivo nemusí být jen okoukaný
plátek chleba nebo nudný rohlík.
Upečte dětem hady, kteří se klikatí
rovnou do pusy. Doplňte je třeba
tvarohovým dipem nebo salsou
z pečené zeleniny.

25 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: 2 HODINY
I
I
I
I
I

360 g hladké mouky
200 ml vlažné vody
10 g čerstvého droždí
20 ml olivového oleje + na potření
½ lžičky soli

1

Od 1 roku

Mouku prosejte do mísy. Uprostřed vytvořte důlek, vlijte do něj vlažnou vodu
a rozdrobte droždí. V důlku umíchejte hustší
kašičku a zakryjte mísu utěrkou. Nechte na teplém místě vzejít kvásek, trvá to asi 15 minut.
K vykynutému kvásku přilijte olej a stranou
k mouce přisypte sůl. Promíchejte a uhněťte hladké nelepivé těsto – buď v robotu s nástavcem hnětací hák, nebo ho vyklopte na vál
a vypracujte ručně, trvá to asi 5–10 minut. Vypracované těsto vraťte do mísy, zakryjte ji čistou utěrkou a nechte na teplém místě 1 hodinu
kynout, až těsto zdvojnásobí svůj objem.
Tři plechy vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto rozdělte na 25 stejných kousků
a vyválejte z nich stejně silné a dlouhé hady
(zhruba 25 cm). Skládejte je na připravené plechy, alespoň 2 cm od sebe. Zakryjte utěrkou
a nechte ještě 15 minut kynout. Mezitím předehřejte troubu na 200 °C.
Vykynuté hady potřete olivovým olejem
a pečte v předehřáté troubě 15 minut dozlatova.

2
3

4
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prima tip

ITALSKÉ TYČKY

Upečení
hadi vydrží
ve vzduchotěsné nádobě
až 1 měsíc. Před podáváním je
můžete nazdobit - na jednom konci je
propíchněte a vsuňte jim do dírky proužek
kapie jako jazyk. Oči připravte z rozpuštěné
čokolády. Nebo je před pečením posypte
oblíbenými semínky – mákem, sezamem,
nebo třeba oreganem. Množství
a druh přizpůsobte věku
dítěte.

Te ď va ř í c h e f

ŠŤAVNATÁ OVESNÁ KAŠE PŘES NOC
Namočením vloček do kokosového mléka a kyselého ovocného pyré dochází k fermentaci, kaše se stává
stravitelnější a přímo blahodárně působí na trávicí trakt. Nechcete-li dětem dávat kokosové mléko, použijte
mléko ovesné nebo kravské. Ovesné vločky vynikají obsahem vlákniny a aminokyselin, které tělo potřebuje
pro zdárný vývoj, ať jste batole, nebo senior.

1 PORCE

PŘÍPRAVA: 20 MINUT + ODLEŽENÍ PŘES NOC
KAŠE
I 1 pomeranč
I 1 banán
I 1 jablko
I 50 g jemně mletých ovesných vloček
I 100 ml kokosového mléka
OZDOBA
I 6 jahod
I 2 plátky kiwi
I 2 borůvky

Od 9 měsíců

1

Pomeranč oloupejte, rozpulte, vyjměte
případné pecky a rozmixujte na pyré.
Banán oloupejte a rozmačkejte vidličkou
na kaši a promíchejte s pomerančovým
pyré. Jablko oloupejte a nastrouhejte nahrubo k ovoci.
Přisypte ovesné vločky, přilijte mléko
a promíchejte. Směs by neměla být
příliš suchá. Vločky mají vysokou savost
a do druhého dne pojmou velké množství
tekutin, proto v případě potřeby přidejte
více kokosového mléka. Každé ovoce totiž
může být jinak velké a šťavnaté, a tak zde
poměr surovin přizpůsobte vločkám. Misku
zakryjte potravinářskou fólií a uložte do lednice do druhého dne.
Fermentovanou kaši naservírujte na talíř
a ozdobte jako lišku. Pět jahod nakrájejte na kostičky, jednu přepulte a použijte
jako uši. Z nakrájených jahod připravte lišce
hlavu. Oči vytvořte z oloupaného plátku kiwi
a poloviny borůvky. Druhou borůvku rozpulte a použijte polovinu na čumák a z druhé
nakrájejte řasy.

2

3

Neplecha na plechu – Snídaně a svači nky pro děti
Markéta Lorenc Trpišovská
První tři roky života jsou pro vývoj dítěte nejdůležitější, z okolí nasává podněty jako houba. Ty
dobré i ty špatné, učí se poznávat, co mu chutná i co se nejí. Proto je tak podstatné dbát na vyváženou výživu, tak aby dítě dobře prospívalo a zároveň si rozšiřovalo chuťové obzory. Markéta
z blogu Neplecha na plechu si to začala uvědomovat při přechodu svého syna Štěpána z kojení
na pevnou stravu a naplno se ponořila do sestavování dětského jídelníčku. V nové knize nabízí
57 receptů na snídaně pro děti všech věkových kategorií a přes 100 dalších nápadů, jak jídlo zábavně servírovat a nazdobit, aby chutnalo i zarputilým odpůrcům jídla. Součástí je i text nutriční
terapeutky, jak by se mělo dítě ideálně stravovat a jak jídlo působí na naše tělo. Všechny recepty zároveň zkontrolovala, takže se na ně můžete naprosto spolehnout. Vodítko, kdy je vašemu
mrňousovi nabídnout, poskytuje věkové doporučení.
www.neplechanaplechu.cz
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Whisky s vůní podzi mu

Svěží chuť zelených jablek se projevuje už
jejich nasládlou vůní, která se mísí s tóny
karamelu a karamelek v nezaměnitelné chuti americké whiskey Jack Daniel’s. Jemná,
a přesto výrazná, okouzlující a zároveň hluboká, taková je nová whiskey Jack Daniel’s
Apple. Kombinuje tři odrůdy zelených jablek –
McIntosh, Red Delicious a Granny Smith,
jejichž charakter se postupně rozvíjí, takže
whiskey působí svěže v každém doušku.
Vychutnáte si ji samotnou, na ledu nebo
v koktejlu.
0,7 l za 649 Kč, www.jackdaniels.cz

Svět v košíku

Cestování se stává podnikem nejistým, ale co když vás chytne mlsná a dali byste si třeba pad thai, vindaloo nebo jiné
exotické jídlo? Svět na talíři připravil online prodejce potravin
Košík.cz s vlastní značkou Authentic. Světové pokrmy vaří rodilí šéfkuchaři, například asijská jídla připravuje Aung Myo Min
z hotelu Kempinski, indická Vijay Chandran z hotelu Marriott,
středozemní Raed Mali. Porce jsou po uvaření šokově zchlazeny a vakuově zabaleny, aby si zachovaly tu nejlepší chuť.
Koupíte je na www.hotovkykosik.cz.

Čerstvé
Česko má moře!

Českým zemím ho přisoudil William Shakespeare, v září ho můžete dokonce okusit. Od 21. do 27. 9. se v Praze
a dalších krajích koná druhý ročník festivalu slávek Prague Mussel Week. Loni
se jen v Praze snědlo 14 tun slávek
z holandského Yerseke, které
přijely za 18 hodin od výlovu.
Na webu akce si vygenerujete
voucher, letos na 1 + 1 porci
slávek zdarma, a pak si vyberete některou z restaurací,
kde festival probíhá. Slávky
připravují na různé způsoby
šéfkuchaři z podniků luxusních, zážitkových, rodinných
i ti z bister.
www.praguemusselweek.cz

Namíchejte si rados t

Omamná vůně skořice

Pečená či vařená jablka a hrušky se skořicí
okamžitě přivolají atmosféru podzimu, Vánoc,
dlouhých zimních večerů na horách a sladkého
snění. Ještě rychleji vás tam přenese lžička kořeněného ghíčka nově se skořicí a vanilkou. Potřete jím štrúdl, vmíchejte do ovesné či rýžové kaše,
natřete na palačinky nebo lívance, zadělejte jím
těsto na buchty a bytem se rozvoní pohoda.
Za 155 Kč na www.ceskeghicko.cz
24 FRESH

Úrodu usušte

Houby, bylinky, jablka, hrušky, švestky, rajčata, cukety, řepu, mrkev nebo třeba
ulovené ryby usušte, a uchovejte je tak na zimní měsíce, kdy na ně opět dostanete chuť. Zeleninové chipsy, domácí polévkové koření, křížaly nebo naložená
sušená rajčata najdete v obchodech v oddělení delikates, alesnadno si je připravíte doma a bez přidaných konzervačních látek. Pomůže vám sušička Philco
PHFD 5080, do které se vejde osm plat a sušit můžete na teplotu od 35 do 70 °C
1 hodinu i 2 dny. Váží jen 3 kg, takže ji lze kamkoliv odnést nebo přibalit na dovolenou. 1899 Kč, www.philco.cz

PŘIPRAVILY KRISTINA ZÁBRODSKÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO ARCHIV FIREM

Hollandie přináší novou řadu ochucených jogurtů DUO Dezert, které v sobě
kombinují dvě chutě – čokoládový
krém s višňovou zavařeninou a sušenky
s mandlovým likérem amaretto. Záleží jen
na vás, jak bude chutnat. Smícháte obě
složky, budete je střídat, nebo je naberete
na jednu lžičku? Hustý smetanový jogurt
zpříjemní odpolední pauzu a dodá živé kultury tak potřebné pro dobré zažívání.
150 g za 15–17,90 Kč, www.hollandia.cz

zprávy
Užijte si vaření

Jan Fabini chtěl vytvořit intuitivní e-shop na prodej nádobí. Nenašel
však žádné, které by se mu líbilo a vyhovovalo mu při vaření, a tak se
rozhodl ho vyrobit sám. Porovnal různé materiály, tvary, tepelnou vodivost,
používání, navštívil desítky výrobců po celém světě a po dvou letech výzkumu,
vývoje a testování vytvořil první sadu nádobí Orlandi. Elegantní oblé hrnce a pánve
z nerezové oceli (třívrstvé 2,5mm) se hodí na všechny typy sporáků, včetně indukce, jsou
trochu těžší než běžné nádobí, ale vydrží po generace a stojí od 3 499 Kč za sadu dvou
hrnců a pánve. Nová kolekce Marema má širší rukojeti a ucha pro snazší úchop, vnitřní
odměrku a nabízí i wok. www.fabini.cz

Se r vi s

Iko nické
kuličky
bez masa

Masové kuličky
zná díky švédskému obchodnímu
domu IKEA každý.
Po desítkách let se
objevují v nové receptuře. Místo masa obsahují
zeleninu, luštěniny a oves.
Vypadají stejně, mají stejnou texturu, chutnají velmi dobře a planetu zatěžují
o 96 % méně než ty masové. Jen v Česku
prodá IKEA 17 milionů masových kuliček
ročně, celosvětově pak přes miliardu. Snížení klimatické stopy tak má výrazný dopad, pokud vegetariánské kuličky alespoň
ochutnáte. Zaručeně si je oblíbíte.
500 g za 89 Kč, www.ikea.com/cz

Růžová pole va

Prvotřídní belgická bílá čokoláda Callebaut, kterou s oblibou používají cukráři
na čokoládové náplně, pralinky, polevy
a krémy, má nově jahodovou příchuť
a cukrátkově růžovou barvu. Strawberry
Callets chutná příjemně smetanově s nádechem karamelu a výraznou jahodovou
sladkostí. Tavení, temperování a chlazení
probíhá stejně jako u bílé čokolády Callebaut. Rozzařte své dorty, dezerty nebo
třeba cukroví sladkými tóny růžové!
250 g za 138 Kč, www.dortisimo.cz

Vzácné koření

Sůl je cennější než zlato, ale jeho ceny téměř dosahuje
šafrán. Tenké červené nitky pocházejí z pestíků květů
šafránu setého, na půl kilogramu koření je třeba ručně
sesbírat 70 000 květin. Naštěstí i jediná nitka šafránu
obarví pokrm dožluta a dodá mu orientální vůni a vynikající svěží chuť. To je ta tajemná ingredience,
díky které jsou mořské plody, středomořská rýže, španělská paella nebo
rybí polévka tak lahodné. Perfektní
spojení představuje mořská sůl
s příměsí šafránu – limitovaná edice
Flor de Sal d’Es Trenc.
60 g za 240 Kč,
www.naturalmallorca.cz

Inova tivní česká kuchyně
I česká kuchyně umí být lehká, zábavná,
inspirativní, fotogenická a překvapivá.
Přesvědčte se v novém Yalta Craft Bistro
v hotelu Jalta na Václavském náměstí.
Lukrativní adresa ale neznamená vysoké
ceny, Yalta Craft Bistro sází na originalitu,
sezonnost surovin a jednoduché bistro
pokrmy, které jsou však rafinované svým
provedením a kombinací chutí. O to se
stará šéfkuchař Marek Šáda, který vytvořil nový koncept moderní české kuchyně
v restauraci Mlýnec a posléze oživil menu
i finediningové restaurace Bellevue. Dezerty
připravuje jeho žena Fany a její karamelový větrník prostě musíte ochutnat! Bistro
otevřelo v létě a už se hitem stala domácí
raviola plněná hovězími líčky s koprovou
omáčkou, konfitované kachní stehno
s brioškou s červeným zelím a jablkem
nebo treska s tsar kaviárem a brambůrkami
grenaille. www.yalta.cz
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Do ma v kuchyni

Fanfár y pro knedlík
N E J EN PŘ Í L OH A

ČESKÁ KUCHYNĚ JE VE SVĚTĚ ZNÁMÁ SVÝMI KNEDLÍKY, KTERÉ ZÍSKAJÍ VÝŽIVOVOU HODNOTU AŽ
S POŘÁDNÝM LOKEM PLZEŇSKÉHO PIVA. PLATÍ ZA PRÁZDNÉ KALORIE, JIMŽ SE KAŽDÝ UVĚDOMĚLÝ
GURMÁN VYHNE. TO POVAŽUJEME ZA VELKOU ŠKODU A RÁDI BYCHOM KNEDLÍK VRÁTILI NA VÝSLUNÍ.
KNEDLÍKY TVOŘÍ SOUČÁST NAŠEHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MINIMÁLNĚ OD STŘEDOVĚKU, O ČEMŽ
SVĚDČÍ NEJRŮZNĚJŠÍ NÁZVY A KRAJOVÉ SPECIALITY. DOKONALE ZHMOTŇUJÍ UM A FANTAZII
HOSPODYNĚ, KTERÁ Z MOUKY, VODY A VAJEC VYKOUZLÍ POKAŽDÉ JINÉ A MOC DOBRÉ JÍDLO.
STAČÍ PŘIDAT PÁR SUROVIN ZE SPÍŽE A JEDNOU JSOU KNEDLÍKY OVOCNÉ, PAK BRAMBOROVÉ,
KYNUTÉ ČI TVAROHOVÉ, NASLANO ČI NASLADKO… TAK KTERÉ SI DÁTE NEJDŘÍV?

PRALINKOVÉ KNEDLÍČKY

Tvarohové knedlíky nemusejí být jen s ovocem, pralinková náplň z nich dělá luxusní dezert, famózní sladkou
tečku, která okouzlí všechny hosty. Na první sousto stěží zapomenou – jemný hedvábný obal se postupně plní
rozpuštěnou čokoládou. Slast, které neodoláte. Naštěstí je příprava báječně jednoduchá a rychlá.

4 PORCE
12 KNEDLÍČKŮ
PŘÍPRAVA: 30 MINUT

PŘIPRAVILY KRISTINA ZÁBRODSKÁ A KLÁRA MICHALOVÁ

I
I
I
I
I
I
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40 g másla I 1 žloutek
250 g měkkého tvarohu (z alobalu)
1 lžička moučkového cukru
špetka soli I 120 g krupičky
12 kulatých pralinek z kvalitní čokolády
drcené piškoty s moučkovým
cukrem na posypání

1
2
3

Máslo nechte změknout při pokojové teplotě. Smíchejte ho s tvarohem, žloutkem, cukrem
a špetkou soli. Postupně přisypávejte krupičku a vypracujte pevné hladké těsto. V hrnci uvařte 3 l osolené vody.
Těsto rozdělte na 12 kousků a z každého vyválejte 3mm placičku. Do středu vložte pralinku
a pečlivě ji zabalte do těsta. Spoje pevně přimáčkněte, aby se nerozlepily.
Knedlíčky vařte ve vroucí osolené vodě 5–8 minut, až vyplavou na hladinu. Uvařené knedlíčky vyjměte a ještě horké obalte v drcených piškotech s cukrem. Ihned podávejte.

tip
a
m
i
pr

Nejzábavnější
na pralinkových
knedlíčkách je tekutá čokoláda
uvnitř. Proto až je uvaříte, nenechte je
dlouho čekat a hned s nimi na talíř, aby
čokoláda nezatuhla. Také nejsou moc vhodné
pro opětovné ohřívání. Když je nebudete
chtít podávat rovnou, raději je v syrovém
stavu uložte do uzavíratelné nádoby
a až do vaření uchovejte
v lednici.

Do ma v kuchyni

LÁZEŇSKÝ POLÉVKOVÝ KNEDLÍČEK
4 PORCE

PŘÍPRAVA: 30 MINUT
I 4 rohlíky I 1 vejce I 100 ml mléka
I 1 hrst bylinek (hladkolistá petržel, pažitka,
saturejka, libeček…) I 1 menší stroužek česneku
I špetka mletého muškátového oříšku
I 150 g hrubé mouky I sůl a čerstvě mletý pepř

1

Rohlíky nakrájejte na kostičky do mísy.
Žloutek rozmíchejte v mléce a směsí
zalijte rohlíky. Nechte chvilku stát a mezitím
vyšlehejte bílek na tuhý sníh.
Bylinky nasekejte nadrobno, přisypte k namočenému pečivu, česnek
oloupejte a prolisujte k rohlíkům, přidejte
muškátový oříšek, osolte a opepřete. Promíchejte a postupně zapracovávejte mouku,
až vznikne tuhá směs. Vmíchejte do ní sníh
a vypracujte kompaktní těsto.
Tvarujte z něj kuličky velikosti pingpongového míčku a zavařte 15 minut v hotovém vývaru.

2
3

JÁTROVÉ KNEDLÍČKY
4 PORCE

PŘÍPRAVA: 45 MINUT
I 100 g jater (vepřová, případně kuřecí) I 1 vejce
I 60 g změklého másla I 100 g strouhanky I mletý pepř
I 2 stroužky česneku I ½ lžičky soli I 1 lžička majoránky

1
2
3

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 kg hovězí oháňky
1 větší mrkev I 1 větší petržel
1
/4 bulvy celeru I 1 větší cibule
2 lžíce olivového oleje
6 kuliček černého pepře
5 kuliček nového koření I 2 lžičky soli
3 bobkové listy I 1 stroužek česneku
4 snítky petrželové natě I 2 l vody
mrkev, petržel, hrášek k podávání

a tip

PŘÍPRAVA: 4½ HODINY

1
2

4

p

Masový vývar je základem dobré kuchyně a přitom se vaří vlastně
z odkrojků a podřadnějších částí masa. Právě dlouhým vařením se
fantasticky zhodnotí kližka, klouby, kosti a šlachovité kousky spolu
se slupkami z kořenové zeleniny a stonky bylinek. Vývar využijete
jako základ omáčky nebo jako první chod, zvlášť když ho doplníte
polévkovými knedlíčky.

rim

VÝVAR Z OHÁŇKY

6 PORCÍ

Játra umelte v mlýnku na maso nebo
nasekejte v mixéru nahrubo.
Přidejte vejce, změklé máslo, strouhanku, oloupaný česnek utřený se solí
a majoránku. Osolte, opepřete, promíchejte
a nechte 15 minut odpočinout.
Z odpočinuté
směsi tvarujte
Když
navlhčenýma
potřebujete
rukama malé
ochutnat knedlíčkovou
kuličky. Vložte
směs
a nechcete jíst játra
je do vroucí
v
syrovém
stavu, odeberte směs
osolené vody
a vařte 10 mina lžičku a uvařte samostatně.
nut.
Hned budete vědět, jestli
Rozdělte
přisolit nebo přidat navíc
na talíře
třeba česnek.
a zalijte vývarem.

Hovězí oháňku přesekněte na několik kusů, pečlivě je omyjte a osušte. Zeleninu
očistěte a nakrájejte na větší kousky. Cibuli neloupejte, pouze rozkrojte na polovinu.
Ve velkém hrnci rozehřejte olivový olej a opečte oháňku a zeleninu dozlatova. Cibuli položte řeznou
stranou dolů a opékejte dotmava. Částečně se tak sníží množství sražených bílkovin a výsledný
vývar bude mít krásně zlatou barvou. Přidejte koření, oloupaný česnek a petrželku. Zalijte vodou a zahřívejte k varu. Ztlumte a nechte vývar pozvolna táhnout asi 4 hodiny. Nezakrývejte poklicí. Případnou
pěnu sbírejte. Na závěr osolte.
Z hotového vývaru seberte většinu tuku a opatrně vyjměte vyvařené maso a zeleninu. Vývar přeceďte přes cedník vyložený plátnem. Díky tomu bude opravdu dokonale čirý. Uvařené maso oberte
a pěkné kousky nakrájejte do vývaru. Vyvařenou zeleninu vyhoďte.
Chcete-li podávat vývar se zeleninou, očistěte a nakrájejte nadrobno novou a uvařte ji doměkka
zvlášť ve dvou naběračkách vývaru.

3
4

FRESH 27

Do ma v kuchyni

MARTINSKÁ HUSA PEČENÁ NA HRUŠKÁCH
Na sv. Martina nesmí chybět husí pečínka. A protože husa je nejlepší tříaž čtyřkilová, pozvěte na nedělní oběd rodinu či přátele a pochutnejte
si společně na tomhle sezonním opeřenci. Hrušky pečením zesládnou
a tvoří příjemný chuťový kontrast k tučnému masu, podobně funguje
i nasládlé červené zelí. A k tomu se samozřejmě hodí nejlépe knedlíky.
Každý má rád jiné, tak připravte rovnou všechny – kynuté houskové,
posvícenské s rohlíkovou mozaikou i šišky s mandlemi.

6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 3½ HODINY
I 4 hrušky I 1 husa (ideálně o váze do 4 kg)
I 2 snítky levandule I 2 lžíce soli I 2 lžíce kmínu

1

4

2

5

3

6

45 MINUT
I
I
I
I
I

750 g červeného hlávkového zelí I 1 červená cibule
2 lžíce sádla I 100 g krupicového cukru
200 ml čerstvého pomerančového džusu
1 svitek skořice I 1 hvězdička badyánu I sůl
1 lžička kmínu I 100 ml suchého červeného vína

1
2

Zelí nakrouhejte najemno. Cibuli
oloupejte a nakrájejte nadrobno.
V hrnci rozehřejte sádlo, vsypte cibuli
a opékejte ji dosklovita. Poprašte ji
cukrem, promíchejte a nechte ho lehce
zkaramelizovat. Zalijte pomerančovým
džusem a nechte přejít varem, až vznikne
hustá šťáva.
Přidejte nakrájené zelí i s kořením,
podlijte vínem a duste pod pokličkou
doměkka, zhruba
25–30 minut.
Uvařené
zelí doVyzkoušejte
chuťte solí
i variantu
a podle
s jablečným džusem.
potřeby
Strouhané jablko
i malým
můžete přidat
množstvím
i do zelí.
octa či
cukru.

3

4

pr

tip

Troubu předehřejte na 180 °C. Hrušky
nakrájejte na čtvrtky a odstraňte jádřinec. Několik kusů vložte huse do břišní dutiny spolu s levandulovou snítkou.
Huse odstřihněte křidýlka a pořádně
ji posolte na povrchu i zevnitř. Na dno
pekáče položte odstřihnutá křidýlka, na ně
dejte husu prsíčky dolů a bohatě posypejte
kmínem. Obložte zbylými hruškami a levandulí. Právě díky nim bude šťáva hustší
a dostane svěžejší chuť. Pak husu podlijte
horkou vodou tak, aby sahala asi do čtvrtiny pekáče. Přiklopte víkem a vložte pekáč
do předehřáté trouby.
Během pečení vidličkou propichujte
tučnější kůži mezi stehny a trupem
a také kolem křídel. Pracujte opatrně, abyste nezasáhli až do masa. Jde o to, uvolnit
pouze sádlo a nechat ho vytékat. Šťáva

6 PORCÍ

im a

by vytékat neměla, ta během pečení musí
zůstat v mase. Až začne být sádlo dobře
vyškvařené, tedy čiré na pohled, začněte ho
odebírat, aby se nepřepalovalo. Nejlépe se
hodí čistá porcelánová nádoba. Pekáč s husou vždy raději vyjměte z trouby a počkejte,
až sádlo přestane vřít. Odeberte sádlo,
podlijte husu horkou vodou a vraťte pekáč
do trouby. Vyškvařeným sádlem husu občas
během pečení přelévejte.
Zhruba po 1 hodině je husa opečená
na hřbetě dozlatova, otočte ji a pokračujte v pečení a sbírání sádla, dokud
nebude hotová. Pečení trvá přibližně 2 až
2,5 hodiny.
Upečenou měkkou husu přesuňte
na mísu a zakryjte alobalem. Z pekáče
seberte zbylé sádlo. Aby bylo dost šťávy,
přilijte do výpeku horkou vodu. Usazeniny
ze dna a stěn odškrábněte do šťávy a nechte chvíli povařit i s hruškami, které se
pekly ve výpeku. Potom šťávu přeceďte.
Husu naporcujte nůžkami na drůbež
a vložte zpět do pekáče. Zalijte dovařenou šťávou a nechte v otevřené troubě
ještě chvíli odpočinout.

ČERVENÉ ZELÍ
S KARAMELIZOVANÝM CUKREM
A ČERSTVÝM POMERANČOVÝM
DŽUSEM

KARLOVARSKÉ ŠIŠKY S MANDLEMI

MARTINSKÝ HOUSKOVÝ KNEDLÍK

POSVÍCENSKÝ KNEDLÍK

4 PORCE

4 PORCE

4 PORCE

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I 4 starší rohlíky I 2 lžíce másla I 550 g hrubé mouky
I 1 vejce I 270 ml mléka I 15 g čerstvého droždí I sůl

PŘÍPRAVA: 45 MINUT
8 rohlíků I 250 ml vlažného mléka I 2 vejce
1 cibule I 1 lžíce másla I 80 g hrubé mouky
1 hrst kudrnaté petrželky I 100 g plátků mandlí
sůl a čerstvě mletý pepř
špetka mletého muškátového oříšku

1

Rohlíky nakrájejte na kostičky a promíchejte s vlažným mlékem a žloutky.
Nechte odležet. Mezitím ušlehejte z bílků
se špetkou soli tuhý sníh.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. V pánvi rozehřejte máslo, vsypte
cibuli, opékejte dozlatova a přesypte
k namočeným rohlíkům. Přisypte mouku,
nadrobno nasekanou petrželku a mandle,
zlehka osolte a opepřete, přidejte muškátový oříšek a rovnoměrně promíchejte.
Zapracujte sníh.
Z těsta tvarujte v navlhčených dlaních
šišky dlouhé zhruba 5 cm. Vařte je
v páře 15–20 minut.

2
3
28 FRESH

PŘÍPRAVA: 1¾ HODINY
270 ml mléka I 15 g čerstvého droždí I 1 vejce I sůl
550 g hrubé mouky I 1 lžička sušeného česneku
špetka strouhaného muškátového oříšku I 4 rohlíky
1 hrst hladkolisté petržele I rozehřáté husí sádlo na potírání

1
2
3

Do vlažného mléka rozdrobte droždí a zamíchejte, aby se rozpustilo. Trvá to zhruba 5 minut. Přidejte vejce a zlehka prošlehejte vidličkou.
Mouku prosejte do mísy, vlijte mléčnou směs,
osolte, přidejte sušený česnek, muškátový oříšek a nasekanou petrželku. Prohněťte vařečkou.
Rohlíky nakrájejte na kostičky, přisypte
k těstu a promíchejte, aby se rovnoměrně
rozptýlily. Mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte
na teplém místě 30–45 minut kynout.
Vykynuté těsto rozdělte na poloviny a z každé vytvarujte v mokrých dlaních šišku. Potřete ji husím sádlem, vraťte do mísy a nechte
na teplém místě kynout ještě 15 minut.
Knedlíky vařte v páře zhruba 20 minut – položte je na pařák nad vroucí vodu a přiklopte.

4
5

PŘÍPRAVA: 1 HODINA

1

Rohlíky nakrájejte na kostičky
a opečte je na másle dozlatova. Vejce
prošlehejte metličkou v mléce. Rozdrobte
do něj droždí a míchejte, až se rozpustí.
Osolte a vmíchejte mouku. Přisypte pečivo a vypracujte vláčné těsto.
Navlhčenýma rukama tvarujte z těsta
kulaté knedlíky o velikosti tenisového míčku. Rozložte je na plech, zakryjte
utěrkou a nechte na teplém místě
20 minut kynout. V hrnci uvařte
3 l osolené vody.
Vykynuté knedlíky vkládejte postupně do vroucí osolené vody a vařte
15 minut na mírném stupni, až vyplavou
na hladinu. Uvařené knedlíky vyjměte
a propíchněte vidličkou, aby z nich odešla pára a nezdrcly se.

2
3

Do ma v kuchyni
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BRYNZÁKY S VYŠKVAŘENOU SLANINOU A CIBULKOU
Velká knedlíková kuchařka
Tradiční a stále oblíbená příloha
masa a omáček kraluje české kuchyni
i v 21. století posedlém štíhlou linií.
Knedlíky tvoří nedílnou součást naší
historie, ale nejen naší, jak ukazuje tahle kuchařka. Přináší klasické
recepty na knedlíky z celého světa,
od Ameriky po Asii, na sladké i slané kousky, přílohové, v hlavní roli
i do polévky. Ukazuje, že knedlíky si
zaslouží zvláštní pozornost a nemusejí být nutně jen nudné a těžké. Tým
Petr Kosiner, Kateřina Bednářová
a Jana Florentýna Zatloukalová ukazuje, že knedlíky si zaslouží zvláštní
pozornost.
30 FRESH

Máte rádi halušky s brynzou, ale od přípravy vás odrazuje strouhání
lepivého těsta? Brynzáky si zamilujete, bramborové těsto s výraznou
brynzovou chutí jednoduše odkrajujete na pařák, a než se uvaří,
vyškvaříte slaninu, opečete cibulku, můžete k ní přidat i plátky česneku
nebo brynzáky podávat s dušeným zelím.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 1 HODINA
I
I
I
I
I
I
I
I
I

500 g brambor
400 g brynzy
1 vejce
60 g jemné krupičky
60 g hrubé mouky
200 g libovější slaniny
2 větší cibule
1–2 lžíce sádla
sůl

1
2

Nejlépe den předem uvařte neoloupané brambory v osolené
vodě doměkka. Slijte je a nechte zchladnout.
Druhý den zchladlé brambory oloupejte a nastrouhejte je najemno. Rozdrobte k nim brynzu, promíchejte, přidejte vejce
a krupičku a propracujte. Pozvolna přisypávejte mouku a vypracujte
hladké těsto. Podle chuti osolte, ale brynza bývá dostatečně slaná.
Z těsta odkrajujte lžící kousky, skládejte je na pařák a vařte
v páře 10–15 minut doměkka.
Mezitím nakrájejte slaninu na kostky a opečte je na pánvi. Cibuli
oloupejte, nakrájejte nadrobno a restujte ji ve vypečeném tuku
dozlatova. Pokud se dostatek tuku nevypeče, přidejte k ní sádlo.
Uvařené brynzáky podávejte přelité vyškvařenou slaninou
s opečenou cibulkou.

3
4
5

Do ma v kuchyni

HRNKOVÉ OVOCNÉ KNEDLÍKY

Geniální způsob, jak připravit ovocné knedlíky bez zdlouhavého a únavného vyvalování těsta
a balení náplně, která chce ven. Použít tak můžete jakékoliv drobné ovoce, nadrobno nakrájená
jablka, zavařeninu nebo třeba mletý mák s povidly a ořechy. Servírování v hrníčku posunulo knedlík
do kategorie hipsterských jídel, která se vyjímají na Instagramu.

2 PORCE

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

1 vejce
špetka soli
140 ml mléka
20 g krupicového cukru
50 g rozpuštěného másla
120 g polohrubé mouky
1 lžička kypřicího prášku
130 g borůvek
máslo na vymazání
hrubá mouka na vysypání

1
2
3
4

Dva hrnky s rovnými stěnami, které vydrží var, důkladně vymažte máslem a vysypejte hrubou moukou
pro snadnější vyklopení hotového knedlíku. Můžete je také vyložit tenkou potravinářskou fólií.
Bílek ušlehejte se špetkou soli na tuhý sníh. Žloutek promíchejte s mlékem, cukrem, rozpuštěným
máslem, moukou a kypřicím práškem. Zlehka zapracujte sníh, až vznikne hladké těsto.
Na dno hrnku dejte trochu těsta, posypte borůvkami, zakryjte těstem a opakujte stejným způsobem,
až hrnek naplníte zhruba ze tří čtvrtin. Poslední vrstvou je těsto. Posypte trochu borůvkami a hrnky
postavte do hrnce.
Do hrnce vlijte vodu do poloviny
výšky hrníčků, přiklopte a vařte 30 minut.

FRESH 31
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ŠKUBÁNKY S MÁKEM A ŠVESTKAMI V RUMU
Úrodu brambor lidé střežili víc než poklad. Od podzimu do jara zajistily cenné vitaminy, zejména vitamin C,
a zabránily tak kurdějím, vypadávání zubů, řídnutí kostí, křivici a především hladu. Škubánky dokazují, jak
jsou brambory variabilní. Stačí je uvařit, zalít vodou, nechat zapařit a škrob v nich se promění v přírodní
lepidlo, které z hlíz vytvoří kaši konzistence těsta. Můžete ji rovnou odkrajovat na talíř do tvaru bochánků
nebo je nechte mírně zchladnout a opečte dozlatova na rozehřátém sádle. Jemné bramborové těsto si skvěle
rozumí s rozvařenými švestkami v rumu a mletým mákem. Důkaz, že tradiční pokrmy mají i v moderní
kuchyni nezastupitelné místo.

4 PORCE

1

I
I
I
I

2

PŘÍPRAVA: 45 MINUT

I
I
I
I

32 FRESH

800 g brambor
200 g hrubé mouky
špetka soli
100 g sušených
vypeckovaných švestek
100 ml tmavého rumu
rozpuštěné máslo k podávání
mletý mák na posypání
moučkový cukr

Brambory oloupejte, nakrájejte a uvařte doměkka
v osolené vodě. Trvá to zhruba 20 minut. Vodu slijte
do hrnečku a ponechte v hrnci vodu zhruba do třetiny
výšky brambor. Podle potřeby můžete vodu přilít zpět.
Brambory s horkou vodou posypte moukou, zatřeste hrncem, aby se brambory obalily moukou,
obráceným koncem vařečky do brambor několikrát
šťouchněte, až se objeví dno. Hrnec přiklopte a nechte
15 minut pařit.
Mezitím zalijte v rendlíku švestky rumem, přilijte
100 ml vody a 10 minut povařte doměkka.
Horkou směs brambor s moukou vymíchejte dohladka. Lžící namočenou v rozpuštěném másle odkrajujte škubánky a dávejte je na talíř.
Škubánky posypte mletým mákem, pocukrujte, přelijte máslem a podávejte s rumovými švestkami.

3
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TYROLSKÉ TAŠTIČKY PLNĚNÉ KYSANÝM ZELÍM
Mnohaleté těsné soužití rakouských Němců a jižanských Italů na svazích Alp se promítá do tyrolské kuchyně.
Působí jednoduše, ale chutná rafinovaně a v každém soustu nabízí bohatství místních kopců, lesů a luk
a dary přírody. Taštičky z těsta podobného nudlovému trochu připomínají ravioly, ale také pirohy či pelmeně.
Zpravidla se plní jihotyrolským špekem, tvarohem se špenátem, bramborami nebo mletým masem, ale vaší
chuti se meze nekladou. Můžete je podávat samotné jako plnohodnotné jídlo nebo je zavařit do polévky.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 1 HODINA
TĚSTO
I 130 g hladké mouky
I 130 g hladké žitné mouky I 1 vejce
I 100 ml vlažné vody I 1 lžíce olivového oleje
I sůl I hladká mouka na pomoučení
NÁPLŇ
I 1 cibule I 100 g špeku I 200 g kysaného zelí
I 1 lžička mletého kmínu I 100 g žervé
I sůl a čerstvě mletý pepř
K PODÁVÁNÍ
I zakysaná smetana I pažitka

1
2
3
4
5

Obě mouky prosejte do mísy, osolte, promíchejte a přilijte vodu a olej. Promíchejte, zapracujte vejce a vypracujte pružné nelepivé hladké těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie
a uložte na 30 minut do chladu.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Špek nakrájejte na kostičky a společně opečte
dozlatova na pánvi. Pokud špek nepustí dostatek tuku, přidejte 1 lžíci oleje nebo sádla.
Zelí nechte okapat v cedníku a pokrájejte ho nahrubo. Vsypte do pánve, dochuťte kmínem
a špetkou soli a 5 minut povařte. Nechte zchladnout a podle potřeby přislaďte. Do zelí vmíchejte žervé, osolte a opepřete. V hrnci uvařte alespoň 3 l osolené vody.
Z odpočinutého těsta vyválejte na lehce pomoučené ploše plát silný 5 mm. Formičkou nebo
větším hrnkem vykrajujte kolečka. Doprostřed dejte 1 lžičku zelné náplně, přeložte přes ni
polovinu těsta, přimáčkněte k sobě okraje a spojte.
Taštičky vařte ve vroucí osolené vodě přibližně 8 minut, až vyplavou na hladinu. Vyjměte je
a podávejte se zakysanou smetanou a nadrobno nasekanou pažitkou.
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Hurá, nas tavovaná kaše!
N E VŠEDN Í PŘ Í L OH Y

NE, NEMYSLÍME SI, ŽE ZVĚTŠIT OBJEM, ZÚROČIT POŘIZOVACÍ NÁKLADY A ZVÝŠIT MNOŽSTVÍ CHUŤOVÝCH
ODSTÍNŮ JE V PŘÍPADĚ BRAMBOROVÉ KAŠE (NEBO ŠŤOUCHANÝCH BRAMBOR) CHYBA NEBO Z NOUZE CTNOST.
PRÁVĚ NAOPAK. A AŽ NAŠE VERZE VYZKOUŠÍTE, DÁTE NÁM ZA PRAVDU.

BLITVA S KRUMPIRAMI

ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY
NA CIBULCE

Aneb mangold s bramborami. Národní chorvatská
zelenina, kterou si při dovolených v této krásné zemi
oblíbili snad všichni našinci, se často podává v téhle
jednoduché kombinaci, i když na talíři zvlášť. Ovšem
vzápětí si strávníci brambory rozmačkají a promíchají
s blitvou, takže tu opět máme krásnou šťouchanici.

Další ze stálic lidové kuchyně, která
byla kdysi běžným týdenním jídlem
či mohla rozmarně zafungovat jako
příloha. Ale luxus to prostě je –
za pár korun i chvil.

2 PORCE

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT

34 FRESH

Lehce vychladlé brambory oloupejte
a nakrájejte na co nejtenčí plátky.
V pánvi rozehřejte olivový olej a orestujte
na něm šalotku a česnek. Pak přidejte
listy mangoldu nebo špenátu, krátce poduste, až zavadnou.
Vsypte plátky brambor, osolte,
zakapejte citronovou šťávou a promíchejte, až se vše prohřeje. Brambory
pak lehce podrťte vidličkou, promíchejte
s mangoldem a podávejte, můžete přímo
v pánvi, v níž se pokrm připravoval.

2

Čeští
milovníci tohoto
pokrmu přišli s dobrým
nápadem – na jaře můžete
místo mangoldu použít
mladé kopřivy nebo
medvědí česnek.

rp i m a t i p

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO MAREK KUČERA ∙ FOODSTYLING MAREK VŠETEČKA

I 6 brambor uvařených ve slupce
I 2 lžíce olivového oleje
I 1 oloupaná šalotka
nakrájená nadrobno
I oloupané a rozetřené
3 stroužky česneku
I 1 miska čerstvých listů mangoldu
(případně špenátu) natrhaných
na kousky
I šťáva z ½ citronu
I sůl

1

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT
I 10 moučnatých brambor I 2 lžíce oleje nebo másla
I 1–2 cibule I 150 g anglické slaniny
I teplé mléko podle potřeby I pažitka I sůl

1

Oloupané a na kostky nakrájené brambory uvařte v mírně osolené vodě. Mezitím
v pánvi rozehřejte olej nebo máslo a osmažte
na něm nadrobno nakrájenou cibuli dozlatohněda. Pak přidejte nadrobno nebo na plátky nakrájenou slaninu a nechte ji vyškvařit.
Uvařené brambory slijte, rozmačkejte je,
promíchejte s teplým mlékem na požadovanou hustotu, přidejte cibulku se slaninou
a pažitku, dobře promíchejte, a je-li třeba,
osolte.

2

Do ma v kuchyni

IRSKÝ COLCANNON

NASTAVOVANÁ KAŠE

Národní pokrm, k němuž se vážou dětské
vzpomínky každého Ira. I vzdálená připomínka
toho, jak brambory držely tuhle zemi nad vodou
a jak tzv. bramborový hladomor kdysi přinutil
velkou část populace k emigraci.

Ano, původně to bylo jídlo chudých, česká
cucina povera. Ale stejně jako italský vzor
i ta je dnes považována za národní poklad.
Uvádíme verzi exponenta a milovníka české
kuchyně Romana Vaňka. Lehce křupavé
krupky vytvoří s hedvábnou kaší úžasný
chuťový, ale i texturální zážitek.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT
I
I
I
I

4 PORCE

1–1,5 kg oloupaných moučných brambor nakrájených na větší kousky
sůl I 5 až 6 lžic másla (plus další k podávání) I 250 ml mléka nebo smetany
3 velké hrsti nadrobno nakrájené kapusty, kadeřávku či jiné zelené listové zeleniny
3 nadrobno nakrájené jarní cibulky včetně zelené části

1
2
3

Brambory v hrnci zalijte studenou vodou tak, aby sahala alespoň 2,5 cm nad ně. Přidejte 2 lžíce soli a uveďte
do varu.
Vařte 15 až 20 minut, až brambory půjdou snadno propíchnout vidličkou. Sceďte je přes cedník.
Hrnec vraťte na plotnu na středně vysoký stupeň. Rozehřejte v něm máslo a pak vsypte nakrájenou kapustu.
Smažte 3 až 4 minuty nebo až zavadne a pustí trochu šťávy.
Pak přidejte cibulku a smažte ještě minutu.
Vlijte mléko nebo smetanu, vsypte okapané brambory,
snižte na střední stupeň a vidličkou
nebo mačkadlem brambory rozmačkejte a promíchejte s kapustou. Je-li třeba, osolte. ColColcannon
cannon můžete rozprostřít
je považován
na mísu a doprostřed dát
za luxusní jídlo, nikoliv
hrudku másla nebo dejte
kousek másla na každou
pokrm chudých. V Irsku se dnes
porci. Až se teplem rozněkdy část brambor nahrazuje
pustí, každý si ji ještě
pastinákem, přidává se nadrobno
vmíchá do brambor.

4

p ri m a t i p

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT
I 500 g oloupaných brambor (moučné, typ B nebo C) I sůl a pepř
I 300 g krupek (lámanky) I 50 g másla I 150 ml smetany ke šlehání
I 2 stroužky česneku I lístky čerstvé majoránky (nebo sušené rozemnuté)

1

Brambory uvařte v osolené vodě doměkka. Pak
je slijte a rozmačkejte nebo prolisujte do čistého
kastrolu. Mezitím uvařte krupky podle návodu na obalu doměkka.
Máslo rozehřejte v kastrůlku a dejte stranou. V jiném kastrůlku uveďte smetanu k varu a odstavte.
Kastrol s bramborami dejte na nejnižší možný stupeň a k bramborám pečlivě po částech zašlehejte
horké máslo a pak smetanu. Kaši osolte, je-li třeba.
Ke krupkám vmíchejte prolisovaný česnek, nakrájenou majoránku, sůl a pepř, a nakonec je promíchejte s bramborovou kaší. Pokud by byla příliš hustá,
zřeďte ji trochou mléka.

2
3
4

nakrájená vyškvařená slanina,
pažitka apod. – vlastně je to pak
spíš celé jídlo. Na den sv.
Patrika je povinné.
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Ruská kuchyně
P O STSOV ĚTSK Á GA ST R ONOM I E

ŘÍŠI, KTERÁ SE ROZKLÁDALA OD EVROPY PO ASII, JSME SI
ZVYKLI NAZÝVAT RUSKEM, BYŤ SE V NÍ SDRUŽOVALA ŘADA
ZEMÍ A NÁRODNOSTÍ, DNES UŽ OPĚT SAMOSTATNÝCH. JEJICH
SKVĚLÉ KUCHYNĚ OVŠEM OBOHATILY A OVLIVNILY PŮVODNÍ
RUSKOU (A SOVĚTSKOU) KUCHYNI NATOLIK, ŽE V NÍ MNOHÉ
SPECIALITY VLASTNĚ ZŮSTALY NA VĚČNÉ ČASY. PODÍVEJME
SE TEDY JAK NA TAMNÍ KLASIKU, TAK NA POLOŽKY, KTERÉ
SE DO JEJÍHO MENU PŘISTĚHOVALY ODJINUD.

RUSKO

GRUZIE
ÁZERBÁJDŽÁN

ARMÉNIE
36 FRESH

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

UKRAJINA

Do ma v kuchyni

Ázerbájdžánský plov
Plov, pilaf či pilav je jídlo plynule
procházející hranicemi celé
Střední Asie, což také znamená
bezpočet nejrůznějších receptů,
ovšem s několika neměnnými
parametry. Toto rýžové jídlo je
pokládáno za vysloveně slavnostní,
v Ázerbájdžánu se bez něj neobejde
žádná svatba. Charakterizuje ho
kombinace slaných a sladkých
chutí i tenká rýžová vrstvička ze
dna nádoby, která je ozdobou plovu
a speciální pochoutkou.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 2 HODINY
I 750 g jehněčího krku nebo plecka nakrájeného na kostičky
I 350 g cibule nakrájené na plátky I 75 g rozinek
I 75 g předem namočených sušených švestek
I 75 g sušených meruněk I sůl a čerstvě mletý pepř
RÝŽE
I 450 g dlouhozrnné rýže I 100 g hladké mouky
I ½ lžičky jemné soli I 2 lehce ušlehaná vejce
I 150 g přepuštěného másla I velká špetka nitek šafránu
I 1 lžička mletého římského kmínu

1

Maso opláchněte, ale neosušte ho. Vložte ho
do velké suché pánve, hojně osolte a opepřete
a pod pokličkou duste na velmi nízkém stupni asi
1½ hodiny – mělo by se udusit ve vlastní šťávě
a prakticky rozpadat.
V téhle chvíli k němu přidejte cibuli a na nízkém
stupni za občasného promíchávání smažte 20
až 30 minut, až cibule zkaramelizuje. Pak vsypte
sušené ovoce a přilijte trochu vody, je-li směs příliš
suchá, a přikryté duste ještě 30 minut.
Mezitím uvařte rýži. Uveďte do varu vodu
ve velkém hrnci. Vsypte rýži, osolte, důkladně
promíchejte a vařte 5 minut, aby byla jen poloměkká. Sceďte ji a rozestřete na plech, kde ji nechte trochu vychladnout.
Připravte si rýžovou vrstvičku, gazmach.
Promíchejte mouku, sůl a vejce, přidejte
100 g rýže a opět promíchejte.
Vypláchněte hrnec od vaření rýže. Dejte
do něj 25 g přepuštěného másla a vlijte směs
na gazmach, kterou rozestřete stěrkou nebo
rukou potřenou trochou oleje. Opékejte asi
1 minutu, až se trochu přichytí. Ke zbylému máslu
přidejte šafrán a římský kmín a dejte stranou.
Do hrnce na připečenou vrstvičku vsypte zbylou předvařenou rýži. Rukojetí vařečky do ní
udělejte otvory a vlijte ochucené máslo. Hrnec
přikryjte pevně těsnící pokličkou a tu ještě obalte
namočenou a vyždímanou utěrkou, aby neunikala
žádná pára. Rýži vařte na co nejnižším stupni
asi 45 minut, po 30 minutách zkontrolujte, jak je
na tom.
Rýži přesuňte na velký talíř nebo tác (plov je
„komunální“ jídlo), opatrně odloupněte křupavou vrstvičku ze dna, nalámejte ji nebo nakrájejte
na kousky a rozložte na rýži. Obložte masem
a ovocem a zakapejte šťávou.

2
3

4
5
6
7

ÁZERBÁJDŽÁN

Už jméno samo vyvolává vůni Orientu. Země na západním břehu Kaspického
moře svou úrodností fascinovala už starořecké dějepisce. Pod ochranou kavkazského masivu se rozprostírá úrodná planina (najdeme tu prý až 4 500 rostlinných druhů). Ve starověku tudy procházela Hedvábná stezka a karavany sem
kromě hedvábí přinášely koření, exotické ovoce a rýži, což tu vše brzy zdomácnělo. V 7. století se země poarabštila a to sebou přineslo i řadu kulinárních vlivů
(jako je plov v bezpočtu variant včetně sladkých), které dnes vytvářejí kaleidoskop ázerbájdžánské kuchyně vonící šafránem, ovocem, čerstvými bylinkami
i grilovanými rybami. Léto se neobejde bez pestrých zeleninových jídel, často
grilovaných, a salátů, jejichž typickou přísadou jsou granátová semínka. K nejoblíbenější zelenině patří lilek – objevuje se i v léčivé specialitě guratva, pikantní
chuťovce s kousky lilku, jablek a kdoulí povařených v cukrovém sirupu a dochucených vinným octem. Typickým produktem jsou i jedlé kaštany (přidávají
se do tamní verze zelných závitků) a také olivy (z poloostrova Abseron), kde se
z nich lisuje i olej. Výjimečným produktem je i šafrán, k dalším používaným kořením patří pepř, římský kmín, skořice, koriandr, hřebíček, kardamom, anýz a navinulý sumach (škumpa) a také řada bylinek včetně estragonu, kopru, tymiánu,
majoránky a bazalky. Maso (hovězí, jehněčí a drůbeží) se často griluje. Sladkosti
jsou typicky orientální (baklava, halva), nejoblíbenějším nápojem je čaj, ale pěstuje (a pije) se i kvalitní místní víno. Ázerbájdžán je také producentem skvělého
„ruského“ kaviáru a za Sovětů byla země i svazovým dodavatelem soli.
FRESH 37
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tip

prima

Aby
se těsto dobře
zpracovávalo a kynulo,
mají mít všechny ingredience
pokojovou teplotu – vyndejte
je tedy případně z ledničky
nejméně hodinu před
zpracováváním.

Zelné pirohy
Pirohy a pirožky jsou pro ruskou
kuchyni totéž, co pro pohádky
Mrazík a Nastěnka. Základ
z kynutého těsta může být naplněn
prakticky čímkoliv od tvarohu
po rybu a je možné mu dodat
i jakýkoliv tvar. Existují pirohy
kulaté, otevřené i s „pokličkou“,
umně zabalené i prostě jen
přeložené. Pro velké pirohy je
pak typické i krásné zdobení
připomínající lidové kroje a výšivky.

10 MENŠÍCH PIROHŮ
PŘÍPRAVA: 2 HODINY + KYNUTÍ

TĚSTO
I 40 g čerstvého droždí I 250 ml mléka
I 2 lžičky krupicového cukru I 2 žloutky
I 125 g másla I špetka soli I 500 g hladké mouky
NÁPLŇ
I 1 kg bílého zelí nakrájeného na jemné
nudličky nebo nakrouhaného I 45 g másla
I 4 natvrdo uvařená vejce nakrájená nadrobno
I po 2–3 lžících nakrájené petrželky a kopru
I špetka soli a pepře
I 2 rozšlehaná vejce na potření

1

Droždí rozdrobte do 7 lžic vlažného
mléka, vmíchejte cukr a přikryté nechte na teplém místě vzejít asi 15 minut.
Do mísy prosejte polovinu mouky, vlijte
vzešlé droždí a promíchejte. Mísu přikryjte
a nechte na teplém místě těsto kynout asi
1 hodinu, až zhruba zdvojnásobí objem.
Žloutky utřete s máslem do pěny, přidejte špetku soli a zbylé mléko a umíchejte na hladkou směs. Spojte s vykynutým těstem, navrch prosejte zbylou mouku
a dobře ji zapracujte. Vyklopte na pomoučněnou plochu a propracujte nelepivé pevné
těsto. Vraťte ho do mísy a přikryté nechte
ještě 1 až 2 hodiny kynout.
Na náplň vsypte nakrájené zelí do kastrolu s rozehřátým máslem a za častého
promíchávání na středním stupni restujte,
až zelí trochu zezlátne. Vsypte k němu
nakrájená vejce, bylinky, osolte ho a opepřete. Nechte trochu vychladnout.
Vykynuté těsto rozválejte na pomoučněné ploše na výšku asi 1 cm a rozkrájejte na 10 obdélníků. Naplňte je a přeložte.
Na 1 velký piroh odkrojte z těsta malou
část na ozdobu. Doprostřed těsta dejte připravenou náplň a ze všech stran ji
obalte těstem do podoby obdélníkového
balíčku. Ze zbylého těsta vytvořte ozdoby
(například copánky, kytičky, lístky apod.)
a přilepte je navrch pomocí rozšlehaného
žloutku. Pirohy potřete rozšlehaným vejcem, povrch propíchejte vidličkou a nechte
asi 15 až 20 minut stát. Mezitím předehřejte troubu na 200–220 °C. Vložte do trouby
a pečte 30 až 40 minut, až těsto zezlátne.

2
3

4
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Pelmeně

Do ma v kuchyni

Mnoho národů (i bývalého
Sovětského svazu) se
může pyšnit lahodnými
taštičkami z jemného
nudlového těsta s velkou
škálou náplní, ale asi žádné
tak nesymbolizují národní
kuchyni jako ruské pelmeně.
Přestože se dnes vyrábějí
průmyslově a „pelmeňárny“
se i u nás množí jako houby
po dešti, domácí příprava je
bezkonkurenční.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT
TĚSTO
I 350 g hladké mouky I 1 vejce I ½ lžičky soli
I zakysaná smetana a rozehřáté máslo k podávání
NÁPLŇ
I 500 g mletého masa
(ideálně míchaného, případně s drůbežím)
I 1–2 cibule nakrájené nadrobno I sůl a pepř
I 2 stroužky česneku nakrájené nadrobno

1

2
3

4

a tip

Tato
náplň je jen jedna
z mnoha možných. Pelmeně
lze plnit podušenými houbami,
uvařenými rozmačkanými
bramborami se smetanou,
mletým rybím masem,
podušeným zelím…

prim

Na těsto promíchejte všechny přísady s asi 125 ml vody na hladké
pevné těsto. Nechte ho 20 až 30 minut
odpočívat.
Mezitím promíchejte všechny přísady na náplň.
Odpočaté těsto vyválejte na co
nejtenčí placku a tvořítkem
o průměru 8 cm vykrajujte kolečka.
Doprostřed dejte lžičku náplně, zabalte do těsta a okraje dobře stiskněte
k sobě. Náplň můžete také dát k jedné
straně kolečka, přehnout ho a okraje
ozdobně stočit nebo vytvořit podlouhlé balíčky – důležité je, aby bylo
těsto v okrajích pevně spojené a náplň nemohla vytékat. Dejte vařit vodu
v hrnci a mírně ji osolte.
Pelmeně vkládejte do mírně vroucí vody a vařte asi 5 minut. Jakmile vyplavou na povrch, jsou hotové.
Vyjměte je děrovanou naběračkou
a podávejte zakapané rozpuštěným
máslem a se zakysanou smetanou.

RUSKO

I současná ruská federace sdružuje na 125 národností a společenství s vlastními tradicemi. Snídá-li dnes moderní moskevská
rodina třeba croissanty s kávou, Čukčové u Beringova moře nejspíš povečeřeli sušenou rybu a syrová tulení játra. Škála vlivů
i nejrůznějších národních kuchyní pak ovlivňovala ruskou gastronomii od nepaměti. Prosté venkovské kaše, domácí mléčné
výrobky i stálice v podobě brambor, cibule a zelí pak vyvažovali od 19. století francouzští šéfkuchaři šlechty i samotných carů
a careven luxusními pokrmy (artyčoky, lanýže, želví maso...). Porobené a přidružené národy od Baltu až po Dálný východ pak
také odedávna přispívaly svou troškou do mlýna. Tradiční ruská pohostinnost, obrovská škála kvalitních produktů, velkorysost
i hrdost na tradice se odráží i dnes v pestrých a víc než bohatých tabulích od předkrmů (zakuski) po nápadité polévky, luxusní
pečeně, lidové moučníky i složité cukrářské výtvory. To vše doplněno dary lesů, řek i oceánů, často zcela výjimečnými (nekonečná škála houbových pokrmů, kaviár, kamčatští krabi) se stalo základem opravdu bohatýrské kuchyně silně ovlivňované
i náboženskými tradicemi.
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Kuře v mléce na česneku
po gruzínsku s chačapuri

Jednoduché, přímočaré a přitom mimořádně razantní jídlo vychází
z faktu, že ostrost česneku mléko zjemní, ale na oplátku získá
na síle. Maso je nádherně šťavnaté a vzniklá šťáva bezkonkurenční.
Chlebové placky se sýrovou náplní označované jako chačapuri
se proslavily daleko za hranicemi Gruzie, kde jsou pokládány
za národní pokrm/přílohu, bez níž se neobejde žádná prostá ani
slavnostní tabule. Mívají více podob, prakticky se dá říct, že každá
domácnost má svůj recept, často se pečou z kynutého těsta, ale
výjimkou není ani toto lehké jogurtové v podobě lodičky doplněné
vejcem. Pochází z kraje Adzaharia a nazývá se ačaruli.

GRUZIE

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I
I
I
I
I
I

1 kuře o váze cca 1,7 kg rozdělené na porce
2 lžíce rostlinného oleje, například slunečnicového
2 lžíce másla
8–10 stroužků česneku
250 ml plnotučného mléka
sůl a čerstvě mletý pepř

Gruzínci sami sebe pokládají za šťastný národ a nic je netěší víc než tuto skutečnost často a dlouho oslavovat. Mají čím –
od subtropického pobřeží Černého moře po stále zasněžené vrcholky Kavkazu jim příroda poskytuje to nejlepší. Nekonečná
škála ovoce a zeleniny, milované vlašské ořechy, skvělé mléčné výrobky i kvalitní maso všeho druhu tvoří základ mimořádně
lahodné a pestré kuchyně. Ochucují ji především bylinky od pískavice (řeckého sena) po bazalku, mátu a ikonickou směs
chmeli-suneli (nejčastěji stejná množství mletého šafránu, pískavice a koriandru) či sirup z granátových jablek. Osvěžující
polévky a omáčky se často podávají studené. Země bývala mj. označovaná za „otáčivé dveře“ mezi Východem a Západem
a nikde to není vidět lépe než na množství potravin na tržištích, která jsou výkladní skříní jak místní, tak přeshraniční produkce a jejichž návštěva je skutečným zážitkem. Z bezpočtu specialit jmenujme alespoň ovocnou (švestkovou či špendlíkovou)
omáčku tkemali, mírně pikantní adžiku, ořechovo-granátovou omáčku, satsivi (vařené a pečené kuřecí nebo krůtí maso podávané nastudeno s hustou pikantní omáčkou z vlašských ořechů s česnekem), nezbytný domácí jogurt matsoni a sýr sulguni…
A zapomínat nesmíme ani na víno, vždyť Gruzie je považována dokonce za kolébku vinařství. Absolutní specialitou jsou ořechy
(vlašské nebo lískové) navlékané na nit a obalené v hutné hmotě ze zahuštěné hroznové šťávy a usušené (čurčkela a žanžuka).
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CHAČAPURI
I 250 ml plnotučného bílého jogurtu
(ideálně domácího gruzínského matsoni)
I 1 vejce
I ¼ lžičky kypřicího prášku
I 450–500 g hladké mouky
(světlé, celozrnné nebo ve směsi)
I sůl
NÁPLŇ
I 500 g sýra, ideálně domácího gruzínského sulguni
sýra nebo půl napůl mozzarelly a krémového sýra
I 1 vejce + případně 4 vejce navrch
I 50 g másla
I sůl
I přepuštěné máslo na potírání nebo smažení

1
2

7

3

8

Troubu předehřejte na 200 °C. Kousky
kuřete opláchněte, osušte, potřete olejem, lehce osolte a opepřete.
Velkou pánev rozehřejte, vlijte do ní
olej a nechte rozehřát na střední teplotu. Vkládejte kousky kuřete a opékejte je
z obou stran – asi 10 minut z jedné strany,
pak asi 5 minut ze strany druhé.
Opečené kousky přesuňte do zapékací
formy, vložte do trouby a nepřikryté pečte 25 až 30 minut, až bude maso
propečené. Pak formu vyndejte a nechte
maso chvíli odpočívat. Mezitím pokrájejte
a pak rozetřete oloupané stroužky česneku
na pastu.
Máslo a případně trochu šťávy z pečení
masa rozehřejte v kastrůlku, přidejte
česnek a chvíli smažte. Vlijte mléko, uveďte
do varu a za stálého míchání povařte
2 minuty.
Kuře ve formě přelijte mlékem s česnekem a vše ještě 5 minut zapékejte.
Zpracujte suroviny na chačapuri – těsto
má být lehké, ale nelepivé. Nechte ho
asi půl hodiny odpočívat.

4
5
6

Mezitím připravte náplň. Sulguni nebo
mozzarellu nastrouhejte, mozzarellu
promíchejte s krémovým sýrem a dál jedním
vejcem a máslem, až vznikne hutnější lepkavá směs. Je-li třeba, osolte ji, ale mějte
na paměti slanost sýra/sýrů, a pak rozdělte
na čtyři díly.
Odpočaté těsto rovněž rozdělte na čtyři
díly a rozválejte je na placky o průměru
cca 20 cm. Doprostřed placky dejte náplň
a okraje těsta vytáhněte a ve dvou rozích
spojte tak, aby vznikly jakési lodičky (náplň
bude uprostřed vykukovat.
Chcete-li placky smažit, opatrně je
poněkud zploštěte a po jedné osmažte
v pánvi na rozehřátém másle. Teprve po
osmažení opatrně vyklepněte navrch náplně čerstvé vejce – bílek částečně ztuhne
zbytkovým teplem, zatímco žloutek zůstane
polotekutý. Lodičky můžete také upéct
v troubě předehřáté na 200 °C, trvá to asi
15 minut. Pak na náplň vyklepněte vejce
a vraťte ještě na asi 5 minut do trouby, aby
vejce ztuhlo.

9
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Golubci

Tady je těžké určit národnost, plněné zelné či kapustové listy si přivlastňuje Moskva i Kyjev. Uvedený
recept má prý moldavský přízvuk – inu mírumilovná anexe, ale ponechme tyhle holoubky Ukrajině.

12 ZÁVITKŮ

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU

1

I
I
I
I
I
I
I
I

2
3
4

2 lžíce slunečnicového oleje I 1 velká cibule nakrájená nadrobno
1 oškrábaná a nastrouhaná mrkev I 1 lžička krupicového cukru
1 lžíce rajčatového pyré I 1 čerstvý bobkový list
400 g konzervovaných krájených rajčat I 400 ml vody
1 malá kapusta, oddělte 12 pěkných listů I 250 g mletého vepřového masa
250 g mletého hovězího masa I tmavý celozrnný chléb k podávání
160 g dlouhozrnné rýže, 5 minut ji předvařte a pak sceďte
sůl a čerstvě mletý pepř

prima ti

p
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Golubci
se často
podávají i posypané
čerstvým koprem
a se zakysanou
smetanou.

Nejprve připravte omáčku. Olej rozehřejte v silnostěnném kastrolu.
Smažte na něm polovinu cibule a všechnu mrkev asi 5 až 10 minut
doměkka. Přidejte cukr a rajčatové pyré a smažte ještě 1 minutu, pak
přidejte bobkový list, rajčata a vodu. Omáčku dobře osolte a opepřete.
Listy kapusty spařte 2 minuty ve vroucí osolené vodě, pak je propláchněte studenou a nechte dobře okapat.
V misce promíchejte oba druhy masa, předvařenou rýži, sůl, pepř
a zbylou cibuli. Do středu každého listu dejte vrchovatou lžíci náplně a list sbalte do závitku.
Švem dolů vložte do kastrolu na omáčku těsně vedle sebe, aby se
listy nerozbalovaly. Na nízkém stupni vařte přikryté asi 45 minut.

Do ma v kuchyni

Ukrajinská houbová polévka s pohankou
Tak tohle je přímo esence pořádné lidové stravy a také něco, co by dostalo všechny body
za zdravé jídlo. Je to trochu jiná houbovka, než jsme zvyklí, ale tím lépe. Rozšiřme si obzory.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT + PŘÍPRAVA VÝVARU
I
I
I
I
I

2 oloupané velké brambory nakrájené na kostičky I 100 g pohanky
1½ lžíce slunečnicového oleje, pokud možno za studena lisovaného
1 nakrájená cibule I 1 oškrábaná a nastrouhaná mrkev I 20 g másla
50 g očištěných lesních hub nakrájených na plátky I sůl a pepř
zakysaná smetana a nasucho opečený žitný chléb,
případně čerstvé bylinky k podávání
VÝVAR
I 50 g předem namočených sušených hub, nejlépe hříbků
I 1 oloupaná cibule vcelku I 1 bobkový list

1

Namočené houby přeceďte přes jemné sítko, abyste je zbavili usazeného písku a případných nečistot, a čistou tekutinu uchovejte. Houby propláchněte, scezenou tekutinu a celou cibuli zalijte v hrnci 2,5 litry studené
vody, uveďte do varu a pak na mírném stupni vařte 15 minut. Podle chuti
osolte, opepřete, přidejte brambory a pohanku a vařte ještě 15 minut.
Mezitím rozehřejte v pánvi 1 lžící oleje a na středně nízkém stupni
smažte cibuli 5 minut. Přidejte mrkev a smažte dalších 5 minut za častého promíchávání.
Cibuli s mrkví přidejte do polévky. V pánvi rozehřejte máslo na středně vysokém stupni a přidejte zbylý slunečnicový olej. Vsypte houby
a smažte je 5 až 7 minut dozlatova, pak je přidejte do polévky.
Polévku podávejte se zakysanou smetanou a opečeným chlebem, podle chuti posypanou bylinkami.

2
3
4

UKRAJINA

Obilnice a také cukřenka Ruska si dávno vydobyla samostatnost, přesto je mezi ukrajinskou a ruskou kuchyní často kladeno
rovnítko. Ano, jsou si podobné, ale rozhodně nejsou stejné, stejně jako ukrajinština není ruština… Kuchyni charakterizuje zemitá bytelnost a láska k domácím produktům, které jsou vynikající kvality také díky mírným zimám a dlouhým horkým létům.
Skvělý je ukrajinský (nerafinovaný) slunečnicový olej, mléčné výrobky, jako je zakysaná smetana či tvaroh, Ukrajinci jsou velcí
milovníci a znalci hub, ale mají velmi rádi i zeleninu (také šťovík a lilky) včetně nakládané a bylinky v čele s koprem. Vše také
rádi pěstují. Milují maso. Protiváhou k ruským pelmením jsou tu obdobné vareniky.
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Arménská „pizza“ lahmadžo
Pouliční pochoutka, která se díky arménské diaspoře
začíná stávat populární po celém světě. Tradičně se
sází do pece, ale poslouží i hodně rozpálená trouba.

6 PIZZ

PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT
TĚSTO
I 250 g hladké mouky
I 20 g čerstvého droždí
I 1 lžička soli
NÁPLŇ
I 4 jarní cibulky nakrájené nadrobno
I 2 červené cibule nakrájené nadrobno
I 1 svazek petržele nakrájené nadrobno
I 2 rajčata nakrájená na kostičky
I 2 dlouhé zelené papriky
nakrájené na kostičky
I 250 g mletého masa
I 2 lžíce olivového oleje
I sůl a čerstvě mletý pepř
I špetka mletého římského kmínu
a pálivé papriky
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1

Mouku, droždí a sůl promíchejte se 125 ml vody.
Nechte těsto kynout 30 minut
na teplém místě a pak přidejte
dalších 125 ml vody. Těsto
důkladně prohněťte s trochou
mouky a nechte znovu 30 minut kynout. Troubu předehřejte na nejvyšší stupeň (250 °C).
Promíchejte všechny přísady na náplň. Těsto znovu prohněťte, rozdělte na
6 dílů, vyválejte každý na co
nejtenčí placku a bohatě pokryjte náplní až k okrajům.
Vložte do trouby a pečte
10 až 15 minut, až bude
těsto křupavé a náplň propečená.

2
3
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ARMÉNIE

Leží mezi Gruzií, Ázerbájdžánem, Íránem a Tureckem a dominuje jí zasněžený vrcholek Araratu, kde prý údajně přistála
archa Noemova… Arménci, historicky těžce zkoušený národ, sami nazývají svou zemi Kamennou – většina jí leží v nadmořské
výšce nad 1000 metrů. Přesto zde potoky a řeky vytvářejí četná údolí s úrodnými svahy a louky alpínského typu jsou pokryté
spoustou bylinek. Chladné dlouhé zimy, krátké vlhké jaro a výrazně horké a suché léto ovlivňují zemědělskou produkci země,
jejíž kuchyně se opírá především o zrniny, mléčné produkty, obzvlášť zakysané (proslulý je ovčí jogurt matsun), a má ve velké
oblibě maso. To ovšem patří k vzácnějším pochoutkám a často se nahrazuje luštěninovými jídly. Vrcholným kouskem masové
kuchyně je sušená hovězí svíčková v bylinkovo-kořeněné krustě, bastoorma, a zploštělá, rovněž sušená hovězí klobása sužúk
jemně aromatizovaná mj. skořicí. Brambory, řepu a zelí sem vneslo především sovětské období, škálu zeleniny doplňují lilky,
papriky, rajčata, okurky a také okra. Kromě čerstvého ovoce proslavilo Arménii ovoce sušené a kandované, někdy používané
i v kombinaci s masem (jehněčí na sušených meruňkách). Sladkosti pak prozrazují silný vliv arabské a turecké kuchyně a typická je i velká obliba pití kávy, obvykle připravované v nádobce seršijev (typu džezvy – pozor, Arménci jsou ovšem i v kuchyni
velmi citliví na jakékoliv srovnávání především s Tureckem a jejich těžce vydobytá svébytnost je pro ně vším. I s kávou se
údajně seznámili dřív než Turci.). Pěstuje se tu i víno, ale jméno si získal především arménský koňak a také malovýrobní pálenky z nejrůznějšího ovoce a plodů, například moruší. Specialitou je pálenka z plodů dřínu.

Salát z červené řepy a brambor
Ruská i ukrajinská kuchyně milují červenou řepu – kde
by bez ní byl mytický boršč? Tohle je ale hodně zajímavý,
vtipný a svižný salátek pro chladnější dny vylepšený
moderní přípravou.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT
I 2 lžíce slunečnicového oleje
I 500 g oloupané čerstvé červené řepy
nakrájené na 5mm kostičky
I 300 g oloupaných brambor nakrájených
na 5mm kostičky
I 50 g mraženého hrášku spařeného
ve vroucí vodě a propláchnutého
studenou vodou
I ½ červené cibule nakrájené
na jemné kostičky
I 1 velká kyselá okurka
nakrájená na drobné kostičky
I 2 lžíce kvalitního (zastudena lisovaného)
slunečnicového oleje
I vločková sůl a čerstvě mletý pepř

1

Troubu předehřejte
na 180 °C. Olejem zakapejte kostičky řepy a brambor,
rozestřete je na plech, dobře
osolte a opepřete a pečte
40 minut, až začnou trochu
karamelizovat.
Řepu a brambory nechte
vychladnout, pak je promíchejte se zbylými přísadami,
případně dochuťte solí a pepřem a podávejte.

2
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Nejen na neděli
OKOU Z LUJ ÍC Í DEZ E RT Y

TRADICI DEZERTU PO NEDĚLNÍM OBĚDĚ ZNÁME Z OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY, ALE NEJSPÍŠ JE MNOHEM
STARŠÍ. SLADKOU TEČKU PŘECI MILUJÍ VŠICHNI, TAK PROČ SE OMEZOVAT JEN NA VÍKEND? VŮNĚ LINOUCÍ
SE Z TROUBY ZAPLŇUJE PROSTOR A OBJÍMÁ RODINU DO SLADKÉ NÁRUČE. INSPIRUJTE SE BLOGERKOU
BÁROU ALIAS MÁMA PEČE DOMA A JEJÍMI OBLÍBENÝMI MOUČNÍKY, KTERÉ ZVLÁDNE KAŽDÝ.

Třešňová bublanina

Vláčnou buchtu plnou ovoce asi není nutné představovat, ale přemýšleli jste už někdy o tom, jak získala svůj
název? Podle Příručního slovníku jazyka českého z roku 1935, do kterého se dostaly běžně používaná slova
od roku 1911, se jméno bublanina odvozuje od slova bublat, neboť zapečením ovoce v těstě vznikne dojem, že
moučník bublá. Abyste tohoto efektu docílili, vyšlehejte vejce s cukrem do husté pěny a postupně přidávejte
zbylé suroviny. Míchejte jen tak, aby se spojily, nepřešlehejte těsto. Ovoce můžete zlehka obalit v mouce, aby
nepropadlo až na dno, ale pokud jste těsto dobře prošlehali, mělo by ho udržet.
PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I
I
I
I
I

400 g třešní I 2 vejce I 220 g krupicového cukru
250 ml mléka I 140 ml slunečnicového oleje
360 g polohrubé mouky I 1 sáček kypřicího prášku
1 sáček vanilkového cukru I máslo na vymazání
mouka na vysypání I moučkový cukr na posypání

1
2
3

Koláčovou formu nebo pekáč vymažte máslem a vysypte moukou. Třešně odstopkujte, omyjte a nechte okapat v cedníku. Pokud chcete, můžete je vypeckovat. Troubu předehřejte na 180 °C.
Vejce šlehejte s cukrem asi 5 minut do husté pěny. Postupně zašlehávejte mléko, olej, mouku s kypřicím práškem a vanilkový cukr.
Těsto vlijte do připravené formy, posypte ovocem a pečte 30–45 minut
dozlatova. Upečenou bublaninu nechte zchladnout a podle chuti ji pocukrujte.

PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A KRISTINA ZÁBRODSKÁ

1 KOLÁČ / 15 KOUSKŮ

Mramorová bábovka

Klasika všech klasik. Ale kdy jste si ji upekli naposledy? Důvěrně známá jídla se občas propadnou do zapomnění, ale stačí jediné sousto, aby se opět vrátily na piedestal. Mramorová
bábovka okouzluje svojí kakaovou kresbou i nadýchaným těstem. O libou vůni se postará
rum, dáváte-li přednost šťavnatějším bábovkám, doplňte ho citronovou kůrou a šťávou.

1 BÁBOVKA

PŘÍPRAVA: 1½ HODINY
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

180 g másla
250 g moučkového cukru
3 vejce
špetka soli
125 ml mléka
40 ml rumu
300 g polohrubé mouky
½ sáčku kypřicího prášku
30 g kakaa holandského typu
máslo na vymazání formy
hrubá mouka na vysypání formy
moučkový cukr na poprášení

1
2
3
4
5
6

Všechny suroviny vytáhněte z lednice alespoň 1 hodinu před pečením.
Formu na bábovku pečlivě vymažte máslem a vysypte moukou. Máslo prošlehejte s cukrem a zašlehejte žloutky. Šlehejte 10–15 minut, až
vznikne hustá nadýchaná pěna. Z bílků ušlehejte se špetkou soli tuhý sníh.
Troubu předehřejte na 180 °C. Do máslové žloutkové pěny vmíchejte
mléko a rum. Prosejte navrch mouku, promíchejte ji s kypřicím práškem
a zapracujte do těsta. Postupně přimíchejte sníh.
Odeberte třetinu těsta do mísy a promíchejte
ho s kakaem.
Do připravené formy vlijte polovinu světlého těsta, zalijte
kakaovým těstem a zakryjte zbylým světlým těstem. Pomocí špejle zlehka promíchejte všechny vrstvy – kreslete jí kruh nebo vlnku.
Pečte v předehřáté troubě 45–50 minut, až těsto zezlátne. Bábovku vytáhněte, nechte 5–10 minut zchladnout a opatrně vyklopte. Nechte zcela
zchladnout a podle chuti pocukrujte.

Te ď va ř í c h e f
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Kynuté rohlíčky babičky Vandy

Spojení kynutého těsta s jablky a ořechy je nezvyklé, ale silně návykové. Nadýchané těsto
se šťavnatou náplní, která křupe, blaží každým soustem. Jablka zaměňte příště za hrušky
nebo švestky a pak je doplňte mandlemi. Rohlíčky můžete plnit i povidly, tvarohem, mákem
nebo ořechovou nádivkou. Perfektní svačina, která potěší i k snídani a ve školní lavici.

ZHRUBA 24 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: 1 HODINA + KYNUTÍ 2 HODINY
TĚSTO
I 65 ml mléka I 25 g čerstvého droždí
I 30 g moučkového cukru I 250 g hladké mouky
I 100 g změklého másla I 1 vejce
I hladká mouka na poprášení
I moučkový cukr na poprášení
NÁPLŇ
I 2 jablka I 1 sáček skořicového cukru
(nebo 2 lžíce krupicového cukru
s 1 lžičkou mleté skořice)
I 3 lžíce krupicového cukru
I 1–2 hrsti mletých vlašských ořechů

1
2

Mléko zahřejte, aby bylo vlažné. Odstavte, rozdrobte do něj droždí, promíchejte
s 1 lžící moučkového cukru a nechte 10–15 minut vzejít kvásek.
Do mísy prosejte mouku, rozkrájejte navrch máslo a promněte v prstech na drobenku. Přidejte zbylý cukr, vejce a kvásek a hněťte těsto v kuchyňském robotu
s nástavcem hnětací hák nebo měchačkou zhruba 7 minut, až se začne odlepovat
od stěn i vařečky. Mísu zakryjte potravinářskou fólií a uložte na 2 hodiny do lednice
kynout.
Mezitím připravte náplň. Jablka oloupejte, zbavte jádřince a nastrouhejte nahrubo. Vymačkejte z nich vodu a dejte je do rendlíku se skořicovým a krupicovým
cukrem a ořechy. Občas promíchejte a duste doměkka.
Troubu rozehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto
vytáhněte z lednice, odkrojte zhruba třetinu a vyválejte ji na pomoučené ploše
do kruhu silného 5 mm. Rozkrojte ho na osminy. Každý trojúhelník naplňte 1 lžičkou
náplně a od širšího konce zatočte. Konce lehce zahněte do tvaru rohlíčku.
Rohlíčky skládejte na plech a pečte zhruba 12–15 minut dorůžova. Po vychladnutí
je posypte moučkovým cukrem.

3
4
5
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Perfektního
kruhu z těsta docílíte
tak, že těsto vyválíte na plát,
doprostřed položíte talíř, objedete
ho nožem, přebytečné těsto odříznete
a přidáte ke zbylému těstu. Kruh
rozkrájíte na čtvrtiny a každou
na polovinu, tím získáte osm
stejných trojúhelníků.
48 FRESH
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Tvarožník

Česká odpověď na americký cheesecake. V údivu nad hedvábně jemným dortíčkem trochu zapadla silná tradice tvarohových dezertů v české kuchyni. Tvaroh se používal nejen jako náplň do buchet a koláčů, ale i jako základ dortů, mazance, beránka i bábovky. Tvarožník konzistencí trochu připomíná brownies, jemné těsto vyniká
nakyslostí smetany a skvěle chutná s čerstvým ovocem a šlehačkou.

1 PEKÁČ (30 X 20 CM) /
20 KOUSKŮ

1

3

I
I
I
I
I
I

2

4

PŘÍPRAVA: 1½ HODINY + VYKAPÁNÍ PŘES NOC
1 kg tučného tvarohu (ve vaničce)
250 g změklého másla I 6 vajec
230 g moučkového cukru I 10 g vanilkového cukru
30 g bramborového škrobu
150 ml zakysané smetany (18 %)
máslo na vymazání I moučkový cukr na poprášení

Ideálně večer předem nechte vykapat tvaroh. Vložte ho do sítka nebo
do cedníku vyloženého utěrkou nad hrnec
nebo dřez a nechte vykapat přebytečnou
tekutinu.
Ve větší míse šlehejte máslo 7 minut,
po jednom přidávejte žloutky střídavě
s 1 lžící moučkového cukru. Zašlehejte
vše do hladké husté pěny. Snižte otáčky
mixéru a zapracujte okapaný tvaroh. Vmíchejte vanilkový cukr, bramborový škrob
a zakysanou smetanu a rovnoměrně prošlehejte.

Troubu předehřejte na 170 °C, pekáček vymažte máslem. Bílky vyšlehejte na tuhý sníh a zlehka ho přimíchejte
do tvarohového těsta.
Vlijte ho do připraveného pekáče,
uhlaďte povrch a pečte v předehřáté
troubě 1 hodinu, až zpevní. Troubu neotvírejte, jen ji vypněte a po 30 minutách
pootevřete. Dvířka zajistěte třeba vařečkou a nechte tvarožník zcela vychladnout
v troubě.
Tvarožník podle chuti pocukrujte a podávejte.

5
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Máslové loupáčky

Loupák s kakaem vás okamžitě přenese do dětství. Také jste ho snídávali? Postupem let loupáky vytlačily makovky, koláčky, croissanty a mřížky
z plundrového těsta, které překypují náplní a různými tvary. Pokud se vám
stýská po nekomplikované chuti loupáku, jemném těstě, které parádně nasákne kakao, upečte si ho. Vlastnoručně stočený bude stejně nejlepší!

12 KOUSKŮ

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
+ KYNUTÍ 1½ HODINY
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

500 g hladké mouky
80 g krupicového cukru
špetka soli
100 ml mléka
180 ml vody
21 g čerstvého droždí
30 g másla
1 vejce na potření
mák na posypání
hladká mouka na podsypání

1

Do mísy prosejte mouku, promíchejte ji s 25 g cukru
a solí a uprostřed udělejte důlek. Mléko ohřejte s vodou,
aby bylo vlažné, a vlijte do připraveného důlku. Přisypte
zbylý cukr, rozdrobte navrch droždí, posypte 1 lžící mouky
a lehce droždí rozmíchejte na kaši. Nechte vzejít kvásek,
trvá to zhruba 10–15 minut.
Mezitím rozehřejte máslo. Přilijte ho k vzešlému droždí
a uhněťte hladké nelepivé těsto, v robotu s nástavcem
hnětací hák to trvá zhruba 5 minut, ručně asi 10 minut.
Mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte 1 hodinu kynout, až
těsto zdvojnásobí svůj objem.
Vykynuté těsto vyklopte na mírně pomoučenou plochu
a rozdělte ho na 12 kousků. Každý rozválejte do oválu
dlouhého 20–25 cm a zabalte od delší strany do tvaru rohlíčku. Jemně stočte špičky do středu a loupáky skládejte
na plech vyložený pečicím papírem. Zakryjte je čistou utěrkou a nechte ještě 30 minut kynout.
Troubu předehřejte na 200 °C. Vejce prošlehejte vidličkou a potřete jím vykynuté loupáky. Posypte je mákem
a pečte v rozehřáté troubě 20–25 minut dozlatova.

2
3

4
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Moje nejsladší
vz pomínky
Barbora Gorecká
Blogerka Bára pracuje jako zdravotní sestra a vychovává s manželem dvě děti. Od roku 2016 se
o své neotřelé recepty převážně
ze sezonních surovin dělí na blogu Máma peče doma. Letos v létě
dopsala svoji první kuchařku
plnou sladkostí – 77 receptů od
jara do Vánoc. Tradiční i inovativní
dobroty vypadají nádherně a jejich chuť vás vrátí do dětství, když
babička po obědě položila na stůl
upečenou buchtu.
Mamapecedoma.com

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU PRIMA FRESH
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Objednejte magazín Prima FRESH ještě dnes
a získáte kaviárovou chytrou nano masku
od Českého kaviáru v hodnotě 499 Kč.

Novinka v portfoliu značky CZECH CAVIAR je určena pro nadstandardní péči. Kombinace kaviárového extraktu s chytrým
nanovlákenným systémem do pleti dopraví vysoce koncentrovanou dávku až třiceti živin s preventivními i korektivními účinky.
Kaviárová maska využívá čistý a koncentrovaný extrakt z jiker, který obsahuje kompletní buněčnou výživu. Více na ceskykaviar.cz

Dostanete 4 čísla Prima FRESH, v každém z nich najdete více
než 70 lákavých receptů a časopis Vám přijde až do schránky.
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.

Podzi m ní sezo na

Chutně proti chřipce
P O Z D R AV Z I N D I E

ZÁZVOR, SKOŘICE, CHILLI PAPRIČKY, ČESNEK, KARDAMOM, PEPŘ A KURKUMA PROHŘÍVAJÍ
ORGANISMUS, POSILUJÍ IMUNITU A ODHÁNĚJÍ NACHLAZENÍ UŽ PŘI NEPATRNÉM NÁZNAKU. SVOJE
SÍLY SPOJUJÍ VE VĚTŠINĚ INDICKÝCH POKRMŮ, KTERÉ PŘIPRAVÍTE DOMA PŘEKVAPIVĚ SNADNO.
INDICKÁ KUCHYNĚ PATŘÍ DÍKY VELKÉ OBLIBĚ LUŠTĚNIN, ZELENINY A LÉČIVÝCH SMĚSÍ KOŘENÍ MEZI
JEDNU Z NEJZDRAVĚJŠÍCH. VOŇAVÉ HŘEJIVÉ JÍDLO POHLADÍ I PO DUŠI.

TAPIOKOVÝ PUDINK

Tapioka způsobila před lety evropským gurmánům velké překvapení. Pudink lze uvařit i bez
mléka a vajec? Co je to za kouzelnou přísadu? Tapioka je škrob získaný z kořene manioku jedlého, který roste hojně v Asii, ale pochází z tropické Ameriky. Zde ho pěstovali původní obyvatelé už před čtyřmi tisíci lety a cenili si ho zejména pro vysokou výživnost. Tapioka je přirozeně
bezlepková a kuličky lze použít i jako zavářku do polévek, k zahuštění omáček nebo přípravě
krémů. Pudink z kokosového mléka vám dopřeje zasloužený odpočinek a dodá vám energii.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 20 MINUT + NAMOČENÍ PŘES NOC
PUDINK
I ½ hrnku tapiokových perel
I 400 ml kokosového mléka
I 250 ml vlažné vody
I 1–2 lžíce agávového sirupu (nebo třtinového cukru či medu)
K PODÁVÁNÍ
I čokoláda
I ovoce
I ovocné pyré
I ovocný kompot

1

Tapioku nasypte
do hrnce, zalijte mlékem a vodou, oslaďte,
promíchejte a nechte
několik hodin nebo přes
noc odležet. Tapioka nabobtná a zprůhlední.
Tapioku zahřívejte
i s tekutinou pozvolna k varu. Za stálého
míchání vařte 10 minut
do zhoustnutí. Míchejte
odspodu, tapioka hodně
želíruje a lepí se.
Houstnoucí pudink
rozlijte do připravených sklenic. Chladnutím
tapioka lehce zhoustne,
nevařte ji proto zcela
do zhoustnutí.
Podávejte s ovocem, strouhanou
čokoládou, čokoládovou
polevou nebo oříšky. Pudink chutná skvěle teplý
i studený.

3

4
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KUŘECÍ KOKOSOVÉ KORMA KARI (KORMA CURRY)

Kousky kuřecího masa v jemné kokosové omáčce patří k méně pikantním, sladším typům kari. Spolu s máslovým kuřetem tvoří nejoblíbenější dvojici kari, kterou má na lístku snad každá indická restaurace. Korma znamená maso či zelenina v krémové omáčce. Jakmile si osvojíte princip, můžete korma kari variovat přidáním
zeleniny či ostřejšího koření.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 1 HODINA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 velká bílá cibule
2 lžíce ghí nebo rostlinného oleje
2–3 chilli papričky
1 lžička česnekovo-zázvorové pasty
1 lžička mletého koření garam masala
1 lžička mletého římského kmínu
1 menší lžička mleté kurkumy
sůl
400 g kuřecích prsou
1 velké rajče
400 ml kokosového mléka
1 hrst čerstvého koriandru

1

Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. V hrnci rozehřejte ghí nebo olej, vsypte chilli papričky a opékejte, až se rozvoní. Přisypte cibuli, a jakmile zesklovatí, vmíchejte pastu a za stálého míchání restujte asi 30 vteřin. Přidejte všechno mleté koření a opékejte na středním stupni za občasného promíchání
zhruba 5 minut. Podle chuti osolte. Mezitím nakrájejte maso na 2cm kostky.
Maso vsypte k voňavému základu, zvyšte mírně teplotu a restujte ho ze všech stran. Rajče nakrájejte na kostičky, přimíchejte k opečenému masu a duste 10 minut.
Přilijte kokosové mléko a podle potřeby ho nařeďte trochou vody tak, aby maso bylo ponořené. Přiklopte, ztlumte teplotu a vařte asi 30 minut, až maso změkne a tuk se začne oddělovat od omáčky.
Odklopte a nechte odpařit případnou vodu.
Kari můžete zlehka rozmixovat ponorným mixérem – vyjměte maso a pak polovinu kari rozmixujte
a promíchejte ji se zbylým kari a masem. Posypte nasekaným koriandrem a podávejte.

2
3
4
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PANÝR SE ZELENÝM HRÁŠKEM (MATAR PANEER)

Báječná příležitost, kdy panýr ukáže, co umí. Opečte ho dokřupava a pak povařte s nasládlým hráškem v krémové omáčce z kokosového mléka s voňavým kořením. Směs garam masala si můžete koupit už hotovou nebo si ji namíchejte z jednotlivých druhů koření. Kurkuma se postará o zářivou barvu,
hrášek přivolá jaro bez ohledu na sezonu.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I
I
I
I
I

Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Polovinu ghí rozehřejte v hrnci, vsypte římský
kmín a chilli papričky a opékejte zhruba 30 vteřin, až se koření rozvoní. Přidejte pastu,
promíchávejte 30 vteřin a přisypte cibuli. Opékejte dosklovita.
Mezitím pokrájejte čerstvá rajčata na kostičky. K cibuli vsypte kešu ořechy a rajčata,
osolte, vmíchejte kurkumu a garam masalu, přiklopte poklicí a duste 30 minut na nízkém stupni. Podle potřeby podlijte zlehka vodou.
Hotové kari rozmixujte ponorným mixérem dohladka. Vmíchejte kokosové mléko, zlehka oslaďte, podle potřeby přilijte trochu vody a duste pod pokličkou ještě 30 minut.
Panýr nakrájejte na 2cm kostky. V čisté pánvi rozehřejte zbylé ghí a panýr opečte ze
všech stran dozlatova. Vyjměte a přesuňte na papírovou utěrku, která odsaje přebytečný tuk. Do volné pánve vsypte hrášek a promíchávejte na vyšším stupni 1–2 minuty, až
změkne.
Hrášek i panýr vsypte do kokosové omáčky a podávejte.

5

prima tip
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I
I
I

1 velká bílá cibule I 4 lžíce másla ghí
1 lžička celého římského kmínu
1–2 chilli papričky
1 lžička česnekovo-zázvorové pasty
400 g konzervovaných krájených rajčat
nebo 2 střední rajčata
1 hrst kešu ořechů I 1 menší lžička mleté kurkumy
1 lžička mletého koření garam masala
250 ml kokosového mléka
1 menší lžička krupicového cukru I sůl
300 g sýra panýr I 150 g mraženého hrášku

1
2
3
4

54 FRESH

Máte-li
raději pikantnější
chuť, naložte panýr
předem do kořeněného
oleje. Nebo vynechte opékání
panýru i hrášku a rovnou
je vmíchejte do hotové
omáčky.

Podzi m ní sezo na

POLÉVKA Z ČERVENÉ ČOČKY
Pokud jste dosud červenou čočku vynechávali, protože vás čočka nadýmá,
drobné oranžové luštěniny bez obav pozvěte do kuchyně. Červená čočka se prodává už loupaná, takže se rychle uvaří
a je dobře stravitelná. Změkne za 15 minut a téměř okamžitě se promění v kaši,
proto se skvěle hodí jako příloha nebo
polévka. Přidejte k ní zeleninu, kyselejší
rajčata, řízný česnek a voňavou směs
koření garam masala a vykouzlíte hustou výživnou večeři nebo oběd.

Valijah Klásová:

Život s chutí kari,
kari s chutí života

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 30 MINUT
I
I
I
I

1 velká mrkev I 1cm kousek čerstvého zázvoru I 1 bílá cibule
400 g konzervovaných rajčat nebo 5 středních rajčat I 6 stroužků česneku
2 lžíce rostlinného oleje I 1 lžička mleté směsi koření garam masala
150 g červené čočky I 800 ml zeleninového vývaru nebo vody I sůl a čerstvě mletý pepř

1
2

Mrkev oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Zázvor oloupejte a nastrouhejte. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Rajčata nakrájejte
na kostičky. Česnek oloupejte.
V hrnci rozehřejte olej, vsypte cibuli a opékejte ji dozlatova. Vmíchejte koření garam masala, restujte 30 vteřin, přidejte rajčata a krátce
poduste. Čočku propláchněte a přisypte k rajčatům. Přidejte mrkev, prolisovaný česnek, zázvor a mletý pepř. Zalijte zeleninovým vývarem nebo
vodou a vařte doměkka, trvá to asi 15 minut.
Podle chuti osolte, rozmixujte dohladka ponorným mixérem,
povařte 2 minuty a dochuťte kořením garam masala.

Osobní román s pečlivě
vybranými a ozkoušenými
recepty na různé druhy kari
a oblíbené indické a pákistánské pokrmy přečtete jedním
dechem. Autorka s netypicky
českým jménem se narodila v Písku, přestěhovala se
do Prahy a po letech v korporátní sféře se rozhodla otevřít
obchod s indickým kořením.
Setkání s pákistánským
obchodníkem s kořením jí
naprosto změnilo život. Společně s autorkou se naučíte
připravovat od základu nejen
kari, ale i další zeleninové pokrmy, drobné lahůdky i sladké
dobroty.
Vydává nakladatelství
Esence.

3

FRESH 55

Podzi m ní sezo na

PAKORY

Smažené pokrmy milují všechny národy bez ohledu na podnebí. Šťavnatá zelenina v křupavém obalu
oblaží chuťové pohárky, které volají po přídavku. V Indii se pakory připravují zejména v chladnějších
dnech a často na ně narazíte v pouličních stáncích. Někde se přidávají do kari místo masa či zeleniny,
poslouží i jako nápadité párty občerstvení. Do pakor se hodí jakákoliv zelenina, i ta mírně ovadlejší,
brambory, sýr nebo krevety. Zkrátka cokoliv, co najdete v lednici.

4 PORCE

1

TĚSTÍČKO
I 6 lžic cizrnové mouky I špetka soli I špetka zeleného chilli koření I 50–100 ml vody
I špetka mleté kurkumy I špetka mletého římského kmínu I špetka mletého koriandru
PAKORA
I 300 g sýra panýr I rostlinný olej na smažení
I 300 g zeleniny podle chuti – zelená kapie, červená cibule, cuketa, květák, brokolice
K PODÁVÁNÍ
I čatní I rajta I zeleninový salát I pečivo

2
3
4

PŘÍPRAVA: 1 HODINA

56 FRESH

Sýr nakrájejte na 5mm plátky nebo 1cm kostičky. Zeleninu
nakrájejte na menší kousky – brambory nebo květák na tenké
plátky, cibuli oloupejte a nakrájejte na silnější plátky, brokolici rozdělte na menší růžičky.
Mouku promíchejte se solí a kořením a metličkou postupně
zašlehávejte vodu, aby vzniklo hustší těstíčko.
V hrnci rozehřejte 4cm vrstvu oleje. Sýr a zeleninu vkládejte
postupně do těstíčka a smažte v oleji dozlatova. Osmažené
kousky vyjměte na savý papír a nechte vsáknout přebytečný tuk.
Podávejte teplé s čatní a rajtou nebo zeleninovým salátem
a pečivem.

Podzi m ní sezo na

BRAMBORY S KVĚTÁKEM (ALOO GHOBI)

Známá dvojka se pořádnou porcí česneku a voňavou směsí indického koření promění v nevšední
pokrm, který si budete chtít dávat znovu a znovu.
Květák totiž nepůsobí mdle, ale v husté zeleninové
omáčce vyniká jeho křupavost a zároveň měkkost.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I
I
I
I
I

1 velká cibule I 2 rajčata I 2 stroužky česneku I sůl I 2 lžíce másla ghí
2cm kousek čerstvého zázvoru I 1 lžička celého římského kmínu
1 lžička celé černuchy seté I 1 sušená chilli paprička I 1 lžička mleté kurkumy
1 lžička mleté směsi koření garam masala I 1 lžička mletého koriandru
1 květák I 400 g brambor I bílý jogurt k podávání I čerstvý koriandr k podávání

1
2

Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Rajčata rozmixujte
na pastu. Česnek oloupejte a utřete se špetkou soli najemno.
Zázvor oloupejte a nastrouhejte najemno.
V hrnci rozehřejte ghí a opékejte římský kmín a černuchu, až
se rozvoní. Přisypte cibuli, ztlumte teplotu na nízkou a opékejte za občasného míchání 5 minut. Přidejte chilli papričku,
strouhaný zázvor a utřený česnek. Promíchejte, restujte 30 vteřin, přidejte zbylé mleté koření a rajčata a osolte. Přilijte 100 ml
vody, promíchejte, přiklopte a vařte 30 minut.
Květák rozeberte na menší růžičky. Brambory oloupejte
a nakrájejte na kostky. Omáčku můžete rozmixovat nahrubo
ponorným mixérem nebo ponechat. Vmíchejte do ní brambory
a květák a přilijte vodu tak, aby zelenina byla z poloviny ponořená. Vařte zhruba 30 minut, až brambory i květák změknou. Nechte vyvařit případnou tekutinu tak, aby byl pokrm spíše sušší.
Podávejte s bílým jogurtem posypané nasekaným
koriandrem.

3
DOMÁCÍ SÝR PANÝR (PANEER)

4

Co na panýru Indové vidí? Nemá žádnou chuť a obsahuje jen mléko a ocet. Je přece spousta lepších
sýrů… Jenže panýr se skvěle griluje a peče, protože
netaje, ale zachovává si pevnou strukturu. Pečením
se jeho chuť zvýrazní. V indické kuchyni často nahrazuje maso. Hodí se do omáček i na špízy, ale připravíte z něj i jemné krémové pomazánky, opékané
placičky nebo sladké dezerty. Panýr můžete ochutit
kořením nebo ho marinovat a následně opékat.

300 G PANÝRU (2–4 PORCE)
PŘÍPRAVA: 15 MINUT + ODLEŽENÍ

1
2

V dostatečně velkém hrnci pomalu zahřejte mléko.
Hlídejte, ať nepřekypí přes okraje. Včas snižte teplotu
a mléko povařte 2 minuty.
Do vroucího mléka přidávejte po malých dávkách ocet. Syrovátka se ihned začne oddělovat. Promíchávejte a po třech
minutách slijte přes cedník vystlaný mušelínem nebo plátýnkem
(ideální jsou dětské látkové pleny).
Zachycené hrudky propláchněte proudem vlažné vody
a do plátýnka pevně zabalte. Látku utáhněte a několikrát
vyždímejte. Položte na obrácený cedník nebo jiný podklad, který
propouští vodu, a zabalený panýr zatěžkejte. Nechte pomalu odtéct zbylou tekutinu. Panýr ztuhne do konzistence, kdy je možné
ho krájet a dále upravovat.

3

tip
a
m

Garam
masala patří mezi
klasické indické koření. Někdy
se mu také říká indické koření pěti
vůní. Římský kmín a koriandr doplňuje
kardamom, hřebíček, muškátový oříšek
a skořice. Každá rodina si zpravidla
míchá svou směs garam masala sama,
můžete to také zkusit nebo si
kupte už hotovou.

pri

I 2 l tučného mléka I 2–3 lžíce octa

FRESH 57

Do ma v kuchyni

58 FRESH

Do ma v kuchyni

FRESH 59

Do ma v kuchyni

Jednou ranou
ÚSP OR A NÁ D OBÍ I ČA S U

DOKONALE PROPEČENÉ KŘEHKÉ MASO, VÝTEČNÁ ŠŤÁVA A LECKDY I PŘÍLOHA, KTEROU NEMUSÍTE
PŘIPRAVOVAT ZVLÁŠŤ, TO JE VÝHRA, KTEROU UVÍTÁ KAŽDÝ. PEČÍNKY S PŘIDANOU HODNOTOU
(NĚKTERÉ JSOU HOTOVÉ RYCHLE, JINÉ VYŽADUJÍ VÍC ČASU, ALE NE NÁMAHY) JSOU PROSTĚ
OZDOBOU PODZIMU I PÝCHOU KAŽDÉ KUCHYNĚ – UŽIJTE SI JE!

prima

POMALU PEČENÉ VEPŘOVÉ PO KUBÁNSKU
Možná by si to málokdo pomyslel, ale vepřové je kubánské národní maso. Údajně byla divoká prasátka
pečená v jámách vyložených rozžhavenými kameny středobodem kuchyně původních obyvatel ostrova.
Typická marináda/omáčka mojo ho povznese na manu z tropického ráje!

6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: CCA 7 HODIN + MARINOVÁNÍ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1,5–2 kg vepřového ramínka bez kostí
125 ml pomerančové šťávy
125 ml limetové šťávy
1 lžíce nastrouhané pomerančové kůry
1 lžíce nastrouhané limetové kůry
1 lžíce římského kmínu
8 rozdrcených stroužků česneku
125 ml olivového oleje
1 hrst lístků čerstvého oregana a máty
sůl a čerstvě mletý pepř

1
2

Maso položte do velkého pekáče a důkladně ho osolte a opepřete.
Do misky dejte pomerančovou
a limetovou šťávu a kůru, římský kmín,
česnek a olej. Promíchejte a rozdělte na dvě
poloviny.
Jednou částí marinády zalijte maso
a čistýma rukama ji do něj vmasírujte
ze všech stran. Zakryjte alobalem a nechte
marinovat nejméně dvě hodiny, případně
přes noc.
Troubu předehřejte na 140 °C. Vložte do ní pekáč s (přikrytým) masem
a pečte 3 hodiny. Pak sundejte alobal a tep-

lotu trouby zvyšte na 160 °C. Naběračkou
přelijte maso vypečenou šťávou a za občasného přelévání pečte ještě 2 až 3 hodiny.
Maso musí být tak měkké, aby se jeho vlákna dala oddělovat vidličkou.
Maso vyndejte z trouby a nechte ho
15 minut odpočívat. Mezitím připravte
mojo: listy bylinek nasekejte nahrubo, dejte
je do velké mísy, zašlehejte zbylou marinádu
a několik lžic vypečené šťávy z masa. Osolte a opepřete.
Maso buď nakrájejte, nebo natrhejte
a rozložte na velký talíř, omáčku mojo
podávejte zvlášť.

3

5

4

6

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO MAREK KUČERA ∙ FOODSTYLING MAREK VŠETEČKA

tip

Chcete-li
dodržet kubánskou
notu, podávejte maso se
směsí uvařené rýže promíchané
s uvařenými tmavými fazolemi
a případně s opečenými
zeleninovými banány
plantains.

HOVĚZÍ PEČENĚ PO ANGLICKU

Do ma v kuchyni

Anglická kuchyně se, alespoň
do nástupu Jamieho Olivera
a dalších, u nás nepyšnila zrovna dobrou pověstí, ale není to
tak docela zasloužené. Britové
vynikají například nejen v konzumaci, ale také v chovu a kvalitě hovězího masa. Typická
britská neděle by se bez hovězí
„pot roast“ prostě neobešla –
její výhodou je i to, že se peče
zároveň s přílohou. (Trochu tady
vidíme, díky vínu, francouzský
vliv a za tím rozmarýnem cítíme
závan Itálie.) Dlouhé pečení –
vše si můžete připravit už den
předem – skvěle prospěje chuti.
A to chceme taky. We too!

6–8 PORCÍ

PŘÍPRAVA: CCA 3 HODINY
I 1,5–2 kg hovězí pečínky, ideálně hrudí či krk,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ale může být i třeba tzv. váleček či falešná
svíčková, vyhněte se ale zadnímu masu
2 lžičky soli
1 lžička mletého černého pepře
2 lžíce rostlinného oleje
6 rozetřených stroužků česneku
100–200 ml těžšího červeného vína
500 ml hovězího nebo drůbežího vývaru
případně 1–2 lžíce worcesterské
nebo sójové omáčky
2 velké bílé cibule nakrájené na větší kousky
500 g karotek
500 g očištěných malých nových brambor,
ideálně červených, a nakrájených na kousky
1 snítka čerstvého rozmarýnu

1

Troubu předehřejte na 180 °C. Velký
silnostěnný, ideálně litinový kastrol postavte bez pokličky na sporák na vysoký
stupeň. Maso ze všech stran osolte a opepřete, do kastrolu vlijte trochu oleje, a jakmile se rozehřeje, opečte na něm ze všech
stran maso, aby se zatáhlo a chytilo trochu
barvu, 3 až 4 minuty z každé strany.
Maso vyndejte a dejte stranou třeba
na talíř. Do kastrolu vsypte česnek
a smažte ho asi 1 minutu – pozor, aby se
nespálil. Vlijte víno a vývar a odvařte přípečky, pak do kastrolu vraťte maso.
Zalijte worcesterskou omáčkou
a okolo masa rozmístěte kousky
cibule, nakrájené karotky a brambory.
Navrch položte snítku rozmarýnu, kastrol
přikryjte a vložte do trouby.
Pečte 3 hodiny, až se maso bude
pod vidličkou rozpadat na vlákna.
Zeleninu s bramborami podle chuti osolte a opepřete a podávejte k masu.

2

a tip

4

Pokud
nechcete
přidávat víno,
zvyšte množství vývaru
nebo použijte čistou
hroznovou šťávu.

prim

3

Do ma v kuchyni

PIKANTNÍ KUŘE VE ŠPANĚLSKÉM STYLU
Chorizo, olivy, uzená paprika, česnek, bylinky, rajčata… dneska bude vaše kuře i o víkendu
na Berounce mluvit španělsky. A naučí se to dost rychle!

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU + MARINOVÁNÍ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4 kuřecí stehna s kostí a kůží I 1 lžička soli
1 lžička čerstvě nadrceného černého pepře
1 lžička mleté nejlépe španělské uzené papriky
1 lžíce olivového oleje I cca 500 ml kuřecího vývaru
½ velké cibule nakrájené na plátky
4–6 rozdrcených stroužků česneku
200 g choriza nakrájeného na plátky a ty pak na čtvrtiny
1 lžíce sherry octa nebo vinného octa
200 g nakládané červené papriky (kapie)
nakrájené nadrobno
400 g konzervovaných loupaných celých rajčat
1–2 lžíce čerstvě nakrájeného rozmarýnu
+ případně celé snítky na ozdobu
1 hrst vypeckovaných oliv (různé druhy)
případně čerstvá drobná rajčata a citronová šťáva k zakapání

ip

prima

t

Pokud
zvolíte metodu
dušení pod pokličkou,
nebude mít kuře tak křupavou
kůrčičku. Můžete ho ale vyndat
a na plechu dát na pár minut
pod rozehřátý gril v troubě,
abyste dosáhli příslušného
efektu.

62 FRESH

1

Kuře dobře osolte, opepřete a poprašte paprikou. Nechte přikryté stát asi
30 minut v pokojové teplotě. (Případně
ho takto nechte marinovat přes noc
v ledničce.)
Rozehřejte silnostěnnou vysokou
pánev, která se dá dát do trouby, na
středním stupni. Vlijte do ní olej, a až se
také rozehřeje, zprudka opečte kuře ze
všech stran, asi po 5 minutách. Vyndejte
ho a dejte stranou.
Do pánve vsypte cibuli, česnek a chorizo a smažte, až cibule zesklovatí, asi
5 minut. Přípečky odvařte sherry octem
a dobře je odškrabejte ode dna pánve.
Přidejte papriku, rajčata, rozmarýn,
olivy a vývar, promíchejte, povařte

2
3

4

asi 5 minut, aby směs zhoustla, a pak
do ní vložte kuře. V této chvíli můžete
přidat i čerstvá rajčata. Teď buď přikryjte
pokličkou a duste při střední teplotě asi
30 až 45 minut, nebo bez pokličky vložte
do trouby předehřáté na 180 °C, asi na
30 minut. Vpichem do nejsilnější části
vyzkoušejte, jestli je maso propečené
(šťáva nemá být narůžovělá, ale čirá).
Podávejte případně zakapané
citronovou šťávou (krásně oživí
chuť), s rýží, bramborami, polentou či
těstovinami. Chcete-li, ozdobte ještě
snítkou rozmarýnu dokřupava osmaženou na troše olivového oleje (ten využijte
k dalšímu vaření nebo si do něj namáčejte čerstvý chléb).

5

Do ma v kuchyni

KRŮTÍ PLÁTEK S CHLEBOVOU NÁDIVKOU
Američané si podzimní Den díkůvzdání
ani Vánoce nedovedou představit bez
pečené krůty, resp. krocana s tzv. chlebovou nádivkou – ta ovšem připomíná
spíš slanou žemlovku, peče se zvlášť
a je vynikající. Inspirovali jsme se a přizpůsobili toto ikonické jídlo domácím
poměrům za použití tzv. vrchního plátku, což je rozkrojené a vykostěné krůtí
stehno, báječně univerzální, šťavnaté
maso, ideální na pečení.

4–6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I 1 svrchní krůtí plátek (vykostěné stehno) – váha se může
pohybovat od cca ¾ do cca 1,2 kg I rostlinný olej
I několik plátků anglické slaniny
I případně kousek másla na zjemnění

BYLINKOVÁ SMĚS
I sušená bazalka, oregano, granulovaný sušený česnek
a cibule, sůl, pepř, olivový olej na spojení
NÁDIVKA
I 6 lžic másla + na vytření formy I 2 lehce ušlehaná vejce
I 2 středně velké řapíky celeru nakrájené nadrobno
I 1 středně velká cibule nakrájená nadrobno
I 1 hrst najemno nasekané petrželky I sůl a pepř
I 1 lžička sušené šalvěje I 1 lžička sušeného tymiánu
I ½ lžičky sušené majoránky I cca 800 ml drůbežího vývaru
I 1 malý bochník bílého chleba nepříliš hutného,
den předem nakrájeného na menší kostky

1

Troubu předehřejte na 180 °C. Maso rychle
opláchněte, důkladně osušte, svažte do válečku
a potřete bylinkovou směsí (konzistence lepivější
drobenky, poměr jednotlivých surovin můžete upravovat podle vlastní chuti, případně použít jiné bylinky). Poklaďte plátky slaniny, vložte do pekáče, zakapejte olejem, pekáč přikryjte (stačí alobal) a maso
pečte ¾ až 1 hodinu, až bude měkké. Do trouby
dejte dvě mřížky nebo plochý plech tak, abyste
do ní mohli dát ještě formu s nádivkou.
Během pečení občas maso potřete vypečenou šťávou, na závěr ho chvíli pečte odkryté,
aby na povrchu zezlátlo. Na závěr můžete do šťávy přidat kousek másla, zjemní ji.
Mezitím připravte nádivku. Máslo rozehřejte ve velké pánvi nebo plochém kastrolu
na středně vysokém stupni. Osmažte na něm
celer a cibuli, až zvláční, asi 8 až 10 minut, občas
promíchejte. Vmíchejte bylinky a smažte ještě asi
1 minutu, pak směs vsypte do velké mísy.
Přidejte kostky chleba, vývar, vejce, osolte,
opepřete a stěrkou důkladně promíchejte,
aby byla směs stejnorodá. Přesuňte ji do vymazané formy, přikryjte alobalem a vložte do trouby
ke krůtě. Pečte 25 minut, pak sundejte alobal
a pečte ještě 25 až 30 minut, až bude nádivka
na povrchu zlatá a křupavá. Nádivku i maso nechte před podáváním asi 10 minut odpočinout
a pak podávejte krájené na řezy, případně se zavařenými brusinkami.

2
3

a

Americký
krocan s nádivkou
by se neobešel ještě bez
dalších příloh, obvykle jsou to
brambory v nějaké úpravě a zejména
brusinková omáčka. Chuť brusinek
s jemným krůtím masem skvěle
ladí, určitě tuhle kombinaci
vyzkoušejte!

prim

4

tip
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Do ma v kuchyni

prim

Cassoulet
či, chcete-li, kasulet se
dá připravit mnohem rychleji pomocí
zkratek, jako jsou konzervované fazole nebo
jiné luštěniny, anglická slanina apod., ovšem
z Castelnadaury by vás asi vyhnali holí, kdyby se to
dozvěděli. Vzhledem k tomu, že většinu práce za vás vykoná
trouba, není třeba se přípravy obávat. Jídlo je lepší připravené
den předem. Ani nad nasoleným bůčkem si nemusíte zoufat,
snadno ho totiž připravíte doma. Vezměte hezký kousek bůčku
bez kůže a kostí, důkladně ho potřete směsí mořské soli
a hnědého cukru (v poměru 5 : 1) a nejlépe v porcelánové
misce a přikryté nechte v chladu 2 až 3 dny rozležet.
Před dalším použitím ho opláchněte a osušte.
(Použití je mnohonásobné, kamkoliv, kde
byste použili běžnou slaninu.)

a tip

CASSOULET S KACHNOU
Cassoulet patří k oněm mytickým jídlům, o nichž se píšou články a okolo kterých vznikají různé hádky
a diskuse – co přesně má do tohoto bytelného zapékaného fazolového pokrmu s různými druhy masa přijít
a jak dlouho se má zapékat. Rodný list cassouletu vystavilo jedenáctitisícové město Castelnadaury v departementu Aude, zhruba 50 km od Toulouse, krom jiného proto, že je založen na místních bílých fazolích,
jež mají ochrannou známku původu. Každý rok v srpnu se tu také konají cassouletové slavnosti, v nichž
místní soutěží o ten jediný a nejlepší. Následující recept se původnímu hodně blíží, ale nic se nestane, nebudete-li v detailech zcela přesní. Důležitý je celkový dojem. Jídlo je to spřízněné s židovským šouletem,
pořádné, syté, tučné, sedlácké, plné česneku – na podzimní splíny a podporu imunity dokonalé.

8 PORCÍ

PŘÍPRAVA: ASI 2 HODINY + NAMÁČENÍ FAZOLÍ
I
I
I
I
I
I

500 g nasoleného nebo uzeného vepřového bůčku
65 g kachního nebo husího sádla
1 velká cibule I sůl
1 palice česneku rozdělená na oloupané stroužky
1 kg suchých bílých fazolí namočených přes noc
bouquet garni na ovonění – svažte pár listů pórku,
řapíků celeru, snítek tymiánu, 2–3 bobkové listy
a snítky petržele kuchyňským provázkem
I 6 kvalitních vepřových klobás, nejlépe s česnekem,
ideálně tzv. toulouských klobásek
I 4 konfitovaná (v sádle tažená) nebo (pomalu) upečená
kachní stehna rozkrojená v kloubu na dvě části
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1
2

Bůček rozkrojte po délce na tři silnější plátky a ty pak ještě napříč na poloviny.
Troubu předehřejte na 180 °C.
Většinu sádla rozehřejte ve velkém silnostěnném kastrolu, vsypte do něj stroužky
česneku a nakrájenou cibuli a osmažte je, až změknou, ale ještě se nezabarví.
Přidejte scezené a propláchnuté fazole a kousky bůčku, zalijte 1¾ litru vody a vložte
bouquet garni tak, aby byl ponořený.
Uveďte do varu a seberte pěnu, která se tvoří na povrchu. Fazole lehce osolte,
chcete-li, ale máte-li nasolený bůček, už to nebude třeba. Kastrol přikryjte, dejte
ho do trouby a vše pečte asi 1 hodinu nebo tak dlouho, až fazole změknou.
Na zbylém sádle opečte ze všech stran klobásky. Na prkýnku je pak šikmými
řezy rozkrojte, každou na tři části.
Kastrol vyndejte z trouby a její teplotu zvyšte na 220 °C. Na fazole položte kousky
klobásy a kachních stehen, vraťte do trouby a bez pokličky zapékejte ještě 45 minut, až se většina tekutiny odpaří a cassoulet na povrchu zezlátne a vytvoří se na něm
jemná krustička. Tohle je komunitní jídlo a podává se přímo v kastrolu, v němž se peklo.
Čerstvá bageta k němu neuškodí a lehký zelený salát trochu uleví svědomí.

3
4
5
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S KIKKOMAN TERIYAKI OMÁČKAMI je příprava jídla
jednoduchá a rychlá. Vyberte si ze 3 lahodných omáček
dle Vaší chuti a vytvořte s nimi úžasné pokrmy. Všechny
varianty jsou ideální jako:

MARINÁDA K NAKLÁDÁNÍ / POTÍRÁNÍ MASA I ZELENINY
DIP I DRESINK
NA VAŘENÍ, GRILOVÁNÍ, SMAŽENÍ

SUROVINY:

160 g tuňáka Rio Mare v olivovém oleji (1 konzerva)
2 plátky tortilly
2 polévkové lžíce Kikkoman Teriyaki BBQ omáčky s medem
1 větší rajče, nakrájené na kousky
1 menší cibule, nakrájená najemno
rukola nebo ledový salát
1/2 avokáda

POSTUP:

1. Tuňáka po vyjmutí z plechovky nechte řádně odkapat
a vymačkejte z něj přebytečný olej.

2. Následně nahřejte na grilu (případně v troubě) tortillu.
3. Jakmile je tortilla poddajná, potřete ji Kikkoman Teriyaki BBQ
omáčkou s medem a podle chuti naskládejte doprostřed
vymačkaného tuňáka, rajče, cibuli, avokádo a rukolu či salát.
4. Tortillu přehněte nejprve z jedné strany, poté zespodu
a následně zamotejte.
Počet porcí: 2
Doba přípravy:
10 minut

VY ZKOU ŠE JT E TE NT O
RE CE PT TA KÉ S:

Teriyaki omáčkou
(jemně
s praženým sezamem
lli) nebo
pálivé díky špetce chi
Teriyaki omáčkou
s pečeným česnekem
(lehce pikantní)

Podzi m ní sezo na

Tajems tví ki mči
D OM ÁC Í F ER M EN TAC E

NA PODZIM SE TRADIČNĚ NAKLÁDÁ ZELÍ, PROTOŽE ZELNÉ HLÁVKY DOZRAJÍ A V CHLADU DLOUHO
VYDRŽÍ. KVAŠENÁ ZELENINA JE TAKÉ PLNÁ VITAMINŮ, KTERÉ VÁS OCHRÁNÍ PŘED CHŘIPKOU, RÝMOU
I NACHLAZENÍM. VYZKOUŠEJTE OSTŘEJŠÍ KOREJSKOU VERZI FERMENTOVANÉHO ZELNÉHO SALÁTU –
KIMČI. PŘÍPRAVOU VÁS PROVEDE JANA KRÁLIKOVÁ Z BLOGU ZÁSADNĚ ZDRAVĚ.

Jak na kimči

Kimči lze připravit z různých druhů zeleniny.
Jakmile si osvojíte základní postup, můžete směle
začít experimentovat a zkoušet nové kombinace.
Zde najdete pár tipů, jak rozšířit svůj kimči
repertoár.

I pekingské zelí I ředkev (daikon) I dýně
I mrkev I kedlubna/vodnice I květák I okurka
I jablko k dochucení I sůl

Zeleninu můžete nasolit trojím způsobem.

1

V solné lázni.
Mořskou
(korejskou) hrubozrnnou sůl
nechte rozpustit
ve vodě a ponořte do ní hlavní
zeleninu, kterou
chcete nakládat.
Zatižte ji talířem
a nechte ji 8–12
hodin ve vodní
lázni zkřehnout
a získat slanou
chuť. Nevýhodou je, že když
správně netrefíte poměr vody
a soli podle vaší
chuti, můžete
zeleninu snadno
přesolit a sůl
už moc nejde
vymýt.

2

Nasolením
napřímo.
Zeleninu
rozkrojte, namočte do vody,
prosolte a nechte 3–4 hodiny
odležet. Například pekingské
zelí nakrojte
v oblasti řapíků
a ručně ho rozpulte – roztrhněte ho na dvě
poloviny, aniž
byste nožem
projeli i skrze
listy. Namočte
je do vody a list
po listu prosolte
hrubozrnnou
mořskou (korejskou) solí a nechte odležet.

3

Nakrájením a nasolením. Zeleninu nakrájejte nahrubo do mísy, zasypejte solí, přilijte pár deci
vody, promněte a nechte
1 hodinu zkřehnout.
Zhruba po 30 minutách
zeleninu promíchejte,
aby se nasolila a povolila
rovnoměrně. Již zmíněné
pekingské zelí rozčtvrťte
podle postupu v bodě 2
a nakrájejte zešikma, aby
měl každý kus část řapíku
i listu. Správně zkřehlé
zelí poznáte tak, že když
řapíky ohnete proti jejich přirozenému směru,
nekřupnou, ale poddajně
se ohnou. Proti světlu také
lehce zprůhlední. Pokud
zelí stále křupe, nechte
hlavně řapíky ještě změknout v solné lázni.

Konzervace a uskladnění
Nasolenou, propranou a okapanou zeleninu/zelí promažte nebo
promíchejte s pastou, praktické je použít jednorázové rukavice,
protože pasta opravdu pálí. Zelí/zeleninu promačkejte a vložte
do sklenice/kvašáku. Plňte maximálně 5 cm pod okraj, aby kimči
nepřeteklo nebo nevybouchlo během kvašení. Potřete povrch zelí
zbylou pastou a sklenici zavřete, případně použijte pružiny na kvašenou zeleninu.
Poslouží i igelitový sáček naplněný vodou, který vložíte na zeleninu, čímž ji zatížíte. Sáček zároveň pokryje celou hladinu, takže
se k zelí nedostane vzduch. Můžete také na zelí postavit talířek
a na něj omytý těžší kámen.
Korejci kimči nechávají volně dýchat a nakládanou zeleninu nijak
nezatěžují. Tzv. křís, který známe z našich nakládaných fermentovaných zelenin a zelí, se v kimči netvoří. Je to pravděpodobně díky
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množství chilli a zázvoru, který má antibiotické účinky, a bakterie
tudíž v takovém prostředí tak snadno nebují.
Zpočátku nechte zeleninu rozběhnout při pokojové teplotě venku
mimo lednici – v létě den, v zimě klidně dny dva –, pak nádobu
otevřete (pro jistotu ve vaně nebo sprchovém koutě, ať vás případně neohodí), promíchejte, zkontrolujte chuť – jestli je kimči třeba dostatečně slané/pálivé, případně dochuťte – a pak zavřete už
s minimem obsahu vzduchu a nechte asi 10–14 dní kvasit v lednici. Občas nádobu otevřete, ať se kimči prodýchá!

Podzi m ní sezo na

ZÁKLADNÍ RECEPT NA KIMČI

Kimči označuje nakládanou kvašenou
zeleninu s chilli. Nejčastěji se připravuje
z pekingského zelí, ale chilli pastou
můžete potřít i dýni, cibuli, ředkev,
okurku nebo třeba květák a jablka.
Vybírejte spíš zeleninu s pevnější
strukturou, která se během týdnů
a měsíců fermentace nerozloží na kaši.

1,8 l

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU + ZRÁNÍ 8–12 DNÍ
I 1 velká hlávka pekingského zelí I 400 ml vody I
I 100–120 g hrubozrnné mořské soli (ideálně korejské)
I 2 jarní cibulky I 1 mrkev I 1 šalotka
PASTA

I 20 g čerstvého česneku I 30 g čerstvého zázvoru
I 80 g chilli kočugaru I 1 lžíce třtinového cukru
I 2–3 lžíce rybí omáčky I 120 ml vody

1

Zelí omyjte, osušte a nakrojte v oblasti řapíku tak,
abyste ho snadno roztrhli na dvě půlky. Stejným
způsobem ho rozčtvrťte a nakrájejte zešikma na asi
1cm proužky, aby měl každý kousek část řapíku i listu.
Zelí dejte do mísy, zasypte solí a promačkejte.
Přilijte vodu, promíchejte a nechte zhruba
30 minut odležet, aby zelí zkřehlo. Znovu zelí promíchejte, případně trochu promačkejte a nechte ještě
30 minut odležet. Správně zkřehlé zelí poznáte tak,
že když řapíky ohnete proti jejich přirozenému směru,
nekřupnou, ale poddajně se ohnou. Proti světlu také
lehce zprůhlední. Pokud zelí stále křupe, nechte hlavně řapíky ještě změknout v solné lázni.
Mezitím připravte chilli pastu. Česnek a zázvor
oloupejte a nasekejte nadrobno, promíchejte je
s chilli práškem kočugaru, cukrem a rybí omáčkou.
Přilévejte vodu a stále míchejte do konzistence krupicové kaše, husté pasty.
Jarní cibulku nakrájejte šikmo na 5cm kousky.
Mrkev a šalotku oloupejte, mrkev nakrájejte
na tenké nudličky julienne, cibulku na malé klínky.
Zelí v solném nálevu slijte a properte pod studenou vodou. Ochutnejte ho. Pokud je příliš slané,
několikrát ho properte ve vodě, pokud je málo slané,
dosolte ho, promíchejte a nechte chvilku okapat
v cedníku.
K zelí přidejte jarní cibulku, šalotku a mrkev
a promíchejte. Pečlivě, ale jemně vetřete do zeleniny chilli pastu. Ochutnejte, a pokud vám chuť
vyhovuje, dejte zelnou směs do sklenice/kvašáku tak,
abyste minimalizovali vzduchové skulinky. Případnou
zbylou pastu rozprostřete na zelí, uhlaďte a sklenici
uzavřete. Nikdy ji neplňte až po okraj, nanejvýš 5 cm
pod něj. Kimči vytváří během kvašení šťávu, která by
jinak přetekla.
Sklenici nechte uzavřenou při pokojové teplotě
2 dny v zimě nebo 24 hodin v létě a pak ji otevřete, ochutnejte, případně dosolte či jinak dochuťte.
Zeleninu stlačte na dno, případně zakryjte zbylou
pastou, sklenici uzavřete a uložte na 7–10 dní do lednice, kde bude zelenina fermentovat. Občas sklenici
opatrně otevřete a nechte kimči prodýchat.

2

3

4
5
PŘIPRAVILY KRISTINA ZÁBRODSKÁ A KLÁRA MICHALOVÁ

CHILLI PASTA

I kočugaru (chilli prášek) I čerstvý zázvor
I rybí omáčka

1

Základ pasty tvoří chilli prášek kočugaru, nadrobno nasekaný zázvor
a rybí omáčka. Přidat do ní můžete
i česnek a rýžovou mouku na zahuštění,
rybí omáčku lze vyměnit za nasolené
fermentované krevetky.
Chcete-li se vyhnout živočišným
produktům, místo rybí omáčky použijte sójovou omáčku nebo šťávu z řasy
kombu. Řasu zalijte vodou a nechte
alespoň 2 hodiny odstát.

2

DOPLNĚNÍ
MRKEV
(na nudličky julienne)
ŘEDKEV
(na nudličky julienne)
JARNÍ CIBULKA
(na šikmé větší kousky)
KORIANDR
(čerstvá bylina i se stonky)
CIBULE
(na jemné klínky)
Často se k základní zelenině přidávají
ještě další druhy, které se přimíchávají k nasolenému zelí nebo přímo
do pasty. Ale můžete připravit kimči
jen z pekingského zelí s chilli pastou.

6

7
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LÍVANCE Z KIMČI

Korejský lívanec co dům dal.
Pokud znáte okonomiyaki,
japonskou zelnou palačinku
s tuňákem bonito, máte už
představu, jakou dobrotu si
z uleželého kimči připravíte
přidáním pohankové mouky.
Ideální je zhruba 2–3 měsíce
naložené kimči. Lívance
můžete nazdobit podle libosti –
zakysanou smetanou, čerstvou
zeleninou, oblíbeným čatní,
ostrou chilli omáčkou.

1–2 PORCE

PŘÍPRAVA: 15 MINUT + ODLEŽENÍ PŘES NOC
LÍVANCE
I 6 lžic kimči I 5–6 lžic pohankové mouky (nebo jiné)
I 1 lžíce šťávy z kimči I 1 vejce
I 1 lžíce přepuštěného másla ghí
K PODÁVÁNÍ
I zakysaná smetana I čatní I nať jarní cibulky
I naklíčená vojtěška I brynza

1
2
3

Kimči smíchejte s moukou a šťávou
na hladké těsto. Uložte ho přes noc
do lednice.
Přidejte vejce a promíchejte, případně
osolte a opepřete.
V menší pánvi rozehřejte přepuštěné
máslo, vlijte do něj 1 naběračku těsta
a smažte lívanec z obou stran dozlatova.
Stejným způsobem osmažte i druhý lívanec.
Lívanec potřete zakysanou smetanou,
přidejte čatní, nakrájenou jarní cibulku,
klíčky vojtěšky a kousky brynzy a podávejte.

4

Jana Králiková
alias Zásadně zdravě

p ri m a t

ip

Těsto dobře
funguje i bez vejce,
nechte ho ale odležet
alespoň 12 hodin
v chladu.
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Jana vystudovala kunsthistorii, ale propadla gastronomii natolik, že se stala
výživovou poradkyní a přes šest let se
věnuje nutriční gastronomii spojující
kvalitní výživu a kulinářské umění. Inspirovat se můžete na jejím blogu
Zásadně zdravě nebo zajít na její
kurzy vaření v Gourmet Academy. V poslední době propadla kimči, které se naučila
perfektně připravovat díky
dvěma kurzům vaření s korejským lektorem a vlastním
odvážným experimentům.
www.zasadnezdrave.cz
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POMAZÁNKA Z KIMČI
Do pomazánky perfektně
zužitkujete hodně uleželé
kimči, díky kterému získá
výraznější chuť. Uleželé kimči
je totiž báječně variabilní,
protože vylepší mnoho pokrmů,
od polévky po palačinky, kterým
dodá plnou ostřejší chuť.

3–4 PORCE

PŘÍPRAVA: 10 MINUT

prima
tip

Brynzu
můžete
vyměnit za měkký
tvaroh, pomazánka
bude jemnější.

I 6 lžic uleželého kimči I 1 malý stroužek česneku
I 4 lžíce brynzy I 2 lžíce majonézy I 2 lžíce kimči šťávy
I chilli vločky I sůl a čerstvě mletý pepř

1
2
3

Kimči nasekejte nadrobno a dejte
do misky. Česnek oloupejte a prolisujte
ke kimči.
Přidejte brynzu, majonézu a šťávu
z kimči a promíchejte.
Dochuťte solí, pepřem a chilli vločkami.
Natřete na oblíbený chléb nebo podávejte s nakrájenou zeleninou jako dip.

KIMČI HUMMUS
Cizrnová pomazánka z Blízkého
východu hummus nabízí skvělý
základ k experimentům. S kimči
ho posunete do pikantního nebe,
íránské koření vás vezme na perské
tržiště, do velbloudí karavany
a do rozpálené pouště. Podávejte
ho s pita plackami, chlebem lavaš,
nakrájenou čerstvou zeleninou
a listovým salátem.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 10 MINUT
ÍRÁNSKÁ SMĚS KOŘENÍ
I 3 lžičky římského kmínu I 3 lžičky semínek koriandru
I 1 lžička šafránu I 1 lžička mleté uzené papriky
I 1 lžička mleté skořice
I 1 lžička mletého muškátového oříšku
I 1–2 lžičky sušených chilli vloček
HUMMUS
I 350 g vařené nebo sterilované cizrny
I 100 ml olivového oleje I 80 ml vody I 130 ml tahini
I 2 lžíce kimči I 1 stroužek česneku
I 1½ lžičky íránské směsi koření I 1½ lžičky himalájské soli

1
2

Všechno koření mimo chilli vloček promíchejte, podrťte zlehka v hmoždíři a přimíchejte chilli vločky.
Cizrnu, olej, vodu, tahini, kimči a oloupaný
česnek rozmixujte dohladka, promíchejte
s íránskou směsí koření a podle chuti osolte.
FRESH 69
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Večeře na každý d en
S N A D N O Z D R AV Ě

CHCETE VAŘIT SVÉ RODINĚ KAŽDÝ DEN TEPLÉ VEČEŘE, PROTOŽE TO POVAŽUJETE
ZA DŮLEŽITÉ A STMELUJÍCÍ, ALE STÁLE ČASTĚJI SI LÁMETE HLAVU NAD NOVÝMI JÍDLY?
INSPIRUJTE SE U TRIA ZNÁMÉHO JAKO FITRECEPTY A JEJICH NOVOU KUCHAŘKOU ZE SPÍŽE,
KTERÁ VYCHÁZÍ Z BĚŽNÝCH SUROVIN, KTERÉ MÁ DOMA ASI KAŽDÝ.

Mrkvové placky s bazalkou

Zeleninové placičky jsou oblíbené v Indii, kde často slouží jako hlavní chod. Tyhle ozvláštňuje uzené tofu
a o pikantní švih se postará kari koření. Pokud vám nevoní, zaměňte ho za kurkumu.
PŘÍPRAVA: 45 MINUT
I
I
I
I

200 g uzeného tofu I 3 větší mrkve (300 g) I 4 vejce
60 g celozrnné hladké špaldové mouky I 1 lžička sušené bazalky
1 lžička mletého kari koření I 2 lžíce olivového oleje I sůl a čerstvě mletý pepř
bílý jogurt k podávání I (zeleninový) salát k podávání

1
2

Tofu nastrouhejte nahrubo do mísy. Mrkev oloupejte a nastrouhejte nahrubo k tofu. Přidejte vejce, mouku, bazalku, kari
koření, špetku soli a pepře a promíchejte na hladké těsto.
Ve větší pánvi rozehřejte olej. Lžící nebo naběračkou dávejte
na rozehřátou pánev těsto a rozetřete ho na menší placku.
Na pánev by se měly vejít zhruba čtyři najednou. Opékejte je
na středním stupni 2–4 minuty z každé strany.
Upečené placky podávejte s bílým jogurtem a oblíbeným
salátem.

3
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4 PORCE / 16 PLACEK

Do ma v kuchyni

Eintopf
Výstižné německé slovo označuje hustou polévku, ragú či směs z jednoho hrnce, od kterého získalo svůj
název. Jeden hrnec hospodyni musel stačit, aby nasytila celé hospodářství, a tak do něj dala to nejvýživnější – brambory, luštěniny, zeleninu, a pokud to šlo, tak i maso. V této vegetariánské verzi supluje bílkovinu zelená čočka a cizrna, které barevně ladí s rajčaty, bramborami a řapíkatým celerem. Klidně uvařte
toto jídlo z dvojnásobné dávky, zaručeně si nikdo nebude stěžovat ani druhý nebo třetí den.

4–6 PORCÍ

PŘÍPRAVA: 1 HODINA
I
I
I
I
I

300 g brambor (varný typ B) I 3 řapíky celeru (200 g)
2 stroužky česneku I 1 menší cibule I 2 lžíce olivového oleje
2 bobkové listy I 140 g zelené čočky I 400 g předvařené cizrny
400 g konzervovaných krájených rajčat I 350 ml vody
1 malá hrst čerstvé petrželové natě I sůl a čerstvě mletý pepř

1
2

Brambory oloupejte a nakrájejte na kostky. Řapíkatý celer očistěte a nakrájejte na 1,5cm plátky. Česnek a cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno.
Ve velkém hrnci rozehřejte olej, vsypte cibuli a bobkové listy a opékejte
2 minuty na středním stupni. Přidejte brambory, celer a česnek, promíchejte a restujte 4 minuty. Přimíchejte zelenou čočku, rajčata a cizrnu, zalijte vodou,
přiklopte a nechte pozvolna vařit 20–25 minut, až čočka změkne.
Dochuťte solí a pepřem, rozdělte na talíře a posypte nadrobno nasekanou
petrželkou.

3
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Špaldový chléb bez hnětení

Špalda se po letech v zapomnění právem vrátila na výsluní zájmu a stala se synonymem zdravé mouky. Stále
je to však pšenice, byť původní kultura s vyšším obsahem zdraví prospěšných látek. Chléb z droždí zvládne
i pekařský začátečník, stačí těstu dopřát čas a dobře ho promíchat. Tenhle recept okouzluje svojí jednoduchostí a rychlostí, křupavý domácí chléb si tak můžete upéct kdykoliv, když na něj dostanete chuť.

1 BOCHNÍK

PŘÍPRAVA: 2½ HODINY
I
I
I
I
I
I
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500 ml vlažné vody
1 lžička soli
1 lžíce medu
2 lžíce olivového oleje
1 sáček sušeného droždí (7 g)
400 g hladké špaldové mouky

1
2
3
4

Troubu předehřejte na 80–90 °C. Do větší kovové nebo keramické mísy vhodné do trouby vlijte vodu, přidejte sůl, med, 1 lžíci oleje a sušené droždí a promíchejte. Prosejte do mísy mouku a směs pomalu míchejte
vařečkou. Pokračujte, až se všechny suroviny spojí v těsto, ale není nutné míchat dlouho.
Mísu zakryjte potravinářskou fólií a pečlivě ji upevněte na stranách, aby k těstu pronikalo co nejméně vzduchu. Mísu vložte do trouby, dvířka zajistěte vařečkou, aby zůstala pootevřená, teplotu vypněte a nechte
těsto kynout 70 minut.
Zapékací hrnec nebo dortovou formu vymažte zbylým olejem. Vykynuté těsto vytáhněte, odstraňte fólii,
těsto párkrát promíchejte vařečkou, vyklopte ho do připravené formy a nechte ještě 30 minut kynout při
pokojové teplotě. Nedávejte ho už do trouby, vysušilo by se.
Troubu předehřejte na 190 °C. Podruhé vykynuté těsto vložte do předehřáté trouby a pečte 35–40 minut,
až ztmavne a na poklep bude znít dutě. Vytáhněte ho a nechte zcela zchladnout.

Do ma v kuchyni

Bulgurové rizoto
s houbami

Bulgur je předvařená drcená celozrnná pšenice,
takže si zachovává benefity celozrnných obilnin,
ale chová se jako rýže. Vykouzlíte z něj šťavnatou náplň pečené zeleniny, samostatnou přílohu
i sušší rizoto. Ideální v kombinaci se zeleninou či
houbami.
PŘÍPRAVA: 45 MINUT
I
I
I
I
I

p

i

Pokud
jste našli
čerstvé houby, použijte
je. Očistěte je, nakrájejte
na plátky a opékejte
3–5 minut na přepuštěném
másle. Pak je vmíchejte
do bulguru.

prima t

3 PORCE

500 ml zeleninového vývaru
1 menší hrst sušených hub
200 g bulguru
1 lžíce přepuštěného másla
100 g mraženého cukrového hrášku
(nebo předvařených a oloupaných fava fazolí)
I sůl a čerstvě mletý pepř

1
2
3
4

Vývar vlijte do hrnce a přiveďte k varu. Houby namočte
do 100 ml vody a nechte alespoň 10 minut odstát.
Do vroucího vývaru vsypte bulgur, přiklopte, ztlumte na střední
stupeň a vařte doměkka, trvá to zhruba 20–25 minut.
V pánvi rozehřejte máslo, houby slijte a opékejte je na másle
5–6 minut na středním stupni.
Hrášek propláchněte horkou vodou, předvařené fava fazole
proplachovat nemusíte. Vsypte je do hotového bulguru,
vmíchejte houby, osolte a opepřete a podávejte.

Krémové těstoviny
s citronem a rozmarýnem
Klasika rychlých večeří získá nový šmrnc, když použijete jiné těstoviny než obvykle – třeba celozrnné, čočkové
nebo kukuřičné – a promícháte je se svěží omáčkou
z voňavého citronu a krémové ricotty. Rychlé, jednoduché, efektní a dietní, co víc si přát?

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 30 MINUT
I 500 g kukuřičných špaget I 500 g ricotty I 1 lžička sušeného rozmarýnu
I strouhaná kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu I 30 g strouhaného parmazánu
I sůl a čerstvě mletý pepř

1
2

V hrnci uvařte 3 l osolené vody. Vsypte do ní těstoviny a uvařte je
podle návodu na obalu akorát na skus, tzv. al dente.
Mezitím připravte omáčku. Ve velké hluboké pánvi rozehřejte ricottu, přilijte k ní 2 naběračky horké vody z těstovin a rozmíchejte. Postrouhejte citronovou kůrou, vmíchejte rozmarýn a špetku soli a pepře.
Vařte na mírném stupni 6–8 minut.
Uvařené těstoviny sceďte a v pánvi promíchejte s omáčkou.
Rozdělte na talíře, posypte parmazánem a podávejte.

3
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Brokolicová pomazánka
Pomazánky představují oblíbenou
rychlou večeři nebo svačinu. Zpracovat do nich můžete různé malé
zbylé kousky zeleniny, masa, sýra
nebo luštěnin či je variovat podle
sezonní zeleniny. Tahle vychází
z výživné a superzdravé drožďové
pomazánky, kterou ale nemusí
každý. Lahůdkové droždí má jemnou sladkoslanou chuť, se kterou
ladí brokolice. Ta se postará i o lákavou barvu.

2–4 PORCE

PŘÍPRAVA: 20 MINUT
I 400 g brokolice I 3 lžičky lahůdkového droždí
I 200 g smetanového sýra (Philadelphia, Lučina, Buko)
I sůl a čerstvě mletý pepř I čerstvé pečivo k podávání

1

V hrnci uvařte 2 l osolené vody. Brokolici rozdělte na malé růžičky a uvařte
ve vroucí vodě doměkka, trvá to zhruba
4–6 minut na středním stupni.
Uvařenou brokolici slijte a smíchejte ji
se smetanovým sýrem a droždím. Rozmixujte dohladka a dochuťte solí a pepřem.
Podávejte s čerstvým pečivem. Pomazánka vydrží v lednici 3 dny.

2
3
74 FRESH

Lahůdkové
droždí není klasické
droždí, z kterého se pečou
kynuté koláče, buchty nebo chleba,
ale speciální kvasinky, které se suší
na 45 °C, aby se deaktivovalo kynutí. Chutná
lehce slanosladce a používá se zpravidla
na zahuštění polévek či omáček, při výrobě
veganských sýrů nebo pomazánek. Koupíte
ho v obchodech se zdravou výživou
nebo v bezobalových
krámcích.

Do ma v kuchyni

Fazolová polévka se zeleninou

Luštěniny zasytí a dodají cenné bílkoviny, ale vyžadují dvouhodinové vaření a alespoň 12 hodin předem
namočit. Myslete na to, zalijte je vodou před odchodem do práce, večer uvařte při přípravě jiné večeře
a další den použijte do polévky. A pokud jich připravíte víc, vykouzlíte z nich další den chutnou náplň tortill
nebo barevnou pomazánku.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT
I
I
I
I
I
I
I
I
I

300 g květáku
2 větší mrkve
1 cibule
400 g konzervovaných krájených rajčat
500 ml zeleninového vývaru
200 g předvařených červených fazolí
1 stroužek česneku
sůl a čerstvě mletý pepř
bílý jogurt nebo zakysaná
smetana k podávání

1
2
3

Květák očistěte a nakrájejte na drobné růžičky, mrkev oloupejte a nakrájejte na plátky, cibuli
oloupejte a nasekejte nadrobno. Zeleninu vsypte do hrnce, přidejte rajčata, zalijte vývarem,
zlehka osolte, přiklopte a přiveďte k varu.
Ztlumte teplotu, vařte 15 minut, přisypte fazole a vařte ještě 10 minut. Odstavte a nechte
trochu zchladnout.
Polévku rozmixujte dohladka a dochuťte solí, pepřem a prolisovaným česnekem. Podle
chuti podávejte s jogurtem či zakysanou smetanou a posypanou petrželkou nebo lístky
řapíkatého celeru.

Jíme zdravě ze spíže

Bára Hlubučková, Bára Lundgren a Petr Novák
Trojice známá svým úspěšným blogem Fitrecepty ukazuje, jak lze jíst zdravě, dobře a chutně. Tažení za lepší stravování začalo blogem a pokračovalo kuchařkou Jíme zdravě s Fitrecepty, ke které se přidalo už pět dalších knih. Ta poslední se jmenuje Jíme zdravě ze spíže a vychází z běžných
surovin, které má doma každý. Jednoduché postupy, 70 snadných, a přesto vyvážených, dobrých
a lehce stravitelných receptů a praktický seznam surovin na nákup a tipy na skladování potravin
činí z této knihy nepostradatelného průvodce zaměstnaných rodičů, prarodičů i singles, kteří
chtějí dobře jíst a přitom nestrávit v kuchyni věčnost.
www.jimezdrave.cz
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Sezvěte přátele!
V EČ Í R KOV É H I T Y

NEPROPADEJTE TRUDNOMYSLNOSTI ZE ŠPATNÉHO POČASÍ, KLESAJÍCÍCH TEPLOT A UBÝVAJÍCÍHO
SLUNCE, PODZIM JE OBDOBÍ NÁVŠTĚV. POZVĚTE PŘÁTELE A POSLECHNĚTE SI ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN
I PLÁNY NA ZIMNÍ DOVOLENOU, VYMĚŇTE SI OSVĚDČENÉ TIPY NA ZPRACOVÁNÍ NADÚRODY JABLEK
A HRUŠEK A VYZKOUŠEJTE NOVÉ RECEPTY. TŘEBA TYHLE DOBROTY OD BLOGERKY MAMACHEF.
ZARUČENĚ ZAZÁŘÍ NA PÁRTY I VE VŠEDNÍ DEN.

PISTÁCIOVÉ PLETENCE
Sladké kynuté těsto s náplní snad nikdy nezklame.
První sousto vás přenese do říše blaha, zvlášť když
kousnete do nadýchaného voňavého těsta, ze kterého
probleskuje pistáciový krém a žádá si vaši pozornost.
Dopřejte mu ji. Spojení kynutého těsta a jemných
pistácií je silně návykové, zvlášť když v těstě ještě
pistácie křupou. Co víc si přát?

12–15 KOUSKŮ

1

4

PŘÍPRAVA: NAD 2 HODINY

TĚSTO
I 17 g čerstvého droždí I 60 g krupicového cukru I 350 g hladké mouky
I 150 g vlažného mléka I ½ lžičky soli I 2 vejce I 80 g změklého másla
I hladká mouka na pomoučení I 1 hrst hrubě mletých pistácií
PISTÁCIOVÁ NÁPLŇ
I 200 g jemně mletých pistácií I 100  g třtinového cukru I 2 bílky I pistáciové máslo podle chuti

1
2
5

3

4

3
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2

Droždí rozdrobte do mísy, promíchejte s 1 lžící cukru a nechte
10–15 minut rozpustit. Přimíchejte 1 lžící mouky, vlažné mléko a sůl
a nechte vzejít kvásek. Trvá to zhruba 10–15 minut.
Mezitím připravte náplň. Smíchejte mleté pistácie s cukrem
a případně 3 lžícemi pistáciového másla. Přidejte 1 bílek a promíchejte. Pokud by byla směs moc suchá, vmíchejte i druhý bílek,
je-li naopak moc řídká, zahustěte ji pistáciemi. Správně by se náplň
měla lehce roztírat, příliš tuhá náplň by potrhala těsto, příliš tekutá by
vytékala.
Do mísy prosejte mouku, přidejte 1 vejce, máslo, cukr a kvásek
a vypracujte hladké nelepivé těsto, v robotu s nástavcem hnětací
hák to trvá asi 7 minut, ručně vařečkou zhruba 15 minut. Mísu přikryjte
čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout 1 hodinu, až zdvojnásobí svůj objem.
Vykynuté těsto vyválejte na lehce pomoučené ploše na plát silný
2 mm do tvaru obdélníku. Po celém těstě rovnoměrně rozetřete
pistáciovou náplň a nevynechejte ani okraje. Delší strany těsta přetáhněte do poloviny plátu a vzniklý závin rozkrájejte na 1,5 cm široké
díly. Zatočte je v rukou a spojte konce. Také můžete kousek zamotat
do tvaru šneka. Důležité je, aby konce držely u sebe. Skládejte je
na plech vyložený pečicím papírem.
Troubu předehřejte na 170 °C. Pletence potřete rozšlehaným vejcem a posypte hrubě mletými pistáciemi. Pečte v předehřáté troubě asi 25–35 minut dozlatova. Propečenost vyzkoušejte špejlí – zapíchněte ji do středu a vytáhněte, je-li čistá a suchá, těsto je upečené.
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MAKOVEC S CITRONOVÝM
KRÉMEM
Mák a citron se k sobě
perfektně hodí – šťavnatý
citron zvláčňuje zemitý mák,
který působí nadýchaně. Potřít
makový koláč citronovým
krémem, tzv. lemon curd,
zní jako skvělý nápad a ještě
líp chutná. Korpus je navíc
bezlepkový, takže máte
další osvědčenou verzi
narozeninového dortu.

1 KOLÁČ (O PRŮMĚRU
20 CM) / 8–10 PORCÍ
PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU

TĚSTO
I 150 g změklého másla I 3 vejce
I 125 g krupicového cukru (nebo třtinového)
I 55 ml plnotučného mléka nebo pomerančové šťávy
I 25 ml pomerančové šťávy nebo likéru
I 250 g mletého máku I máslo na vymazání
I 80 g mletých vlašských ořechů I špetka soli
I mletý mák nebo polohrubá mouka na vysypání
KRÉM
I 2 žloutky I 30 g másla
I 1½ chemicky neošetřeného citronu
I 40 g krupicového cukru (nebo třtinového)

1

Troubu předehřejte na 180 °C. Dortovou rozevírací formu vyložte pečicím
papírem, boky vymažte máslem a vyložte pečicím papírem nebo vysypte moukou či mletým mákem.
Změklé máslo ušlehejte s 85 g cukru
do pěny. Postupně zašlehejte žloutky, mléko a pomerančovou šťávu nebo
likér. Mák promíchejte s ořechy a zapracujte do žloutkové směsi.
Bílky vyšlehejte se špetkou soli
na sníh. Jakmile začne houstnout
a tvořit špičky, zašlehejte zbylý cukr, až
vznikne lesklý tuhý sníh. Po částech ho
zapracujte do makového těsta.
Těsto vlijte do připravené formy
a pečte v předehřáté troubě asi
40 minut, až špejle zapíchnutá do středu
vyjde ven čistá a suchá. Vytáhněte a nechte vychladnout ve formě.
Ve vodní lázni zahřívejte v misce
žloutky, jemně nastrouhanou kůru
z 1 citronu, citronovou šťávu z 1½ citronu
a cukr. Metličkou vymíchejte hustý krém,
trvá to zhruba 8 minut. Odstavte ho
a postupně pozvolna zašlehejte máslo
nakrájené na kostičky.
Zchladlý makovec opatrně vyjměte
z formy a naneste na něj citronový
krém. Nechte zatuhnout. Uchovávejte
v chladu nebo lednici.

2
3

4
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Vlašské
ořechy v těstě
můžete nahradit mletými
mandlemi nebo lískovými
oříšky. A pokud se chcete ořechům
vyhnout úplně, ale zachovat
bezlepkovost, použijte
pohankovou mouku.

prima tip
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rp i m a t i p

Omáčku
můžete připravit
i s kuřetem opečeným
na grilu nebo na pánvi
s kapkou oleje. Skvěle se k ní
hodí také orestované krevety
nebo kousky vepřové
panenky.

SLADKOKYSELÉ KUŘE S ANANASEM

Jedno z nejoblíbenějších jídel čínských restaurací připravíte jednoduše doma. Až vás možná překvapí, jak je to
snadné. Základem je dokřupava osmažené kuře, které se koupe ve sladkokyselé omáčce s ananasem. Omáčku
proto pořád ochutnávejte a dolaďujte její chuť víc dosladka, kysela nebo ostra tak, jak ji máte rádi.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: 45 MINUT
MASO
I 500 g kuřecích prsou I 4 bílky I 2 lžíce hladké mouky
I 2 lžíce kukuřičného škrobu I 2 lžíce sezamových semínek
I sůl a čerstvě mletý pepř I řepkový olej na smažení
OMÁČKA
I 1 červená paprika I 1 zelená paprika I 2 jarní cibulky
I 2 stroužky česneku I 2cm kousek čerstvého zázvoru
I 3–4 lžičky třtinového cukru nebo medu
I 135 g rajčatové passaty nebo pyré I 3 lžíce sójové omáčky
I 200 ml ananasové šťávy (nálev z konzervy, popř. ananasový džus)
I 1–2 lžičky jablečného nebo vinného octa (dle kyselosti rajčatové passaty)
I 1 lžička škrobu I 100 ml vody
I 150 g ananasu (čerstvého nebo z konzervy)
I 1 lžíce kvalitního rostlinného oleje (slunečnicového)
I sůl podle potřeby I čerstvě mletý pepř
I sezamová semínka podle chuti

1
2
3

Maso očistěte, nakrájejte na kostky, osolte a opepřete.
Ve střední míse vyšlehejte bílky na hustý sníh, přidejte mouku, škrob, sezamová semínka, 1 lžičku soli a metličkou promíchejte dohladka.
Do pánve vlijte olej do výšky 1 cm a rozpalte ho. Kousky kuřecího masa obalujte v těstíčku a smažte je na středním stupni 5–8 minut dozlatova, přesný
čas záleží na velikosti kousků. Osmažené kuře vyjměte na talíř vyložený papírovou utěrkou, která odsaje přebytečný tuk.
Papriky zbavte jádřince a nakrájejte na větší kousky, jarní cibulky nasekejte
na 1cm špalíčky, česnek a zázvor oloupejte a nakrájejte nadrobno.
V pánvi wok nebo hlubší pánvi rozehřejte olej a krátce orestujte připravenou
zeleninu. Vmíchejte 2 lžičky cukru nebo med a nechte ho zkaramelizovat.
Zalijte rajčatovou passatou (nebo pyré) a zarestujte. Přidejte sójovou omáčku
a ananasovou šťávu, promíchejte a nechte 5 minut probublávat, až zelenina
změkne. Podle potřeby dochuťte jablečným octem nebo třtinovým cukrem.
Škrob rozmíchejte ve vodě, vlijte do omáčky a promíchejte. Přidejte kousky
ananasu, nechte 3–5 minut povařit do mírného zhoustnutí. Přisypte osmažené kuřecí kousky. Promíchejte a podávejte s jasmínovou rýží. Podle chuti posypte sezamovými semínky.

4
5
6
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SLANINOVO-CIBULOVÉ
BAGETKY
Voňavé křupavé bagetky, které
nejlépe chutnají teplé s máslem.
Slanina, bylinky a cibule je
nepřekonatelná kombinace,
ale pokud vám něco z tohoto
tria nedělá dobře, zaměňte to
za vlašské ořechy, olivy, strouhaný
sýr nebo sušená rajčata. Bagetky
vydrží ve vzduchotěsném obalu
měkké i několik dní.

5 BAGETEK

PŘÍPRAVA: 3 HODINY
KVÁSEK
I 21 g čerstvého droždí I 1 lžíce hladké mouky
I 1 lžička krupicového cukru I 1 lžička soli
I 100 ml vody I 50 ml plnotučného mléka
TĚSTO
I 300 g hladké mouky I 1 cibule (150 g) I 1 lžička soli
I 50 g kvalitního rostlinného oleje I 5 plátků slaniny
I 2–3 lžíce nasekaných čerstvých bylinek
(tymián, oregano, rozmarýn)
I 1 vejce I hladká mouka na pomoučení

1

Droždí rozdrobte do misky, zasypte
cukrem, zlehka promíchejte a nechte
10–15 minut rozpustit. Přidejte mouku, sůl,
vlažnou vodu a vlažné mléko a důkladně
rozmíchejte. Nechte 10 minut vzejít kvásek.
Do mísy prosejte mouku. Cibuli oloupejte, nakrájejte na tenké plátky a přisypte
je k mouce. Přidejte olej, sůl, nadrobno
nasekané bylinky a kvásek. Promíchejte
a v robotu s nástavcem hnětací hák nebo
vařečkou vypracujte hladké mírně lepivé
těsto. Trvá to zhruba 8–15 minut.
Mísu zakryjte čistou utěrkou a těsto nechte na teplém místě kynout 1½ hodiny,
až zdvojnásobí svůj objem.
Vykynuté těsto přesuňte na pomoučenou pracovní plochu, zlehka ho obalte
v mouce a rozdělte ho na pět částí. Každou
prohněťte a vyválejte z ní širší váleček.
Plátek slaniny položte podélně na váleček
z těsta a zlehka ho zatočte.
Stočenou bagetu položte na plech vyložený pečicím papírem. Plech přikryjte
utěrkou a nechte bagetky ještě 15 minut
dokynout. Vejce prošlehejte, potřete jím
bagety a posypte je jemně solí.
Do spodní části trouby umístěte pekáč
nebo hluboký plech a předehřejte ji
na 200 °C. Do plechu vlijte 1 hrnek vody.
Vykynuté bagety pečte v předehřáté troubě
na 200 °C asi 5 minut, pak snižte teplotu
na 180 °C a pečte dalších 25 minut dozlatova, až špejle zapíchnutá do těsta vyjde ven
čistá a suchá.

2

3
4
5
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Pokud
nejste fanoušky
rozinek, do paštiky
vmíchejte sušené
brusinky, případně
vlašské ořechy.

ZIMNÍ PAŠTIKA S PERNÍKOVÝM KOŘENÍM

Co by to bylo za večírek bez paštiky? Oblíbená pochoutka, kterou můžete mazat na čerstvé pečivo nebo jíst se
sýrem či zeleninou. Tahle fantasticky voní po perníkovém koření, takže okamžitě navodí vánoční atmosféru.
Ale nenechte se zmást, výborně se hodí na jakoukoliv příležitost o chladných odpoledních a zimních večerech.
Paštiku můžete připravit i jako jedlý dárek pro přátele nebo třeba kolegy z práce – rozdělte ji do malých
skleniček a přelijte povrch rozpuštěným máslem nebo sádlem, aby se nekazila. Ozdobte ji čerstvými
bylinkami, drceným barevným pepřem, rozinkami, ořechy nebo perníkem.

10 PORCÍ

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT
+ CHLAZENÍ 12–24 HODIN
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

55 g rozinek
2 lžíce koňaku (popř. sherry nebo portského vína)
3 větší cibule
1–2 stroužky česneku
250 g másla
330 g drůbežích jater
2 snítky tymiánu
190 ml červeného vína
1 lžička perníkového koření
200 g smetany ke šlehání (s min. 30% obsahem tuku)
1 hrst bylinek podle chuti
sůl a čerstvě mletý pepř
čerstvé pečivo k podávání
brusinková zavařenina k podávání

1
2
3
4
5

Rozinky zalijte koňakem a nechte odležet. Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte nahrubo. V pánvi rozehřejte 2 lžíce másla, vsypte cibuli a za občasného míchání ji při
nízké teplotě nechte pomalu zkaramelizovat. Trvá to zhruba 20–30 minut.
Mezitím očistěte drůbeží játra. Ke zkaramelizované cibuli přidejte česnek a tymián,
zvyšte teplotu a restujte, až se česnek a tymián rozvoní. Přisypte játra a zprudka je
opečte.
Opečené maso osolte a zalijte vínem. Teplotu snižte a nechte 10 minut probublávat.
Vmíchejte perníkové koření a smetanu a vařte do zhoustnutí. Odstavte, vmíchejte polovinu másla a nechte ho zcela rozpustit.
Vyjměte stonky tymiánu a směs rozmixujte tyčovým mixérem nebo v mixéru typu
kutr dohladka. Vmíchejte rozinky i se zbylým koňakem, podle chuti osolte a opepřete,
a pokud máte rádi výraznější chutě, přimíchejte ještě trochu perníkového koření.
Zbylé máslo rozehřejte, vymažte jím chlebíčkovou či paštikovou formu, naplňte ji
paštikou a potřete rovnoměrně lžící zbylým máslem, aby paštika neosychala. Pokud
byste ho na paštiku nalili, propadlo by se do jejího středu. Do másla vložte kousky bylinek
a uložte paštiku do lednice. Nechte ztuhnout 12–24 hodin.
Před podáváním formu lehce zahřejte a paštiku vyklopte. Nakrájejte ji na plátky a podávejte s čerstvým pečivem a brusinkovou zavařeninou.

6
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Speciál Prostřeno! s těmi nejlepšími šéfkuchaři na obrazovce TV Prima
Prostřeno! s novými díly odstartovalo speciálem, kde místo amatérů své síly poměřili ti nejlepší šéfkuchaři:
Zdeněk Pohlreich, Václav Frič, Jaroslav Sapík, Gianfranco Coizza a Khanh Ta. Kromě čtyřchodového menu
museli jako úkol týdne připravit úplně první jídlo, které jako děti ukuchtili.

Zdeněk Pohlreich

Proslavil se díky pořadům TV Prima, mezi které patří nejznámější gastronomické reality show Ano, šéfe!
a Na nože. K těmto dvěma se později přidaly také Šéf na grilu, Česko vaří s Pohlreichem, Vařte jako
šéf!, Už dost, šéfe!, Teď vaří šéf!, Rozpal to, šéfe!, Zdeňkova akademie a Superšéf. A jeho životopis? Na
přelomu 70. a 80. let byl členem reprezentačního baseballového týmu. V roce 1986 emigroval, působil
v Nizozemsku a Austrálii jako šéfkuchař. Po návratu z emigrace postupně pracoval na stejných pozicích
v pražských hotelech Renaissance, Villa Voyta, Radisson SAS nebo Marriott. V roce 2007 založil vlastní
podnik Café Imperial ve stylu prvorepublikových Grand Café. O rok později zakládá druhou restauraci
Divinis, ta je vedena v italském duchu. Zatím posledním přírůstkem do sítě šéfových podniků je v roce
2016 otevřené moderní české bistro Next Door by Imperial, které se nachází naproti první restauraci.

Václav Frič

Sedminásobný mistr republiky a světový šampion v otevírání ústřic, šéfkuchař Václav Frič, dal před lety
sbohem hotelové gastronomii a otevřel si hospodu na vsi Na Pekárně. Václav se rozhodl být kuchařem
už na základní škole a vaření je pro něj dodnes srdeční záležitostí. Je velkým milovníkem klasické české
kuchyně, ale skvěle také umí ryby a dary moře. Pro ty, kdo chtějí poznat klasiku se vším všudy, nabízí
i zabíjačku, pro citlivější povahy jsou tu buchty, vdolky a pro všechny i špičková svíčková.

Jaroslav Sapík

Je považován za legendu české kuchyně. Jeho motto je: Žádná kuchyně není špatná, jsou jen dobří
a špatní kuchaři. Pochází z rodiny, která se kuchařskému řemeslu věnuje již od 17. století. Sám se snaží
propagovat českou kuchyni, přináší na stůl staré rodinné recepty a ukazuje krásy české kuchyně.
To dělal i na obrazovkách televize Prima, kde byl hlavním aktérem pořadu Česko na talíři. Vyučil se
v hotelu Ambassador, zkušenosti sbíral později také v zahraničí. Řadu let spolupracuje s Pražským
hradem, kde pomáhá zajišťovat stravování při významných událostech. Připravoval menu pro
prezidenty, krále, monarchy a papeže. V roce 1992 otevřel v malé vesničce Klokočná rodinnou
restauraci a penzion U Sapíků.

Gianfranco Coizza

Mistr italské kuchyně, který se narodil a vyrůstal na Sardinii, kde má jídlo úplně jiný význam než u nás:
je o setkávání, rituálech a velké rodině. Jídlo bylo pro Gianfranca život odmalička. V roce 2001 se
v Česku zabydlel a Praha je již jeho domovem natrvalo. Potkal tu svou ženu, stal se tátou a svého syna
už také pomalu zasvěcuje do kulinárních tajemství. Pomáhal otevřít několik restaurací, menu sestavoval
například v Aldente nebo Alforno Focacceria. Poslední 3 roky působí jako lektor v Gourmet Academy.
Od listopadu 2018 byl spolumajitelem a šéfkuchařem v Jan Paukert Bistro. Letos otevřel v Dolních
Chabrech restauraci A posto, pro kterou jeho partnerka vymýšlela designový koncept.

Khanh Ta

Šéfkuchař Khanh Ta se s vietnamskou kuchyní důkladně seznámil během stáže v Culinary Arts School
v Saigonu a během práce v rodinných hanojských bistrech. Jako rodilý Jilemničák strávil většinu
života v Česku, kde ho neodmyslitelně ovlivnila i moderní evropská kuchyně. Spolu se svým bratrem
Giangem otevřeli v roce 2014 restauraci Gao Den v pražských Stodůlkách. Cílem bylo převést pravou
vietnamskou kuchyni do kultivovaného a moderního prostředí. Po úspěšném fungování restaurace se
rozhodli pro otevření dalšího podniku – Taro, kde servírují sedmichodovou degustaci na baru kolem
otevřené kuchyně a svoji restauraci představují jako fine dining podnik, kde se snoubí skvělé jídlo spolu
s luxusní atmosférou.

Podívejte se, který z šéfkuchařů obstál před konkurenty a celým národem
v kuchyni své oblíbené restaurace bez pomoci dalších kuchařů.
Speciál Prostřeno! sledujte na webu www.iprima.cz/prostreno

Kapří krém – velouté
Jaroslav Sapík
1,5 kg kapřích filetů nebo jeden celý
malý kapr 500 g mrkve 50 g rajčat
80 g česneku 100 g fenyklu 50 g
čerstvých chilli papriček 1 lžíce rajčatového
protlaku špetka chilli pasty 200 g cibule
1 dl olivového oleje 2 dl smetany sůl, bílý pepř

1

Na olivovém oleji zprudka orestujte nakrájenou mrkev,
rajčata, fenykl, česnek, cibuli a chilli papričky, přidejte rajčatový
protlak, chilli pastu, zalijte vodou a přiveďte k varu.

2

Nakonec přidejte kapří maso a nechte vařit 40 minut, poté
vše vymixujte a propasírujte přes velmi jemné síto, abyste
se zbavili všech kostiček.

3

Tuto kapří polévku přiveďte opět k varu, dochuťte solí, bílým pepřem a na konec zjemněte smetanou.
Podávejte s kouskem kapřího masa zbaveného kostiček a petrželovými krutonky, které servírujte zvlášť v mističce.

Kančí ragú se šípkovou omáčkou a karlovarský knedlík
Václav Frič
Na kančí ragú:

Karlovarský knedlík:

2 kg kančí krkovice 0,5 celeru 2 mrkve 1 petržel 2 cibule
2 lžíce švestkových povidel 2 dcl šípkového pyré 0,5 kg cukru
ocet divoké koření: celý pepř 20 kuliček, nové koření 15 kuliček,
bobkový list 10 ks, jalovec 10 kuliček, snítka rozmarýnu, snítka
tymiánu 0,5 kg másla sůl 1 l červeného vína 100 g hladké
mouky kůže ze špeku 3 lžíce sádla 0,2 l smetany

20 rohlíků 5 vajec 0,5 l mléka 1 svazek
velkolisté petržele sůl pepř 200 g másla

1

Celer, mrkev, petržel a cibuli nakrájejte na střední
kostky. Maso očistěte a nakrájejte na větší kostky.
Koření svažte do měšce. Na polovině másla orestujte
tvrdou zeleninu dozlatova. Přidejte cibuli
a měšec s kořením. Přidejte povidla, trochu cukru
a šípkové pyré a orestujte na barvu.

2

Maso osolte, opepřete, orestujte na sádle
a vložte do základu. Zalijte červeným
vínem a nechte pomalu táhnout doměkka.

3

Z másla a mouky připravte světlou jíšku.
Když je maso měkké, vyberte ho z omáčky
a omáčku zahustěte jíškou. Nechte provařit
a zjemněte smetanou. Dle potřeby dochuťte
a vše dohromady vymixujte s máslem
dohladka. Přeceďte přes jemný cedník.
Maso vložte zpět do omáčky a podávejte.

4

Na knedlík: Rohlíky nakrájejte na kostičky,
oddělte žloutky a bílky. Z bílků ušlehejte
sníh, vše dejte do jedné mísy, přidejte sůl, pepř,
mléko, rozehřáté máslo, nasekanou petrželku.
Umíchejte těsto, ze kterého vytvořte koule,
a dejte na páru na cca 8 až 10 minut.

Podzi m ní sezo na

Poklad v lahvi
BY L I N N É L I K ÉRY

V PŘÍRODĚ MÁ VŠE SVŮJ SMYSL A POSLÁNÍ. I SEBEVĚTŠÍ PLEVEL MŮŽE OPLÝVAT LÉČIVÝMI ÚČINKY,
A ZMĚNIT TAK SVOU POVĚST. DŘÍVE SE V BYLINÁCH A PLODECH PŘÍRODY VYZNALY BÁBY KOŘENÁŘKY,
DNES JEJICH MÍSTO ZAUJÍMAJÍ LÉČITELÉ NEBO PŘÍZNIVCI PŘÍRODNÍ MEDICÍNY. ZÁJEM O OKOLNÍ
PROSTŘEDÍ SE POZVOLNA STAL NÁZOROVOU ALTERNATIVOU, ALE NENECHTE SE ZMÁST, VYÚSTÍ
V LAHODNÉ ZÁLEŽITOSTI. UCHOVEJTE SI KRÁSU A ZDRAVÍ Z PŘÍRODY NA DELŠÍ DOBU V LÉČIVÝCH
A PŘEDEVŠÍM MOC DOBRÝCH LIKÉRECH. MŮŽETE JE UPÍJET ZE SKLÍNKY NA DOBROU NOC, PŘI
POSEZENÍ S PŘÁTELI, DÁVAT SI PREVENTIVNĚ LŽIČKU DENNĚ NEBO Z NICH PŘIPRAVOVAT OSVĚŽUJÍCÍ
LIMONÁDY NEBO DRINKY. TAK SE DOBŘE POROZHLÉDNĚTE, CO KOLEM VÁS ROSTE.

Chcete--li
docílit průzračného
likéru, přefiltrujte ho
dvakrát přes skládací
filtr.

LIKÉR Z JETELOVÝCH KVĚTŮ

Růžová kvítka na zeleném chvějivém koberci hlásají, že pole je
osázené jetelem. Patří mezi nejoblíbenější krmivo dobytka, ale také
včel a slouží k zúrodňování půdy.
Existuje však více druhů jetele
různých tvarů a barev, klidně je
do likéru zkombinujte. Vybírejte
však z nehnojených polí a luk. Velmi jemný likér s intenzivní chutí
květů a nektaru se dříve pil jen při
zvláštních příležitostech. Po dvou
letech vůně jetele vyprchá a likér
chutná po medu, vypijte ho proto
co nejdříve. Určitě jím překvapíte
pod stromečkem.

1 LITR

PŘÍPRAVA: 30 MINUT + CHLADNUTÍ,
ODLEŽENÍ 6 TÝDNŮ A 2 DNY
I
I
I
I

500 ml rybízového džusu (nebo jablečného)
100 g krupicového cukru I 1 chemicky neošetřený citron
3 hrsti jetelových květů I 1 hrst květů hluchavky
300 g medu I 300 ml alkoholu (96%)

1

Rybízový džus ohřejte a rozmíchejte
v něm cukr. Z citronu vymačkejte šťávu
a přilijte ji do horkého džusu těsně před bodem varu. Zakryjte pokličkou, ztlumte teplotu a povařte 10 minut. Nechte zchladnout
na teplotu 40–60 °C.
Do svařeného džusu přidejte otrhané
květy jetele a hluchavek a med, přiklopte
a nechte 2 dny odstát. Občas promíchejte.
Do nálevu pomalu přilévejte alkohol
a stále míchejte. Nechte přiklopené zrát
6 týdnů při pokojové teplotě.
Likér přefiltrujte přes jemnou tkaninu
a květy vylisujte. Podle potřeby znovu
přefiltrujte.

2
3
4
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Jednotlivé
druhy růže se
výrazně liší vůní a barvou.
Pro výrobu likéru se výborně
hodí damašská růže odrůdy Rose
de Rescht, která má výraznou
vůni a pěknou, malinově
červenou barvu.

RŮŽOVÝ LIKÉR

Víte, že každá růže voní jinak, a některé druhy dokonce vůbec? Přivoňte si k té vaší a představte si, jaké
koření by její aroma obohatilo. Překvapivě dobře se k růži hodí růžový
pepř, který vlastně není pepřem, ale
plodem pepřovce brazilského. Jemně voní po pryskyřici a v nasládlé
chuti probleskuje štiplavost. Do likéru použijte pouze květy z domácí
růže, u které máte jistotu, že za její
krásu nemůže chemický postřik. Likér připravte z čerstvých květů, sušením ztrácejí vůni. A také ho rychle
spotřebujte, protože růžové aroma
je prchavé.

1 LITR

PŘÍPRAVA: 1 HODINA + LOUHOVÁNÍ 1 DEN,
CHLADNUTÍ A ODLEŽENÍ 1 TÝDEN
I 80–100 g růžových květů I 1 chemicky neošetřený citron
I 600 ml vody I 300 g krupicového cukru
I 1 lžička kuliček růžového pepře I 250 ml alkoholu (96%)

1

Růžové květy otrhejte do mísy. Vymačkejte
k nim šťávu z citronu, promíchejte a zatižte
talířem, aby byly květy ponořené. Nechte
1 den louhovat.
Ve vodě rozmíchejte cukr, svařte a nechte
zchladit na teplotu 40 °C.
Do cukrového sirupu vlijte směs květů
a citronové šťávy. Pepř rozemelte a promíchejte se sirupem. Zakryjte a nechte vychladnout.
Za stálého promíchávání pomalu přilévejte
alkohol. Zakryjte a nechte 1 týden odstát.
Nálev sceďte a listy vylisujte. Pokud je
třeba, tekutinu znovu přefiltrujte. Vlijte
do lahve a uzavřete.

2
3

4
5
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JAHODOVO-BAZALKOVÝ LIKÉR

Jahody a bazalka? Možná vám to připadá jako podivné spojení, ale chutná to famózně. Sladkost jahod podtrhne
voňavá mírně štiplavá bazalka a v chuti se prolínají sladké, bylinné, šťavnaté a pikantní tóny. Cukr výsledný
dojem zjemní, takže likér můžete použít jako základ limonády nebo pít samotný, třeba s kostkou ledu. Ideální
jsou pozdní, přezrálé jahody.

1 LITR

PŘÍPRAVA: 30 MINUT + ODLEŽENÍ 1–2 TÝDNY
I
I
I
I

400 g krupicového cukru I 250 ml vody
½ chemicky neošetřeného citronu
400 g zralých jahod I 1 chilli paprička
10 g čerstvých lístků bazalky I 500 ml slivovice (42–45%)

1
2
3
4

Cukr rozmíchejte ve vodě a zahřejte k varu. Do cukrového rozvaru vymačkejte citronovou šťávu a vařte 10 minut na středním stupni. Nechte zchladnout.
Mezitím jahody odstopkujte a rozmačkejte vidličkou na kaši. Chilli papričku nasekejte
nadrobno a promíchejte s jahodami. Lístky bazalky otrhejte a vmíchejte k jahodám.
Přilijte slivovici a cukrový sirup, zakryjte pokličkou a nechte stát
1–2 týdny v temnu.
Přefiltrujte, nalijte do lahve a uzavřete. Spotřebujte co nejdříve nebo likér zamrazte.
Barva jahod rychle zešedne a za půl roku už likér nevypadá tak lákavě.
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Vyzkoušejte
různé druhy bazalek,
například pikantní bazalku
citronovou s jemnou citronovou
vůní nebo bazalku skořicovou s chutí
stejnojmenného koření. Načervenalé
listy přidají barvě likéru na intenzitě,
červenolisté druhy mají navíc lehkou
ovocnou příchuť. Při výrobě likéru
klidně můžete využít
i bazalkové květy.

Domácí výroba likérů – 50 receptů z byli n a květů
Rita Vitt

V úrodné krajině Černého lesa v jihozápadním Německu (ve Schwarzwaldu) hospodaří Rita
Vitt s rodinou na statku a věnuje se sběru bylin a květů a jejich zpracování na likéry a destiláty. Vyučená chemicko-technická asistentka vyzkoušela během dvaceti let nejrůznější kombinace, postupy a metody a výsledkem je 50 vycizelovaných receptů na domácí likéry, které
pohladí na jazyku, ale také po duši a vyléčí případné neduhy. Síla přírody je mocná, a pokud
se znásobí medem, alkoholem či vínem, dokáže zázraky. Přesvědčte se sami.
Vydalo CPress.
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Sepište
si, jakou
kombinaci bylin jste
použili a v jakém poměru,
ať můžete likér zopakovat,
kdykoliv na něj
dostanete chuť.
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LIKÉR Z JEŘABINY A ŘEBŘÍČKU

Hořká chuť likéru z jeřabiny a řebříčku ve vás vyvolá
příjemný pocit tepla, který pomalu zaplaví celé tělo.
Podél cest narazíte na dva druhy jeřabin – z jeřábu
jedlého a jeřábu ptačího. Sníst můžete obojí plody,
ale jeřabiny ptačí jsou hodně trpké. V každém případě je třeba jeřabiny povařit nebo naložit do alkoholu,
čímž se odbourá kyselina parasorbinová, která
může způsobit nevolnost. Kdoule likéru dodá jemnou citronovou vůni s nádechem jablek. Jeřabinová
pálenka výslednou chuť zintenzivní, ale pokud chcete, nahraďte ji polovičním množstvím vysokoprocentního alkoholu a dolijte vodou.

1 LITR

PŘÍPRAVA: 30 MINUT + ODLEŽENÍ 3 MĚSÍCE A 2 DNY
I 350 ml vody I 200 g zralých jeřabin jedlých I 300 g medu
I 1 kdoule nebo 2 chemicky neošetřené citrony či limety
I 500 ml jeřabinové pálenky (42–45%) I 20 g květů řebříčku

1
2
3
4
5

V hrnci ohřejte 250 ml vody. Jeřabiny otrhejte do vody, kdouli
nebo citrus rozkrájejte na plátky a přidejte k jeřabinám. Povařte 5 minut a nechte zchladnout na 40 °C.
Vmíchejte med, zakryjte a nechte 1 den louhovat.

Přimíchejte jeřabinovou pálenku a květy řebříčku a nechte
ještě 1 den odstát.
Přefiltrujte přes tkaninu a vylisujte květy a plody. Vylisované
rostliny přelijte 100 ml vody a znovu vylisujte. Promíchejte,
vlijte do lahve, uzavřete a nechte 3 měsíce zrát.
Ještě jednou přefiltrujte a nechte odležet. Likér z jeřabin získá delším zráním harmoničtější chuť. Před otevřením ho klidně nechte 1–2 roky odležet. Po 4 letech bude chutnat ještě lépe.

LIKÉR Z MATEŘÍDOUŠKY A DALŠÍCH BYLIN
Do vína či alkoholu nakládali mniši, jeptišky i babky
kořenářky léčivé byliny, aby zázračnými kapkami
a tinkturami ulevili od bolesti těla i duše. Účinky jednotlivých bylin najdete v herbáři, kombinujte je podle potřeby. Tento likér zklidňuje, přichystá hezké sny
i zbystří mysl. Levandule a květy divizny likér zjemňují. Použít můžete až třetinu váhy sušených bylin.

1 LITR

PŘÍPRAVA: 30 MINUT + ODLEŽENÍ 6 TÝDNŮ A 1 DEN
I po 30 g mateřídoušky, yzopu, saturejky, dobromyslu, rozmarýnu
I po 30 g květů levandule, šalvěje, divizny a měsíčku
I 400 ml ovocné pálenky (40–42%) I 400 ml sladkého bílého vína I 400 g medu

1
2
3
4

Byliny a květy omyjte, nechte oschnout a přelijte pálenkou.
Nechte 1 den odstát.

Výluh sceďte a byliny vylisujte.
Víno zahřejte na 40 °C. Rozmíchejte v něm med a přilijte scezenou pálenku. Zavíčkujte a nechte 6 týdnů odstát na světlém
(slunném) místě.
Přefiltrujte přes jemnou tkaninu, nalijte do lahve a zavíčkujte.
Likér můžete pít hned, ale teprve po 6 měsících zrání chutná
opravdu skvěle. Protože obsahuje tolik bylin a vysoké procento
alkoholu, vydrží uskladněný až 5 let.
FRESH 87

Se r vi s

Vůně Španělska
PA E L L A

Město Římanů,
město statečných

Městu dali jméno Římané, kteří ho poskytli
válečníkům za jejich zásluhy a statečnost
(valentia). Je téměř celoročně zalité sluncem, ale jeho historie byla značně bouřlivá.
Na dva tisíce římských kolonistů město
od r. 138 př. n. l. budovalo podle striktních
římských pravidel. Využili jeho strategické
polohy v blízkosti moře, úrodné řeky i velevýznamné spojnice, slavné římské „dálnice“
Via Augusta spojující Řím s jeho provinciemi. Během dalších staletí byla Valencie
drancována i povstávala z popela, chudla
i prosperovala, na mapě Španělska se už
ale usadila navždy.

Maurské město

Maurským nájezdům se město vzdalo bez
boje roku 714. Katedrála San Vicente se
stala mešitou, Valencie Balanssiyou, ale
období vlády podnikavých Maurů rozhodně
městu přineslo velkou prosperitu. Vzkvétal
obchod s hedvábím, papírem, kůžemi, keramikou, sklem a stříbrem a vynikající arabští
zahradníci a pěstitelé položili základy dnes
proslulého ovocnářství (valencijské citrusy
jsou pojmem) a zelinářství (oblast Huerta
dodnes vděčí za svou úrodnost promyšlenému arabskému systému zavlažování),
stejně jako pěstování rýže v nedalekých
mokřadech – také z hlediska gastronomie
to byl neocenitelný přínos. Nesmazatelnou
stopu zanechalo toto období i v architektuře. Ovšem období nepokojů, půtek a šarvátek mezi Maury a křesťany, kteří se pokoušeli město opět dobýt, trvalo celé
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11. a 12. století – na křesťanské straně se
vyznamenal hlavně španělský národní hrdina El Cid – až se vítězství roku 1238 přiklonilo na stranu krále Jakuba I. Aragonského.
Staletí nepokojů vystřídalo období klidu
a prosperity – mluví se dokonce o valencijském zlatém věku, kdy valencijští bankéři
financovali i výpravy Kryštofa Kolumba.
Vzkvétala architektura, literatura, umění.

Město starověké,
město futuristické

Návštěva Valencie je pro milovníky historie
a architektury včetně té nejpokrokovější
snad povinnou exkurzí. Od římských a arabských památek po spleť středověkých uliček starého města a neuvěřitelnou ukázku
směsice stylů, jakou je katedrála La Seu
stojící na místě vizigótské katedrály i arabské mešity a propojující gotiku, baroko i klasicismus – prostě procházíte zkamenělým
průřezem dějin města. Gotická Hedvábná
burza (památka UNESCO), přepůvabné
secesní nádraží, jehož výzdoba oslavuje
zdejší nedostižné pomeranče, skvostná
a samozřejmě funkční tržnice – jen v samotném starém městě nebudete vědět, kam se
dřív podívat. Ale Valencie už dávno překročila hranice původního římského sídliště.
Největší krok učinila odklonem řeky Turia
(s jejími ničivými záplavami) v 60. letech
minulého století a také tím, že se vzepřela
plánům generála Franca nahradit původní
řečiště magistrálou (a město tak nenávratně
přepůlit…). Valencijští původní koryto řeky
v průběhu dalších desetiletí raději přeměnili
v jeden z nejpůvabnějších městských parků

a sportovišť (známých jako zahrady Turia),
jaké můžete na světě uvidět (devět 200
metrů širokých kilometrů zeleně a vodních
ploch) spojených s fantastickým projektem
„volné“ zoologické zahrady Bioparc, která
je neuvěřitelným zážitkem sama o sobě.
Na opačném konci původního řečiště se
pak vypíná k nebi komplex ikonických staveb futuristické architektury valencijského
rodáka Santiaga Calatravy. Nepřekvapilo by
nikoho, kdyby z některé z nich vystoupily
postavy ve skafandrech nebo Hvězdných
válek, jsou ale domovem Města umění
a věd. Najdete tu Palác umění, netradiční
zimní zahradu Umbraculo, velký sál s pohyblivou konstrukcí L’Àgora, prostorové kino
L’Hemisfèric a Vědecké muzeum prince
Filipa. Ty doplňuje Palác hudby José Marie
de Paredes a fantastické oceánografické
muzeum, o jehož vyčnívající střechu se zasloužil jiný proslulý architekt Felix Candela.

Město u moře

Přes bezpočet uměleckých a architektonických památek ale Valencie zůstala
městem pro lidi. A nikde to není vidět lépe
než na místních plážích. Nejpopulárnější La
Malvarossa je prakticky součástí města.
Sem si lidé chodí odpočinout, bavit se, vyjet
si na katamaránu či jiném vodním dopravním
prostředku, samozřejmě zasportovat, často
i jen tak zaplavat v pauze v pracovní dny či
trávit dovolenou. Snadno se sem dostanete
městskou dopravou. Široká, dlouhá a čistá
pláž je prostě splněným snem, a pokud byste chtěli vyrazit o kousek dál, v okolí je hned
několik dalších s podobnými půvaby a menší

PŘIPRAVILY JITKA RÁKOSNÍKOVÁ A KLÁRA MICHALOVÁ ∙ FOTO SHUTTERSTOCK

VALENCIE, TŘETÍ NEJVĚTŠÍ ŠPANĚLSKÉ MĚSTO, V SOBĚ TAKŘKA UKÁZKOVĚ SPOJUJE BOUŘLIVÉ
DĚJINY, STALETÍ PROSPERITY A ROZVOJE, K NĚMUŽ PŘISPĚLA ŘADA NÁRODŮ, KTERÉ SI TOTO
OKOUZLUJÍCÍ A VÝHODNĚ POLOŽENÉ MÍSTO S PŘÍJEMNÝM KLIMATEM ZAMILOVALY. A TAKÉ
UMĚLY JEHO PŘÍRODNÍCH DARŮ I OBCHODNÍCH MOŽNOSTÍ VYUŽÍVAT. SVÝM ZPŮSOBEM TAK
VALENCIE ZOSOBŇUJE DĚJINY CELÉ ZEMĚ A TAKÉ JEJÍ ÚŽASNOU PŘITAŽLIVOST. LEŽÍ NA POBŘEŽÍ
BALEÁRSKÉHO, RESPEKTIVE STŘEDOZEMNÍHO MOŘE PŘI ÚSTÍ ŘEKY TURIA, ALE V ZÁDECH
MÁ CHLADIVÁ ÚDOLÍ I POHOŘÍ A TAKÉ ÚRODNÉ PLANINY, VÝSTIŽNĚ NAZÝVANÉ ZAHRADOU
ŠPANĚLSKA. NEDALEKO NAJDEME I ROZSÁHLÉ BAŽINY A JEZERNÍ OBLASTI, PROSLULÉ JAKO
PŘÍRODNÍ REZERVACE, ALE TAKÉ MÍSTA, KDE SE RODÍ NĚKOLIK DRUHŮ VYNIKAJÍCÍ RÝŽE. TA JE
ZÁKLADEM TAMNÍHO PROSLAVENÉHO POKRMU, PAELLY.

Se r vi s
frekvencí návštěvníků. Lákají-li vás moderní
sporty, Valencie hostí také slavné jachtařské
i motoristické závody, a pokud je vaším cílem
neporušená vnitrozemská příroda, i tady je
na dosah: můžete si vyšlápnout do chladivých hor včetně více či méně náročných výstupů, obdivovat okolní historická městečka,
jako je Sagunto a Xàtiva, plná památek, kde
má život ještě starosvětský půvab. A je tu
také národní park Albufera. Obrovská vodní
plocha obklopená lesy a rýžovými poli je
rájem ptactva, přísně střežená, ale ochotně
zpřístupňovaná místními rybáři a ochranáři.
Pouhých deset kilometrů od Valencie, snadno dostupná městskou dopravou, ale ocitnete se tu jako v jiném světě. Mnozí sem jezdí
obdivovat i neskutečný západ slunce.

Město paelly

Železná, případně ocelová rovná pánev
s uchy a zkosenými stěnami stejného jména je nezbytným kuchyňským pomocníkem, chcete-li připravit valencijský, ale tak
trochu i obecně španělský národní pokrm.
Jeho základem jsou právě rýžová pole
Albufery. Paellová rýže má středně velká
kulatá zrna a schopnost báječně nasávat
tekutinu a přitom se nerozvářet. Další dary
místní přírody pak kompozici paelly dotvářejí. Jaké jsou, respektive jaká tato kompozice je, je tak trochu předmětem dohadů
i osobního vkusu, ale několik konstant zů-

stává: nejpravější španělskou paellou je ta
valencijská, správná rýže smí být pouze ta
pěstovaná v jejím okolí (zejména druhy Calasparra a Bomba) s většími kulatými zrny,
připravovat se má pouze v již zmíněné obří
pánvi paella, a to na otevřeném ohni (vůně
kouře by měla být její nedílnou součástí),
respektive dřevěném uhlí. Masové složky
zastupuje především králík, šneci a případně další druh masa, obvykle kuřecího.
Variabilita je přípustná, ale postup je nutné
dodržet beze zbytku, jinak by to nebyla
ta pravá paella. Historie tvrdí, že původně vznikla jako pokrm chudých sběračů
místních hroznů – při vinobraní, případně
ošetřování vinic měli hodně odřezků vinné
révy, které pálili, rýži poskytla nedaleká
rýžová políčka, šneků bylo v okolí dostatek
a králíků také. Do tohoto komunálního pokrmu – vařilo se pro všechny, proto ta velká
pánev – přišlo vše, co zrovna rostlo kolem,
zejména fazole. V pravé valencijské paelle
jsou hned tři místní druhy. Jelikož se pokrm
vařil na vinicích a polích, nenajdeme v něm
mořské plody – ty patří jen do takzvané
paelly mořské. Klasickou paellu (ale i různé
jiné variace) si můžete vychutnat ve Valencii především v původních, a půvabných,
restauracích na pobřeží, kam na ni chodí místní, například v Casa Isabel nebo
Arrocería La Valenciana Playa. Nejlepší
doporučení! Doplňte ji dalšími specialitami,

jako je nápoj horchata (mléko vylisované ze „zemských mandlí“ la chufa, tygří
ořechy neboli šáchor jedlý) a nějakým tím
famózním dezertíčkem vonícím, jak jinak,
některým z valencijských citrusů. Pochopíte, proč je tohle místo už od starověku
pokládáno za malý ráj na zemi!

Tři města rýžových pokrmů

Valencie ale není v inovativním i tradičním
zpracování tamní rýže sama. Konkurují jí
především Murcia a Alicante, kde se připravují tzv. arroces (arroz al caldero, arroz del
senyoret, arroz a banda) s mírně odlišnou
recepturou a výrazným (či výlučným) podílem mořských plodů. Rozdíl ale spočívá
především v nádobě, v níž se jídlo připravuje. Pro „arroces“ se používají vyšší kotlíky
a hrnce, nikoliv paellová pánev. Příbuznost –
stejně jako odlišnost – těchto pokrmů je
dnes široce uznávána a různé receptury
jsou součástí soutěží Mezinárodního dne
paelly, o němž přinášíme informace dále.

OSLAVTE
DEN PAELLY
VALENCIE SDÍLÍ PAELLU
S CELÝM SVĚTEM!

Mezinárodní den
paelly je událost,
na kterou se těší
všichni labužníci,
a to nejen ve Španělsku. Klíčovou
akcí je samozřejmě
„paellový pohár“, World Paella Day
Cup, který proběhne ve Valencii. Dne
20. 9. v 11.30 tam na náměstí Plaza de
Ayuntamiento v rámci akce Paellas y
Arroces odstartuje Masterclass, kdy
bude 8 šéfkuchařů z 8 různých zemí
soutěžit o nejlepší a nejautentičtější
paellu, a to i online. Pokud byste se
tou dobou nacházeli v místě, nenechte
si tuto událost ujít – nebo si ji vychutnejte z pohodlí domova! Po celém
Španělsku pak bude následovat Restaurant Week za účasti 100 restaurací, které budou vařit tuhle národní
pochoutku, jak nejlépe umějí.
Více informací najdete na
worldpaelladay.org.
Ale za vynikající paellou tentokrát nemusíte jezdit daleko. Letos si ji 20. 9. můžete
vychutnat i v Česku, protože se k Mezinárodnímu dni paelly připojuje celá řada
našich předních restaurací! Speciální
nabídku připravují v Praze v restauracích
Tapas bar Miró, El Camino, Gran Fierro,
El Centro, Gilda a La Chinata, která
má pobočku také v Brně.
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Bez násilí
V EGA N

VEGANSTVÍ ČI VEGANISMUS JE UCELENÝM HNUTÍM, KTERÉ SMĚŘUJE NEJEN K ÚPRAVĚ
JÍDELNÍČKU, ALE CELÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU. MÁ SVOU POMĚRNĚ PŘESNOU DEFINICI,
STANOVENOU JIŽ KONCEM 50. LET MINULÉHO STOLETÍ V USA.

A co tedy jedí?
Běžnému všežravci se může
zdát veganský jídelníček
extrémně ochuzený. Nejenže
vegani stejně jako vegetariáni
nejedí maso, ale odmítají
i mléčné výrobky a vejce.
Jelikož každý pokrm je přísně
vzato jen souhrnem určitých
látek, z nichž některé jsou
pro určité potraviny výjimečné, ale jiné se zas nacházejí
v celé řadě z nich, je hledání
vyváženého veganského
jídelníčku asi složitější než
tehdy, jíme-li všechno, ale
rozhodně to není cíl nemožný.

Veganská spíž
Příroda totiž poskytuje takřka
nepřeberné množství potravin
rostlinného původu – nejen
ovoce a zeleninu, ale i obrovskou škálu luštěnin, semínek,
ořechů a nejrůznějšího koření
a bylin. Je jen velmi málo
potravin poskytujících živiny,
které se ve veganském jídelníčku hledají obtížně anebo
se nedají nahradit. K zásadám veganství také patří tato
fakta znát a případné chybějící živiny nahrazovat pomocí
doplňků. V současném světě
je ovšem tento životní styl
hodně rozšířený a jeho zastánci dnes nemají problém
sehnat veganské výrobky
všeho druhu.

A co ta chuť?
Pro běžného spotřebitele,
a to i toho, komu jsou veganské zásady sympatické,
zůstává základní otázkou, jak
vlastně takové veganské jídlo
chutná. V zásadě ale nejde
o nic jiného než o správnou
kombinaci, přípravu a ochucení základních surovin. Celá
řada jídel se připravuje úplně
stejně jako ta běžná, pouze
s některými náhražkami.
Chuť to samozřejmě posouvá
jinam, ale často bývá příjemná i neveganům. Je možné,

Máme doma vegana

že veganství do vyšších gastronomických vrstev žádné
chuťové objevy nevnese,
ale zrovna tak je možné, že
si řada veganských receptů
získá své příznivce i mezi nevegany. Tudy vede také cesta
k takzvanému flexitariánství,
tedy uvolněnému přístupu
k jídlu, kdy si konzument neklade žádná striktní omezení,
ale občas si vychutnává benefity bezmasého jídelníčku,
které jsou nejen chuťové, ale
i zdravotní.

Zdraví z přírody
Že je rostlinná strava asi
zdravá, to chápe i laik, ale
zdravotní benefity veganského jídelníčku jsou dnes
potvrzeny i řadou odborných
výzkumů. Velká množství
ovoce, zeleniny, celozrnných
výrobků, luštěnin, ořechů
a semínek – tedy základních
veganských potravin –
znamenají i značný přísun
vitaminů (zejména B1, C a E
a kyseliny listové) a minerálů,
především hořčíku a železa,
a zároveň jsou tyto zdroje přirozeně nedostatkové, co se
týče nevhodných nasycených
tuků a škodlivého cholesterolu. To vede k výraznému
snížení rizik onemocnění
a případně úmrtí na cukrovku

2. typu, kardiovaskulární choroby, ischemickou chorobu
srdeční, vysoký krevní tlak,
srdeční a mozkovou příhodu, obezitu a některé druhy
rakoviny, zejména prostaty
a konečníku.

Vyváženě
Zejména pro nové vegany je
velmi důležité naučit se znát
základní nutriční potřeby
svého těla a uspokojovat
je. Tak například odborníci
vyzdvihují zejména zdravotní
benefity celé škály nenasycených rostlinných tuků, jejichž
zdroje jako avokádo, mandle,
vlašské, kešu a para ořechy,
dýňová a chia semínka, olivový olej, dýni, listovou zeleninu, různé druhy zelí a kapusty
atd. vegani hojně konzumují.
Je ale třeba si uvědomit, že
tuk zůstává tukem, a i tady
je potřeba zkonzumovaná
množství hlídat. Dnes už
ovšem není problém přejít
k takovémuto způsobu života
poučeně – informace jsou
všude. Jedny z nejucelenějších včetně několika desítek
skvělých receptů (opravdu –
chutnají všem, jak praví podtitul) najdete v nové knize,
z níž přinášíme několik chutných ukázek.

Když se někdo z členů rodiny rozhodne přejít na veganské stravování, nemusí to znamenat větší zátěž při přípravě rodinných jídel ani ošklíbání masožravců nad talířem s večeří.
Kuchařka Máme doma vegana přináší svěží zdravé recepty na jídla připravovaná z rostlinných surovin, které se dají snadno upravit tak, aby vyhovovala i pojídačům masa a vegetariánům, případně může být inspirací pro rodiny, které přecházejí na flexitariánství. Najdete
tu pokrmy na každý den a pro každého, od snídaní přes svačiny k hlavním chodům a lahodným dezertům, s nutričními tipy a flexibilními možnostmi – to všechno z knihy Máme
doma vegana dělá nepostradatelnou kuchařku pro 21. století.
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PŘIPRAVILY KLÁRA MICHALOVÁ A JITKA RÁKOSNÍKOVÁ

Z

akladatel americké
Veganské společnosti,
která působí dodnes
a je veganskou základní autoritou, Leslie J. Cross uvedl
v jejích stanovách, že veganství je v zásadě způsob, jak
osvobodit zvířata od jakéhokoliv vykořisťování člověkem.
Nejde tedy jen o to, vzdát se
ve stravě všech živočišných
produktů, jako je maso, mléčné výrobky a med, ale vyhýbat se jim i ve všech dalších
výrobcích (oblečení, drogerie
apod.) a také odmítat jakýkoliv druh krutosti ke zvířatům.
Středobodem této nauky
ovšem zůstává jídelníček.

Do ma v kuchyni

PAPRIČKY PLNĚNÉ MANDLEMI A STROUHANKOU
Česnek je vynikajícím zdrojem vitaminu B6 a obsahuje také mangan, selen a vitamin C. Mandle jsou nejzdravější ze všech druhů ořechů a jsou skvělé do různých snacků. Jsou bohaté na vitamin E, vápník a draslík.
A ve spojení s roztomilými papričkami je to jídlo nejenom zdravé, ale i hezké a chutné.

4 PORCE

1

I
I
I
I
I
I
I
I

2
3

PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT
3 lžíce extra panenského olivového oleje
2 stroužky česneku nakrájené najemno
1 malá šalotka nakrájená najemno
½ lžičky chilli koření
2 lžíce hladkolisté petržele nakrájené najemno
60 g strouhanky
75 g mandlí (druhu Marcona) nasekaných najemno
1 lžíce propláchnutých a okapaných solených kaparů
nakrájených najemno
I 400 g scezených konzervovaných celých papriček piquillo

Troubu předehřejte na 180 °C. V malé pánvi zahřejte
1 lžíci olivového oleje na středně vysokém stupni. Přidejte česnek, šalotku a chilli koření a smažte 30 vteřin. Vmíchejte petržel a sundejte z plotýnky.
V malé misce promíchejte strouhanku, mandle, kapary
a předchozí směs. Vmíchejte 1 lžíci olivového oleje.
Středně velkou zapékací formu zakápněte polovinu
zbylého oleje. Do každé papričky dejte asi 1 lžíci náplně
a naplněné papričky rozložte do formy. Zakapejte zbylým
olivovým olejem a pečte 20 minut. Podávejte je horké, teplé
nebo pokojové teploty.
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ČOČKOVÉ BURGERY S HOUBAMI
Náhrada mletého masa luštěninami je ve vegetariánské a veganské kuchyni běžná, ale rozhodně to není jen
z nouze ctnost – chuťové vlastnosti luštěnin jsou tak výrazné a rozmanité, že možná začnete luštěninové karbanátky vyměňovat za ty masové mnohem častěji. Bílkovinami nabitá drobnozrnná čočka z Puy je plná rozpustné vlákniny, která stabilizuje váš krevní cukr a budete se cítit déle nasycení. Cibule má překvapivě vysoký
obsah vitaminu C a je plná probiotické vlákniny.

4 PORCE

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU
I 100 g drobné francouzské čočky (Puy)
I 3 lžíce olivového oleje + další na smažení burgerů
I 1 cibule nakrájená nadrobno I 450 g očištěných žampionů
I
I
I
I
I
I
I
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portobello nakrájených nahrubo
2 rozdrcené stroužky česneku
1 lžička nakrájených lístků tymiánu
1 lžíce najemno nakrájené hladkolisté petržele
1 lžíce balzamikového octa
60 g strouhanky z čerstvého pečiva
1 lžíce lahůdkového droždí
sůl a čerstvě mletý černý pepř I celozrnné žemle, listy
hlávkového salátu, plátky rajčat a červené cibule k podávání

1
2

Čočku dejte do kastrolu se studenou vodou a uveďte do varu. Snižte na mírný var, odstraňujte pěnu z povrchu a vařte 15 minut, jen co čočka změkne. Sceďte ji a propláchněte, pak nechte vychladnout.
Ve velké nepřilnavé pánvi rozehřejte 1 lžíci olivového oleje. Osmažte na něm při středním stupni cibuli 5 minut, až změkne, ale nezabarví se. Přidejte zbylý olej a nakrájené
houby a smažte ještě 15–20 minut, až se houby rozdusí a v pánvi nezbude žádná tekutina.
Přidejte česnek, tymián a petržel a smažte ještě 1 minutu, až se česnek rozvoní. Přidejte
balzamikový ocet a sundejte z plotýnky.
Houbovou směs, vychladlou čočku, strouhanku a droždí dejte do robotu a dobře osolte
a opepřete. Pulzy opatrně rozmixujte, aby směs držela pohromadě, ale měla hrubší strukturu.
Směs nechte 5 minut chladnout. Pak z ní vytvarujte 4 stejně velké placičky a přikryté je
nechte 30 minut chladit, aby zpevněly.
Pánev vytřete kuchyňským papírem. Rozehřejte v ní trochu oleje a na středním stupni
opečte burgery 3–4 minuty z každé strany, až budou zlatohnědé a propečené. Podávejte je v celozrnných žemlích s doplňky podle vaší chuti.

3
4
5
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SUPERSEMÍNKOVÁ GRANOLA
Granola je skutečná lahůdka a miluje ji snad každý. Tato je vytvořena s ohledem na potřeby veganů a s maximálními zdravotními benefity – ale ani ty chuťové nezůstávají pozadu. Výživné vločky uvolňují energii jen
zvolna a pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Ořechy a semínka poskytují zdravé nenasycené tuky
a základní vitaminy skupiny B.

12 PORCÍ

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT
I
I
I
I
I
I
I

30 g kokosového oleje I 75 ml javorového sirupu
¼ lžičky jemné soli I 1 lžička mleté skořice
300 g ovesných vloček I 30 g dýňových semínek
30 g slunečnicových semínek
75 g mandlových lupínků
75 g nahrubo nasekaných lískových ořechů
115 g sušeného ovoce, jako jsou brusinky, třešně,
rozinky, vypeckované datle, nahrubo nakrájené
I 30 g opražených kokosových plátků
I 1 lžíce chia semínek I 1 lžíce zlatých lněných semínek

1
2
3
4

Troubu předehřejte na 160 °C. Pokud je kokosový olej ztuhlý, rozehřejte ho
v malém kastrůlku. Jakmile bude rozpuštěný, sundejte ho z plotýnky a zašlehejte k němu javorový sirup, sůl a skořici.
Ve velké míse promíchejte vločky, dýňová a slunečnicová semínka a ořechy.
Navrch nalijte směs s javorovým sirupem a vše velmi dobře promíchejte.
Granolu rozestřete na 2 velké plechy. Dejte je do střední části trouby a granolu
pečte 30–40 minut, každých 10 minut ji promíchejte. Měla by být v jedné vrstvě, aby se opékala stejnoměrně. Jakmile bude zlatohnědá a křupavá, je hotová.
Nechte ji vychladnout, pak promíchejte se sušeným ovocem, opraženými kokosovými plátky, chia a lněnými semínky. Podávejte ji s nemléčným jogurtem
nebo rostlinným mlékem a čerstvým ovocem. Ve vzduchotěsné nádobě uchováte
granolu až 2 týdny.
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ZELENINOVÉ ENCHILADAS S OMÁČKOU Z PEČENÝCH RAJČAT
Nejrůznější palačinky, lívance či tenké chlebové placky jsou pro kuchaře jako malířské plátno, které mohou
pokrýt čímkoliv – v tomhle případě je to senzační Mexikem inspirovaná směs. Zvládnete-li jejich ostrost, jsou
chilli papričky zdraví prospěšné, jelikož kapsaicin v nich obsažený se považuje za silně protirakovinnou látku.

4 PORCE
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PŘÍPRAVA: DO 2 HODIN
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4 lžíce extra panenského olivového oleje
550 g rozkrojených malých rajčat
2 červené papriky zbavené semínek a nakrájené na 2,5cm proužky
1 lžička mořské soli
½ lžičky sušeného oregana
480 ml zeleninového vývaru
3 lžíce chilli koření
1 velká cibule nakrájená nadrobno
2 chilli papričky poblano zbavené semínek a nakrájené nadrobno
2 velké cukety nakrájené na 1cm kostičky
450 g zrn pečené cukrové kukuřice nebo běžné zmrazené kukuřice
400 g scezených a propláchnutých konzervovaných černých fazolí
2 lžíce nadrobno nakrájených lístků koriandru
16 tortill o průměru 15 cm
15 g nastrouhaného rostlinného sýru typu čedar (není nutné)

Troubu předehřejte na 190 °C. Zapékací formu o rozměrech 23 x 33 cm lehce
vymažte trochou olivového oleje. Do formy rozložte rajčata a promíchejte je se
2 lžícemi olivového oleje, proužky papriky, ½ lžičkou soli a oreganem. Pečte 1 hodinu, občas promíchejte a nechte trochu vychladnout.
Rajčatovou směs rozmixujte s vývarem a chilli kořením, případně po dávkách,
na omáčku.
Zbylý olej rozehřejte v široké pánvi na středně vysokém stupni. Vsypte cibuli
a chilli papričky a smažte za občasného promíchání 4–5 minut, teplotu upravujte podle potřeby. Přidejte česnek a za promíchávání smažte 1 minutu. Vmíchejte
cuketu a smažte 4–5 minut nebo až zezlátne. Vmíchejte kukuřici a smažte 1 až
2 minuty. Nakonec vmíchejte fazole, koriandr, zbylou sůl a 120 ml omáčky. Sundejte
z plotýnky.
Na dno zapékací formy rozestřete 120 ml omáčky. Asi dvanáctinu náplně naneste do středu jedné tortilly, stočte ji a dejte do formy. Takto naplňte všechny tortilly a ve formě je klaďte těsně vedle sebe. Přelijte je zbylou omáčkou spíše
ve středu, aby byly konce volné, a posypte sýrem (pokud ho používáte). Zakryjte
alobalem a pečte asi 40 minut nebo až budou enchiladas horké a omáčka bude
bublat. Ihned podávejte.

4

Žaludek
Játra
Choroby
látkové
výměny
Žlučník

Slinivka
břišní
Dvanáctník

Tenké a tlusté střevo

PREMIÉROVÉ DÍLY

út + čt od 20.15

Více na
www.iprima.cz/slunecna
Slunečné hry zakoupíte
v prodejnách a na e-shopech
Bambule a Sparkys.

Nové přírůstky do knihovny
Jedlé město

Do ruky

SMARTICULAR

DANIELA TURECKÁ
Podtitulek Padesát receptů, na které
prostírání nepotřebujete, napovídá, že
sice nepůjde o luxusní pochoutky pojídané ze značkového porcelánu, ale tahle
sbírka streetfoodových dobrot zároveň
není ani o umaštěných langoších z pytlíku.
O recepty v deseti kapitolách šmrncovních
kousků se totiž postaralo pár známých jmen, mezi nimi třeba
Lukáš Hejlík nebo Ben Cristovao. Rukavičky tedy potřebovat
nebudete, ale chuťové buňky ani takhle na pochodu rozhodně neutrpí.

Další z neobyčejně vtipných příruček berlínského portálu tentokrát
ukazuje všem, jejichž domovem
jsou města, že ani tady před přírodou
neutečou – a ani by neměli. Volně rostoucí jedlé rostliny si totiž najdou cestu
i na nezastavěné plochy, o městských
(leso)parcích ani nemluvě – a bylo
by škoda jejich potenciálu nevyužít.
V knížce se dozvíte, proč a hlavně jak. Důrazu kladenému
na místní, navíc bezobalovou produkci a mnohé zapomenuté poklady s překvapivým obsahem prospěšných látek není nikdy dost.

Krizová kuchařka
ze Svatojánu

Kůrčička křup,
omáčka šplouch

EVA FRANCOVÁ

ZUZANA BÖHMOVÁ
Soutěžící Master Chef jídlem žije a je to vidět.
Podle Zuzany by jídlo mělo vyvolávat emoce –
vždyť není nic příjemnějšího, než když se vám
skrze chutě vybaví určitá vzpomínka z dětství.
Přesně v tomto duchu se kniha nese. Není třeba
bát se složitých technik, které se v domácí kuchyni nedají zvládnout. Základem je využití jednoduchých surovin,
jejich kombinace a snadná příprava. Kuchařka je pro ty, kdo se
v kuchyni cítí jako ryba ve vodě, pro ty, kteří se chtějí naučit
něco nového, i pro ty, kteří s vařením teprve začínají.

Nejez blbě
KAROLÍNA FOUROVÁ
Jíst se musí, ale jak?
Mýty a polopravdy
o výživě uvádí na pravou
míru odbornice z nejpovolanějších. Ví, že pod
záplavou jednoduchých
řešení, které moderní doba
přináší, se lidé přestávají
spoléhat sami na sebe, vytrácí se selský
rozum a kritické myšlení. Proto vám pomůže
pochopit základní principy stravování, představí jednotlivé složky výživy a jejich úkol
v lidském organismu. Naučíte se správně
nakupovat a dostanete odpověď na většinu otázek o jídle a potravinách, které vás
kdy napadly. A abyste se v té zdravé
stravě neztratili hned na začátku,
najdete v knize i 40 autorčiných
nejoblíbenějších receptů, které
vám cestu usnadní. Prostě:
dobře se bavte a nejezte blbě!

Další špetka
chuti
KATE ALLINSON,
KAY FEATHERSTON
Autorky veleúspěšného
populárního blogu Pinch
of Nom a stejnojmenné kuchařky (u nás vyšla
pod názvem Špetka chuti), připravily další nízkokalorickou, ale nesmírně chutnou knihu. Žádný ze
stovky receptů nepřekračuje 400 kalorií, zhruba
polovina je vegetariánských. Jsou mezi nimi vydatné snídaně, lehké variace oblíbených rodinných
pokrmů, nízkokalorické verze jídel z rychlého
občerstvení, dokonce i dezerty. Každý recept
vyzkoušelo a otestovalo dvacet členů komunity
Pinch of Nom, takže se můžete spolehnout,
že v nich nečíhá žádná nástraha. Sympatické autorky, které úspěšně bojují
s nadváhou, se zkrátka zas předvedly ve skvělém světle. Kniha
je i pastvou pro oči.

Jak
jíme
zdravě
na podzim
Tým stojící
za úspěšnými
kuchařkami Jíme
zdravě a Fitrecepty
tentokrát postoupil do nastávající sezony.
Připravil téměř stovku receptů od snídaní
přes obědy v krabičkách i klasická „velká“
jídla ze zvěřiny, odlehčené, leč vydatné
a hřejivé podzimní saláty i skvělé fastfoodové klasiky z celého světa. To vše pod
dohledem nutriční specialistky, která
zaručuje vyváženou sestavu živin,
zároveň to činí s vtipem a netradičně. Většina jídel je hotová do
30 minut a pro získání potřebných surovin nemusíte zavařit internet.
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Autorka řady úspěšných „svatojánských“
kuchařek se tentokrát rozhodla čelit krizovým situacím a přináší spoustu receptů
a rad, jak si poradit ve chvíli, kdy zásobování může selhat nebo je supermarket
v nedohlednu. Podle jejích tipů snadno připravíte základní
drogistické výrobky, léčivé přípravky z bylin a řadu dalších
užitečných věcí. Vaše peněženka se zaraduje, výraz domácí
hospodaření naplní svůj smysl a vaše mysl se zas naplní
klidem – tohle prostě zvládnete. A s chutí!
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Podzi m ní sezo na

Jedlá zahrádka

FOCACCIA JE JEDNÍM Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH – A NEJNAPODOBOVANĚJŠÍCH – DRUHŮ ITALSKÉHO PEČIVA. HISTORICKY
PATŘÍ I K TĚM NEJSTARŠÍM, MLUVÍ SE UŽ O MYTICKÝCH ETRUSCÍCH, ANTICKÝCH ŘECÍCH A POCHOPITELNĚ
I LABUŽNICKÝCH ŘÍMANECH, KTEŘÍ SI TUHLE CHLEBOVOU PLACKU, NADÝCHANOU, VOŇAVOU A KŘEHKOU, PŮVODNĚ
PEČENOU NA ROZPÁLENÝCH KAMENECH NEBO CIHLÁCH, VYCHUTNÁVALI. I ZÁKLADNÍ RECEPT NA TĚSTO PRÝ ZŮSTAL
OD ETRUSKÝCH DOB NEZMĚNĚN, UVÁDÍME PRAPŮVODNÍ, DODNES NEJLEPŠÍ, POSTUP. NEZNAMENÁ TO OVŠEM,
ŽE NOVODOBÉ VARIACE I V SAMOTNÉ ITÁLII NEMOHOU NABÝVAT NEJRŮZNĚJŠÍCH PODOB. TÍM NEJPOSLEDNĚJŠÍM
VÝKŘIKEM JE FOCACCIA V PODOBĚ JEDLÉ ZAHRÁDKY – A NAD TOU BY URČITĚ JÁSALI I ETRUSKOVÉ!

1 PLECH

PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT + KYNUTÍ + ODPOČÍVÁNÍ PŘES NOC
I 850 g chlebové mouky I 2¼ lžičky sušeného droždí (nebo 21 g čerstvého) I špetka cukru I 2 lžíce soli
I 5 lžic extra panenského olivového oleje + na vymazání a zakapání I vločková mořská sůl
OBLOHA
I olivy, jarní cibulky, cherry rajčata, cuketa, paprika, řapíkatý celer, drobná listová zelenina,
jedlé květy – cokoliv, z čeho se dá vytvořit „zahrádka“, dýňová a sezamová semínka.
Mouku promíchejte s cca 650 ml vlažné vody, nejlépe v robotu s hnětacím hákem. Nechte v přikryté
míse stát, klidně až 2 hodiny.
V misce promíchejte droždí, cukr a 125 ml vlažné
vody vidličkou. Nechte stát, až směs zpění, asi
5 minut. Pak ji vlijte k prvnímu těstu a opět nejlépe
v robotu zapracujte při nízké rychlosti, až těsto vsákne
všechnu tekutinu – míchejte případně pomocí pulzů, aby tekutina nestříkala ven. Pak rychlost zvyšte
na střední, až vznikne lepkavé, velice pružné těsto.
Mělo by vypadat spíš jako husté těstíčko než hutné
těsto. Oba úkony můžete samozřejmě udělat ručně,
i když to bude náročnější na čas a sílu paží.
Do velké, ideálně skleněné, mísy vlijte 3 lžíce olivového oleje a mísou zakružte, aby se rozlil po stěnách. Pomocí (gumové) stěrky do ní vyškrabte těsto.
Mísu přikryjte a těsto nechte na teplém místě kynout,
až zdvojnásobí objem, trvá to 2 až 3 hodiny.
Plech dobře vytřete asi 2 lžícemi olivového oleje
včetně stěn. Stěrkou těsto v míse několikrát obraťte, aby z něj unikl vzduch, a pak ho vyklopte rovnou
na plech. Olejem potřenýma rukama ho přeložte napůl, pak plech otočte o 90° a těsto přeložte ještě jednou napůl. Přikryjte ho fólií, důkladně potřenou olejem
a nechte 10 minut odpočívat.
Pak těsto opět naolejovanýma rukama roztlačte
a roztáhněte – aniž byste ho potrhali – až k okrajům plechu. Pokud by se těsto smrskávalo zpátky,
nechte ho ještě 5 až 10 minut odpočívat, takzvaně
v něm povolí lepek. Roztlačené těsto opět přikryjte naolejovanou fólií a nechte v chladu odpočívat nejméně
8 hodin, lépe přes noc.
Plech nechte na teplém místě stát asi 1 hodinu.
Těsto „ožije“ a téměř zdvojnásobí výšku. Troubu
předehřejte na 220 °C. Pokud byste pekli klasickou
focacciu, udělejte do ní prsty důlky až ke dnu plechu,
dobře ji zakapejte olivovým olejem a posypte hrubou
solí. Chcete-li zahradničit, vytvořte ze zeleniny zahrádku dle vlastní fantazie, osolte, vložte do trouby
a pečte 25 až 30 minut, až bude zlatohnědá. Nechte ji
10 minut chladnout ve formě.
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