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TEĎ VAŘÍ:  JOSEF MARŠÁLEK  ∙  JANA FLORENTÝNA ZATLOUKALOVÁ  ∙  GORDON RAMSAY

Sladké i slané veselé Vánoce

70+
RECEPTŮ

Cena 49 Kč  / 2,29 €      M I L U J E M E  D O B R É  J Í D L O  /  P R I M A - F R E S H . C Z

pohodové 
svátky

24x



Dárek pro ty, kteří neví, 
co si přát! 

Dochází Vám nápady, čím obdarovat Vaše blízké? 

S dárkovou kartou LIDL si nemusíte dělat starosti,  
protože obdarovaný si své přání splní přímo v prodejnách LIDL. 

Vaše jediná starost je její hodnota. 

Dárková karta LIDL je dostupná ve všech prodejnách LIDL.

DÁRKOVÁ KARTA

Udělejte radost svým zaměstnancům  
dárkovou kartou LIDL.

Jak na to naleznete na www.lidl.cz

Dárkovou kartu Lidl lze uplatnit ve všech prodejnách Lidl v České republice.  
Seznam prodejen a informace o aktuálních nabídkách naleznete na www.lidl.cz

DÁRKOVÁ  KARTA
250 Kč

DÁRKOVÁ  KARTA
500 Kč

DÁRKOVÁ  KARTA1000 Kč
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Milé čte nářk y ,  mi l í  čte nář i,
jestli nás tento rok něčemu naučil, tak vědomí, že v životě není nic jisté. 
Vymýšlení plánů, co bude za měsíc, jsme vyměnili za úvahy o tom, 
co asi bude pozítří... Jedno je ale jisté, blíží se konec roku a s ním 
i Vánoce. Jaké budou, to si málokdo troufne odhadnout, určitě ale budou 
nezapomenutelné, stejně jako celý letošní rok. V redakci máme kolegyni, 
která se zaobírá astrologií. Když nám vloni v prosinci říkala, že rok 2020 
přinese těžké chvíle a obrovské změny jak v osobním životě, tak v globálním měřítku, hleděli jsme na ni 
trochu shovívavě. Už jsem se jí několikrát stihla omluvit… Snad vás potěší informace, že podle hvězd 
nový rok přinese zklidnění – a prostě už bude jen lépe. Tentokrát tomu ze srdce věřím i já. Prozatím se 
ale spokojím s tím, že si užijeme Vánoce, co nejlépe to půjde.

Pravděpodobně nebudou letošní svátky tak moc společenské, zřejmě se budeme muset rozloučit 
s některými rituály, jako je svařák s přáteli na vánočních trzích nebo sváteční brunch v restauraci 
na Štědrý den. Tím spíš si můžeme tu pravou vánoční atmosféru vykouzlit doma.

Pro inspiraci pro vás máme skvělé recepty z kapra. Nejen toho smaženého, ale i trošku exotické 
kousky z dalších zemí. Já můžu doporučit recept na kapra prezidentského, u nás doma už před 
pár lety vytlačil klasiku, tak moc nám zachutnal. Nechybí ani tipy na oblíbené cukroví – zkuste nové 
variace na linecké nebo se nechte okouzlit originálními recepty od Josefa Maršálka. A užijeme si spolu 
i Vánoce na sněhu – až vám zbydou bílky po výrobě vaječného koňaku, proměňte je v nadýchané 
dezerty!

Nabízíme také celou plejádu světově známých receptů, které dobyly internet. Pro masožravce máme 
nápady, jak připravit zvěřinu, na zahřátí se hodí recepty na husté luštěninové polévky. Gordon Ramsay 
nás naučí vařit jednoduše a lehce a díky Janě Florentýně Zatloukalové se přestanete bát chodit 
do řeznictví a vařit z masa.

Zkrátka – je toho hodně a stojí to za to! Více než 70 receptů, které vám vykouzlí úsměv na tváři…

Přeji vám ze srdce, ať je příští rok lepší a přinese jen radost!
Vaše Klára Michalová
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Víc než         receptů, 
víc než         důvodů, proč milovat jídlo!70

Sváteční sezona 
LAHODNÉ VÁNOCE 
10
Kapr v pěti proměnách
16
Božské cukroví podle Josefa 
Maršálka
34
Křehké sněhové dezerty a dokonalý 
domácí vaječný likér
88  
Vše o lineckém těstě plus čtyři 
vánoční klasiky
98
Švarcvaldský dort nepřestává 
okouzlovat

Doma v kuchyni
VYCHUTNEJTE 
SI POCTIVÁ JÍDLA
42 
Jíme zdravě – tentokrát zvěřinu  
pětkrát jinak
48 
Pochutnejte si na slavných 
bavorských preclících s obazdou!
50 
Hity z internetu aneb co právě letí  
v kuchyních po celém světě
68 
Špetka chuti – pro historický 
úspěch už podruhé
76
Polévky z luštěnin zahřejí a nadchnou
82
Hovory s řezníkem, geniální tipy  
a recepty pro milovníky masa
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75

89Teď vaří chef
INSPIRACE OD PROFÍKŮ
26
Gordon Ramsay tentokrát nejen 
chutně, ale i rychle
58
Zdeněk Pohlreich představuje svůj 
nový TV projekt a kuchařku
60
Cat & Cook a její skvělé domácí 
moučníky
74
Mamachef, rozhovor s úspěšnou 
foodblogerkou
90
Nejez blbě, nabádá Karolína Fourová

Servis 

TIPY, TRIKY, INFORMACE
22 
Čerstvé zprávy z trhu
66
Krásný dekor pro slavnostní tabuli 
97
Kuchařky, které musí přinést 
Ježíšek!

80

98

73

87



S e r v i s

Předkrmy,
chuťovky,
malá jídla
8 Rybí salát ze zavináčů 

 s jablkem a hráškem

10 Kapří pečenáče

28 Tapenáda se sardelkami 

 s toustíky z ciabatty

31 Kadeřávkový salát Caesar

 s česnekovými krutony

48 Pivní pomazánka obazda

49 Pravé louhované preclíky

56 Lilky s podmáslovou omáčkou

59 Pečený hermelín v šunce

68 Kořenové rösti

73 Pizza z květáku

87 Sádlo a škvarky

92 Salátová granola

Polévky
75 Zelňačka se sušenými švestkami

76 Cizrnová s citronem a těstovinami

77 Červená čočková po řecku

78 Fazolová uzená

79 Kuřecí hrachová

80 Hrášková s kešu

Hlavní jídla
11 Kapr prezidentský na pivě

12 Kapr smažený, salát bramborový

13 Kapr po sečuánsku

14  Makedonský kapr

26 Těstoviny cacio e pepe 

 s parmazánovými křupinkami

29 Kachní prsa s pak čoi 

 a pomerančovou omáčkou

30 Křupavá kuřecí stehna 

 s omáčkou Romesco

32 Losos s teplým 

 bramborovým salátem

42 Dančí ragú s lesním ovocem

43 Srnčí na houbách

44 Jelení hřbet s batátovým salátem

45 Jelení sekaná

46 Zvěřinové kuličky s omáčkou 

 z pečených paprik a rajčat

50  Plněné zapečené

 brambory Hasselback

52 Těstoviny s omáčkou z jedné pánve

55 Vánoční šunka v Coca-Cole

57 Kuře v mléce podle Jamieho Olivera

69 Pečené brambory Welsh Rarebit

70 Tartiflette s pórkem

71 Kuřecí tikka paličky

72  Asijské kuličky s kečupem char siu

82 Bůčková roláda asijských chutí

83 Pastýřův koláč

84 Krůtí kostky ve slanině

85 Krůtí játra na víně

86 Vařené hovězí čili Tafelspitz

94 Bulgur s pečenou zimní zeleninou 

 a brynzou

95 Koprovka se ztraceným vejcem

Sladké 
16 Rumové kokosky tety Marty

17 Smažené tvarohové vločky

19 Škvarkové pracny s hřebíčkem 

 a mléčnou čokoládou

20 Šišky s mandlemi

21 Ořechy s jablečným karamelem

27 Banana split s čokoládovou 

 omáčkou se slaným karamelem

34 Bílkový chlebíček s kandovaným

 ovocem

35 Japonské sněhové lívanečky

36 Sněhová roláda s oříšky

37 Citronový koláč se sněhovou čepicí

38 Bleskový dort

39 Vánoční lahůdka v lahvi

40 Sněhové pusinky

53 Skořicová hvězda

54 Nepečený nutella cheesecake

60 Monkey bread

63  Kremeš

64 Domácí pudink

88 Základní linecké těsto

89 Ořechový krém

89 Čokoládový krém

89 Žloutkový krém

89 Medové košíčky

90 Domácí vanilkový cukr

91 Domácí vanilkový extrakt

93 Ovesná kaše s horkým ovocem

93 Malinové kuličky z ovesných vloček

98 Švarcvaldský dort

Index                       receptů
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S L E D U J T E  N Á S  N A  F A C E B O O K U  A  I N S T A G R A M U !
facebook.com/PrimaFresh.cz & instagram.com/primafresh

V Á N O C E  S  @ P R I M A F R E S H  N A  I N S T A G R A M U
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!

Pod po k li čkou

V Y D Á V Á
FTV Prima, spol. s r. o. 

Vinohradská 3217/167, Praha 10 – Strašnice
IČ: 48115908 

Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 16778
                     POWERED by 

P U B L I S H E R
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Milan Matoušek, Karolina Voňková

P O S T P R O D U K C E
Sevenart, s. r. o.

S P O L U P R A C O V N Í C I  R E D A K C E
Alena Hrbková, 
Marek Kučera, 
Klára Zíková, 

Petra Frýdlová, Karolína Fourová
M A R K E T I N G
Aleš Pýcha, 

Petra Hanzelková (petra.hanzelkova@iprima.cz)
I N Z E R C E

Věra Dudová 
(vera.dudova@solootions.cz, 774 999 439)
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Vinohradská 3217/167, Praha 10 – Strašnice
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Petra Hanzelková

D I S T R I B U C I  P R O  Č R  Z A J I Š Ť U J E : 
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831 04 Bratislava, www.mediakapa.sk
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P Ř E D P L A T N É

Objednávky předplatného pro ČR zajišťuje:
SEND předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77,
193 00 Praha 9, tel.: 225 985 225, 777 333 370, 

primafresh@send.cz, www.send.cz
Objednávky předplatného pro Slovensko zajišťuje: 

 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Stará Vajnorská 9,  
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava, tel: 02/498 935 66, 

02/498 93 563, 0800 188 826, objednavky@ipredplatne.sk, 
www.ipredplatne.sk

Časopis vychází čtvrtletně, povoleno MK ČR E 21791
ISSN 2336-4874

Přetisk a jakékoliv šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele.

Aktuální situace nás nutí mnohem více času trávit v kuchyni. Mnoho lidí pracuje z domova, 
navíc je potřeba vařit také dětem, které mají distanční výuku, restaurace mají omezený pro-
voz. Ale – jídlo se v tomhle složitém období stává nejen nutností, ale také relaxem a radostí 
a to není špatná zpráva! Pokud jste se také pustili s vervou do vaření a pečení, podělte se 
s námi o vaše nejoblíbenější recepty, ty nejzajímavější rádi uveřejníme pro inspiraci ostatním. 
Vaše recepty, nápady a postřehy čekáme na e-mailu: fresh@iprima.cz.

1 Vezměte zavináče, rozbalte je 
a stáhněte z nich kůži. Nakrá-

jejte je na malé kostičky a dejte 
do mísy.

2Překrájejte i cibuli, která byla za-
balená uvnitř, a přidejte ji k rybě.

3Přidejte červenou cibuli nakrá-
jenou nadrobno, jablko bez já-

dřince nakrájené na malé kostičky 
a nasekaný čerstvý kopr.

4Mražený hrášek dejte do cední-
ku a prolijte ho horkou a potom 

studenou vodou, nechte okapat 
a přidejte do mísy.

5Přisypte lžičku soli a hodně 
namletého pepře. Zamíchejte 

s majonézou a jogurtem (nebo za-
kysanou smetanou).

@varim_s_tynou@i_dreant_about_food@ddomcuska
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RYBÍ SALÁT ZE ZAVINÁČŮ S JABLKEM A HRÁŠKEM 

Při listování časopisem často narazíte
na toto razítko. Pokud se tak stane, 

znamená to, že daný materiál má přesah
 na našem webu prima-fresh.cz. Najdete 
tam více receptů k tématu nebo od určitého 

autora. Můžete tam najít více fotek 
k receptu nebo podrobnější informace.

4 PORCE
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

I  2 větší zavináče
I  ½ červené cibule
I  ½ velkého jablka
I  2 lžíce nasekaného 
    čerstvého kopru 
I   2 hrsti mraženého hrášku
I  2 vrchovaté lžíce majonézy
I  2 lžíce řeckého jogurtu 
 nebo odtučněné zakysané 
 smetany
I  sůl a čerstvě mletý pepř

podle @sklarouvkuchyni

Pokud patříte mezi milovníky kyselých rybiček 
a všemožných rybích salátů, vyzkoušejte obzvlášť 
povedený recept připravený ze zavináčů. Kyselá ryba 
a sladký hrášek a jablko tvoří báječný kontrast chutí! 
Připravte ho třeba na Silvestra.
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MÁME U NÁS HODNĚ MALÝCH MOŘÍ… SPECIFICKÝCH, HISTORICKÝCH, NEZAMĚNITELNÝCH.
 ANO, MLUVÍME O RYBNÍCÍCH. A V NICH SE LÍNĚ, JAKOBY V RYTMU BLUES, PŘEVALUJÍ PĚKNÍ KAPŘI. 

ZAČÁTEK ZIMY SICE ZNAMENÁ PRO MNOHÉ Z NICH KONEC BAHENNÍCH KOUPELÍ, 
ZATO ALE OBOHATÍ NÁŠ JÍDELNÍČEK O MNOHO CENNÝCH LÁTEK A PŘEDEVŠÍM UDĚLAJÍ 

ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL TÍM, ČÍM MÁ BÝT. NEZNAMENÁ TO ALE, ŽE SEBOU KAPŘÍCI NEMOHOU 
MRSKNOUT V NĚJAKÉM TOM EXOTIČTĚJŠÍM RYTMU!

P OK L A D  Z  RY BN Í K A

Kapř í  blue s
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1Nejprve připravte vhodné, důkladně vymyté a sterilizované uzavírací sklenice. 
Přísady na nálev dejte do kastrolu, uveďte do varu a krátce povařte.

2Porce osmaženého kapra rozkrájejte na menší kousky a vložte první vrstvu 
do sklenice (asi 3 kusy). Na ně rozložte kolečka cibule, chilli papričky a po-

prašte citronovým pepřem. Střídejte vrstvy kapra a cibule zhruba 2 cm pod okraj. 

3Nakonec zalijte horkým nálevem, sklenice uzavřete a nejméně do Silvestra 
nechte pečenáče zrát.

KAPŘÍ PEČENÁČE
Je to vlastně štědrovečerní kapr na druhou a geniální způsob, jak zhodnotit zbylé porce, 
prodloužit jim životnost a ještě vytvořit famózní chuťovku na silvestrovské oslavy, respektive 
vyprošťovák po nich. Naše senzace s prvorepublikovými kořeny.

CCA 6 PORCÍ 
JAKO CHUŤOVKA 
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

NÁLEV 
I  500 ml vody 
I  500 ml kvasného lihového octa (8%) 
I  3 bobkové listy 
I  8 kuliček nového koření 
DOKONČENÍ 
I  8 osmažených porcí kapra v trojobalu 
I  2 velké cibule 
I  6–10 čerstvých chilli papriček (podle velikosti) 
I  citronový pepř (hotová směs koření)
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KAPR PREZIDENTSKÝ NA PIVĚ
Pro Václava Havla ho připravovala paní Irena Košíková, známá jako Čirina, která na čas pečovala i o jeho 
domácnost. Její vaření mohli ochutnat a obdivovat mnozí špičkoví světoví politici, ale i prostý lid, pro který 
vařila téměř dvě desítky let ve své restauraci – podle receptů a s výsledky hodnými státního vyznamenání!

8 PORCÍ
PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT

I  8 porcí kapra 
I  3–4 cibule nakrájené na půlměsíčky 
I  200 ml černého piva 
I  2 lžíce kvalitního kečupu 

1 Porce kapra osolte, opepřete a obalte v mouce. Na pánvi rozehřejte 
olej a maso na něm krátce, ale zprudka opečte.

2  Troubu předehřejte na 180 °C. Maso přesuňte do pekáčku, posypte 
půlměsíčky cibule a zalijte pivem prošlehaným s kečupem. 

3 Slaninu při jednom okraji několikrát nařízněte, rozložte ji na ryby, 
vložte do trouby a pečte asi 30 až 40 minut, až se slanina vyškvaří 

a vznikne hustá zkaramelizovaná šťáva.

I  8 silnějších plátků anglické slaniny 
I  sůl a čerstvě mletý pepř
I  hladká mouka na obalení 
I  rostlinný olej na smažení



Kapra 
můžete naporcovat 

buď naplocho jako řízky, nebo 
krájet napříč přes hřbetní páteř 

na takzvané podkovy. Každý způsob 
má své příznivce, ale vyzkoušet můžete 

samozřejmě obojí. Většina lidí zbavuje kapra 
šupin seškrábáním, ale je možné ještě 
opatrně ostrým nožem uvolnit tenkou 

blánu, ke které jsou přichyceny, 
a tu z ryby stáhnout.

pri
ma

 t i p
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1 Porce kapra zalijte v míse mírně oso-
leným mlékem a ponechte v této lázni 

1–2 hodiny. Maso krásně zjemní a jeho 
chuť se zlepší.

2Do tří hlubších talířů připravte mouku, 
vejce rozšlehaná s trochou soli a strou-

hanku – klasické suché strouhance pro-
spěje obohacení dalšími přísadami, čerstvá 
strouhanka má krásně vláčnou, jemnou 
konzistenci.

3 Porce kapra vyndejte z mléka a dobře 
je osušte. Pak je obalte v mouce, vejci 

a strouhance, kterou dobře přitiskněte. 
Obalení ve vejci a strouhance můžete i zo-
pakovat, obal bude vyšší a hezky křupavý. 
Obaleného kapra nechte chvíli odpočívat 
v chladu.

4 Rozehřejte pánev, vlijte do ní olej nebo 
přidejte sádlo v takovém množství, aby 

vznikla vyšší vrstvička tuku. Kapra můžete 
také smažit v takzvané tukové lázni, ať už 
ve fritéze, nebo silnostěnném kastrůlku, 
v němž bude tuku asi do jedné třetiny 
výšky. Tuk by měl být dobře rozehřátý, ale 
nemělo by se z něj kouřit.

5  Postupně vkládejte obalené porce 
kapra a na středním stupni je smažte, 

až bude obal krásně zlatohnědý a křupa-
vý. Nechte na kuchyňském papíru odsát 
přebytečný tuk a pak podávejte k salátu 
pokojové teploty.

6  Na salát dejte vařit pečlivě omyté, ale 
neoloupané brambory do osolené 

vody s kmínem. Uvařte je jen tak, aby 
byly ještě pevné, nerozpadaly se. Pak je 
nechte vychladnout, oloupejte a nakrájejte 
na plátky.

7  Okurku oloupejte, podélně rozkrojte 
a lžičkou vydlabejte měkkou část se 

semínky. Pevnou dužinu nakrájejte na půl-
měsíčky a přidejte k bramborám. Přidejte 
i jablko zbavené jádřince a nakrájené 
na tenké půlměsíčky.

8  V pánvi na rozehřátém másle vyškvař- 
te kostičky slaniny. Vsypte šalotku  

a osmažte ji, až zesklovatí. Vlijte ocet, od-
vařte přípečky, vlijte vývar a zálivku nechte 
trochu vyvařit, aby zhoustla. Nakonec do ní 
vmíchejte hořčici, osolte ji a opepřete. Ješ-
tě teplou zálivkou přelijte salát, vše dobře 
promíchejte a před podáváním nechte asi 
půl hodiny rozležet. Na závěr ještě posypte 
dýňovými semínky, pažitkou a zakápněte 
dýňovým olejem.

Ani ten nejtradičnější smažený kapr nemusí být nudný. Strouhanku můžete obohatit luxusními mandlemi 
a nezbytný doprovod, salát, připravit podle rakouské módy. Kdoví, třeba založíte (staro)novou tradici!

KAPR SMAŽENÝ, SALÁT BRAMBOROVÝ

4 PORCE 
PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT + ROZLEŽENÍ SALÁTU

KAPR 
I  1 vykuchaný naporcovaný kapr, případně zbavený šupin 
    (viz Prima tip) 
I  500 ml mléka 
I  polohrubá nebo hrubá mouka na obalení 
I  3–4 vejce 
I  suchá strouhanka promíchaná s několika lžícemi 
 mletých mandlí, nakrájenými nebo rozemnutými 
 bylinkami anebo trochou nastrouhaného parmazánu 
 nebo rozstrouhané den staré pečivo či toustový chleba 
I  sádlo nebo rostlinný olej na smažení  I  sůl 
SALÁT 
I  900 g lojovitých (salátových) brambor 
I  ½ okurky (čerstvé)  I  1 pevné jablko   
I  1 lžíce másla
I  2 lžíce špeku nebo anglické slaniny nakrájené na kostičky 
I  3 lžíce nadrobno nakrájené šalotky 
I  asi 5 lžic bílého vinného octa 
 (máte-li běžný lihový 8% ocet, zřeďte ho napůl s vodou) 
I  200 ml vývaru 
I  1 lžíce dijonské hořčice 
I  50 ml dýňového oleje 
I  opražená dýňová semínka a pažitka k podávání 
I  kmín, sůl a čerstvě mletý pepř



Ke kaprovi 
po sečuánsku nechutná 

nic lépe než jednoduše v páře 
uvařená rýže. Čínské žluté víno 

Shaoxing má specifickou nasládlou 
chuť trochu připomínající vermut 

nebo světlé por tské. Můžete je 
také použít, případně sáhnout 

po japonském 
mirinu.

p r i m a  t i p
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1 Ryby zbavte ploutví a žaber, ustřihněte 
je kuchyňskými nůžkami. Z každé stra-

ny ryby udělejte šikmé zářezy v asi 8mm in-
tervalech – tím přerušíte drobné kůstky, které 
pak v horkém oleji změknou. Ryby opláchně-
te pod studenou vodou a osušte je.

2 Přísady na marinádu kromě sečuán-
ského pepře rozmixujte, vmíchejte 

sečuánský pepř a v uzavíratelné krabičce 
nebo plastovém sáčku na zip nechte ryby 
marinovat v chladu nejméně 30 minut nebo 
až 3 hodiny. Před další úpravou je nechte 
dojít pokojové teploty.

3 Zázvor nakrájejte na jemné plátky a ty 
pak na velmi jemné nudličky, cibuli 

na půlměsíčky a stroužky česneku podélně 
na co nejjemnější plátky.

4 Olej vlijte do široké a vysoké pánve 
nebo woku a rozehřívejte na středně 

vysoký stupeň. Mezitím promíchejte rajča-
tovou omáčku, cukr, víno, sójovou omáčku, 
vodu a škrob na omáčku. Dejte stranou.

5 Do oleje vsypte špetičku mouky – jestli 
začne hned syčet a začnou se tvořit 

bublinky, je olej správně rozehřátý. Vyn-
dejte ryby z marinády, obalte je v mouce, 
přebytek oklepejte a ryby hned smažte 
nejméně 5 minut z každé strany, až bu-
dou zlatohnědé. Odložte je na talíř a dejte 
do mírně vyhřáté trouby.

6 Většinu oleje z pánve odlijte, ponechte 
jen tenkou vrstvu. Do pánve vsypte 

nakrájený zázvor, cibuli, papričku, česnek 
a na vysokém stupni za stálého promíchá-
vání smažte 2 minuty. Vlijte připravenou 
omáčku a dobře promíchejte. Uveďte 
do prudkého varu a dobře promíchejte. 
Vařte 2 minuty.

7  Při podávání nalijte na talíř vždy trochu 
omáčky, navrch položte rybu a vše po-

sypejte nakrájeným koriandrem, cibulkou 
nebo pažitkou.

V Číně nejenomže kapra milují, údajně tam směřuje i velká část naší kapří produkce! Takže by bylo možná 
fajn naučit se tamnímu způsobu přípravy, stojí totiž za to.

KAPR PO SEČUÁNSKU

8 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT + ODLEŽENÍ

I  2 vykuchaní a očištění celí kapři
MARINÁDA 
I  3 jarní cibulky nakrájené nadrobno 
I  3cm kousek oloupaného čerstvého zázvoru 
 nakrájeného nadrobno  I   1 lžička sečuánského pepře 
I  2 lžíce čínského „žlutého“ vína  I  2 lžíce sójové omáčky 
I  1 lžička čerstvě umletého černého pepře 
I  1 nakrájená čerstvá chilli paprička 
DOKONČENÍ 
I  asi 6cm kousek oloupaného čerstvého zázvoru 
I  ½ cibule  I  5 stroužků česneku 
I  ½ nakrájené čerstvé chilli papričky  I  5 lžic vody 
I  5 lžic rajčatové omáčky nebo kečupu  I  3 lžíce cukru 
I  2 lžíce čínského „žlutého“ vína  I  2 lžíce sójové omáčky 
I  2 lžičky kukuřičného škrobu 
I  2 lžíce nadrobno nakrájeného čerstvého koriandru 
I  2 nadrobno nakrájené jarní cibulky nebo 1 hrst 
 nakrájené pažitky 
I  arašídový nebo rostlinný olej na smažení 
I  rýžová nebo běžná mouka na poprášení
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MAKEDONSKÝ KAPR
V Makedonii jsou proslulí kapři z nádherného Prespanského jezera. Tenhle způsob úpravy je prý starodávný 
a pochází ze známého ortodoxního Bigorského monastýru na severu země. Podestýlka ze zeleniny, bylinky 
i trocha vína nezapřou, že se kulinárně blížíme jihu Evropy respektive k řeckým hranicím.

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 2 HODINY + ODLEŽENÍ

I  1 kapr o váze cca 1,5 kg  I  4 větší mrkve 
I  3 větší cibule  I  1 palice česneku  
I olivový olej  I  200 ml bílého vína  
I   100 ml rajčatové omáčky  I  petrželka  
I   1–2 citrony nakrájené na plátky 
I  bazalka, tymián, paprika, pepř 
 a sůl na dochucení

1 Rybu důkladně očistěte, vně i uvnitř jemně osolte a nechte několik hodin odležet v chladu. Mrkev 
oloupejte a nakrájejte na kolečka, oloupanou cibuli na plátky. V míse je promíchejte s trochou soli 

a pepře a papriky a rozložte do pekáče vymazaného olejem. Zakapejte ještě olejem, přidejte víno 
a rajčatovou omáčku a ještě jednou promíchejte.

2Do ryby udělejte několik zářezů, položte ji do pekáče na zeleninu a do zářezů vložte plátky citro-
nu, plátky česneku a snítky petrželky. Citron, česnek a petrželku vložte i do břišní dutiny ryby. Vše 

poprašte pepřem a posypte nakrájenou bazalkou a tymiánem. Troubu předehřejte na 160 °C.

3 Stranou si v kastrůlku rozehřejte trochu olivového oleje a přelijte jím rybu. Vložte do trouby, pečte 
1 hodinu, pak rybu opatrně obraťte a pečte ještě půl hodiny. Podávejte v nádobě, v níž se pekla.



2 ks cibule, 1/2  ks celer

sůl, 4 ks mrkev 

2 ks petržel

4 ks vejce na tvrdo

pepř mletý

sterilovaný hrášek

1 ks bílý jogurt velký

1 ks majonéza

1 lžíce hořčice není nutná

4 ks nakládané okurky

4  kg  brambor

dle Mlékárny 

Valašské Meziříčí

    s Bílým jogurtem z Valašska
Bramborový sálat 

Co budeme potřebovat?

V

Postup přípravy receptu
Dáme si vařit brambory ve  slupce 
a poté necháme zchladit. 

Mezitím si nachystáme všechny ingre-
dience na  salát. Studené brambory 
na  vánoční bramborový salát oloupe-
me a nakrájíme na malé kousky. Přidá-
me nadrobno nakrájené vejce a na kos-
tičky nakrájené nakládané okurky. 
Kořenovou zeleninu nakrájíme na  kos-
tičky a uvaříme ve vodě do poloměkka. 
Na  drobno nakrájenou cibuli můžeme 
spařit horkou vodou, aby nebyla tak os-
trá. Hrášek scedíme. Přidáme Bílý jogurt 
z Valašska, majonézu, osolíme a opepří-
me dle chuti. Vše důkladně promíchá-
me, je-li bramborový salát málo pikant-
ní, zakapeme citronovou šťávou.
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PROČ SE PŘEDHÁNĚT V POČTU DRUHŮ, KDYŽ NEJDŘÍV ZMIZÍ PÁR NEJOBLÍBENĚJŠÍCH? POŽÁDALI 
JSME PROTO JOSEFA MARŠÁLKA, NEJSLAVNĚJŠÍHO TUZEMSKÉHO CUKRÁŘE, KTERÝ PEKL I PRO 

BRITSKOU KRÁLOVNU, ABY SE S NÁMI I VÁMI PODĚLIL O SVÉ OSVĚDČENÉ DRUHY CUKROVÍ. 

C U K R O V Í 

Sladká p ětka 
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1Ve vodní lázni vyšlehejte vejce s cukrem do husté pěny. Zašlehejte rum a nakonec lehce 
vmíchejte kokos s citronovou kůrou a solí. Promíchejte a nechte 15 minut odstát mimo vodní 

lázeň. Pokud je hmota řídká, přidejte 10–20 g kokosu navíc. Čím je kokos hrubší, tím více je tře-
ba ho použít. Kokosky však budou po upečení sušší.

2Plech vyložte pečicím papírem. Navlhčete si dlaně, lžící odkrajujte kousky kokosové hmoty 
a v dlaních z nich vytvarujte kužele. Skládejte je na připravený plech. 

3Troubu předehřejte na 150 °C a upečte v ní kokosové kužele dozlatova, trvá to asi  
30–35 minut. Na povrchu zpevní, ale uprostřed by měly zůstat vláčné. 

4Upečené kokosky vyjměte a nechte zchladnout. Ve vodní lázni rozehřejte čokoládu. Spodní 
část kokosek namočte do rozpuštěné čokolády, nechte okapat a obalte v kokosu. 

Rumové kokosky tety Marty
Důkaz, jak lze i z mála 
surovin vykouzlit lahodné 
cukroví. V tomto případě se 
o neobvyklou chuť postará 
rum, který si s kokosem 
náramně rozumí. Další 
tajemství úspěchu tkví 
ve finálním zdobení. Upečené 
kokosky potřete čokoládou 
a obalte v kokosu a vznikne 
skvost, který si směle 
zaslouží místo ve vitríně 
v cukrárně. 

25 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 1 HODINA 

TĚSTO: 
I 2 vejce  I  200 g krupicového cukru 
I 2 lžíce rumu  I  150 g jemně strouhaného kokosu
I strouhaná kůra z 1 citronu  I  špetka soli
DOKONČENÍ:
I 100 g hořké čokolády
I 50 g strouhaného kokosu
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1Máslo promíchejte s tvarohem, smetanou, strouhanou pomerančovou kůrou, solí, mou-
kou a kypřicím práškem a vypracujte hladké nelepivé těsto. Přikryjte ho a nechte v led-

nici 1 hodinu odpočívat. 

2Těsto vyválejte po částech na pomoučeném válu na plát. Vykrájejte z něj vločky a vy-
skládejte je na plech vyložený pečicím papírem. Uložte ho do lednice na 1–2 hodiny. 

Stejným způsobem pokračujte se zbylým těstem. V teple těsto rychle měkne a lepí se, pro-
to ho vyvalujte a vykrajujte po částech. 

3V rendlíku zahřejte olej (na 160 °C) a vločky v něm postupně osmažte dozlatova. Vyjmě-
te je a nechte okapat na papírové utěrce. 

4V misce promíchejte cukr a skořici a osmažené hvězdičky ve směsi obalte. Nejlepší 
jsou čerstvé. 

Smažené tvarohové vločky
Překvapivě i smažené cukroví se před sto lety často připravovalo. Další 
zajímavostí je fakt, že sladké smažené kousky těsta se objevují napříč kuchyněmi 
celého světa. Horké, voňavé, křupavé dobroty chutnají všem. Jejich jediná 
nevýhoda je, že nejlepší jsou teplé, nelze je tedy skladovat. Poskytují však tak 
výjimečný zážitek, že je nejspíš během Vánoc vyzkoušíte alespoň jednou. 

35 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 1 HODINA + ODLEŽENÍ 2–3 HODINY 

TĚSTO: 
I   150 g změklého másla  I  150 g hladké mouky
I 100 g měkkého tvarohu (v alobalu)  I  špetka soli
I 50 g zakysané smetany (alespoň 18%)
I strouhaná kůra z 1 pomeranče  I  mouka na pomoučení 
I   3 g kypřicího prášku do pečiva  I  500 ml oleje na smažení 
DOKONČENÍ:
I 100 g krupicového cukru  I  5 g mleté skořice
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Moje svátečn í  p e č e n í 
JOSEF MARŠÁLEK
Když cukrář Josef Maršálek v roce 2018 přijel do Prahy, způ-
sobil doslova lavinu zájmu o moderní cukrařinu. Lze ho pova-
žovat za nejpovolanějšího ve svém oboru. Po studiu gymnázia 
se vyučil pekařem a cukrářem a zkušenosti odjel sbírat do svě-
ta – do britského Bathu i londýnského obchodního domu Ha-
rrods, kde připravoval dezerty i pro britskou královnu a stal se 
kuchařem roku. Luxusní cukrárnu založil a vedl v Indii, než se 
po mnoha letech vrátil do Prahy. Možná si ho pamatujete z po-
roty televizní soutěže Peče celá země. Kromě svých pamětí 
napsal i kuchařku Moderní česká cukrařina, ve které představil 
tradiční české zákusky v inovativním pojetí. Jeho novinka Moje 
sváteční pečení obsahuje 60 receptů na cukroví a další svá-
teční dobroty, které si pamatuje ze svého dětství. Nebyl by to 
ale Josef Maršálek, aby je nevylepšil v duchu moderní doby.  
Vydává nakladatelství XYZ. 

Škvarkové pracny 
s hřebíčkem a mléčnou čokoládou
Škvarkové cukroví se hojně peklo za první republiky, 
kdy bylo máslo drahé a častěji jste ve spíži našli 
sádlo nebo škvarky. Ty jsou samy o sobě neutrální, 
pokud je neposolíte, a pomleté suroviny krásně 
spojí. Po upečení ozdobte pracny mléčnou čokoládou 
a nechte je pár týdnů rozležet. 

30–40 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 1,5 HODINY + ODLEŽENÍ 2 HODINY + PÁR TÝDNŮ 

TĚSTO:
I 50 g mléčné čokolády
I 120 g mletých škvarků
I 100 g moučkového cukru 
I špetka soli
I špetka mletého hřebíčku 
I 1 vejce 
I 110 g hladké mouky
I 70 g strouhaných ořechů 
I máslo na vymazání formiček

OBALENÍ:
I 100 g moučkového cukru
I špetka mleté skořice
I špetka mletého hřebíčku

1Čokoládu nalámejte do misky. Misku postavte na rendlík s vroucí vo-
dou, vytvoříte tak vodní lázeň, a čokoládu nechte rozpustit. Občas ji 

promíchejte. 

2Do rozpuštěné čokolády vmíchejte škvarky, cukr, sůl a hřebíček 
a metličkou zapracujte vejce. Přisypte mouku a ořechy a vypracujte 

hladké těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie a uložte do lednice ales-
poň na 2 hodiny nebo přes noc. 

3Formičky lehce vymažte máslem a naplňte je vychlazeným těstem. 
Troubu předehřejte na 170 °C a pečte pracny 15 minut dozlatova. 

Moučkový cukr promíchejte se skořicí a hřebíčkem. 

4Upečené pracny vytáhněte, ještě vlažné je opatrně vyklepněte 
a obalte ve směsi cukru a koření. Dejte je do vzduchotěsné nádoby 

a nechte pár týdnů v chladu a suchu rozležet. 

Pokud 
jste nezdědili 

nerezové či plechové 
formičky po mamince či babičce, 

kupte si silikonové formy, ve kterých 
se nikdy nic nepřipeče, nepřilepí a také 

se nemusejí vymazávat žádným 
máslem. Bohužel nebývají tak 

fotogenické jako staré 
formičky.

p r i m a  t i p
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1Plátky mandlí na dokončení rozprostřete do pekáčku a upečte je v předehřáté troubě 
na 150 °C dozlatova, trvá to asi 5 minut. Čokoládu rozehřejte ve vodní lázni  

(viz postup u předchozích pracen) a nechte ji trochu zchladnout.

2Drobky z cukroví rozmixujte najemno a promíchejte s cukrem, kakaem, kořením 
a rumem. Rozehřátou čokoládu vyšlehejte s máslem a drobky do husté hmoty. 

3Na pracovní plochu si připravte upečená kolečka. Čokoládovou hmotu dejte do cuk-
rářského sáčku s velkou hladkou trubičkou a stříkejte homole na kolečka. Na ně vy-

skládejte vychladlé plátky mandlí odshora dolů tak, aby se z poloviny překrývaly.  
Vytvoříte tak šišky. 

4Šišky poprašte lehce kakaem a pak moučkovým cukrem. Skladujte je ve vzducho-
těsné dóze v chladu. 

Pokud 
máte raději 

výraznou texturu 
a křupnutí, nalámejte sušenky 

na větší kousky a přidejte k nim 
podle chuti nahrubo sekané opražené 
oříšky. Pozor ale aby žádný kousek 
nebyl větší, než je průměr zdobicí 

trubičky, aby jí hmota šla 
protlačit.

p r i ma t i p

Šišky s mandlemi 
Roztomilé šištičky přitáhnou pozornost a zpravidla zmizí i jako první. Nepečené cukroví zkrátka milují 
všichni, což je skvělé, protože není moc pracné a ještě do něj zužitkujete všechny odkrojky těst a nepodarky. 

30 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 1 HODINA 

HMOTA:
I 50 g hořké čokolády  I  200 g drobků ze zbylého nebo 
nepodařeného cukroví  I  40 g moučkového cukru
I  15 g kakaa holandského typu  I  3 g perníkového koření   
I  30 ml rumu  I  120 g změklého másla
DOKONČENÍ:
I  100 g plátků mandlí  I  30 upečených koleček o průměru 
3 cm ze zbylého těsta nebo třeba kakaových dortíčků 
I  10 g kakaa holandského typu a moučkový cukr
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1Na těsto promíchejte rychle všechny su-
roviny, až se spojí v hladkou hmotu. Ulož-

te ji do lednice. 

2Mezitím vymažte formičky na ořechy 
máslem. Odkrajujte z hmoty lžičkou 

kousky a vtlačte je do připravených formiček. 
Uprostřed vymáčkněte mírnou prohlubeň. 
Těsto při pečení mírně steče, takže ji vyplní. 

3Troubu předehřejte na 160 °C a ořechy 
pečte ve formičkách asi 20–25 minut,  

až zpevní. 

4Vytáhněte je, nechte mírně zchladnout, 
abyste formičky udrželi v ruce, a opatrně 

z nich ořechy vyklepněte. Nechte je vychlad-
nout. 

Ořechy 
můžete upéct 

i kakaové. V těstě 
nahraďte 15 g mouky  

15 g kakaa holandského typu. 
Do horkého karamelu 
vmíchejte 50 g hořké 

čokolády. 

p r i m a  t i p

Ořechy s jablečným karamelem
Plněné ořechy jsou skvělé, ořechy plněné jablečným karamelem jsou boží. Zemité ořechové těsto 
připraví vaše chuťové pohárky na explozi krémového karamelu, jehož sladkost mírní jablečný 
mošt. Dodává mu také jemnou jablečnou vůni a pocit, že až tak moc nehřešíte. 

30 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 1,5 HODINY 

TĚSTO:
I 110 g másla  I  75 g krupicového cukru
I 165 g hladké mouky  I  máslo na vymazání
I 90 g mletých vlašských ořechů 
I špetka mleté skořice  I  špetka soli
NÁPLŇ:
I 70 g jablečného moštu (100%)
I 120 g krupicového cukru 
I špetka mořské soli
I 1 svitek skořice 
I 100 g smetany ke šlehání (33%) 
I 125 g másla

5Na krém vlijte do většího rendlíku mošt a pro-
míchejte ho s cukrem, solí a skořicí a míchejte, 

až vznikne hladký karamel. Zalijte ho po částech 
smetanou a dávejte pozor, ať se nepopálíte. Vmí-
chejte máslo a směs znovu přiveďte k varu. Od-
stavte, vyjměte skořici a nechte karamel zchlad-
nout. 

6Vychladlý karamel rozmixujte dohladka ponor-
ným mixérem a uložte přes noc do lednice. 

7Odleželý karamel vyšlehejte na hladký krém 
a naplňte jím cukrářský sáček s řezanou trubič-

kou. Na polovinu ořechů nastříkejte krém, přiklopte 
je prázdnými ořechy a tímto způsobem je slepte 
po dvou k sobě. Uložte do krabice na suché a chlad-
né místo. 
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Pořád né č e ské  maso
Když v roce 2011 restaurace Čestr otevřela, získala si 
okamžitě srdce všech milovníků masa. Vyzrálé steaky 
z českého hovězího, excelentní tatarák, dušený hovězí 
krk, domácí hranolky a české omáčky v úplně novém 
pojetí představovaly nový směr v tuzemské gastronomii. 
V březnu 2017 musela zavřít z důvodu rekonstrukce budo-
vy Státní opery, ve které sídlila. Na podzim znovu otevřela! 
Sice jen na pár dní kvůli vládním nařízením, ale rozvoz 
i prodej přes okýnko funguje. A až karanténa skončí, vy-
chutnáte si zbrusu nové menu. Maso grilují na dřevěném 
uhlí a dlouho pečou v sauně. Zjistili totiž, že pomalé uzení 
teplým kouřem lze simulovat v sauně a bez kouře! V Čestru 
se do ní můžete podívat, stejně jako do bourárny a zrárny 
masa. A hlavně si užít maso z české stračeny a od dalších 
lokálních farmářů. https://cestr.ambi.cz/ 

Ote vře te  t r e zo r  do 77  mi nut? 
Rádi luštíte hádanky a milujete dobrodružství? A už 
jste zkoušeli únikovou hru? Během určeného času se 
musíte dostat z místnosti vyřešením různých úkolů 
a kooperací s přáteli. A protože s přáteli chutná whis-
ky nejlépe, spojila se americká whiskey Jack Daniel’s 
s největším provozovatelem únikových her v Česku 
The Padlock a společně vytvořili novou hru Trezor – 
Tajemství Jacka Daniela. Ocitnete se na americkém 
venkově, z kterého se dostanete díky znalosti výroby 
i historie této americké whiskey, ale i odhalením jejích 
legend. Vezměte přátele na cestu na americký jih 
a prověřte svého týmového ducha. 
www.thepadlock.cz

Dvoji tý  dárek
Máte-li rádi dárky s přesahem  
a s oblibou vybíráte pro svou rodinu 

a přátele splněné sny přes Skutečný 
dárek, ale vlastně vám trochu chybí,  

že pod stromečkem rozbalí jen obálku, mrk-
něte na obchod Dobroty s příběhem. Vznikl 
v roce 2014 s cílem zajistit lidem se speciál-
ními potřebami plnohodnotné zaměstnání.  
Ti v Davli u Prahy nakládají sýry a utopence. 
Že jim to jde skvěle, potvrzuje mnoho restau-
rací a bister, které si jejich dobroty k pivu 
a vínu kupují. Lahodný vánoční dárek s při-
danou hodnotou potěší všechny mlsaly, nad 
nabídkou se sbíhají sliny. My doporučujeme 
hermelín s vlašskými ořechy nebo sušenými 
švestkami a čerstvou novinku – olomoucké 
tvarůžky s pečenou cibulí a hřebíčkem. 
www.dobrotyspribehem.cz, 
390 g / 410 g za 115 Kč

Doko nal e  nakráje no
Krájení surovin a další přípravné práce často trvají déle než sa-
motné vaření. Výrazně je zkrátí chytrý pomocník Tefal  
5 Seconds Chopper – kráječ, který rozseká všechny suroviny 
na požadovanou velikost. Umožňuje to chytrá technologie 
s patentovaným systémem posilovače, který jedním tahem vše 
profesionálně nakrájí. Díky průhledné nádobě můžete kontrolo-

vat velikost kousků. www.tefal.cz, 599 Kč 

Posi lo vač i munity
Chladné počasí a brzká tma přímo vybízejí k pití čaje. Zelený čaj obsahuje méně ko-
feinu než čaj černý a více antioxidantů, které pomáhají tělu zbavit se škodlivých látek. 
Chrání ho tak před nemocemi a zároveň pro-
čišťují a zklidňují. V sáčkovém čaji Teekanne 
Green Tea Ginger-Mango ho doplňuje hřejivý 
a protizánětlivý zázvor a nasládlé mango. Uvařte 
si čaj, zapalte si svíčku, zachumlejte se do deky 
a místo zpráv si přečtěte knihu a vykouzlíte si 
domácí pohodu, tzv. hygge, během pěti minut. 
www.teekanne.cz, 41 Kč
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Kávová Manka
Voňavou máslovou pomazánku Ghítelu od české rodinné firmy Čes-
ké ghíčko vám asi nemusíme představovat. Co však za pozornost 

stojí, je jeho nová příchuť – Mandlová 
Manka s mandlemi a kávou. 

Voní po kávě a příjemně 
v ní křupou mandle 
a čerstvě pražená dr-
cená kávová zrna, sladí 
ji med a vanilka a lehce 
zemitou chuť dodává 
kakao. Pokud odolá-
te a nesníte ji celou 
lžičkou, použijte ji jako 
krém do cukroví nebo 
do dortu. 
www.ceskeghicko.cz, 
230 g za 177 Kč

Velký  návra t s něž ítek
Pamatujete na těžítka, kterými jste zatřásli a padal v nich sníh? 
V Marks & Spencer si vzpomněli na dětství a připravili limitovanou 
edici jejich ginů v průhledné lahvi se zimními motivy, ve které sněží! 
Vločky jsou z 23karátového zlata a vypadají úchvatně. Ginový likér 
s příchutí mandarinky nebo rebarbory servírujte na ledu, s proseccem 
nebo s tonikem. 
www.marksandspencer.cz, 700 ml za 699 Kč

Celoz rnné  cukroví
Celozrnná mouka je nejen díky pomletí 
všech částí zrna zdravější, ale chutná 
i lehce po oříškách. Je tmavší a působí 
rustikálně, což u koláčů nebo cukroví vůbec 
nevadí. Naše pra(a více)babičky jinou mou-
ku nepoužívaly. Celozrnná mouka Pernerka 
je namletá nahladko z pšenice v biokvalitě 
z českých polí, hodí se tak všude, kde byste 
sáhli po hladké pšeničné mouce. 
www.pernerka.cz, 1 kg od 29 Kč

Bílkovi nná 
bomba
Zdraví prospěšnost mořských ryb podpoříte správnou přílohou. 
Místo brambor či rýže zvolte raději zeleninový salát nebo luštěni-
ny. Čočka vyniká obsahem bílkovin, železa, kyseliny listové a dal-
ších minerálních látek. V tuňákovém salátu Rio Mare Insalatissime 
ji doplňuje žlutá mrkev a rajčata. Společně s lososem se postarají 
o vyvážený oběd, který vás nabije energií na celé odpoledne. 
www.riomare.cz, 160 g za 90 Kč 

Šťavna té  ovoc e  po  c e lou z i mu
Český výrobce müsli Emco do svých směsí přidává křupavé 
mrazem sušené ovoce, které se při kontaktu s mlékem či slinami 
promění ve šťavnaté maliny, jahody, borůvky a další. Teď tyhle 
lyofilizované dobroty prodává i zvlášť. Takto ošetřené ovoce si po-
nechává všechny vitaminy a zdraví prospěšné látky i skvělou chuť. 
Můžete ho mlsat jen tak nebo přidat do müsli, vloček, do granoly 
nebo jimi ozdobit dort či vánoční cukroví. 
www.emco.cz/eshop, 30 g za 90 Kč
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Pi ka ntní  ta tarka
Tatarka je taková výraznější majonéza, stačí přidat cibulku  
a kyselé okurky. Pokud se vám to zdá pořád málo, pikantní ta-
tarka Spak Master s chilli papričkou vás může uspokojit. Stejně  
jako majonéza Spak Master neobsahuje žádné přidané látky  
(škrob, aromata, barviva) a její základ tvoří vejce z volného cho-
vu z Čech. Praktické je i balení ve sklenici s širokým hrdlem. 
www.spak.cz, 180 ml za 38 Kč

Kdo dos ta ne  uhl ík y? 
Uhlí, brambory nebo řepa v mikulášské punčoše značí, že dotyčné dítko nebylo úplně 
hodné. Naopak čokoláda, oříšky a ovoce odměňují za příkladné chování. Co když jsou ale 
uhlíky čokoládové? A když do nich kousnete, křupne v nich mandle nebo lískový oříšek? 

Ty potom chce každý! S vtipnou novinkou přišla česká 
značka Mixit. A kdo by chtěl přece jen mlsat zdravěji, 
tomu pořiďte Mixit adventní kalendář s müsli, tyčinkami, 
oříšky a sušeným ovocem. 
www.mixit.cz, 240 g uhlíků za 219 Kč, kalendář 999 Kč

Nejžádaněj š í  p e p ř  na světě
Špičkoví šéfkuchaři nedají dopustit na kampotský pepř z Kambodži. 
Díky Kláře Dohnalové a Davidu Pavlovi, kteří na plantáž s pepřem 
zavítali při svém cestování po Kambodži v roce 2016, si ho můžete 
poslední dva roky koupit i u nás. Vybrat si můžete černý, bílý i červe-
ný pepř, v sáčcích i luxusním balení s mlýnkem. Pod značkou  
.pepper..field cenný pepř nejen dovážejí, ale i pomáhají místní komu-
nitě. Tu zdecimovali Rudí Khmerové a vý-
kupní ceny pepře a životní úroveň farmá-
řů zdaleka neodpovídá zlatu, které pěstují. 
Momentálně na webu Hithit.cz vybírají mi-
lion korun na pomoc místním, které i kvůli 
pandemii sužuje hladomor. Podpoříte je 
koupí kampotského pepře, kterému se 
přezdívá šampaňské mezi pepři. 
www.pepperfield.cz, 
balení 3x 50 g za 799 Kč

Ryby v s íti
Ty nejkvalitnější mořské ryby volně plavou, loveny 
jsou na vlasec a pocházejí z čistých vod, v Evropě 
například ze severských. Díky nadšencům Markovi, 
Katy a Petře si je můžete vychutnat i u vás doma. 
Spustili e-shop boxxi.cz, na kterém nabízejí ryby 
převážně z Islandu a k nim vhodné víno z malých 
tuzemských i zahraničních vinařství. Vybrat si mů-
žete tresku tmavou či obecnou, arktického lososa, 
tuňáka, okouníka, mořského ďasa či sivena sever-
ního. Zajímavý je i uzený losos nebo halibut. Ryby si 
můžete vyzvednou osobně v Boxxi house v Nuslích 
nebo nechat dovézt domů (v Praze a okolí) nebo 
do partnerských provozoven. Ve 100% recyklovatel-
ných termoboxech vydrží ryby ve stálé teplotě  
4 hodiny, pak je uložte do lednice nebo do mrazáku.  
www.boxxi.cz

Pijte  vývar
Poctivý domácí masový i zeleninový vývar je nad všechny exotické superpotraviny. 
Zahřeje vás, pohladí po duši, dodá potřebné vitaminy, minerály, bílkoviny i energii  
a samozřejmě zasytí. Navíc je neuvěřitelně variabilní. Připravíte z něj polévku a omáč-
ku, uvaříte v něm rýži i kuskus, podlijete jím pečínku a můžete ho srkat i samotný 
z hrnku. Vývar je rozhodně zdravější alternativou kávy. Nemáte-li čas, chuť ani prostor 
nechat ho pomalu táhnout mnoho hodin, sáhněte po hotovém vývaru od dvou bratří. 
Jarda a Honza Váchovi ho vaří od roku 2013 pod značkou Konečně vývar a koupíte 
ho přímo od nich, v Globusu i v on-line potravinách. V nabídce je pět druhů – zeleni-
nový, kuřecí, kuřecí consommé, hovězí a hustší demi-glace. 
www.konecnevyvar.cz



Vánoce jsou časem obdarovávání a radosti. 
Pokud přemýšlíte, čím tentokrát potěšit 

své blízké, máme pro vás elegantní řešení. 
Vyberte pro ně luxusní lahůdky, na kterých 
si mohou báječně pochutnat nejen během 
vánočních svátků. V MARKS & SPENCER 

najdete osm gurmánských balíčků 
s vybranými delikatesami v dárkovém balení.

 VYBRANÉ BALÍČKY JSOU DOSTUPNÉ NA ROHLIK.CZ

Vína z Francie 799 Kč

Italský luxusní balíček 999 Kč Luxusní balíček 999 KčItalský balíček 749 Kč

Čajový balíček 549 Kč Mexický balíček 599 Kč Snídaňový balíček 699 Kč

Britský balíček 799 Kč

Více zajímavostí o našich potravinách a nápojích na www.marksandspencerfood.cz.
Prodej alkoholu mladistvým do 18 let je zakázán. Dostupnost produktů se může v jednotlivých prodejnách a online lišit .

KOMERČNÍ PREZENTACE

Gurmánské
balíčky
exkluzivní
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Těstoviny cacio e pepe s parmazánovými křupinkami

T e ď  va ř í  c h e f
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ŠÉFKUCHAŘ GORDON RAMSAY SE PROSLAVIL SVÝM JADRNÝM PROJEVEM V RESTAURACI 
I NA KAMERU, ALE DOMA SE CHOVÁ JAKO SPOŘÁDANÝ OTEC PĚTI DĚTÍ A MILUJÍCÍ MANŽEL. JÍDLO 
SICE PŘIPRAVUJE ČASTĚJI JEHO ŽENA TANA, ALE RÁDA SE S ŠÉFKUCHAŘEM S 16 MICHELINSKÝMI 
HVĚZDAMI VYSTŘÍDÁ. GORDON S OBLIBOU KOMBINUJE SEZONNÍ SUROVINY NEOTŘELÝM ZPŮSOBEM 
A ZKOUŠÍ NOVÉ NÁPADY, ALE RODINA NA JÍDLO NEČEKÁVÁ DÉLE NEŽ PŮL HODINY. PŘESVĚDČTE SE 

SAMI, VAŘIT JAKO ŠÉFKUCHAŘ ZVLÁDNETE I PO NÁVRATU Z PRÁCE. 

V E Č E Ř E  N A  K A Ž D Ý  DE N
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2 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

I  60 g parmazánu  I  200 g těstovin bucatini  I  1½ lžičky kuliček černého pepře
I  100 g másla  I  20 g sýra pecorino  I  mořská sůl

1 Troubu předehřejte na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem. 
Parmazán nastrouhejte najemno a polovinu rozdělte na připravený 

plech na čtyři stejně velké hromádky s většími rozestupy. Pečte je 
v rozehřáté troubě 10–12 minut, až parmazán získá zlatohnědou bar-

vu. Vytáhněte a nechte zchladnout. 

2 Mezitím uvařte 1 l vody v menším hrnci, osolte ji 
a vsypte do ní těstoviny. Vařte je podle návodu 

na obalu akorát na skus, tzv. al dente. Vody stačí tolik, 
aby byly těstoviny ponořené, tím bude po uvaření 

obsahovat hodně škrobu, což je důležité pro 
omáčku.

3 Ve velké pánvi opražte nasucho kulič-
ky pepře, aby se rozvoněly. Nechte je 

mírně zchladnout a podrťte je v hmoždíři 
nahrubo. 

4 V pánvi rozehřejte máslo, při-
dejte drcený pepř, a jakmile 

máslo zpění, přilijte naběračku 
vody z vaření těstovin a přiveďte 
ji k varu. Rychle zakružte pánví 
nebo prošlehejte metlou její ob-
sah, aby se omáčka proměnila 
v emulzi.

5 Uvařené těstoviny vytáhně-
te děrovanou naběračkou 

nebo slijte, ale zachyťte vodu 
z vaření. Vsypte je do pánve, 
přidejte ještě jednu naběračku 
vroucí vody a přisypte zbylý 
parmazán. Dobře promíchejte, 
aby se těstoviny obalily, pokud 
je omáčka moc hustá, zřeďte ji 

ještě trochu vodou z těstovin. 

6 Pecorino nastrouhejte najem-
no do těstovin, promíchejte, 

podle chuti osolte a podávejte  
ozdobené rozdrobenými parmazáno-

vými křupinkami. 

Jednoduchou italskou omáčku na těstoviny cacio e pepe v poslední době objevil svět a šéfkuchaři ji různě 
variují. Její název vystihuje hlavní ingredience – sýr a pepř, které v kombinaci s vodou z vaření těstovin vytvoří 
úžasně hladkou výraznou omáčku. Postará se o to škrob a čerstvě nastrouhaný vyzrálý sýr. Z příliš mladých 
sýrů nebo průmyslově nastrouhaných omáčku nevymícháte, tuk se ze sýra začne oddělovat a promění 
se v nevzhledné hrudky. Takže uvařte těstoviny, nastrouhejte sýr, vmíchejte ho do rozpuštěného másla 
a podávejte nevídanou lahůdku. Parmazánové křupinky jen násobí okouzlení. 
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1  Troubu předehřejte na 180 °C. 

2 Na omáčku smíchejte v rendlíku cukr, máslo, smetanu a sůl a na středním stupni zahřívejte 
k varu, pak vařte 1 minutu a odstavte. Po 1 minutě do směsi rozlámejte čokoládu (nebo vsypte 

čokoládové pecky) a míchejte, až se čokoláda rozpustí. 

3 Ořechy rozprostřete na plech a opražte 5 minut v předehřáté troubě. Vytáhněte je, nechte 
zchladnout a rozsekejte je nahrubo. 

4 Banány oloupejte, podélně rozpulte a na řezu je zlehka pocukrujte. Ožehněte je flambovací pis-
tolí, aby cukr zkaramelizoval, nebo je zapečte 5 minut pod rozehřátým grilem. 

5 Na talíř položte dvě poloviny banánu, mezi ně dejte dva kopečky zmrzliny, přelijte karamelovou 
omáčkou, posypte praženými ořechy a podávejte. 

Banana split s čokoládovou omáčkou se slaným karamelem 

2 PORCE
PŘÍPRAVA: 20 MINUT 

BANÁNY
I  30 g pekanových či makadamiových ořechů 
I  1 lžíce krupicového cukru 
I  2 zralé banány 
I  4 kopečky vanilkové zmrzliny 
OMÁČKA
I  50 g tmavého cukru muscovado 
I  20 g másla 
I  85 ml smetany ke šlehání 
I  ½ lžičky mořské soli
I  30 g hořké čokolády

Ikonický dezert v podlouhlé loďce s třemi kopečky zmrzliny vznikl už před 116 lety v USA a stále patří mezi 
nejoblíbenější poháry. Původně se podával s vanilkovou, čokoládovou a jahodovou zmrzlinou, ale skvěle 
funguje i s jedinou. Zvlášť když banány opečete, čímž zesládnou a jejich karamelizovaná chuť výborně ladí 
s vanilkovou zmrzlinou a čokoládovou omáčkou se slaným karamelem, která díky němu není tak sladká. 



Sardelkovou 
tapenádu si 

vychutnáte po celý rok, jen 
obměňujte její doprovod podle 

sezony. V zimě ji podávejte s mrkví, 
řapíkatým celerem, bílou ředkví, 

pečenými hranolky z batátů, 
červené řepy, pastináku, 

petržele nebo dýně. 

p r i
m a  t i p
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1 Troubu s funkcí gril rozehřejte na vysokou teplotu. Ciabattu nakrájejte na 8–10 velmi tenkých plát-
ků. Pokapejte je olejem a rozložte na plech. Zapečte je pod grilem dozlatova a dokřupava, trvá to 

zhruba 2–3 minuty z každé strany. Pozor, tenké plátky se mohou rychle spálit. 

2 Sardelky sceďte a olej uchovejte. Česnek a šalotku 
oloupejte a nakrájejte nahrubo. V mixéru typu kutr 

nebo na smoothie rozsekejte na pyré sardelky, česnek, 
šalotku, petrželku a olivy. Přilijte vinný ocet, osolte, ope-
přete, rozmixujte a postupně přilévejte slitý olej ze sar-
delek a odměřený olivový olej, až vznikne hustší kaše. 
Podle chuti osolte a opepřete. 

3 Tapenádu natřete na křupavé topinky z ciabatty  
a podávejte s čerstvou zeleninou.

Tapenáda se sardelkami s toustíky z ciabatty 

4–6 PORCÍ
PŘÍPRAVA: 15 MINUT 

I  1 ciabatta 
I  3–4 lžíce olivového oleje + na pokapání 
I  100 g sardelových řezů v olivovém oleji 
I  2 stroužky česneku 
I  1 šalotka 
I  1 hrstka lístků hladkolisté petržele
I  125 g vypeckovaných oliv kalamata 
I  2 lžičky červeného vinného octa 
I  sůl a čerstvě mletý pepř
I  zelenina k podávání 

Tapenáda je francouzská pomazánka z oliv, které jsou rozmixované s olivovým olejem. Přidejte k této 
středomořské dvojce ještě sardelky a máte famózní dip, který můžete podávat s nakrájenou zeleninou nebo 
ho po italsku natřít na plátky opečeného chleba. Jednoduchá večeře nebo párty pohoštění do 15 minut. 
Servírujte s vychlazeným bílým vínem. 



Než 
budete odměřovat 

med, opatřete odměrku 
tenkou vrstvou chuťově 

neutrálního oleje. Med po něm 
sklouzne přímo do pánve nebo do mísy, 

aniž by za sebou zanechal lepkavou 
spoušť. A také odměřování je 

díky tomu přesnější.

p r i
m a  t i p
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1 Troubu předehřejte na 180 °C. Velmi ostrým nožem nařízněte kůži na kachních prsou rovnoběž-
nými šikmými řezy a pak pokračujte opačným sešikmením řezů, aby vznikl kosočtvercový vzor. 

Prsa hojně osolte a opepřete. 

2 Do velké nepřilnavé pánve vhodné do trouby položte kachní prsa kůží dolů. Opékejte je 
na středním až vyšším stupni 7 minut, kůže začne být křupavá a rozpouštějící se tuk se posta-

rá o to, že se nepřipálí. Kachní prsa obraťte (kůží nahoru) a dopečte je 3–4 minuty v troubě doměk-
ka. Vyjměte je, přesuňte na talíř, zakryjte alobalem a nechte odpočinout. 

3Mezitím rozpulte podélně pak čoi zelí. Pánev s výpekem vraťte na sporák a vložte do ní pak čoi 
zelí řeznou stranou dolů. Opékejte 2 minuty na vyšším stupni, až se okraje zelí zbarví dohněda. 

Přilijte pomerančovou šťávu a sójovou omáčku. Zázvor oloupejte a nastrouhejte k zelí. Vmíchejte 
máslo a med a svařte na hustou omáčku. 

4Kachní prsa nakrájejte šikmo na plátky a podávejte je s opečeným pak čoi salátem, vařenou 
rýží a hustou omáčkou. Posypte sezamovými semínky. 

Kachní prsa s pak čoi a pomerančovou omáčkou 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

I  4 kachní prsa
I  4 čínská zelí pak čoi
I  250 ml pomerančové šťávy
I  50 ml sójové omáčky
I  2cm kousek čerstvého zázvoru
I  50 g másla
I  2 lžíce medu 
I  1 lžíce černých a bílých sezamových semínek
I  sůl a čerstvě mletý pepř
I  vařená rýže k podávání 

Kachna na pomerančích je klenotem francouzské i čínské kuchyně. Pomerančová šťáva, sójová omáčka, 
zázvor a salát zmírňují tučnost kachny, a přesto nechávají vyniknout křupavou kůrku i strukturu tmavšího 
masa. Pevnější pak čoi salát snadno opečete, nerozpadá se a zůstane příjemně pevný na skus. Nebojte se 
ožehlých okrajů, jejich hořkost skvěle vyvažuje sladkost omáčky. Ideální zimní jídlo, které je hřejivé, vydatné, 
a přesto lehké.



Papričky 
Padrón jsou speciální 

druh papriček pěstovaných 
v okolí města Padrón. Drobné zelené 

plody se podávají nejčastěji smažené či 
restované s olivovým olejem a mořskou solí. 

Některé pekelně pálí, ji né ani nezaregistrujete, 
pohledem to však nepoznáte, musíte je 

ochutnat. Pokud je neseženete, nahraďte 
je jednou zelenou paprikou a pár 

chilli papričkami podle chuti. 

p r i m a  t i p
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1Troubu předehřejte na 180 °C. Kuřecí stehna osolte a opepřete. V pánvi vhodné 
do trouby rozehřejte 1 lžíci oleje a opečte v ní maso kůží dolů, na středním stup-

ni to trvá zhruba 8 minut. Jakmile maso zezlátne a kůže bude křupavá, samo se 
odlepí a snadno ho obrátíte. Kapustu nasekejte na nudličky, přidejte k masu, zalijte 
vodou, osolte, opepřete a pečte v předehřáté troubě 8 minut. 

2 Mezitím připravte omáčku – v mixéru typu kutr nebo na smoothie rozmixujte 
dohladka papriky, oloupaný česnek, pražené mandle, ocet, mletou papriku, 

natrhaný chléb a olej. Osolte, opepřete a promíchejte. 

3 Menší pánev rozehřejte, vlijte do ní zbylý olej a zprudka v něm orestujte pad-
rónské papriky. Osolte je a opékejte, až změknou a na slupkách se objeví 

puchýřky, trvá to zhruba 4–5 minut. 

4 Maso vyjměte z pánve. Kapustu promíchejte s výpekem a podávejte s peče-
ným kuřetem, restovanými paprikami a omáčkou romesco. 

Křupavá kuřecí stehna s omáčkou romesco
Romesco je katalánská papriková omáčka, které dodávají texturu rozmělněné mandle. Fantasticky se 
hodí k pečenému kuřeti, ale také k rybám, krevetám, opékaným pórkům i cibulkám. Práci si zjednodušíte 
použitím již upečených konzervovaných paprik, jídlo tak můžete podávat během půlhodiny. Černá kapusta je 
toskánskou specialitou, směle ji můžete nahradit naší kapustou. 
2 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

MASO
I  4 kuřecí horní stehna s kostí a kůží
I  2 lžíce olivového oleje  I  100 g italské černé kapusty
I  1 lžíce vody  I  120 g zelených papriček Padrón
I  sůl a čerstvě mletý pepř
OMÁČKA
I  150 g pečených paprik (klidně konzervovaných)
I  1 stroužek česneku  I  20 g opražených loupaných mandlí
I  1 lžíce sherry octa  I  ¼ lžičky mleté sladké uzené papriky
I  1 krajíček světlého kváskového chleba bez kůrky
I  40 ml extra panenského olivového oleje
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1 Troubu předehřejte na 200 °C, plech vyložte pečicím papírem. Začněte přípravou 
krutonů. Česnek oloupejte, nasekejte nadrobno nebo prolisujte do misky a promí-

chejte ho s olivovým olejem a petrželkou, zlehka osolte a opepřete. Chléb natrhejte 
na kousky a obalte ho v česnekovém oleji. Rozprostřete ho na připravený plech 
a pečte v předehřáté troubě 8–10 minut dozlatova. 

2 Slaninu nakrájejte na kostičky. V pánvi rozehřejte rostlinný olej, vsypte slaninu 
a opékejte ji 5–8 minut na středním stupni dokřupava. 

3 Na zálivku promíchejte majonézu s hořčicí, strouhaným parmazánem a citronovou 
šťávou. Česnek oloupejte a prolisujte k majonéze, sardelky nasekejte nadrobno 

a přimíchejte do majonézy. Nařeďte ji vodou a uložte zálivku do lednice. 

4 Kadeřávek natrhejte na kousky o velikosti sousta. Saláty little gem seřízněte 
u košťálu a rozdělte je na listy. Větší listy podélně rozpulte, menší ponechte v cel-

ku. Všechny listy vsypte do mísy. Houby očistěte, cibuli oloupejte a obojí nakrájejte 
na tenké plátky. Promíchejte zlehka se salátem. Přelijte zálivkou a jemně promíchejte. 

5 Salát posypte krutony a vypečenou slaninou, ozdobte ho podle chuti podélně 
rozpůlenými sardelovými řezy a plátky parmazánu. 

Kadeřávkový salát 
Caesar s česnekovými krutony

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

SALÁT
I  200 g uzené slaniny  I  1 lžíce rostlinného oleje
I  100 g kadeřávku  I  4 saláty little gem  I  40 g parmazánu 
I  100 g drobných hnědých žampionů  I  ½ červené cibule
I  8 filetů sardelek naložených v olivovém oleji (lze vynechat)
ZÁLIVKA
I  100 g kvalitní majonézy  I  1 lžička dijonské hořčice
I  20 g strouhaného parmazánu  I  šťáva z ½ citronu 
I  1 velký stroužek česneku  I  1–2 lžíce vody
I  8 filetů sardelek naložených v olivovém oleji (lze vynechat)
KRUTONY
I  1 velký stroužek česneku  I  3 lžíce olivového oleje
I  2 lžíce nadrobno nasekané hladkolisté petržele
I  150 g světlého kváskového chleba  I  sůl a čerstvě mletý pepř 

Střapaté listy kadeřávku okamžitě zaujmou, jsou tužší než jiné saláty, ale bez obav je ukousnete. Zpravidla 
se tepelně upravují nebo se přidávají do smoothie nebo na pizzu, ale sníst je můžete i syrové. Hezky křupou 
a salátu Caesar dodají svěží zelenou barvu. Kadeřávek není salát, ale druh brukve zelné a jako jedna z mála 
zelenin dokáže přežít zimu i mráz a sklízet ji můžete až do jara. A teď si představte, kolik vám dodá vitaminů! 
Perfektní bijec virózek a nachlazení. 
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GORDON RAMSAY

Chutn ě a rychle
Šéfkuchař se stane šéfkuchařem 
nejen proto, že umí skvěle vařit, ale 
také vést tým, být trochu vizionář 
a zároveň umělec a účetní, který si 
spočítá, jestli se nápad zaplatí. Gor-
don Ramsay to svým uměním dotáhl 
mezi globální celebrity, o čemž svědčí 
jeho televizní show, restaurace v USA 
i Británii oceněné 3 michelinskými 
hvězdami a také několik kuchařských 
knih. Ta poslední reaguje na trend do-
mácího vaření a ukazuje, že i ve všed-
ní den zvládnete uvařit pro celou 
rodinu nebo jen pro sebe výborné, 
zdravé a jednoduché jídlo, na které 
nakoupíte cestou z práce. Kouzlo této 
knihy netkví jen ve 100 receptech, ale 
i ve spoustě praktických tipů a triků. 
Po pečlivém přečtení a vyzkoušení 
zjistíte, že dokážete vařit jako šéfku-
chař. Vydává Slovart. 

1V hrnci uvařte vodu. Brambory očistěte nebo olou-
pejte, vložte do vroucí vody, přidejte sůl, bobkový 

list, tymián a pepř, přiklopte a přiveďte znovu k varu. Pak 
odklopte, ztlumte trochu teplotu a vařte zhruba 15 minut 
doměkka, přesný čas záleží na velikosti brambor.

2Mezitím oloupejte šalotky  
a nakrájejte je nadrobno. 

3 Uvařené brambory slijte, odstraňte koření a nechte 
je mírně zchladnout. 

4Ve velké pánvi rozehřejte olej a vložte do něj lososa 
kůží dolů. Opékejte 3–4 minuty, pak ho otočte a do-

pečte ještě 1–2 minuty. Odstavte. 

5 Mezitím nakrájejte brambory na tenké plátky. Dej-
te je do mísy a promíchejte se šalotkou, koprem, 

crème fraîche a kapary. Osolte, opepřete a znovu pro-
míchejte. 

6 Opečené filety lososa podávejte s teplým brambo-
rovým salátem a klínky citronu, případně se zele-

ným míchaným salátem. 

Losos 
s teplým bramborovým salátem

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 45 MINUT 

LOSOS
I  1 lžíce olivového oleje
I  4 filety lososa s kůží
I  citron k podávání 
SALÁT
I  700 g nových nebo salátových brambor 
 (varný typ A)
I  ½ lžičky soli
I  1 bobkový list
I  2 snítky tymiánu
I  5 kuliček černého pepře
I  2 šalotky
I  2 lžíce nadrobno nasekaného kopru
I  150 g crème fraîche
I  2 lžíce drobných kaparů
I  sůl a čerstvě mletý pepř 

Jednoduché jídlo nemusí být vůbec nudné, když prozkoumáte, jak ho 
upravují v různých kuchyních. Tento recept spojuje britskou lásku 
k bramborovému salátu se skandinávským uměním pečení ryb a vášní 
pro kopr. Obyčejné brambory se rázem promění v rafinovaný teplý salát 
s pikantní a zároveň hebkou zálivkou. O úspěchu však rozhoduje ryba – 
vybírejte co nejčerstvějšího lososa a ideálně divoce odloveného nebo 
alespoň chovaného eticky. A pak ho nepřepečte – kůže má být křupavá, 
ale maso by mělo zůstat uprostřed mírně průsvitné. 
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JAK V ZIMĚ DOPLNIT DŮLEŽITÉ VITAMÍNY A POSÍLIT IMUNITU? 
DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT, ŽE SNÍTE NAPŘÍKLAD TŘI POMERANČE, 

DVA GREPY A ČTVRTKU ANANASU DENNĚ, ABYSTE DOPLNILI 
POTŘEBNÉ VITAMÍNY? NE ÚPLNĚ KAŽDÉMU SE TO PODAŘÍ, ALE 

MŮŽETE JE VYPÍT V JEDNOM ČERSTVÉM DRINKU!

O V O C N É  A  Z E L E N I NO V É  Š ŤÁV Y

Če r s tvé  vi tamíny v jed nom dr i nku

Pokud 
byste svým nejbližším 

letos rádi darovali vitamíny, máme 
pro vás hned dva tipy!

Darovat můžete vitamínové drinky v podobě 
Dárkové karty Fruitisimo nabité na  

4, 8 nebo 16 drinků. Pro ty, kteří preferují domácí 
výrobu drinků, je ideálním dárkem některý 

z pro fesionálních odšťavňovačů. K odšťavňovači 
můžete zároveň nakoupit i čerstvé ovoce, 
abyste jej mohli společně vyzkoušet při 

vánoční pohodě. 

T i
p !  

Da r u j t e  k  V á n o c u m  v i t a m í ny

Řada z nás má problém s pravidelnou kon-
zumací ovoce a zeleniny. Ovocné a zele-

ninové šťávy jsou jednoduchým a chutným 
řešením, jak potřebnou dávku vitamínů kaž-
dodenně doplňovat. Své o tom ví česká spo-
lečnost Fruitisimo, která již 17 let provozuje 
největší síť kamenných prodejen s čerstvými 
ovocnými a zeleninovými šťávami a nyní vše 
nabízí i online.

Vitamíny online s doručením ke dveřím
Vitamínové bomby si nyní můžete objednat 
i online s rozvozem po celé České republice. 
Stačí si vybrat z nabídky na stránkách  
shop.fruitisimo.cz a nechat si je přivézt až 
ke dveřím. Chcete nakopnout svoji imunitu? 
Potom je drink Imunity sázka na jistotu. Mi-
lovníci borůvek ocení Happy Buddhu a pro 
mangové nadšence je jako stvořené Nespou-
tané mango. Z široké nabídky drinků si vybe-
re každý. Objednat si můžete i výhodné ba-
líčky s více drinky a dopřát tak vitamíny celé 
rodině. Drinky jsou čerstvě vylisované z ovo-
ce a zeleniny metodou COLDPRESS a nena-
jdete v nich žádné konzervanty, nejsou ani 
ošetřeny pasterizací či paskalizací – meto-
dami, kterými si někteří výrobci prodlužují 
trvanlivost. Vždy pamatujte, že co je opravdu 
čerstvé, nemůže být dlouho trvanlivé.

Tajemství je v lisování ovoce za studena
Jak se daří rozvážet drinky po celé České 
republice, aby byla zachována jejich čers-
tvost? Tajemství spočívá v lisování ovoce 
za studena metodou COLDPRESS a jeho 

následnou filtrací. Drinky tak vydrží v chlad-
ničce čerstvé až 4 dny. COLDPRESS je přiro-
zená metoda, jak získat přírodní obsah šťávy 
z ovoce a zeleniny při zachování maxima 
zdraví prospěšných látek, především vitamí-
nů. Drinky jsou také přepravovány ve spe-
ciálních termoboxech, které jsou chlazeny 
ledem tak, aby byly drinky doručeny vždy 
maximálně čerstvé.

Vitamínový drink si můžete vyrobit i doma
Pro ty, kteří si drink raději vyrobí doma, 
přinášíme recept na oblíbený drink Imunity, 
který vás překvapí svěží chutí, a navíc je  
plný vitamínů. Na půl litru drinku budete  
potřebovat 100 g ananasu, 1 větší grep  
a 3 velké pomeranče. Pokud vám doma 
některá z ingrediencí schází, můžete si 
v e-shopu Fruitisimo objednat čerstvé ovoce 
jako základní surovinu, kterou vám přiveze-
me. Máte všechny suroviny? Skvělé. Nyní 
postupně odšťavníte ananas, grep a pome-
ranč – a je hotovo! Citrusové plody obsahují 
vysokou dávku vitamínů C a B, grep je navíc 
skvělý antioxidant. Ananas pak působí bla-
hodárně na ledviny. Na zdraví! 

Vitamínová pomoc pro první linii
V souvislosti s druhou vlnou koronaviru Fruiti-
simo rozjelo také dva dobročinné projekty, aby 
svými produkty podpořilo lidi, kteří to v této 
době potřebují nejvíc. Vitamínová injekce pro 
zdravotníky je jedním z nich. V e-shopu nyní 
můžete zakoupit balíček Vitamínová injekce, 
který za vás Fruitisimo doručí zdravotníkům. 
Druhý projekt je věnován matkám samoživitel-
kám. Při nákupu balíčku Vitamíny pro mámy 
koupíte 4 drinky pro sebe a 4 drinky pro mámu 
z Klubu svobodných matek. Oba projekty jsou 
v plném proudu, zapojit se můžete i vy.

VŠECHNY PRODUKTY MŮŽETE OBJEDNAT NA STRÁNKÁCH SHOP.FRUITISIMO.CZ. 
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ZDA NÁM HO LETOS NADĚLÍ PŘÍRODA, JE NEJISTÉ. OVŠEM SÍLA VAŠICH ŠLEHACÍCH METEL 
I ZÁZRAČNÉ VLASTNOSTI VAJEČNÉHO BÍLKU ZARUČÍ, ŽE SE Z TROUBY VYNOŘÍ ZÁZRAKY 

NEJEN SLADKÉ, ALE I SNĚHOVÉ. A NAVÍC: TEPLEM TOTIŽ NA ROZDÍL OD SKUTEČNÉHO SNĚHU
 TEN BÍLKOVÝ NETAJE, ALE ZÍSKÁ UNIKÁTNĚ KŘEHKOU PEVNOST 

A VÝJIMEČNÉ POSTAVENÍ VE SVĚTĚ DELIKÁTNÍCH SLADKOSTÍ.

S K V O S T N É  DE Z E RT Y
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VÁ1 Troubu předehřejte na 180 °C. Chlebíčkovou formu 

vymažte máslem a vysypte moukou, přebytek okle-
pejte.

2  Do zcela čisté mísy dejte všech 7 bílků, cukr 
a špetku soli a elektrickými metlami vyšlehejte 

na tuhý a lesklý sníh, postupně zvyšujte rychlost. 

3  Pak rychlost opět snižte a do směsi postupně za-
šlehejte žloutek, mouku s práškem do pečiva a na-

konec přilévejte a zašlehejte máslo.

4  Stěrkou pak do těsta zatřete směs suchého ovoce, 
mandlí, ořechů a čokolády. Přesuňte ho do formy, 

stěrkou vytvořte trochu vyšší okraje – chlebíček nebude 
uprostřed tolik stoupat a zůstane rovnější.

5 Vložte do trouby a pečte asi 40 minut, vyzkoušejte 
vpichem špejle, jestli už je propečený, na špejli ne- 

ulpí vlhké drobky. Nechte asi 20 minut chladnout ve for-
mě, pak vyklopte a nechte na mřížce zcela vychladnout.

6Mezitím připravte polevu. V rendlíku promíchejte 
vodu s cukrem, pozvolna uveďte do varu a za ob-

časného promíchání vařte 5 minut. Nechte asi 10 minut 
chladnout a vmíchejte nalámanou čokoládu, až se zcela 
rozpustí. Přelijte jí vychladlý chlebíček a nechte v led-
ničce úplně zatuhnout.

BÍLKOVÝ CHLEBÍČEK 
S KANDOVANÝM OVOCEM
Tohle je taková domácí klasika z dob 
prababiček, která by si zas měla dobýt 
výsadní postavení mezi svátečními  dezerty. 
Na chladné dny přesně to pravé, nic 
extravagantního, ale plné samých dobrých 
věcí a velice potěšující…

8–10 PORCÍ
PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT

TĚSTO 
I  1 vejce (žloutek a bílek oddělte)  I  6 bílků  I  180 g moučkového cukru  
I   špetka soli  I  160 g polohrubé mouky + na vysypání formy  
I   70 g rozpuštěného a vychladlého másla + na vymazání formy  
I špetka prášku do pečiva  
I  cca 160 g směsi sušeného a kandovaného ovoce, mandlí, ořechů 
 a čokolády (mandle, ořechy a čokoládu nasekejte na kousky) 
POLEVA 
I 65 ml vody  I  100 g krupicového cukru  
I 100 g kvalitní čokolády (ideálně 70%)



Lívanečky 
podávejte třeba 

s čerstvým ovocem, 
mascarpone, kouskem utřeného 

másla nebo jen poprášené 
moučkovým cukrem a zakápnuté 

javorovým sirupem či 
medem. 
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JAPONSKÉ SNĚHOVÉ LÍVANEČKY
Že by nové sushi? No, podle raketové popularity, s níž se šíří světem, bychom se ani nedivili. Jsou 
nejen neuvěřitelně jemné a nadýchané, ale i krásné jako pohled na zasněženou Fudži!

1 Do zcela čisté mísy dejte čtyři bílky, citronovou šťávu a sůl a při střední rychlosti šlehejte 
elektrickými metlami do pěny. Šlehejte dál a postupně přidávejte 5 lžic cukru, až vznikne 

pevný, lesklý sníh. Na středním stupni nechte rozehřát nepřilnavou pánev. 

2 V malé misce prošlehejte žloutky se zbylým cukrem a vanilkou do světlé hladké směsi. 
Vmíchejte k ní mléko, máslo a sůl. 

3 Ke žloutkům teď vmíchejte mouku a prášek do pečiva. Po částech zlehka zatírejte sníh, 
opatrně, aby nespadl. Zatřete ho, aby nebyl vidět, ale směs nepřešlehejte.

4 Tukem vymažte kovové kroužky o průměru 10 cm a postavte je do pánve, nechte asi 1 mi-
nutu zahřívat. Rozdělte do nich těstíčko a do prostoru mezi kroužky kápněte trochu vody 

(vznikající pára podpoří kyprost lívanečků).

5 Pánev přikryjte pokličkou a lívanečky pečte 5 až 7 minut, až vyběhnou a na povrchu těsta 
budou vidět bublinky. Pak je i s kroužky opatrně obraťte a přikryté pečte ještě asi 3 mi-

nuty. Těsto se bude ještě trochu chvět, ale bude na dotek pružné – máte hotovo! Opatrně je 
vyjměte z kroužků a podávejte.

4 PORCE 
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

I 2 velká vejce (bílky a žloutky oddělte)
I 2 bílky z velkých vajec 
I ½ lžičky citronové šťávy
I ½ lžičky soli
I 6 lžic krupicového cukru
I 2 lžičky vanilkového extraktu
I 60 ml plnotučného mléka pokojové teploty
I 2 lžíce rozpuštěného másla
I špetka soli
I 6 lžic hladké mouky
I 1 lžička prášku do pečiva



Plátek 
či dva téhle 

dokonalé rolády bude 
skvělý nejen ke kávě, 

ale i ke zmrzlině.

prima t
ip
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1 Troubu předehřejte na 190 °C. 
Plech vymažte máslem a vylož-

te pečicím papírem, zahněte asi 
2 cm okraje. 

2 Ve velké zcela čisté míse 
prošlehejte bílky dopolotuha. 

Šlehejte dál a pozvolna přidávejte 
cukr – po lžících –, až vznikne hut-
ný, pevný a lesklý sníh. Vmíchejte 
do něj vanilku, ocet, škrob a nase-
kané oříšky.

3 Hmotu rozestřete na plech 
a pečte 15 minut. Plát pak 

vyklopte na čistý kus pečicího pa-
píru a nechte vychladnout.

4 Smetanu ušlehejte dopolo-
tuha a spojte s lískooříškovým 

krémem. Potřete plát, pomocí 
papíru ho opatrně stočte, roládu 
poprašte moučkovým cukrem 
a posypte nasekanými oříšky.

SNĚHOVÁ ROLÁDA S OŘÍŠKY
Často se připravuje se 
šlehačkou a drobným 
ovocem, ale na zimu je 
ideální ta s nádechem 
čokolády a ořechů. Krása 
téhle lahůdky zastírá fakt, 
že je velmi snadné i celkem 
rychlé ji připravit!

8 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT

TĚSTO 
I 3 bílky z velkých, nejlépe bio vajec  
I   175 g krupicového cukru 
I ½ lžičky vanilkového extraktu 
I   ½ lžičky bílého vinného octa 
I 1 lžička kukuřičného škrobu 
I 40 g opražených nasekaných lískových 
 oříšků + na ozdobu
I máslo na vymazání formy 
DOKONČENÍ  
I 285 ml smetany ke šlehání (40%)  
I   2 lžíce kvalitní lískooříškové pomazánky 
I moučkový cukr na poprášení



Na 
stříkání sněhu je 

id eální cukrářský sáček se 
špičkou, ale vystačíte  

si i se silnějším plastovým sáčkem, 
kterému ustřihněte roh. Stříkat 

můžete různé vzory − nebo 
sníh nanést lžící.

pri
m a

 t i p
CITRONOVÝ KOLÁČ SE SNĚHOVOU ČEPICÍ

Tak tohle je ikonický kousek, údajně americké vylepšení klasického francouzského citronového 
koláče z křehkého těsta. V podstatě tři základní prvky – křupavé těsto, pikantní citronový krém 
a lehce ožehlá sněhová čepice postačí k tomu, aby byla i ta nejpošmournější zima snesitelnější. 
A nádherně se rozvoněla.

1 Na těsto zpracujte mouku, cukr, sůl a máslo v robotu krátkými pulzy nebo promněte prsty na hru-
bou drobenku. Po lžičkách přidávejte vodu, prošlehněte vždy jen pulzy, až se směs začne spojovat. 

Vyklopte je na fólii, lehce smáčkněte a zabalené dejte na půl hodiny do ledničky. Pak z něj na lehce 
pomoučené ploše vyválejte asi 4mm placku na vyložení 25cm formy s volným dnem asi 3,5 cm vysoké. 
Nechte asi o 3 cm přečnívat nad okraj. Formu s těstem dejte znovu na půl hodiny do ledničky.

2Troubu předehřejte na 180 °C. Přejeďte energicky formu válečkem a tím odkrojte přečnívající 
okraje. Mezi palcem a ukazováčkem vymačkejte okraje těsta tak, aby opět trochu přečnívaly 

formu. Korpus vyložený pečicím papírem a zatížený suchými fazolemi předpékejte 25 minut. Vyn-
dejte, opatrně odstraňte papír s fazolemi, teplotu trouby snižte na 160 °C a těsto vraťte na 5 minut 
do trouby, aby se upeklo dosucha i na dně. Vyndejte. 

3 Na náplň odměřte ve džbánku 450 ml vody. Do mísy dejte cukr a škrob a vlijte tolik vody, 
aby vznikla hladká pasta. Zbytek vody vlijte do kastrolu, přidejte citronovou šťávu a kůru 

a na středním stupni nechte několik minut probublávat. Sundejte z plotny a postupně vmíchávejte 
směs cukru se škrobem za stálého míchání. Vraťte kastrol na sporák a na nízkém stupni nechte 
jemně vařit několik minut za stálého míchání do zhoustnutí. Mimo plotnu vmíchejte máslo a žloutky. 
Krém pak vlijte do předpečeného korpusu a povrch uhlaďte jídelním nožem.

4 Bílky ve zcela čisté míse ručně nebo elektrickými metlami šlehejte do měkkých špiček, pak 
po částech zašlehávejte cukr a nakonec škrob. Sáčkem stříkejte na ideálně ještě teplou náplň. 

Vložte do trouby a pečte asi 35 minut, až sníh zpevní, zezlátne a lehce ožehne. Před podáváním 
nechte zcela vychladnout ve formě.

8 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT 
+ CHLAZENÍ TĚSTA

TĚSTO 
I 200 g hladké mouky + na posypání
I 25 g moučkového cukru  I  špetka soli
I 100 g studeného másla 
 nakrájeného na kostičky
I asi 4 lžíce ledové vody 
NÁPLŇ 
I 180 g krupicového cukru
I 75 g kukuřičného škrobu
I kůra a šťáva z 5 velkých (bio) citronů
I 100 g másla nakrájeného na kostičky
I 5 žloutků z velkých vajec 
SNÍH 
I 5 bílků z velkých vajec
I 250 g krupicového cukru
I 2 lžičky kukuřičného škrobu
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BLESKOVÝ DORT
Když jsme našli tenhle recept – údajně je německý, ale bleskově dobyl Ameriku, takže jsme zvolili verzi 
tamní negermánské gurmánské guru Marthy Stewart –, název nás opravdu zmátl. Tohle je totiž luxus 
na entou! Křupavé pusinky, vláčné a svěží piškotové těsto, hutný pomerančový krém, mandle! Rychlost 
spočívá jednak ve vtipné přípravě – a hlavně je pravda, že si každého získá… rychlostí blesku.

1 Troubu předehřejte na 180 °C. Dvě koláčové formy lehce vymažte máslem, vysypte 
moukou a její přebytek oklepejte. 

2 Na těsto dejte do mísy nebo robotu máslo, cukr, sůl a žloutky. Pádlovým nástavcem při 
střední rychlosti promíchejte, až se spojí. Rychlost snižte a do směsi zašlehejte mou-

ku, podmáslí, vanilku a prášek do pečiva, až se vše spojí. Totéž lze provést i ručně šlehací 
metličkou či v mixéru. 

3 Těsto rozdělte do připravených forem (bude ho málo, sotva po dně, nelekejte se) a při-
pravte si sníh. Ve zcela čisté míse či robotu vyšlehejte bílky dopolotuha, postupně zašle-

hejte cukr, až vznikne hladký a lesklý sníh, ale ne úplně tuhý. Sníh rozestřete na základ z těs-
ta v obou formách a rovnoměrně posypte mandlovými lupínky, skořicí a zbylou lžící cukru.

4 Formy vložte do trouby a pečte, až sníh lehce ožehne, asi 30 minut. Formy přesuňte na drá-
těnou mřížku na 15 minut k vychladnutí. Pak zlehka uvolněte okraje, korpusy vyndejte z forem 

a nechte je na mřížce zcela vychladnout. Pokud nějaké mandlové lupínky odpadly, vraťte je navrch.

5 Zatímco korpusy chladnou, připravte krém. Ve středně velkém kastrolu promíchejte 
cukr, škrob a sůl. V odměrném džbánku promíchejte mléko, pomerančovou šťávu 

a žloutky. Směs vlijte do kastrolu a přidejte máslo. Na středním stupni zahřejte k mírnému 
varu a pak k vysokému, povařte 1 minutu. Sundejte z plotny a přidejte vanilku.

6Krém přeceďte přes jemné síto do mísy. Vmíchejte pomerančovou kůru a na povrch polož-
te kolečko z fólie, zabrání vytvoření škraloupu. Dejte do ledničky, až krém zcela vychladne, 

nejméně na 2 hodiny, ale až na 2 dny. Před použitím pak krém prošlehejte dohladka. 

7Sestavte dort. Na podávací talíř položte jeden korpus sněhem nahoru, potřete krémem, 
položte druhý korpus sněhem nahoru a máte hotovo. Dort buď nechte vychladit (až na  

3 hodiny), nebo ho podávejte ihned.

6–8 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT + CHLAZENÍ KRÉMU

TĚSTO 
I 115 g másla pokojové teploty + na vymazání forem
I 100 g krupicového cukru  I  ½ lžičky jemné soli
I 4 žloutky z velkých vajec 
I 130 g hladké mouky + na vysypání forem
I 60 ml podmáslí  I  2 lžičky vanilkového extraktu
I 1 lžička prášku do pečiva 
SNÍH 
I 4 bílky z velkých vajec
I 210 g krupicového cukru + 1 lžíce na posypání
I 1 hrst mandlových lupínků  I  ½ lžičky mleté skořice 
KRÉM 
I 100 g krupicového cukru  I  30 g kukuřičného škrobu
I špetka jemné soli  I  470 ml plnotučného mléka
I 2 lžíce čerstvé pomerančové šťávy
I 4 žloutky z velkých vajec  I  2 lžíce másla
I 1 lžička vanilkového extraktu
I 2 lžičky čerstvě nastrouhané pomerančové kůry 
 (bio nebo důkladně omyté)

Přípravu 
si samozřejmě 

ještě usnadníte, když 
korpusy upečete den předem 

(po vychladnutí je zabalte do fóli e), 
případně den předem připravíte 

i krém. Pak je vše hotové 
v den podávání opravdu 

bleskurychle.

p r i
m a  t i
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1  Žloutky a oba cukry důkladně rozmixujte – trvá 
to asi 10 minut, než se cukr úplně rozpustí. Vlijte 

salko a asi 1 minutu mixujte, pak vmixujte vodku 
a nakonec vodu. Rozlijte do čistých lahví a ucho-
vejte v chladu.

VÁNOČNÍ LAHŮDKA V LAHVI
Je víc než pravděpodobné, že vám 
po přípravě sněhových dobrot zbyly 
žloutky. A je zcela jasné, že lepšího 
uplatnění než ve vaječném koňaku se jim 
nemůže dostat! Receptů na pravý domácí 
„ajrkoňáček“, onu českou vánoční 
stálici, je bezpochyby nekonečno, 
ale přikládáme jeden rychlý, vtipný, 
zaručený a také variabilní.

1 LITR 
PŘÍPRAVA: DO 15 MINUT

I 6 žloutků  I  4 lžíce přírodního krupicového cukru 
I 1 konzerva slazeného kondenzovaného mléka (salko)
I   1 sáček vanilkového cukru  I  500 ml kvalitní vodky
I   100 ml převařené a vychladlé vody

Domácí 
„vaječňák“ se kombinuje 

s různými druhy alkoholu, 
například s rumem, ať už tuzemským, 

nebo karibským, světlým i tmavým. Zajímavou 
chuť docílíte i karamelizovaným kondenzovaným 

mlékem – experimentujte, Vánoce se blíží a pro 
dospělé kamarády je dobré mít v zásobě nějaký 

ten tekutý dáreček! Populární je v německy 
i anglicky (jako eggnog) mluvících zemích, byť 

s nejrůznějšími recepturami. Žloutky 
ani alkohol v nich nicméně nikdy 

nechybí.

p r i m a  t i p
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Cit pana  
Gaspariniho pro sníh 
Jako mnoho okamžiků kulinární historie je 
i tento nedoložitelný. Přesto se tvrdí, že ro-
dištěm sněhového pečiva je švýcarský měs-
tys Mei(y)ring, kde koncem 17. a začátkem 
18. století působil italský cukrář Gasparini. 
A ten prý jednou přišel na to, že se dezerty 
dají upéct i bez mouky. Respektive na to, 
že tře-li tekutý bílek dost usilovně, vzniká 
mu pod rukama nadýchaná a zvláštně pev-
ná hmota, která působením mírného tepla 
vytváří samostatnou cukrářskou kategorii. 
Mei(y)ring pak dal celé hmotě i pečivu z ní 
název merengue či meringue, pod nímž ji 
hledejme ve světových kuchařkách (i v na-
šich starších se občas setkáme u sněho-
vých těst s termínem „merenkový“. Pak se 
nám zalíbil překlad francouzského „baiser“, 
tedy líbati, a přivlastnili jsme si pusinky či 
foneticky přepsali na bezé, případně přešli 
na popisné, leč výstižné „sněhové pečivo“.)

Ach ta fyzika 
Nebo spíš mechanika? V každém případě je 
šlehání vaječných bílků procesem, během 
kterého se do nich vhání vzduch. Bílek je 
vlastně čistá bílkovina a tu šleháním nutíte 
k tomu, aby se začala „natahovat“ a vytvá-
řet kolem molekul vody, které také obsahu-
je, jakési bubliny. Proces probíhá v několika 
stadiích – nejprve vznikne bílková pěna, 
která začne dalším šleháním zpevňovat 
a také nabývat, tvoří se vlastně jakási křeh-
ce pevná a pružná síťka. Kuchyňsky rozlišu-
jeme u sněhu stadium měkkých, polotuhých 
a tuhých špiček podle toho, jak se ušlehaný 
chová, když z něj metlu či metly vytáhnete. 

Sníh se táhne za nimi a v okamžiku, kdy 
se metly pustí, buď se ohne zpět, nebo se 
ohne jen vláčně a jaksi nerad (je ušlehán 
dopolotuha), nebo zůstane hrdě stát. Do-
sáhli jste tuhého sněhu – dokonce tak tuhé-
ho, že můžete mísu s klidem obrátit vzhůru 
nohama a sníh z ní nevypadne. Ale pozor, 
pokud to se šleháním přeženete, bílkovinná 
síť se rozbije a váš sníh roztaje přesně jako 
jeho přírodní protipól do smutné loužičky. 
S tou se už mnoho dělat nedá, zatímco na-
dýchaný a zároveň pevný sníh má při peče-
ní hned řadu úloh. Lze ho přidat do běžných 
těst i náplní, které, jak jinak, zjemní, na-
dýchne a povznese, ale s gustem si zahraje 
i hlavní roli a promění se v ikonické pusinky, 
bezé dortíčky, laskonky i makronky…

Sněhové zásady 
Vzhledem k procesům, které se během 
šlehání s bílky dějí, je potřeba dodržovat ně-
kolik, a to poměrně přísných, pravidel: bílky 
mají mít před šleháním pokojovou teplotu 
(ideálně 21 °C), protože se prostě tak lépe 
ušlehají, resp. bílkovina se v této teplotě 
nejlépe „natahuje“. Jelikož se ale od žloutků 
bílky lépe oddělují studené, dobrým tipem 
je – hádejte co? Oddělit je hned po vyndání 
z ledničky a bílky pak nechat dojít ideální 
teploty.

Dalším důležitým pravidlem je úzkostlivá 
čistota všeho použitého náčiní, resp. to, 
aby bylo zcela mastnoty prosté. Tuk totiž 
vyšlehání bílků zabrání, bílkovina se na něj 
přilepí a o vytváření bublinek se jí může 
jen zdát. Nástroje a náčiní je tedy dobré 

důkladně umýt, třeba v myčce, případně 
ještě vypláchnout octovou nebo citronovou 
vodou. Mísy ke šlehání by měly být kovo-
vé, keramické či skleněné, umělá hmota si 
často uchová mastný film i po důkladném 
umytí. V bílcích také nesmí zůstat ani stopa 
žloutku – ten obsahuje tuk! Tedy pozor při 
oddělování.

Vejce, resp. bílky určené ke šlehání by 
měly být co nejčerstvější, čerstvé totiž mají 
mírně kyselou reakci a kyselost napomáhá 
stabilizaci sněhu. Vyplatí se proto hledět 
na datum spotřeby.

Šlehat by se mělo začít pomalu a postup-
ně rychlost zvyšovat. Kromě elektrických 
metel můžete s klidem vyzkoušet i ruční 
metlu balonovou, začněte nejprve míchat 

Pusinkovat umí i děti! 

Přestože je výroba sněhového pečiva samostatnou disciplínou a může se 
zdát být mimo dosah amatérů, vlastně na ní nic není. Zvlášť když si osvojí-
te zásady a máte po ruce pomocníky v podobě elektrických metel. Z bez-
počtu receptů vybíráme jeden neprůstřelný na oblíbené sněhové pusinky, 
se vzorovým postupem: 

Oddělte 100 g bílků (jsou to asi 3 střední vejce, ale lépe je bílky zvážit). Dejte je 
do zcela čisté (odmaštěné) velké mísy s 225 g krupicového cukru. Mísu postavte 
na kastrol s velmi mírně vroucí vodou (tak, aby se její dno nedotýkalo hladiny 
vody) a vařečkou směs promíchávejte asi 10 minut, až se cukr rozpustí a směs 
bude na dotek teplá. Mísu pak postavte na neklouzavou podložku (třeba namo-
čenou a vyždímanou utěrku) a elektrickými metlami šlehejte alespoň 15 minut, 
až získáte chladný, tuhý a lesklý sníh se špičkami, které se neohýbají. Troubu 
mezitím předehřejte na 170 °C a plechy vyložte pečicím papírem. Ze sněhu na-
příklad nabírejte dezertní lžičkou kousky a pomocí druhé tvarujte jakési nočky, 
které klaďte na plechy. Sníh můžete přesunout do cukrářského sáčku a hmotu 
na plech stříkat nebo ji můžete velkou lžící navršit na plech do podoby klasické 
baletní sukýnky, chcete-li upéct pavlovu, nebo použít v jakémkoliv jiném receptu. 
Pečte 15 minut (bez otevření trouby!!!), pak troubu vypněte a pusinky v ní nechte 
přes noc vychladnout.

U veganů nesněží? 

Kdepak, ani ti, kdo se vzdali jakých-
koliv živočišných výrobků (nebo ti, 
kdo chtějí vyzkoušet něco nového), 
se nemusejí vzdávat sněhu! Hod-
notnou rostlinnou náhražkou je 
tzv. aquafaba, což je nálev z kon-
zervovaných luštěnin (jakýchkoliv, 
i když nejběžnější a nejspolehlivější 
je cizrna). Vazká tekutina obsahuje 
i bílkoviny, ale hlavně škroby a také 
saponiny a při šlehání se chová 
podobně jako bílek – vytváří kap-
sičky, v nichž je zachycen vzduch, 
a úspěšně tak napodobuje sníh 
z bílků (úspěchu a pevnosti rostlin-
ného sněhu napomůže ještě přída-
vek vinného kamene) – vzhledem 
i použitím.
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krouživým pohybem, a když vznikne pěna, 
zvyšte úsilí a rychlost. Mísu stabilizujte – 
profíci ji upevňují gumovým kruhem nebo 
namočenou, vyždímanou a do věnce stoče-
nou utěrkou, v níž mísa pevně sedí.

Pokud k bílkům zašleháváte cukr, čiňte 
tak postupně a pomalu. Začněte ve stadiu 
prvních měkkých špiček tenkým pramínkem 
a rovnoměrně přidávejte dál tak, jak zvy-
šujete rychlost šlehání. Správně vyšlehaný 
sníh s cukrem je pevný a lesklý. Ke stabi-
lizaci bílků a zvýšení šance na úspěch se 
používají i malé berličky. Přidává se trocha 
vinného kamene (ztužovač šlehačky), chce-
me-li mít sněhové těsto uprostřed jemně 
vláčné (například v ikonickém dezertu Pav-
lova), přidáme lžičku bílého vinného octa, 
křehkou stavbu zase posílí lžička škrobu.

Sníh použitý do jiného těsta k ostatnímu 
jen zlehka zatíráme nejlépe stěrkou osmič-
kovým pohybem. Cílem je, aby sníh ztratil 
co nejméně vzduchu, jedině tak splní svou 
historickou úlohu a učiní těsto nadýchaným. 

U dobrot z čistě sněhového těsta není 
radno během pečení – respektive spíše 
sušení vzhledem k nízké teplotě – troubu 
otevírat.

Pokud bychom chtěli jíst tepelně ne- 
upravený sníh z bílků (pěny, polevy) a nemá-
me-li jistotu absolutně nezávadných vajec, 
uchýlíme se raději k pasterovaným sušeným 
výrobkům, u nichž nehrozí nebezpečí bak-
teriální kontaminace.  
 

Tři kategorie 
Také vzhledem k tomu, že bílkový sníh je 
věc poměrně nestálá, hledali cukráři způ-
soby, jak ji učinit stabilnější. Na pomoc si 
k tomu zase vzali vědu, respektive techni-
ku. A vznikly tak tři druhy bílkového sněhu 
(ke skutečnému sněhu, pro který prý mají 
Inuité na padesátku výrazů, je to uznejte 
ještě dost daleko…)

Asi nejjednodušší – kupodivu – je takzva-
ný sníh francouzský, jehož přípravu jsme 
už v podstatě popsali – po ušlehání bílků 
dopolotuha se postupně zašlehává cukr, 
až vznikne pevný, lesklý sníh. Cukrovinky 
z něj jsou velmi jemné a lehké, ale sníh sám 
je poměrně nestabilní, je třeba s ním pra-
covat rychle a opatrně. Tzv. švýcarský sníh 
pracuje s úplně jiným postupem: nejprve 
se smíchají bílky s cukrem a tato hmota se 
postupně zahřívá ve vodní lázni, až dosáhne 
71 °C. Pak se rychle vyšlehá dotuha. Sníh 
je pevnější a lesklý, ideální na polevy a tzv. 
švýcarský sněhový máslový krém. Třetí me-
toda se připisuje Italům, sníh je z ní nejpev-
nější a nejkypřejší. Nejprve je třeba zahřívat 
cukr s vodou až do dosažení teploty 115 °C. 
Horký cukrový sirup se pak pomalu zašle-
hává k bílkům – ty se už mezitím pomalu 

makronek najdeme po celém světě v každé 
dobré cukrárně, pečou se rolády, řezy. Aus-
trálie a Nový Zéland se přetahují o národní 
dezert Pavlovu – velkou pusinku podávanou 
nejčastěji s tamním ovocem, Amerika miluje 
citronový páj se sněhovou čepicí, Švýcaři 
doplňují své velké pusinky kaštanovým 
pyré… i všichni domácí pekaři se činí, pro-
tože zvládnout tohle pečivo doma je celkem 
snadné. Ujistěte se sami, uvedených pět 
krásných možností je skvělou inspirací!

vyšlehají do měkkých špiček a pak došle-
hávají za pomalého přilévání cukrového 
rozvaru. Obvykle ho používají profesionální 
cukráři, ale s cukrářským teploměrem se 
to dá zvládnout i doma. Sněhové pečivo je 
ale stále populárnější, a tak se stále objevují 
další a další metody, triky a postupy, které 
zaručují, že se dílo povede. (Viz tip u pusi-
nek na předchozí straně.) Jen pro shrnutí: 
světová cukrařina by se bez sněhového 
pečiva už neobešla. Různé druhy pusinek či 



DANČÍ RAGÚ S LESNÍM OVOCEM
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JEN MAJITELÉ PANSTVÍ S LESY JEDLI ČASTO MASO. UŽ OD STŘEDOVĚKU BYLO MASO 
POVAŽOVÁNO ZA LUXUSNÍ POKRM, PROTOŽE JSTE SI HO BUĎ MUSELI VYCHOVAT, NEBO ULOVIT 

A PYTLÁCTVÍ SE PŘÍSNĚ TRESTALO. S VELKOCHOVY SE PODÍL MASA V NAŠEM JÍDELNÍČKU VÝRAZNĚ 
ZMĚNIL, STEJNĚ TAK JAKO JEHO VÝŽIVOVÁ HODNOTA. ZVĚŘINA TAK OPĚT PŘEDSTAVUJE LUXUSNÍ 

POCHOUTKU, ZDRAVOU, PŘÍRODNÍ DIVOČINU, KTERÁ PŘEKYPUJE BÍLKOVINAMI, PLNOU CHUTÍ 
A MÁ PŘEKVAPIVĚ MÁLO TUKU. JEJÍ ÚPRAVA JE PŘÍJEMNĚ JEDNODUCHÁ A VELMI VARIABILNÍ, 

KRÁLOVSKOU HOSTINU TAK MŮŽETE PŘIPRAVIT I DOMA. 

Z V Ě Ř I N A 

Královské  hody
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4 PORCE
PŘÍPRAVA: NAD 1½ HODINY 

I  200 g mraženého lesního ovoce  I  2 střední bílé cibule
I  2 mrkve  I  ⅓ bulvy celeru  I  1 petržel  I  600 g dančí kýty
I  3 lžíce olivového oleje  I  2 lžíce rajčatového protlaku
I  2 lžíce švestkových povidel  I  1 lžíce třtinového cukru 
I  1 lžíce mletého tymiánu  I  1 lžička sušeného rozmarýnu
I  1 lžička mleté skořice  I  1 l zeleninové vývaru
I  knedlíky k podávání (viz vedlejší strana)

1Mražené ovoce nechte rozmrazit při pokojové teplotě. Cibuli, mrkev, celer a petržel 
oloupejte a nakrájejte na 5mm plátky. Dančí očistěte a nakrájejte na 3cm kostky. 

2 Ve větším hrnci rozehřejte olej, vsypte zeleninu a na středním stupni ji opékejte  
6 minut. Vsypte maso, osolte ho, opepřete a za stálého míchání restujte ještě 2 minu-

ty. Ztlumte teplotu a přidejte rajčatový protlak, povidla, cukr, tymián, rozmarýn a skořici. 
Promíchejte a zalijte zeleninovým vývarem. Přiklopte a nechte dusit 75 minut doměkka. 

3 Mezitím připravte knedlíky podle postupu u receptu na srnčí na houbách  
na vedlejší straně. 

4 Měkké dušené maso vyjměte, do hrnce přidejte 150 g rozmraženého ovoce (tři čtvr-
tiny) a rozmixujte dohladka. Omáčku prohřejte, dochuťte solí a pepřem, rozdělte ji 

na talíře, přidejte k ní maso a knedlíky a ozdobte zbylým ovocem. 

Zvěřina a lesní ovoce k sobě pasují nejen názvem, ale i chutí. Plné zemité maso rozjasní voňavé drobné 
nasládlé ovoce. Protože sezona lovů začíná na podzim, kdy už na keřích moc ostružin, malin ani borůvek 
nenajdeme, musíme si vypomoct mraženým ovocem, kompotem nebo zavařeninou. Příjemně pikantní 
a zároveň sladká ovocná omáčka totiž k jemnému dančímu perfektně ladí a byla by škoda se o tuto 
mimosezonní lahůdku připravit. 



Na zvěřinu 
výjimečně narazíte 

v supermarketech, základem 
sor timentu je v Makru. Koupit ji však 

můžete i ve specializovaných obchodech – 
například firma Petron má 134 prodejen 
po celé republice (www.dobra-zverina.cz). 

Myslivce ve vašem okolí, který smí zvěřinu 
prodávat, najdete na www.prozverinu.cz, 

ověřte si však, jestli je k mání zvíře 
celé, nebo naporcované. 

p r i m a  t i p
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SRNČÍ NA HOUBÁCH
Srnčí maso považují gurmáni i šéfkuchaři za jedno z nejlepších, je totiž červenohnědé, mírně aromatické 
a velmi křehké. Pozvolným dušením krásně změkne a vstřebá chutě a vůně přidaných surovin, kořenové 
zeleniny, bylinek nebo hub. Sušené se postarají o aroma, čerstvé dodají texturu, použijte proto ideálně obojí. 
Srnčí pečínku podávejte s knedlíčky – tyto odlehčuje vyšlehaný sníh a vaření v páře, jsou úžasně nadýchané. 

4–6 PORCÍ
PŘÍPRAVA: NAD 1½ HODINY

MASO S OMÁČKOU 
I  2 střední cibule 
I  600 g srnčí kýty
I  3 lžíce olivového oleje
I  1 lžíce sušeného tymiánu
I  2 bobkové listy
I  20 g sušených hub
I  900 ml zeleninového vývaru
I  200 g čerstvých hub
I  150 ml sójové smetany
I  sůl a čerstvě mletý pepř 
KNEDLÍKY
I  250 g celozrnného pšeničného toustového chleba 
I  1 lžíce nadrobno nasekané hladkolisté petržele 
 nebo petrželové natě
I  ¼ lžičky strouhaného muškátového oříšku
I  150 ml polotučného mléka
I  2 vejce
I  sůl a čerstvě mletý pepř

1Cibule oloupejte a nakrájejte nadrobno. Maso očistěte a nakrájejte na 2cm kostky. V širo-
kém hrnci rozehřejte na středním stupni olej a opečte na něm cibuli asi 5 minut, až začne 

zlátnout. Přidejte maso, zlehka osolte a opepřete a restujte za občasného míchání ze všech 
stran, až se maso tzv. zatáhne a mírně ztmavne, trvá to zhruba 2 minuty. Přidejte tymián, bob-
kový list a sušené houby, podlijte vývarem, promíchejte, přiklopte a nechte dusit 60–70 minut 
na mírném stupni. 

2Mezitím připravte knedlíky. Do hrnce vlijte 1 l vody, umístěte do něj pařák (napařovací vějíř), 
přiklopte poklicí a vodu přiveďte k varu. 

3Toustový chléb nakrájejte na 5mm kostičky, promíchejte ho s petrželkou a muškátovým 
oříškem, osolte, opepřete, zalijte mlékem a znovu promíchejte. Žloutky oddělte od bílků 

a žloutky přidejte k chlebu. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh. Chlebovou směs promíchejte a po čás-
tech do ní zapracujte sníh. Z těsta tvarujte koule o průměru 3 cm, množství vychází na 12–16 
kousků, a skládejte je na pařák tak, aby se nedotýkaly. Hrnec přiklopte a uvařte knedlíky v páře 
doměkka, trvá to zhruba 15 minut. Vyjměte je, uložte do mísy, přiklopte jinou poklicí a stejným 
způsobem uvařte zbylé knedlíky. 

4Čerstvé houby očistěte a pokrájejte na čtvrtky. Přidejte je k dušenému měkkému masu, 
přiklopte a nechte dusit ještě 15 minut. 

5Srnčí ragú odstavte a vmíchejte do něj smetanu, podle chuti osolte a opepřete. Rozdělte 
na talíře, přidejte k masu knedlíky a podávejte. 
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Jablečný 
ocet vzniká ze 

zkvašené jablečné šťávy a v jeho 
jemné chuti a vůni je jeho původ 

patrný. Není tak štiplavý jako tradiční 
kvasný lihový ocet a zálivku pěkně 

zakulatí, dodá jí ovocnou šťavnatost. 
Obvykle nahrazuje citronovou 

šťávu. Koupíte ho v obchodech se 
zdravou výživou i v běžných 

supermarketech. 

p r im a  t i p

JELENÍ HŘBET S BATÁTOVÝM SALÁTEM
Batáty se nazývají sladké brambory, ale botanicky nejsou příbuzní. Povijnice batátová roste v tropech 
a nádherně kvete, jedí se její hlízy, nám známé batáty. Po uvaření či upečení chutnají opravdu lehce nasládle, 
což se ke zvěřině báječně hodí. V tomto neobvyklém teplém salátu je doplňuje bílá quinoa a sušené brusinky, 
které sladkost ještě podtrhnou. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 1 HODINA 

MASO
I  600 g jeleního hřbetu  I  1 lžíce sušeného tymiánu
I  1 lžíce olivového oleje  I  1 lžíce másla
I  4 kuličky sušeného jalovce  I  1 stroužek česneku
I  sůl a čerstvě mletý pepř 
SALÁT
I  400 g batátů  I  2 lžíce olivového oleje
I  120 g bílé quinoy  I  1 červená cibule
I  20 g sušených brusinek  I  sůl a čerstvě mletý pepř 
ZÁLIVKA
I  1 lžíce dijonské hořčice  I  1 lžíce jablečného octa
I  1 lžíce nahrubo nasekané hladkolisté petržele
I  ½ lžíce olivového oleje  I  1 lžička medu
I  sůl a čerstvě mletý pepř

1Troubu předehřejte na 200 °C, plech vyložte pečicím papírem. Na zálivku prošlehejte metlič-
kou v misce hořčici, ocet, petrželku, olej a med a dochuťte solí a pepřem. Uložte do lednice. 

2Batáty oloupejte, nakrájejte na 3cm klínky, rozprostřete je na připravený plech, zakápněte 
polovinou oleje a pečte v předehřáté troubě 25–30 minut. Mezitím propláchněte quinou 

studenou vodou, zalijte ji v hrnci 450 ml vody, přiveďte k varu a vařte 15–20 minut na středním 
stupni. 

3Jelení hřbet očistěte od blanek, osolte, opepřete a posypte tymiánem. V pánvi rozehřejte 
olej, vložte do ní maso a zprudka ho opečte 1–1,5 minuty z každé strany, až ztmavne a tzv. 

se zatáhne. Ztlumte teplotu na střední, přidejte do pánve máslo, jalovec a oloupaný a proli-
sovaný česnek a restujte, než se máslo rozpustí. Vzniklým výpekem přelijte maso a vložte ho 
do rozehřáté trouby – buď přímo v pánvi, nebo ho přesuňte do pekáčku. Pečte 4–5 minut, pak 
maso vytáhněte, zabalte na 2 minuty do alobalu a pak ho nakrájejte na tenké plátky. 

4Cibuli oloupejte, nakrájejte na plátky a opečte je na rozehřátém zbylém oleji v pánvi. Zhru-
ba po 1–2 minutách k ní přidejte slitou uvařenou quinou, sušené brusinky, sůl a pepř, pro-

míchejte a nechte 1 minutu prohřát. Přesuňte do mísy, přidejte upečené batáty a vychlazenou 
zálivku a promíchejte. Salát rozdělte na talíře a podávejte s plátky jeleního hřbetu. 



JELENÍ SEKANÁ

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 1½ HODINY

SEKANÁ
I  600 g jelení kýty  I  1 lžíce balzamikového octa
I  2 lžíce sušeného tymiánu  I  1 vejce
I  1 lžíce sušeného rozmarýnu
I  1 lžíce dijonské hořčice
I  20 g mandlových plátků  I  1 střední cibule
I  2 stroužky česneku  I  1 lžíce olivového oleje
I  sůl a čerstvě mletý pepř 
ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY
I  600 g brambor (varný typ B)
I  2–3 jarní cibulky  
I 1 lžíce rozpuštěného másla  I  sůl
I  1 hrst hladkolisté petržele k podávání

1Kýtu namelte najemno v mlýnku na maso a promíchejte ji s balzamikovým octem, tymiánem, 
rozmarýnem, vejcem, dijonskou hořčicí, mandlovými plátky, solí a pepřem. Důkladně prohněťte 

rukama, až je směs hladká. 

2Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte nadrobno. V pánvi rozehřejte olej a opečte na něm cibuli 
a česnek dozlatova, zhruba 2 minuty na středním stupni. Přisypte k masu a znovu propracujte. 

3Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si středně velký pekáč (zhruba 30 × 20 cm). Z masové 
směsi vytvarujte šišku, položte ji do pekáče a podlijte 100 ml vody. Pekáč zakryjte poklicí nebo 

alobalem a vložte do předehřáté trouby na 35–40 minut. 

4Brambory oloupejte, rozkrájejte na kostky a uvařte v mírně osolené vodě doměkka. Trvá to 
zhruba 20 minut od bodu varu. 

5Upečenou sekanou odklopte a pečte ještě 15–20 minut při stejné teplotě, aby získala křupavou 
kůrčičku. 

6Jarní cibulku nasekejte nadrobno. Brambory rozšťouchejte šťouchadlem nahrubo a vmíchejte 
nakrájenou cibulku. 

7Sekanou nakrájejte na plátky a podávejte ji se šťouchanými bramborami přelitými máslem 
a ozdobené petrželkou. 

Jeleni se pasou nejen v lesích, ale i v oborách a na farmách, kde je často přikrmují ovocem, bulvovou 
zeleninou nebo suchým pečivem. Jejich strava, míra pohybu i věk se projeví v chuti masa. Nejkřehčí jsou 
menší kusy, starší a větší bývají tužší. To však v sekané vůbec nevadí. Sušený tymián a rozmarýn mírní 
výrazné jelení aroma a posouvají jelení sekanou směrem k francouzské kuchyni. S tím souzní i šťouchané 
brambory s jarní cibulkou, které jsou lehčí než bramborová kaše se smetanou a máslem. 
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Jelení 
je nejaromatičtějším 

druhem zvěřiny, pokud vám 
jeho charakteristický odér nevoní, 
naložte maso na pár dní do vína, 

do směsi soli a bylin nebo koření, hodí 
se například jalovec, bobkový list, černý 

pepř, nové koření. Můžete ho také 
naložit do mléka, podmáslí nebo vína 

a přidat do něj kořenovou 
zeleninu. 

p r i m a  t i p



ZVĚŘINOVÉ KULIČKY S OMÁČKOU Z PEČENÝCH PAPRIK A RAJČAT
Masové kuličky považuje málokdo za luxusní pokrm, ale zkuste je udělat ze zvěřiny a směle je můžete 
servírovat na večírku nebo k nedělnímu obědu. Omáčka z pečené zeleniny jim dodá kouřový nádech 
a podtrhne jejich divokost. 

4–6 PORCÍ
PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT 

TĚSTOVINY
I  300 g celozrnných špaget
I  30 g strouhaného parmazánu  I  sůl 
KULIČKY
I  500 g mletého srnčího masa  I  1 vejce
I  50 g jemně mletých ovesných vloček
I  ½ lžičky mletého kmínu  I  1 lžička mletého tymiánu 
I  1 menší cibule  I  sůl a čerstvě mletý pepř
I   30 g sterilovaných papriček jalapeño
OMÁČKA
I  2 menší červené papriky (à 120 g)
I  1 střední cibule  I  2 lžíce olivového oleje
I  300 g konzervovaných krájených rajčat

1Troubu předehřejte na 230 °C, plech vyložte pečicím papírem. Rozložte na ně papriky 
a pečte je 20–25 minut, až změknou. Vyjměte je, přesuňte do mísy, zakryjte ji potravinář-

skou fólií nebo poklicí a nechte papriky zapařit. Půjdou dobře oloupat. 

2Mezitím připravte masové kuličky. Maso, vejce, vločky, kmín, tymián, sůl a pepř promíchej-
te. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, papričky nasekejte najemno a promíchejte obojí 

s masem. Ze směsi tvarujte kuličky o velikosti vlašského ořechu, vznikne jich zhruba 24. Uložte 
je do lednice, a až se uvolní trouba, vyskládejte je na volný plech po paprikách a pečte 10 mi-
nut při teplotě 180 °C. 

3Upečené zapařené papriky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte nahrubo. Cibuli oloupejte 
a nakrájejte najemno. V pánvi rozehřejte olej a opečte na něm cibuli 1 minutu dosklovita. 

Přidejte rajčata a 100 ml vody, restujte další 3 minuty a přimíchejte nakrájené papriky. Rozmi-
xujte tyčovým mixérem dohladka. Omáčku vlijte do menší zapékací formy (30 × 20 cm), nasklá-
dejte do ní opečené kuličky a vraťte je do trouby. Pečte ještě 10 minut. 

4Ve velkém hrnci uvařte ve vroucí osolené vodě těstoviny podle návodu na obalu akorát 
na skus, tzv. al dente. 

5Uvařené těstoviny slijte, rozdělte do talířů a přelijte pečenou omáčkou s masovými kulička-
mi. Posypte parmazánem a podávejte. 

Chcete-li 
kuličky servírovat 

jako večírkové pohoštění, 
připravte k nim hustší omáčku. 

Pečené papriky rozmixujte s cibulí, 
stroužkem česneku, olejem a jedním 

zralým rajčetem, dochuťte solí, 
pepřem a případně mletou 

pálivou paprikou 
a podávejte. 

p r i
m a  t i p
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FITRECEPTY

Jak j ím e zd ravě na podz i m
Prakticky ukázat, že můžete dobře a chutně jíst a přitom zhubnout i aktivně sportovat, stálo za nápadem 
a úspěšným blogem Fitrecepty tria Petra Nováka, Barbory Lundgren a Barbory Hlubučkové. Jejich další 
kuchařka se zaměřuje na podzimní sezonu a přináší nové nápady na zdravé, výživné, lahodné a zároveň 
zajímavé snídaně, obědy, večeře, svačiny i dezerty. Vedle 94 receptů v knize najdete i návod výživového po-
radce na vyvážený jídelníček. Zaujmou i neotřelé kombinace surovin, které však běžně seženete, i zpravidla 
rychlá příprava pokrmů do 30 minut. Jimezdrave.cz



Paštiková
bonboniéra

výběr prémiových paštik

Vánoční speciální edice

NOVINKA

Užijte si gurmánské
Vánoce s paštikami 

Paté du Chef!

Paštikový minidortík
k dostání v několika neodolatelných příchutích

www.pateduchef.cz



4 PORCE 
PŘÍPRAVA: DO 15 MINUT

I  250 g vláčného sýra s bílou plísní – část můžete nahradit
 nějakým hodně zralým pivním sýrem 
I  1 lžíce měkkého másla 
I  100 g čerstvého smetanového sýra 
 (případně celé množství měkkého másla) 
I  1 nadrobno nakrájená menší cibule 
I  4 lžíce světlého piva, ideálně lehkého, 
 německého typu, nenahořklého 
I  sůl, pepř, paprika a případně kmín na dochucení 
I  pažitka na ozdobení

1 V misce rozetřete plísňový sýr vidličkou. 
Její pomocí vmíchejte změklé máslo, kré-

mový sýr a cibuli.

2 Podle chuti osolte, opepřete a vmíchejte 
papriku, případně kmín.

3 Nakonec zatřete pivo, aby byla pomazán-
ka pěkně vláčná a získala typický šmak. 

(Zkonzumujte ji v den přípravy, jinak by kvůli 
cibuli mohla zhořknout, nebo cibuli vmíchejte 
až těsně před podáváním, pomazánka sama 
jinak ráda snese i delší rozležení v chladu.)

D o m a  v  k u c h y n i

48 FRESH

 
KUCHYNĚ NAŠICH BLÍZKÝCH SOUSEDŮ NESE SPOUSTU STYČNÝCH BODŮ S TOU NAŠÍ, 

PŘEDEVŠÍM V ZÁPADNÍ ČÁSTI ZEMĚ. POCHOPITELNĚ, OBĚ NÁRODNOSTI TADY SPOLU DLOUHÁ STALETÍ ŽILY 
SPOLEČNĚ. PŘESTO JE ZAJÍMAVÉ SE PODÍVAT ZA NEJBLIŽŠÍ HRANICI A VYZKOUŠET SI CHUTĚ, 

KTERÉ JSOU OPRAVDU AUTENTICKÉ, BLÍZKÉ – A PŘESTO TROCHU JINÉ.

P O Z N E J T E  T R A DIC E

S i lně  bavo r ská dvojka

Tvrdívá 
se, že se pravověrná 

obazda nejlépe míchá rukama, 
ale asi jde spíš o folklor. Pravdou 

ale je, že je k ní nutný čerstvý chléb 
či čerstvé bavorské preclíky, že výtečně 

chutná s křupavými ředkvičkami 
k přikusování a nejlepším nápojem 

je k ní samozřejmě pivo.

p r i

m a  t i p

PIVNÍ POMAZÁNKA OBA(T)ZDA
Název je bavorskou zkomoleninou výrazu přeložitelného jako „smíchaný či 
splácaný“, protože jde o opravdu podomácký výtvor z něčeho, co bylo právě 
po ruce, konkrétně ze zbytků sýra. Postupem času se z něj stalo označení 
významné – a vynikající – jídelní speciality našich bezprostředních západ-
ních sousedů. Také původ obazdy je historicky zaznamenán. V městské části 
bavorského Freisingu zvané Weihenstephan stojí údajně nejstarší pivovar 
na světě. Tamní hospodská Kathi Eisenreich tam ve 20. letech minulého sto-
letí začala připravovat pikantní domácí sýrovou pomazánku, na jejíž zvláč-
nění použila trochu místního piva. A k němu ji také – s pořádným domácím 
chlebem či preclíky, o nichž si ještě rovněž povíme – podávala. Obazda je 
dnes v jakékoliv bavorské pivnici položkou číslo jedna, připravuje se ale 
i v tamních domácnostech a lahůdkářstvích, ve stálé nabídce ji mají i pulty 
s lahůdkami v supermarketech. Seženete ji na váhu i balenou. Prostě podob-
ně, jako je tomu u nás třeba s bramborovým salátem.  
Protože jde o klasický domácí recept typu „co dům dal“, je jasné, že se re-
ceptury budou trochu lišit. Nutnými předpoklady obazdy je ale hodně zralý 
sýr s bílou plísní, ochucení paprikou a přítomnost cibule. Do hry kromě plís-
ňového sýra může vstoupit i pikantní sýr pivní, typu romadur atp. – v obou 
případech čím zralejší a vláčnější, tím lépe. Kromě papriky se připravuje 
i verze s přidaným kmínem. Obazdu, jejíž označení je dnes chráněné jako  
název regionální speciality, si pod různými názvy a s různými obměnami  
používaných sýrů přisvojily i jiné německé kraje. Níže uvedená varianta je  
vzorová – stejně jako Bavoři si se svou obazdou můžete různě hrát.
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16–18 KOUSKŮ 
PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT + KYNUTÍ

I  42 g čerstvého droždí (1 kostka)  I  300 ml teplého mléka  
I 1 lžička krupicového cukru  I  1 l vody  
I 500 g hladké mouky + na podsypání   
I  40 g másla, rostlinného tuku nebo sádla + na vymazání 
I  1 lžička soli  I  3 lžíce jedlé sody  I  hrubá sůl na posypání

1 Droždí rozdrobte do misky a promíchejte 
s jednou lžící mléka a cukrem. Nechte v po-

kojové teplotě stát asi 20 minut, až droždí vzejde.

2 Kvásek promíchejte se solí, moukou, 
zbylým mlékem a tukem a vypracujte hlad-

ké těsto, které nechte přikryté na teplém místě 
30 minut kynout. Těsto by mělo zhruba zdvoj-
násobit svůj objem.

3 Vzešlé těsto opět důkladně propracujte 
na pomoučené ploše a vytvarujte do velké 

šišky. Z ní odkrojte 16 až 18 kousků a každý 
rozválejte do válečku asi 30 cm dlouhého. 
Ve středu ponechte váleček silnější. Vytvarujte 
preclíky, nechte je 15 minut kynout v pokojové 
teplotě a pak je dejte na 1 hodinu do ledničky.

4 Dejte vařit vodu a do vroucí vody OPATRNĚ 
vsypte sodu. POZOR! Soda hodně zpění 

a může překypět! Pomocí děrované naběračky 
do sodné lázně ponořte jeden preclík po dru-
hém, vždy na cca 30 vteřin. Nechte je trochu 
okapat, posypte hrubou solí a v silné části je na-
řízněte velmi ostrým nožem nebo žiletkou.

5 Preclíky klaďte na tukem silně vymazaný 
plech (k papíru se lepí, sodný roztok ho 

naleptává). Vložte je do nezapnuté trouby, tu 
zapněte na 220 °C a preclíky pak pečte 18 až 20 
minut, až budou na povrchu krásně zlatohnědé.

PRAVÉ LOUHOVANÉ PRECLÍKY
Brezen, brez'n, korektně laugenbrezen – tohle starobylé pečivo, které se 
do bavorských klášterů, kde jeho pečení zdokonalili, dostalo prý až ze sta-
rověkého Říma – je stálicí každé bavorské pekárny či obchodu, potažmo 
i tamního způsobu života, o pivních slavnostech nemluvě. Přejedete hranice 
a u první čerpací stanice vás v občerstvení budou vítat preclíky. S nadše-
ním se do nich pouštějí i domácí pekařky a pekaři, protože chuť a zejména 
kombinace vláčné střídky s pevným, kaštanově hnědým a zvláštně pevně 
křupavým povrchem těch čerstvě upečených je nenapodobitelná. Má však 
svoje tajemství – rádi vám je prozradíme. Především: jde o zásadní ukáz-
ku tzv. louhovaného pečiva, kdy se vykynutý preclík před pečením krátce 
ponoří do horké lázně ideálně s (potravinářským) louhem, tedy hydroxidem 
sodným. Vzhledem k tomuto poměrně náročnému úkonu, kdy je potřeba 
dodržovat bezpečnostní parametry, je louh často nahrazován jedlou sodou 
(hydrogenuhličitan sodný), ta ale nedá tak dobré chuťové výsledky. Kompro-
misem je použití jedlé sody, kterou jsme předem jednu hodinu pekli (postup 
najdete na internetu). Během pečení se z ní totiž uvolní voda (tím chemicky 
přijde o „předponu“ hydrogen) a kysličník uhličitý, výsledkem je kompaktněj-
ší hmota (a asi třetinový úbytek na váze), chemicky uhličitan sodný, který má 
na tvorbu typické chuti a zabarvení preclíků mnohem lepší účinek. A proč 
to všechno? Smyslem louhování je totiž zvýšit pH produktu (který je kynu-
tý, resp. fermentovaný, a tudíž má kyselou reakci), protože tím se zásadně 
ovlivní tzv. Maillardova reakce. Do další chemie se pouštět nebudeme – stačí 
vědět, že pečivo pak prostě mnohem výrazněji zhnědne a také získá onu ne-
napodobitelnou chuť, která se někdy označuje jako příjemně mýdelnatá. 
Vzhledově je pro pravé bavorské preclíky typické jak kaštanové zabarvení, 
tak silnější střední část, která se před pečením nakrojí, aby vznikla jakási 
„škvíra“, a posypání hrubou solí, která přispěje jak k chuti, tak zvýší křupa-
vost. Na preclíky dnes neexistuje jeden jediný univerzální postup. Uvádíme 
jeden ze současných bavorských, jinak doporučujeme nahlédnout na verzi 
experimentátorky a pekařky par excellence, blogerky Maškrtnice. V mnoha 
bodech se od sebe liší, ale výsledkem by vždy měl být ten správný, do tma-
vohněda vypečený preclík.
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INTERNET JE DNES NEJLEPŠÍM ZDROJEM INFORMACÍ 
O JÍDLE. MŮŽEME SAMOZŘEJMĚ DISKUTOVAT 

O PŘESNOSTI ZPRACOVÁNÍ RECEPTŮ ČI ZPŮSOBU, 
JAKÝM JSOU PODÁVÁNY, ALE CHCEME-LI VĚDĚT, CO SE 
PRÁVĚ VE SVĚTĚ JÍ – STEJNĚ TAK JAKO CO SE PRÁVĚ 

NOSÍ –, PAK JE STUDNICÍ AKTUÁLNÍHO POZNÁNÍ. 
NĚKDY SE NA VÝSLUNÍ VRÁTÍ POLOZAPOMENUTÁ JÍDLA 
ANEBO SUROVINY, JINDY VZNIKNOU ÚPLNĚ JINÉ, ZCELA 
NEVŠEDNÍ KOMBINACE NEBO VARIANTY NA NĚKTEROU 

Z PROSLULÝCH SPECIALIT. ČASTO V REŽII SLAVNÝCH 
KUCHAŘSKÝCH JMEN. A DÍKY BLESKURYCHLOSTI 

TOHOTO MÉDIA SOUČASNĚ NAJDOU ODDANÉ CTITELE 
OD ARKTIDY PO ANTARKTIDU. TAKŽE – CO ZROVNA TEĎ 

LETÍ V (ONLINE) SVĚTĚ?

I N S P I R AC E  Z  I N T E R N E T U
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1Troubu předehřejte na 200 °C. Brambory nakrojte v asi 3mm intervalech, ale ne-
dokrojte je úplně. Postavte je na plech vyložený pečicím papírem.

2Zářezy potřete česnekem a vložte do nich tenké plátky másla – nedávejte máslo 
do každého zářezu. Brambory osolte a opepřete, vložte do trouby a pečte zhru-

ba 1 hodinu, až budou zvnějšku křupavé a uvnitř propečené.

3Mezitím vyškvařte na pánvi slaninu a položte ji na kuchyňské ubrousky, které z ní 
odsají přebytečný tuk.

4Upečené brambory vyndejte z trouby a do několika zářezů vložte rozkrájené 
plátky sýra. Brambory posypte vyškvařenou slaninou a vraťte je do trouby na asi 

5 minut, až se sýr roztaví. Podávejte je přelité jogurtem nebo zakysanou smetanou, 
posypané nakrájenou jarní cibulkou, případně rozdrobeným plísňovým sýrem.

Plněné zapečené brambory Hasselback
Tady se spojily dva proudy – vtipné „proužkované“ pečené 
brambory, pojmenované podle jedné skandinávské restaurace, 
kde je poprvé takto připravili, a skromné britské pečené 
brambory s náplní ze slaniny a sýra. Z přílohy tak vzniklo celé 
jídlo a z hospodské klasiky se stal domácí miláček.

4 PORCE
PŘÍPRAVA: NAD 60 MINUT 

I 6 neoloupaných středně velkých moučných brambor  
    důkladně očištěných kartáčkem  
I 6 lžic změklého másla utřeného s trochou soli 
 a opět ztuhlého (nebo mírně slané, například bretaňské máslo) 
I 1 rozetřený stroužek česneku 
I 6 plátků anglické slaniny nakrájené nadrobno 
I 6 plátků vyzrálého čedaru 
I 200 g řeckého jogurtu nebo zakysané smetany 
I 4 jarní cibulky nakrájené nadrobno 
I případně rozdrobený sýr s modrou plísní
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1Do velké pánve s vyššími rovnými stěnami nebo 
plochého kastrolu rozmístěte těstoviny a všechny 

další přísady. Zalijte vodou a uveďte do varu.

2Zprudka vařte za promíchávání a prohazování 
kleštěmi 9 minut, až se voda téměř odvaří a těsto-

viny budou al dente.

3Kleštěmi rozdělte na talíře, podle chuti ještě osol-
te a opepřete, navrch natrhejte pár lístků bazalky, 

zakapejte olivovým olejem a postrouhejte parmazá-
nem.

Těstoviny s omáčkou z jedné pánve
Sama autorka tohoto receptu Martha Stewart ho označila za trochu divný – neměla tím 
ovšem na mysli výsledek, ale způsob přípravy. Suché těstoviny a pár dalších přísad se spolu 
prostě uvaří ve velké pánvi – a hotovo. Internet šílí.

4 PORCE 
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

I 500 g kvalitních špaget nebo linguine  I  ½ lžičky chilli vloček 
I 250 g cherry rajčat, ideálně různobarevných, větší rozkrojte po délce 
I 1 bílá cibule nakrájená na tenké kroužky  I  2 lžičky soli 
I 4 stroužky česneku nakrájené po délce na tenké plátky 
I 2 snítky bazalky + další lístky k podávání 
I 2 lžíce extra panenského olivového oleje + další k podávání 
I ¼ lžičky hrubě mletého nebo drceného černého pepře 
I 1 l vody  I  čerstvě nastrouhaný parmazán k podávání
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1Ve velké míse zahřejte mléko (v mikrovlnce asi  
30 vteřin nebo do mísy dejte mírně ohřáté mlé-

ko). Přidejte droždí a 1 lžičku cukru. Promíchejte 
a nechte asi 10 minut stát, až směs zpění.

2Přidejte zbylý cukr, máslo, vejce, většinu mouky 
a sůl a promíchejte. Po lžíci přidávejte zbylou 

mouku, až získáte hutné, jen lehce lepivé těsto. 
Pak ho na pracovní ploše hněťte, až bude pevné 
a pružné, asi 10 minut (v robotu s hnětacím hákem 
to půjde rychleji).

3Prohnětené těsto vytvarujte jako kouli a dejte 
ji do lehce olejem vymazané mísy. Přikryté ne-

chte kynout, až zdvojnásobí objem, asi 1 hodinu.

4Zatímco těsto kyne, promíchejte cukr se skořicí 
na náplň. Dejte stranou. Plech vyložte pečicím 

papírem.

5Vykynuté těsto tzv. vybouchejte a rozdělte ho 
na čtyři díly. Jeden díl rozválejte na kulatou 

placku o průměru cca 30 cm a položte ji na plech. 
Rovnoměrně ji potřete asi třetinou másla, ponechte 
přitom asi 2cm okraj volný. Posypte čtvrtinou nápl-
ně. Pokračujte stejným způsobem se zbylými díly 
těsta, ale poslední, svrchní placku už nepotírejte ani 
neposypávejte. Vše přesuňte do ledničky na asi půl 
hodiny vychladnout.

6Doprostřed korpusu položte kulaté vykrajovátko 
o průměru cca 5 cm a ostrým nožem nakrojte 

vrstvy těsta od okrajů směrem ke středu tak, aby 
vzniklo 16 dílů. Střed ponechte nedotčený.

7Rukama teď stočte vždy dva sousední díly smě-
rem od sebe a konce stlačte, aby se nerozbalo-

valy. Takto stočte celou hvězdu. Troubu předehřejte 
na 180 °C. Hvězdu nechte 30 minut kynout, pak ji 
potřete rozšlehaným vejcem a posypte zbylou ná-
plní. Pečte dozlatova, trvá to asi 20 minut. Nechte 
vychladnout na drátěné mřížce.

Skořicová hvězda
Od švédských skořicových šneků k ní byl už jen krůček – přesto to chtělo ten nápad. A když přišel, prosvištěl 
internetem jako padající hvězda… ale nezapadl, naopak. Efektní provedení zastírá fakt, že jde o poměrně 
snadný výtvor z jednoduchého kynutého těsta, který ovšem vaše Vánoce (nebo i novoroční tabuli) rozzáří 
v pravověrném hygge stylu.

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 3 HODINY

TĚSTO 
I 230 ml mléka 
I 2¼ lžičky sušeného droždí 
I 3 lžíce krupicového cukru 
I 4 lžíce změklého másla 
I 1 vejce pokojové teploty 
I 430 g hladké mouky 
I ½ lžičky soli
I rostlinný olej na vymazání 
NÁPLŇ 
I 70 g krupicového cukru 
I 2 lžičky mleté skořice 
I 3 lžíce změklého másla 
I 1 prošlehané vejce na potření



54 FRESH

D o m a  v  k u c h y n i

Nepečený nutella cheesecake
„Nevím, jestli bych se za tenhle recept měla omlouvat, nebo na něj být neskutečně pyšná. V každém 
případě mi za něj poděkujete,“ usmívá se jeho autorka, britská topgastronomka Nigella Lawson. Inu, 
nepečený cheesecake není nic nového pod sluncem a například palačinky s náplní z nutelly také nejsou 
nejčerstvější objev, ale spojit tohle dohromady napadlo právě jen Nigellu. A je to prostě neuvěřitelně dobré 
i snadné. Tak díky, Nigello!

8–12 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: NAD 30 MINUT + CHLAZENÍ

I 250 g digestivních sušenek (máslových)
I 75 g změklého másla 
I 400 g nutelly pokojové teploty 
I 100 g nasekaných opražených lískových oříšků 
I 500 g krémového sýra pokojové teploty 
I 60 g prosátého moučkového cukru

1 Sušenky nalámejte do nádoby robotu, přidejte máslo a 1 plnou lžíci nutelly a rozmixujte, 
až se začnou tvořit hrudky. Přidejte 25 g oříšků (asi 3 lžíce) a pomocí pulzů mixujte, až 

vznikne hmota podobná vlhkému písku.

2Vyklopte ji do odepínací formy o průměru 23 cm a rukama nebo obrácenou lžící hezky 
vymačkejte a roztlačte po dně do rovnoměrné vrstvy. Dejte do ledničky ztuhnout.

3Krémový sýr a moučkový cukr utřete dohladka, přidejte zbylou nutellu a vše znovu 
utřete dohladka. Rovnoměrně naneste na ztuhlý základ ve formě, posypte nasekanými 

oříšky a vraťte formu do ledničky na nejméně 4 hodiny nebo i přes noc. Odepněte kruh, ješ-
tě chladný cheesecake krájejte na řezy a podávejte. Nejlepší je, jak říká Nigella, s tím „lehce 
zastydlým řízem“.

Tzv. 
digestivní sušenky 

údajně vznikly koncem 19. století 
ve Skotsku. Jednoduché, jen mírně 

sladké sušenky si veřejnost nesmírně oblíbila 
ve víře v to, že napomáhají trávení. Při jejich 
pečení se používá jedlá soda, která je známým 
domácím prostředkem na zažívací obtíže. Jako 

základ nepečeného cheesecaku se uvádějí 
takřka bez výjimky, ale použít můžete 

prakticky jakékoliv běžné, nepříliš 
sladké sušenky.

p r i
m a  t i p
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Vánoční šunka v Coca-Cole
Šunka (respektive uzené) pečená nasladko je starý, tradiční způsob slavnostní, zejména vánoční úpravy 
tohoto masa z amerického jihu. Často se peče třeba s ananasem připíchnutým hřebíčky, ozdobená 
kandovanými třešněmi – je to takové lehce kýčovité retro, na které zbytek kulinárního světa hledívá s mírně 
povýšeným úsměvem. Opět se ale dostala ke slovu Nigella Lawson, která americký přízvuk pečené šunky 
přitvrdila ještě Coca-Colou – a co se stalo? Síť rozvibrovala nadšením a ještě se nepřestala chvět.

8–12 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: NAD 3 HODINY

I 2 kg šunky v celku (použít můžete pražskou 
 šunku nebo třeba uzené rolované plecko, 
 případně uzené koleno) 
I 1 oloupaná cibule rozkrojená napůl 
I 2 l Coca-Coly (klasické!) 
GLAZURA 
I 1 hrst hřebíčků 
I 1 vrchovatá lžíce melasy 
I 2 lžičky mleté hořčice (hořčičného prášku) 
I 2 lžíce hrubého přírodního cukru

1 Máte-li uzené maso, bývá obvykle dost slané. V hrnci ho zalijte studenou vodou, uveďte 
do varu, vařte asi 5 minut a pak vodu vylijte. Maso opláchněte studenou vodou a osušte 

ho. U šunky můžete odsolovací předvaření vynechat.

2Maso dejte do hrnce spolu s cibulí, zalijte Coca-Colou, uveďte do varu, pak snižte tep-
lotu a zčásti přikryté vařte asi 2 až 2½ hodiny (podle váhy masa, počítejte s hodinou 

varu na jedno kilo, začínáte-li s vařením masa pokojové teploty. Pokud bylo do poslední 
chvíle v ledničce, přidejte ještě 15 minut.)

3Troubu předehřejte na 240 °C. Uvařenou šunku (uzené) nechte vychladnout. Je-li na ní 
vrstva kůže s tukem, odstraňte je, ale tenounkou vrstvičku tuku ponechte. Tuk nakrájejte 

šikmými řezy do kosočtverců.

4Šunku teď opatrně potřete melasou, aby se hřebíčky neuvolnily, a zlehka naneste směs 
hořčičného prášku a cukru. Pekáč vyložte alobalem, položte na něj šunku a zapékejte 

v předehřáté troubě asi 10 minut, až se na mase vytvoří hezká lesklá kůrčička.
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Lilky s podmáslovou omáčkou
Dá-li se mezi kuchařskými celebritami mluvit o trendsetterech, vytane znalcům hned přehršle jmen, ale 
na špici se rychle proderou dva jeruzalémští rodáci, Yotam Ottolenghi a Sami Tamimi. Tahle dvojka prostě 
udává směr (kulinárně zejména na Střední východ) a recepty, jako je tento z Ottolenghiho mistrovského díla 
jménem Hojnost, pak projíždějí sítí bez ohledu na světové strany. A zřejmý příklon k bezmasým pokrmům, 
které ovšem dávají vegetariánství úplně jiný rozměr, je také na mnoho hvězd. Tahle rozhodně může zářit 
na vánoční tabuli.
4 PORCE JAKO PŘEDKRM
PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT + CHLADNUTÍ

I 2 velké a pokud možno i dlouhé lilky 
I 80 ml olivového oleje 
I 3 lžičky lístků (ideálně citronového) tymiánu 
 + několik snítek na ozdobu 
I 1 granátové jablko 
I 1 lžička koření za átar (viz Prima tip) 
I vločková sůl a čerstvě mletý pepř 
OMÁČKA 
I 9 lžic podmáslí  I  200 g řeckého jogurtu 
I 1½ lžíce olivového oleje + na zakapání 
I 1 malý stroužek česneku 
I špetka soli

1Troubu předehřejte na 100 °C. Lilky podélně přepulte včetně stopky. Malým ostrým no-
žem udělejte do každé řezné plochy tři až čtyři souběžné šikmé zářezy, ale neprořízněte 

slupku. Zářezy opakujte v opačném směru.

2Lilky položte řeznou plochou nahoru na plech vyložený pečicím papírem. Potírejte je oli-
vovým olejem tak dlouho, dokud dužina olej pojímá. Posypte tymiánem, osolte, opepře-

te. Pečte asi 35–45 minut, až bude dužina měkká a hezky zhnědne. Vytáhněte je a nechte 
úplně vychladnout.

3Zatímco se lilky pečou, rozkrojte granátové jablko napříč. Jednu polovinu podržte v dla-
ni řeznou plochou dolů nad miskou a na vypouklou slupku silně poklepejte lžící,  

až začnou semínka vypadávat a přes vaše prsty padat do mísy. Pak je prohrábněte a zbav-
te všech zbytků bílé dužiny nebo membrán.

4Všechny suroviny na omáčku spolu prošlehejte v misce, ochutnejte, případně dochuťte 
a omáčku pak uchovejte v chladu do použití. Při podávání lilky hojně zakapejte omáč-

kou (stopku vynechte), posypte granátovými semínky, kořením za‘atar a ozdobte snítkami 
tymiánu. Nakonec zakápněte olivovým olejem.

Za´atar 
je nejoblíbenější směsí 

koření v kuchyních Středního východu – 
ale nepředstavujte si nějakou třaskavou směs. 

Spíš naopak, základem za´ataru jsou různé druhy 
oregana, mateřídoušky a tymiánu (v tamních oblastech 
mají poněkud jinou chuť a vůni, ale s těmi našimi jsou 
nepochybně příbuzné). Směs pak doplňují zemitější druhy 

koření, jako je římský kmín a koriandr (id eálně napřed nasucho 
opražené a pak rozdrcené), sezamová semínka, sůl a sumach 
(škumpa) navinulé chuti. Receptur existuje nekonečně, ale 

nejrychleji se se za´atarem seznámíte prostřednictvím 
obchodů s arabskými specialitami – nebo si ho objednejte 

přes i nternet. Koření využijete třeba na grilovaná 
masa a zeleninu, ale i na pečené kuře, 

dochucení jogur tu či másla.

p r i m a  t i p
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1 Troubu předehřejte na 190 °C a připravte si nádobu na pečení, do které se kuře tak akorát 
vejde. Kuře pořádně osolte a opepřete. V nádobě rozehřejte máslo s olejem a kuře ze všech 

stran opečte, pravidelně obracejte, až hezky a pokud možno pravidelně zhnědne. Kuře dejte 
stranou na talíř, přebytečný tuk z nádoby vylijte, přípečky ponechte.

2Kuře vraťte do nádoby, přidejte všechny zbylé přísady a vše pečte v troubě asi 1,5 hodiny, 
občas kuře přelijte vypečenou šťávou. Citronová šťáva způsobí, že se mléko srazí do ja-

kýchsi chuchvalečků, ale společně se vším ostatním vytvoří naprosto úžasnou chuť.

3Před podáváním oberte maso z kostí, rozdělte na talíře a zalijte dostatečným množstvím 
šťávy. 

Kuře 
je výborné 

se šťouchanými 
bramborami a nějakou 

lehce podušenou zeleninou, 
jako je špenát nebo 

mangold.

p r i m a  t i p
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Kuře v mléce podle Jamieho Olivera
Inspirací tu bezpochyby je proslulý letitý recept na vepřové v mléce s česnekem, o který se tak trochu 
přetahují Francie s Itálií (a až na to mléko v něm rezonují italské telecí medailonky saltimbocca). Ovšem 
Jamie na to vyzrál, když to vše uplatnil na lidovém kuřeti. V mléce zjemnělý česnek i nevšední okořenění 
plus zásah citronu vytvoří v závěru neskutečně famózní omáčku, která jemné maso vystřelí do gastronebe. 
Nechce to nic zvláštního, jen trochu odvahy.

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 2 HODINY 

I 1 ideálně farmářské kuře o váze cca 1,5 kg 
I 100 g másla  I  olivový olej 
I ½ svitku skořice 
I 1 svazek čerstvé šalvěje, jen lístky 
I 2 citrony bez kůry  I  550 ml plnotučného mléka 
I 10 neoloupaných stroužků česneku 
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ŠÉFKUCHAŘ ZDENĚK POHLREICH PROZRADIL, CO VAŘÍ V NOVÉM POŘADU, 
PROČ SI K SOBĚ POZVAL CUKRÁŘKU IVETU FABEŠOVOU A CO JÍ O VÁNOCÍCH. 
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Dobře, r ychle a jednoduše 
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V čem se liší kuchařka Super jednoduše 
od těch předchozích, například Takové 
normální kuchařky a Mojí domácí ku-
chyně?
Rozsah našich knih je natolik velký, že si 
v našem e-shopu nebo v knihkupectví vy-
bere každý. I proto je náš nový titul odlišný, 
recepty i grafický styl jsou velmi snadné 
a názorné. Myslím, že se perfektně hodí pro 
začínající mladé dvojice i lidi, kteří se  
nastěhovali do nového a už jim leze dove-
zená pizza nebo chleba s máslem krkem 
a rádi by zkusili uvařit něco vlastního. 
Shodou okolností je to i snadná kuchařka 
do aktuálních těžkých časů, ale své uplat-
nění určitě najde i poté, až pominou. 

Vaříte tyto recepty i v novém pořadu Šé-
fem za pár minut? 
Některé z nich se i v televizi objeví, těším se, 
že pořad už brzy začne vysílat TV Prima. 

Do pořadu jste přizval cukrářku Ivetu 
Fabešovou. Proč jste si vybral právě ji?
Chtěl jsem pořad zpestřit ženským ele-
mentem, pohled na mě už není, co býval… 
(smích). Ale vážně, Iveta na sobě obrovsky 
zapracovala a její recepty dodaly našemu 
pořadu nový rozměr. Netočíme spolu jen 
televizní pořad, ale udělali jsme společně 
i kuchařku Vše sladké, která je prostě nád-
herná. Tu si můžete koupit v našem e-shopu 
i s podpisem autorky.

Jakým způsobem teď fungují vaše re-
staurace – Next Door by Imperial, Café 
Imperial a Divinis? 
Museli jsme modifikovat styl naší práce 
a přijít s novým produktem, což je rozvoz 
jídel. Je to úplně jiná disciplína. Začali jsme 
s tím už na jaře, kdy jsem šel tak trochu hla-
vou proti zdi, ale pochopil jsem, že hřiště je 
prostě nalajnováno jinak, a chceme-li přežít, 
musíme se adaptovat. Náš produkt – šéfův 
lunch box – zakoupíte na www.pohlreich-
-rozvoz.cz, ale najdete ho i na stránkách 
Café Imperial. Je to vyvíjející se organis-
mus, který nám v budoucnu nejspíš na-
bídne řešení, o kterých jsme ani netušili, 
že existují. Myslím, že naší výhodou je, že 
naši kluci a holky prostě umějí vařit, v tomto 
ohledu neděláme žádné kompromisy a to je 
základ! 

Těšíte se na Vánoce? 
Vánoce vnímám trochu jako kýč, ale ne-
vadí mi to. U nás v restauracích Imperial 
a Next Door se na ně pečlivě chystáme, 
zahájili jsme přípravu vánočního cukroví 
i senzačního vaječného koňaku. Náš cuk-
rářský tým posílil Ital Daniele Combi, který 
nabídku zajisté zásadně zpestří. Ať už bu-
deme prodávat s sebou, nebo budeme mít 
otevřeno, naše kvalita bude vždy vysoká 
a konzistentní. A doma si dám tradičního 
kapra s bramborovým salátem s křenem 
a rybí polévku. 

Sup e r  jed noduše
ZDENĚK POHLREICH
Známý šéfkuchař ve své nejnovější 
kuchařce ukazuje, že na skvělé jídlo 
potřebujete jen pár dobrých surovin. 
Nemusí jít o luxusní lahůdky, i prosté 
ingredience v odpovídající kvalitě se 
správnou úpravou promění v teplou 
večeři nebo rychlý oběd, který zasytí, 
chutná a je také zdravý. Ano, vaření 
může být jednoduché a hlavně zábavné. 
Pusťte Zdeňka do kuchyně a už nikdy 
nebudete přemýšlet, co dnes uvaříte.
Knihu i s podpisem šéfa koupíte na 
www.pohlreichshop.cz. 
Vydalo nakladatelství Sevruga.



Do dresinku 
můžete přidat 

1 žloutek, bude krémovější. 
Pokud se bojíte salmonely, 
vyšlehejte dresink v páře 

ve vodní
lázni. 

p r i m a  t i p

V novém pořadu Šéfem 
za pár minut se naučíte 
vařit jednoduše a rychle 
se Zdeňkem Pohlrei-
chem, o sladkou tečku 
se postará cukrářka 
Iveta Fabešová. Všechny epizody, 
recepty a bonusové materiály najdete 
na webu www.prima.iprima.cz/pora-
dy/sefem-za-par-minut
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PEČENÝ HERMELÍN V ŠUNCE
Sýr, který zná a miluje každý, 
se v kabátku z parmské 
šunky krásně rozvoní 
a rozpeče do příjemné 
krémové konzistence. Skvěle 
ho doplní křupavé toustíky 
z pečené housky a mix salátů 
s francouzským hořčičným 
dresinkem. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT

SÝR 
I 1 houska
I 4 hermelíny (po 100 g)
I 8 plátků parmské šunky 
I 2 lžíce olivového oleje
I čerstvě mletý pepř 
SALÁT
I 2 lžíce dijonské hořčice
I 3 lžíce červeného vinného octa
I 1,5 lžíce medu nebo javorového sirupu
I 9 lžic olivového oleje
I 300 g směsi salátů (římský, little gem, frisée, 
 radicchio, ledový salát)
I sůl a čerstvě mletý pepř 

1Začněte přípravou dresinku. Hořčici, 
ocet, sůl, pepř a med nebo javorový 

sirup promíchejte v misce. Jakmile se 
suroviny spojí, postupně zašlehejte 
po lžících olivový olej tak, aby vznikla 
hladká emulze. 

2Housku pokrájejte na 2 plátky 
a opečte je v troubě pod grilem do-

zlatova. Pokud nemáte funkci gril, roze-
hřejte troubu na 180 °C a plátky housky 
pečte 5–10 minut. 

3Každý sýr zabalte do dvou plátků 
šunky. V pánvi rozehřejte olej a sýr 

v něm zvolna opečte, trvá to asi 3 mi-
nuty z každé strany. Zlehka opepřete. 

4Mix salátů přelijte dresinkem, pro-
míchejte a navrch položte opečený 

hermelín. Podávejte s topinkami. 
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PŘI PRÁCI Z DOMOVA SE ČASTO STÁVÁ, ŽE SE STÍRÁ ROZDÍL MEZI 
VŠEDNÍM DNEM A VÍKENDEM, MEZI PRACOVNÍ DOBOU A VOLNEM. TO VEDE 

K PŘETÍŽENÍ, PROKRASTINACI A FRUSTRACI. STANOVTE SI ŘÁD A DODRŽUJTE 
HO. ZAČNĚTE TŘEBA TÍM, ŽE V NEDĚLI SE NEDĚLÁ A PO OBĚDĚ SE PODÁVÁ 
DEZERT. BLOGERKA CAT AND COOK PŘINÁŠÍ HNED TŘI MOUČNÍKY, KTERÉ 

VONÍ SLADKOU HISTORIÍ A VYKOUZLÍ RADOST BEZ ZBYTEČNÉ NÁMAHY. 

MOUČN ÍK Y

Chvála víke ndu
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1Mléko ohřejte v rendlíku, aby bylo vlažné. Rozdrobte do něj 
droždí, promíchejte s 1 lžící cukru a mouky a nechte vzejít 

kvásek. Trvá to zhruba 10–15 minut. 

2Zbylou mouku prosejte do mísy. Osolte ji, promíchejte 
a přidejte zbylý cukr, vejce, žloutek, změklé máslo a mléko 

s kváskem. Pomocí vařečky nebo v robotu s nástavcem hnětací 
hák vypracujte hladké, pružné těsto. Jakmile se přestane lepit 
a na povrchu se objeví bubliny, zakryjte mísu čistou utěrkou 
a nechte těsto kynout, než zdvojnásobí svůj objem. Trvá to zhru-
ba 45–60 minut. 

3V rendlíku rozehřejte máslo. Oba cukry promíchejte se skoři-
cí. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučený vál a ruka-

ma ho prohněťte. Z těsta odkrajujte lžící kousky o váze zhruba 
25 g a tvarujte z nich kuličky. 

4Na dno bábovkové formy nasypte trochu skořicového cukru. 
Vyskládejte na něj pekanové ořechy a zalijte trochou roz-

puštěného másla. Každou kuličku potřete máslem, pak obalte 
v cukru a položte do formy. Skládejte je vedle sebe a vrstvěte je 
na sebe. Až budete mít proložené první patro, kolem dokola na-
skládejte pekany tak, aby byly vidět, až monkey bread vyklopíte. 
Poté pokračujte s kuličkami. Až ubyde asi polovina kuliček, těsto 
zasypte trochou cukru a zalijte máslem. Po naskládání všech 
kuliček zakryjte formu čistou utěrkou a nechte kuličky ještě ky-

nout, až zdvojnásobí svůj objem, přibližně 20–30 minut. 

5Troubu předehřejte na 180 °C. Zbylé máslo promí-
chejte s cukrem a zahřejte tak, aby se cukr rozpustil. 

Směs však nesmí být horká. Přelijte jí vykynuté kulič-
ky a vložte je do trouby. Pečte asi 40 minut dozlato-
va, občas zkontrolujte špejlí. 

6Upečený monkey bread vytáhněte, nechte 
ho 2–3 minuty chladnout a opatrně vyklopte. 

Odlupujte jednotlivé kuličky ještě teplé.

MONKEY BREAD
V překladu opičí chleba je hitem posledních let. Vypadá jako bábovka, ale vtip 
tkví v tom, že je seskládaná z mnoha malých kuliček, které si každý odlupuje 
jako perníčky z pohádkové chaloupky. Jednotlivé vrstvy jsou proložené cukrem 
s máslem, který při pečení zkaramelizuje. V kombinaci se skořicí a pekanovými 
ořechy se tento chlebíček stává silně návykovým. 

1 BÁBOVKA
8 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: 3 HODINY 

TĚSTO
I 250 ml mléka 
I 30 g čerstvého droždí
I 90 g cukru muscovado
I 500 g hladké mouky
I velká špetka soli 
I 1 vejce
I 1 žloutek
I 110 g změklého másla 
I máslo na vymazání formy
I mouka na pomoučení 
DOKONČENÍ 
I 250 g másla 
I 110 g cukru demerara
I 110 g cukru muscovado
I 1 lžíce mleté skořice
I 100 g pekanových ořechů

Muscovado 
je přírodní třtinový 

cukr. Říká se mu také vlhký 
cukr – kvůli zbylé části melasy, 

která se postará i o jeho tmavé zbarvení. 
Krásně voní po třtinové šťávě. Cukr 
demerara je světlejší a sušší, protože 

obsahuje melasy méně. Oba cukry 
koupíte v supermarketech nebo 

obchodech se zdravou 
výživou. 

pri
m a

 t i p
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1V míse promíchejte mouku, cukr 
a jedlou sodu. Přidejte zbylé suroviny 

na těsto a uhněťte hladké těsto. Zabalte ho 
do potravinářské fólie a uložte na 2–4 hodi-
ny do lednice. 

2Troubu předehřejte na 180 °C. Odpoči-
nuté těsto rozdělte na poloviny. Na leh-

ce pomoučené ploše nebo na pečicím 
papíru vyválejte každou polovinu na plát 
o velikosti plechu – asi 30 × 20 cm. Pláty 
upečte v troubě dozlatova, trvá to zhruba 
10 minut. Vytáhněte a nechte zchladnout. 

3Na krém vytáhněte máslo dvě hodiny 
před přípravou, aby získalo pokojovou 

teplotu. V hrnci smíchejte mléko, sůl a va-
nilkovou dřeň. Odeberte 10 lžic do hrnku 
a zbylé mléko ohřívejte na mírném stupni 
tak, aby se nezačalo vařit, ale bylo horké. 

4Mezitím vyšlehejte žloutky s cukrem 
do světlé pěny, trvá to asi 5–7 minut. 

V kuchyňském robotu použijte nástavec 
balonová metla. Do pěny pozvolna zašle-
hejte trochu mouky nebo škrobu. Do husté 
směsi zašlehejte pár lžic odebraného 
(studeného) mléka a střídavě zašlehávejte 
studené mléko a mouku nebo škrob, až 
bude směs hladká a hustá. Po naběra-
čkách zašlehávejte do žloutkové směsi 

horké, nikoliv vroucí, vanilkového mléko. 
Dvě třetiny mléka by měly stačit. Žloutko-
vou směs vlijte do zbylé třetiny horkého 
mléka a na středním stupni ji ruční metlou 
prošlehávejte do zhoustnutí, a až ve směsi 
přestane být cítit mouka nebo škrob. Trvá 
to 10–15 minut. Hotový krém poznáte tak, 
že se v něm tvoří bubliny a je jemný a hus-
tý. Přelijte ho do čisté mísy, zakryjte potra-
vinářskou fólií tak, aby se dotýkala povrchu 
krému a nechte zchladnout. 

5Do zchladlého krému zašlehejte 
po částech máslo pokojové teploty.  

6Misku a šlehací metlu vložte do lednice 
nebo do mrazáku na 5–10 minut. Vlijte 
do ní vychlazenou šlehačku, přidejte vanil-
kový extrakt a moučkový cukr a vyšlehejte. 
Správně ušlehaná šlehačka je hedvábně 
jemná a přitom hustá, pozor, ať ji nepřešle-
háte, vzniklo by máslo. 

7Na jeden plát upečeného těsta (v ple-
chu či ráfku) vlijte krém, uhlaďte ho špa-

chtlí, opatrně potřete šlehačkou a přikryjte 
druhým plátem. Lehce a rovnoměrně na něj 
zatlačte a uložte do lednice na 8 hodin. 

8Vychlazený kremeš nakrájejte 
na čtverce a podávejte ke kávě nebo 

s jahodami. 

KREMEŠ
Sladké dědictví Rakouska-Uherska. Pláty s vanilkovým krémem 
a šlehačkou najdete ve všech koutech bývalé monarchie. Liší se názvy - 
kremšnity, cremeschnitte a jiné – i těstem. Někde se používají medové 
pláty, jinde listové těsto. Medové placky v tomto receptu pocházejí 
z rodinného receptu od babičky ze Slovenska. 

1 PLECH (CCA 30 × 20 CM) / 10 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: 1,5 HODINY + ODLEŽENÍ 11–13 HODIN 

TĚSTO
I 280 g hladké mouky  I  100 g moučkového cukru  I  1 lžička jedlé sody  I  1 lžíce rumu  I  2½ lžíce medu  I  55 g másla
I 2 vejce  I  špetka soli  I  mouka na pomoučení 
KRÉM
I 85 g másla  I  1 l plnotučného mléka  I  špetka soli  I  1 vanilkový lusk  I  5 žloutků  
I  160 g krupicového cukru  I  125 g hladké mouky nebo kukuřičného škrobu
ŠLEHAČKA 
I 300 ml smetany ke šlehání (30–40%)  I  1 lžička přírodního vanilkového extraktu  I  1 lžíce moučkového cukru 

SLADK Á
CAT & COOK 
Blogerka Cat & Cook, vlastním jménem Ivana Jindřichová, propadla jídlu ve 12 
letech a od té doby stále vaří. Nejdřív pro sebe a pro mamku, pak pro přítele, pak 
pro spolubydlící a přátele, pro partnera a teď už i pro své čtenáře. Miluje kočky, 
které jsou také poznávacím znamením jejího blogu. Po Mindě přišly Miňonka 
a Laskonka, které se neobyčejně hodí do její nové, už třetí kuchařky. Obsahu-
je recepty na dezerty z Česka i celého světa, které doplňují oblíbená sladká 
jídla a velikonoční a vánoční recepty. Podrobně popsané postupy, odpovědi 
na všechny otázky, které si při přípravě kladete, a krásné fotografie vás dovedou 
ke kýženému výsledku. Zaručeně se dočkáte nehynoucí lásky svých nejbližších. 
shop.catandcook.cz 
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1Mléko, smetanu, sůl a vyškrábnutou dřeň z vanilkového lusku smíchejte v hrnci. Odeberte 10 lžic 
do hrnku. Zbylé mléko se smetanou zahřívejte na mírném stupni, až se začne téměř vařit, ale nepře-

jde varem. Občas promíchejte. Téměř vroucí mléko odstavte. 

2Mezitím vyšlehejte ve větší míse žloutky s cukrem do světlé pěny, trvá to asi 5–7 minut.  
Pokud používáte kuchyňský robot, zvolte balonovou metlu. 

3Do žloutkové pěny opatrně zašlehávejte škrob. Až bude směs hodně hustá, přidejte pár lžic  
odebraného (studeného) mléka a střídavě zašlehávejte studené mléko a škrob. 

4Dvě třetiny horkého, nikoliv vroucího, vanilkového mléka svižně zašlehávejte po naběračkách 
do žloutkové směsi. Postupné zašlehávání je důležité proto, aby žloutky zhoustly, ale zároveň se 

neuvařily a nesrazily. 

5Žloutkovou směs vlijte do hrnce ke zbylému horkému mléku, promíchejte, vraťte na plotýnku 
a na středním stupni prošlehávejte směs ruční metlou do zhoustnutí. Šlehejte zhruba 10 minut,  

až ve směsi přestane být cítit škrob. 

6Hotový pudink podávejte teplý nebo ho rozlijte do skleniček a nechte vychladnout.  
Servírovat ho můžete s ovocem. 

DOMÁCÍ PUDINK
Před vynálezem instantního pudinku ze sáčku ho hospodyně připravovaly doma – z mléka, 
žloutků, škrobu a vanilky. Žloutky ho zahustí, ochutí i obarví nažluto. Máte-li rádi hustý 
pudink, použijte více škrobu. Nechte ho vyvařit alespoň 10 minut, aby v chuti nebyl cítit. Pudink 
podávejte teplý či studený a ozdobený ovocem, sirupem nebo šlehačkou podle chuti. 

3–4 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

I 300 ml plnotučného mléka
I 200 ml smetany ke šlehání (30–40%) 
I špetka soli
I dřeň z ½ vanilkového lusku
I 4 žloutky
I 3 lžíce krupicového cukru 
 nebo cukru muscovado 
I 3–4 lžíce kukuřičného škrobu
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.PŘEDSTAVUJE

Nový kuchyňský robot Philco PHSM 9100 je vybavený dvěma na sobě nezávislými motory, a díky tomu může 

směrovat potřebný výkon tam, kde je ho zrovna potřeba. Přední DC motor pracuje tiše a pohání hnětač, 

masomlýnek a krouhač, a zadní AC motor roztáčí mixér. Celokovové tělo i vnitřní konstrukce s planetární 

převodovkou a celkový výkon 1 500 W jsou zárukou spolehlivého fungování i při velmi náročném využití. 

Díky protiskluzovým nožkám bude veškerá práce bezpečnější a s tepelnou pojistkou budete mít jistotu, 

že ho nikdy nepřetížíte. Tělo z broušeného hliníku je odolné a navíc se dobře čistí.

Vysoký výkon rozdělí tam, kde je třeba.

• Silný výkon 1 500 W • Velmi tichý chod • 8 rychlostí s plynulým přechodem • Planetová převodovka • Bohaté příslušenství • Mísa s uchem 
o objemu 5,5 l • Míchací metla, šlehací metla, hnětací hák • Masomlýnek s nástavcem na výrobu klobás • Krouhač • Tvořítko na cukroví 
• Nástavce na těstoviny • Skleněný mixér o objemu 1,5 l • Pěchovadlo

5,5 l
mísa

1 500 W
Tichý
70 dB

Bohatá
výbava

Kovové
převody

motory
2

PŘEDSTAVUJE

Vysoký výkon rozdělí tam, kde je třeba.

20291_fast_philco_inzerce_PHSM_9100_215x275.indd   1 05.11.2020   13:40



KDO BY NECHTĚL POD STROMEČKEM NAJÍT DESIGNOVÝ DÁREK, KTERÝ DODÁ KUCHYNI ČI JÍDELNĚ 
ŠMRNC A ZÁROVEŇ MÁ I PRAKTICKÉ VYUŽITÍ? VYBRALI JSME VYLADĚNÉ KOUSKY, KTERÉ POTĚŠÍ 

KAŽDÉHO MILOVNÍKA JÍDLA. PROTOŽE SE JÍ I PIJE TAKÉ OČIMA, NABÍZÍME NÁPADY, JAK SE OBKLOPIT 
KRÁSNÝMI A ÚČELNÝMI DOPLŇKY VE SLAVNOSTNÍ BAREVNÉ ŠKÁLE.

Opravdu krás né  Vánoc e
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S e r v i s

Ko nvi c e  na čaj 
Fre edom Bird , 
Po l s  Po tte n , 
o bjem 1 , 15 l , 
NILA.CZ, 659 Kč

Pod
nos

 G ra n  W h i te  3 8  cm ,  BELLARO
SE.C

Z
, 1

2
1
4

 K
č

Po
rce

lá
no

vý
 ta

l í ř
e k  

Ju no  
G o ld  1 5  cm ,  BELLAROSE.CZ, 29

4
 K

č

Př íbo r y  ma tné  s e t 
4 k s ,  BUTLERS.CZ, 

499 Kč

S e r v írovac í  lo pa tka na do r t, 
Blo omi n gvi l l e ,  KITCHENETTESHOP.CZ, 599 Kč

Sk l e ni c e 
a na na s 
s  brčkem 
500 ml , 
BUTLERS.CZ, 
279 Kč

Sk l e ni c e  na lo n g 
d r i nk s e  z la tým 
o krajem 460 ml 
6  k s ,  BUTLERS.CZ, 
899 Kč

Tal í ř  Ribbed ,  S e rax, 
NILA.CZ, 690 KčRuční  mlýn ek 

na kávu 
Co l lar , 
BELLAROSE.CZ, 
2409 Kč

Hli n íková fo rma So l e ra Pa n Go ld 
1 ,2 l ,  BELLAROSE.CZ, 1204 Kč
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S e r v i s
PŘ
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Alumi niová mí sa 
Dark Gre e n 18  cm , 
BELLAROSE.CZ, 999 Kč

Džbánek 
Lauri e  go ld 
700 ml , 
BELLAROSE.CZ, 
1097 Kč

Hli n íkový pod nos  Ra tta n 
Black 20 cm ,  Hous e  Docto r , 
KITCHENETTESHOP.CZ, 659 Kč

Lah e v Cl ear  s e 
š roubovac ím víčkem 
420 ml ,  Blo omi n gvi l l e , 
KITCHENETTESHOP.CZ, 
199 Kč

Po
r c e

l á no vý  ta l í ř e k ,  HM.COM, 249 Kč

S ítko na čaj 
E g g  Go ld , 
BELLAROSE.CZ, 
209 KčSada 4 sk l e ni c  na b í l é  v íno 

z  ručně  fouka ného sk la 
Premi e r  Hous e ware s  As t r i d , 
3  dl ,  BONAMI.CZ, 989 Kč

Sada sk l e ni c 
na šampaňské  s e  z la tým 
o krajem 250 ml ,  6  k s , 
BUTLERS.CZ, 1190 Kč

Sk l e ni čka
 Chambo rd 250 ml , 

BELLAROSE.CZ, 184 Kč

Sn ídaňový s e t 
g i nko 2 k s , 
BUTLERS.CZ, 
239 Kč Ta
l í ř

 R i b b e
d ,  S e ra x ,  NILA.CZ, 690 Kč

Vzo rova ný po rc e lánový 
h rn ek ,  HM.COM, 149 Kč

Tal
í ř  Edo Grey ,  S e rax,  50 cm ,  NILA.CZ, 1990 Kč

Mramo rový s toja n na do r t,  HM.COM, 899 Kč



Podávejte 
se zastřeným 

vejcem a pečenými 
rajčátky nebo s hustým 

bílým jogur tem či 
zeleninovým

salátem.

p r i
m a  t i p

D o m a  v  k u c h y n i
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SETKÁNÍ S PŘÁTELI SE POSTUPNĚ PŘESOUVÁ DOVNITŘ A NÁVŠTĚVY DOMA JSOU ČASTĚJŠÍ  
NEŽ V RESTAURACI. VEČÍREK ALE NEMUSÍ ZNAMENAT OBŽERSTVÍ ANI ZÁSAH DO VAŠEHO ZDRAVÉHO 

STRAVOVÁNÍ. TAHLE JÍDLA MŮŽETE PŘIPRAVIT NA PÁRTY I PO NÁVRATU Z PRÁCE K VEČEŘI,  
JSOU TOTIŽ LEHKÁ, HŘEJIVÁ, SYTÁ A PŘEDEVŠÍM ZÁBAVNÁ. 

Z DR AV É  P OHO Š T Ě N Í 

S  l ehkos t í  i  rados t í

PŘ
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Kořenové rösti
Švýcarské pečené bramborové 
placičky ukazují, jak fantastické 
jídlo vznikne z obyčejných surovin 
neobyčejným způsobem přípravy. 
Stačí jen nastrouhat brambory 
a osmažit je. Tahle verze rösti 
využívá bohatou škálu kořenové 
zeleniny, kterou spojí jako kouzlem 
xantanová guma a vejce. Placičky 
získají v troubě křupavé okraje, které 
všichni tak milují. Můžete je podávat 
jako nevšední zeleninovou přílohu, 
ale zazáří i jako hlavní chod. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT

I 1 malý tuřín  I  1 malý topinambur   I  1 malá mrkev 
I 1 malý pastinák  I  1 lžička granulované cibule 
I 1 lžička granulovaného česneku  I  2 velká vejce
I 1 lžička xantanové gumy  I  nízkotučný sprej na vaření
I   sůl a čerstvě mletý pepř

1Tuřín, topinambur, mrkev a pastinák olou-
pejte a zeleninu nastrouhejte najemno 

do velké mísy vyložené čistou utěrkou. 

2Utěrku se zeleninou vezměte za rohy a nad 
dřezem vymačkejte z nastrouhané zele-

niny veškerou tekutinu. Zeleninu dejte zpátky 
do mísy a přimíchejte granulovanou cibuli 
a česnek, xantanovou gumu a vejce, osolte 
a opepřete. 

3Troubu předehřejte na 160 °C a plech vylož-
te pečicím papírem. 

4Na plech položte tvarovací kroužek o prů-
měru 8 cm a dejte do něj asi dvě velké lžíce 

zeleninové směsi. Zadní stranou lžičky ji stlačte 
a kroužek opatrně zvedněte. Placička by měla 
být vysoká asi 1,5 cm. Pokud kroužek nemáte, 
dejte na plech kopeček 2 lžic zeleninové směsi 
a rozetřete ji do kruhu do výšky 1,5 cm. Každou 
placičku postříkejte sprejem a pečte je v přede-
hřáté troubě asi 40 minut, až zpevní a zezlátnou. 
Po 20–25 minutách je opatrně otočte, postříkejte 
sprejem a nechte dopéct z druhé strany. 

5Upečené rösti podávejte teplé. 



Granulovaný 
česnek je sušený mletý 

česnek, kterým jednoduše 
dochutíte jídla. Dodají mu jemnou 

česnekovou chuť bez výrazného 
aroma. Sušený česnek také nezpůsobuje 

problémy s trávením, což některým 
lidem vadí u čerstvého česneku. 

Koupíte ho v oddělení 
koření. prima tip

D o m a  v  k u c h y n i

 FRESH 69

Pečené brambory Welsh Rarebit

2 PORCE
PŘÍPRAVA: 25 MINUT

I 2 velké brambory (à 200 g) 
I 2 lžičky worcesterské omáčky 
I 1 lžička mleté hořčice 
I ½ lžičky granulovaného česneku 
I 75 g čerstvého sýra 
I 4 jarní cibulky 
I 40 g nízkotučného čedaru 
I sůl a čerstvě mletý pepř 
I nízkotučný sprej na vaření

Název představuje přesmyčku z podobně znějícího anglického slova králík, ale maso v tomto národním 
velšském jídle nehledejte. Jedná se totiž o zapečený toust se sýrem. Ano, to milují potomci Keltů ze všeho 
nejvíc. V plískanicích a lezavé zimě je to nejrychleji připravené teplé jídlo, které zahřeje po těle i v duši. 
V tomto receptu chléb nahrazují brambory, čímž vzniká sice o něco málo časově náročnější, ale o to lahodnější 
pokrm, po kterém rozhodně nebudete mít hlad. Variovat ho můžete různými náplněmi. 

1Brambory očistěte kartáčkem, propíchněte je vidličkou a upečte je v mikrovlnce  
7 minut na vysoký stupeň. Pokud mikrovlnku nemáte, upečte je v troubě předehřáté 

na 180 °C doměkka, trvá to zhruba 45 minut. 

2Troubu předehřejte na 200 °C. Upečené brambory nechte trochu zchladnout. 
Rozkrojte je podélně napůl a dužinu vydlabejte. Slupku neporušte, poslouží jako obal. 

3Bramborovou dužinu rozmačkejte v míse vidličkou a promíchejte ji s 1 lžičkou wor-
cesterské omáčky, mletou hořčicí, granulovaným česnekem a čerstvým sýrem. 

Osolte a opepřete podle chuti. Jarní cibulku očistěte, nasekejte nadrobno a vmíchejte 
do bramborové směsi. 

4Vnější stranu bramborových slupek postříkejte nízkotučným sprejem. Vyskládejte 
je na plech a naplňte bramborovou směsí. Posypte strouhaným čedarem a zakáp-

něte zbylou worcesterskou omáčkou. Pečte 10 minut v předehřáté troubě, až sýr začne 
bublat. Ihned podávejte. 



70 FRESH

D o m a  v  k u c h y n i

Dal š í  š p e tka chuti 
KATE ALLINSON A KAY FEATHERSTON
Autorky populárního blogu Pinch of Nom (Špetka chuti) už jsme vám 
představovali při překladu jejich stejnojmenné první kuchařky. Dvě 
kamarádky se rozhodly zhubnout a přitom vařit stále chutně i pro širší 
rodinu. Vyzkoušely spoustu receptů a způsobů, až objevily ten, který 
jim vyhovuje. Udržet si dlouhodobě ideální váhu je možné pouze při 
pravidelném stravování, a když jsou jídla nejen zdravá, ale i dobrá. 
Úspěch jejich blogu a kuchařek svědčí o tom, že tento způsob vyhovuje 
i mnoha dalším lidem. A tak napsaly druhou kuchařku Další špetka chuti 
s podtitulem Každodenní odlehčení. Uvádějí v ní stovku receptů na vy-
datné snídaně, lehké obědy, včetně rodinných či slavnostnějších, rychlé 
večeře i dezerty a zdravé variace jídel z rychlého občerstvení. Polovina receptů je vegetariánských 
a všechny mají méně než 400 kalorií na porci.   Vydalo nakladatelství Esence (Euromedia).

Tartiflette s pórkem a slaninou
Tartiflette pochází z francouzských Alp a je to typické horalské jídlo, které má 
zasytit a zahřát z dostupných surovin. Skládá se z brambor, sýra, slaniny a cibule. 
Jak může být tenhle voňavý tučný nákyp dietní? Přidejte k bramborám pórek, 
vyberte si libovou slaninu a tučný reblochon zaměňte za tvaroh a nízkotučný 
čedar. Odpověď je mnohem lahodnější, než se zdá. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 1 HODINA

I 650 g brambor  I  1 malá červená cibule  
I 350 g pórku  I  350 g libové slaniny  
I   2 lžičky granulovaného česneku   
I   1 lžička mleté hořčice  I  60 g listů špenátu  
I   200 ml kuřecího vývaru 
I   110 g čerstvého sýra   
I   100 g měkkého tvarohu   
I   80 g nízkotučného čedaru  
I   sůl a čerstvě mletý pepř  
I   nízkotučný sprej na vařen í

1Brambory očistěte, ale 
neloupejte a nakrájejte je 

na kostičky. Uvařte je akorát 
na skus, trvá to zhruba 15 mi-
nut od bodu varu. 

2Cibuli oloupejte a nakrájejte 
nadrobno. Pórek pečlivě 

promyjte a nakrájejte na ten-
ké plátky. Slaninu nakrájejte 
na kostičky. Uvařené brambory 
sceďte. 

3Dno pánve postříkejte níz-
kotučným sprejem, vsypte 

cibuli a pórek a na středním 
stupni restujte 3–4 minuty, až 
začnou měknout. Přidejte slani-
nu, 1 lžičku granulovaného čes-
neku a mletou hořčici. Restujte 
asi 10 minut. Vmíchejte špenát 
a opékejte, až lehce zavadne. 
Vlijte vývar a vařte 2 minuty. 
Vmíchejte čerstvý sýr, pak pá-
nev odstavte. 

4Troubu předehřejte na 200 °C. 
Uprostřed směsi v pánvi 

udělejte důlek a do něj vyklopte 
tvaroh. Aby se nesrazil, zapra-
covávejte ho pozvolna vařečkou 
od středu ke krajům, až se se 
směsí úplně spojí. Podle chuti 
osolte a opepřete.

5Směs přesuňte do pekáče 
a rovnoměrně posypte po-

lovinou strouhaného čedaru. 
Navrch rozprostřete uvařené 
brambory, posypte zbylým 
česnekem, osolte a opepřete. 
Pečte v předehřáté troubě  
15 minut. Posypte zbylým 
strouhaným čedarem a pečte 
ještě 15 minut, až se sýr roz-
pustí a začne zlátnout.  
Vyjměte a podávejte horké. 
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Kuřecí tikka paličky
Krásný příklad moderního 
způsobu vaření. Zkuste 
ikonu indické, resp. 
britské kuchyně – kuře 
tikka masala, pečené 
marinované kousky kuřete 
v krémové rajčatové 
smetanové omáčce, rozdělit 
na jednotlivé komponenty 
a odlehčit je. Základ tikka 
masala směsi tvoří voňavé 
koření, promíchejte ho 
s netučným jogurtem 
a kuřecími paličkami 
zbavenými kůže a snížíte 
obsah tuku, aniž byste to 
pocítili v chuti. Paličky mají 
obvykle raději děti, že je 
mohou držet jako piráti, 
tak jim nezkazte zábavu 
příborem. 

4–8 PORCÍ
PŘÍPRAVA: DO 60 MINUT 

I 8 kuřecích paliček  
I   150 g netučného bílého jogurtu + k podávání 
I 1 lžička mleté uzené papriky  
I ½ lžičky mletého koriandru  
I   ½ lžičky směsi garam masala
I ½ lžičky mletého římského kmínu  
I   ½ lžičky granulovaného česneku 
I ¼ lžičky mletého zázvoru  
I   ½ lžičky mletého chilli (není nutné) 
I sůl a čerstvě mletý černý pepř  
I   čerstvý koriandr k podávání (není nutné) 

1Troubu předehřejte na 200 °C. 
Z paliček odstraňte kůži a vy-

hoďte ji. Nejsnáze to uděláte tak, 
že kůži na slabším konci paličky 
nadzvednete a rozstřihnete nůžka-
mi. Paličky naskládejte do pekáče. 

2 V misce smíchejte jogurt, pa-
priku, koriandr, garam masalu, 

římský kmín, granulovaný česnek 
a zázvor. Marinádu osolte a ope-
přete a promíchejte dohladka. Pře-
lijte přes paličky a otočte je v ma-
rinádě tak, aby je obalila ze 
všech stran. Zlehka posyp-
te mletým chilli a pečte 
v předehřáté troubě  
40 minut doměkka.

3 Koriandr nasekejte 
nahrubo. Upečené 

paličky posypte ko- 
riandrem a podávejte 
s jogurtem. Jako příloha 
se hodí chléb naan nebo 
nakrájená zelenina. 

Pokud 
nemáte všechno 

koření, použijte místo něj 
2 lžíce kari koření. Chcete-li 

docílit stejné barvy paliček jako 
na fotce, vmíchejte do jogur tu 
s kořením 1 kapku červeného 

potravinářského
barviva. 

p r i m a  t i p



Nízkotučný 
sprej na vaření je 

zpravidla olivový, kokosový či 
ji ný rostlinný olej ve formě aerosolu, 
který jednoduše nastříkáte na plech 

nebo pokrm, který chcete opéct. Snížíte 
tak množství tuku, které do jídla 

přidáváte. Sprej koupíte v obchodech 
se zdravou výživou nebo s fitness 

doplňky. 

p r i m a  t i p
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Asijské kuličky s kečupem char siu
Char siu je jedna z nejpopulárnějších čínských omáček, která se vyrábí z medu, sójové omáčky a pikantního 
koření. Poměrně snadno ji však připravíte i doma a vyhnete se tak nejrůznějším přídavným látkám, které 
zrovna zdraví neprospívají. Promíchejte ji s rajčatovým protlakem – a máte ostře nasládlý kečup, který si 
přímo říká o doprovod těstovin nebo masových kuliček. Skvělá volba na večírek nebo jako občerstvení při 
sledování sportovních zápasů. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 45 MINUT
 
KULIČKY 
I 500 g mletého vepřového masa  I  1 cuketa  I  1 mrkev
I 4 jarní cibulky  I  1 vejce  I  1 kostka masového bujonu 
I 1 lžička granulovaného česneku 
I ½ lžičky čínského koření pěti vůní   
I   4 lžíce sójové omáčky  I  2 lžičky worcesterské omáčky 
I 1 lžička limetové šťávy   I  sůl a čerstvě mletý pepř 
I nízkotučný sprej na vaření 
KEČUP CHAR SIU
I 250 g rajčatové passaty  I  1 lžíce rajského protlaku 
I 2 lžíce tmavé sójové omáčky 
I 2 lžičky worcesterské omáčky  I  1 lžička limetové šťávy 
I 1 lžička granulovaného česneku 
I 1 lžička medu nebo třtinového cukru 
I ½ lžičky čínského koření pěti vůní 

1Maso dejte do mísy. Cuketu a mrkev oloupejte a nastrouhejte najemno. Jarní cibulky 
očistěte a nasekejte nadrobno. Vsypte k masu a promíchejte. Vejce prošlehejte a přilijte 

k masu. Rozdrobte navrch bujon, přidejte česnek, koření pěti vůní a rukama dobře promí-
chejte, až se všechno spojí, a pak ze směsi vytvaruje 16–20 kuliček o průměru 2 cm.

2Dno velké pánve na smažení postříkejte nízkotučným sprejem a zahřívejte ji na střední 
stupeň. Vložte do ní polovinu kuliček, postříkejte je sprejem s tukem a restujte je 5 mi-

nut, pak je opatrně obraťte a restujte ještě 5 minut z druhé strany. Kuličky budou předtím, 
než se úplně udělají, křehké, takže se jich snažte prvních 5 minut nedotýkat, protože v téhle 
fázi by se nejspíš mohly rozsypat. Pokud se zdá, že se přichytávají, snižte plamen a trochu 
je zastříkněte vodou. Po další minutě je opatrně zkuste znovu otočit. Hotové kuličky po-
znáte tak, že budou pevnější a maso zbělá. Upečené kuličky přesuňte do velkého pekáče 
a stejným způsobem opečte i zbylé kuličky. Troubu předehřejte na 200 °C.

3Opečené kuličky přelijte sójovou a worcesterskou omáčkou, zakápněte limetovou šťá-
vou, osolte a opepřete. Pečte v předehřáté troubě asi 10 minut, až tekutina zhoustne 

a kuličky ztmavnou a zpevní. 

4Mezitím dejte do rendlíku všechny ingredience na kečup. Osolte, opepřete, promíchejte 
a nechte mírně probublávat na středním stupni 10 minut do zhoustnutí. 

5Kuličky vytáhněte z trouby a podávejte s kečupem k namáčení. 



p r i m a  t i p
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Pizza z květáku
Superzeleninová pizza, kterou si mohou dopřát i diabetici a lidé vyhýbající se lepku. I těsto je totiž ze 
zeleniny – o bílý poklad se postará květák a parmazán, které spojí vejce. Obložit si ji můžete podle  
libosti – rajčatovým sugem, rajčaty, cibulí, olivami a mozzarellou, pestem a různými druhy sýrů nebo třeba 
salámem. Její výhodou je také blesková příprava, žádné čekání na kvásek ani mnohahodinové kynutí. 
A ano, zvládnou ji i děti samy. 

2 PORCE
PŘÍPRAVA: 45 MINUT 

ZÁKLAD
I 1 malá hlávka květáku  
I   60 g parmazánu  I  1 velké vejce  
I   2 lžičky xantanové gumy 
OBLOHA
I 150 g rajčatové passaty  
I   1 lžička granulovaného česneku
I ½ lžičky granulované cibule  
I ½ lžičky sušeného oregana  
I ½ lžičky sušené bazalky  
I ½ lžičky soli  I  80 g mozzarelly  
I  ½ červené papriky  
I 4 žampiony  I  1 červená cibule  

1Květák očistěte, rozkrojte 
na větší kousky a rozmixujte 

na konzistenci rýže. Vsypte ho 
do mísy, zakryjte potravinář-
skou fólií a zahřívejte v mikro-
vlnce na vysoký stupeň 4 minu-
ty. Pokud mikrovlnku nemáte, 
povařte ho v malém množství 
vody doměkka. 

2Mezitím nastrouhejte  
parmazán najemno.  

Troubu předehřejte na  
160 °C. Plech vyložte  
pečicím papírem. 

3Měkký květák přesypte 
do utěrky nebo cedníku 

a vymačkejte z něj přebytečnou 
tekutinu. Ke květáku přidejte 
parmazán, vejce a xantanovou 
gumu a dobře promíchejte. Ne-
chte 2 minuty odstát a vyklopte 
na připravený plech.

4Květákovou směs roztlačte 
do kruhu nebo obdélníku 

podle velikosti plechu tak, aby 
byla směs všude stejně vyso-
ká. Pečte v předehřáté troubě 
zhruba 15 minut, až směs ze-
zlátne. 

5Zatímco se květák peče, 
promíchejte passatu s gra-

nulovaným česnekem a cibulí, 

oreganem, bazalkou a solí. 
Mozzarellu nakrájejte na tenké 
plátky, papriku zbavte jádřince 
a nakrájejte na nudličky, žam-
piony očistěte, cibuli oloupejte 
a nakrájejte obojí na tenké 
plátky. 

6Upečený základ pizzy  
potřete rajčatovou omáčkou 

a poklaďte mozzarellou,  
paprikou, žampiony a cibulí 
a pečte ještě 10–15 minut,  
až se sýr rozpustí a začne 
bublat. 

7Hotovou pizzu nakrájejte 
na dílky a podávejte. 

Xantanová 
guma je přírodní látka, 

která prodlužuje trvanlivost 
potravin a zpomaluje proces jejich 

vysušování. V těstě nahrazuje lepek, 
dokáže totiž dobře pojit všechny suroviny. 
Stačí jí přidat malé množství, pár gramů, 

nebo ji můžete zcela vynechat. Koupíte 
ji v obchodech se zdravou výživou, 

online nebo třeba v drogerii 
dm či lékárnách. prim

a t
ip
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UŽ JSTE SI UPEKLI VEČÍRKOVÉ DOBROTY Z MINULÉHO, PODZIMNÍHO ČÍSLA PRIMA FRESH? 
PŘIPRAVILA JE PRO VÁS BLOGERKA MAMACHEF, ALE BOHUŽEL NÁM Z ČLÁNKU VYPADLA. 

MOC NÁS MRZELO, ŽE NEVÍTE, KDO ZA RECEPTY STOJÍ A CO VŠECHNO UMÍ, 
A PROTO JSME MARTINU HLADJUK ALIAS MAMACHEF VYZPOVÍDALI. 

R O Z HO V OR

Při vaření je důležitá radost 
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KÁNa podzim jste vydala svoji 
prvotinu Radost v kuchyni. 
Proč jste se rozhodla pro 
tištěnou kuchařku, kterých je 
na trhu mnoho? 
Přemýšlela jsem o ní už nějaký 
čas, dělala jsem si na Insta-
gramu průzkumy, zda by o ni 
byl případný zájem. Moc jsem 
si přála, aby se moje fotky 
dostaly z online podoby do tiš-
těné verze. Uvažovala jsem 
o tom, že ji vydám sama, ale 

měla jsem pocit, že potřebuji 
zapracovat ještě na své fa-
nouškovské základně. Bála 
jsem se, abych knihu dokázala 
prodat. A najednou jsem našla 
e-mail od Kataríny Belejové 
z nakladatelství Albatros, že by 
se mnou ráda spolupracovala 
na vydání mé knihy. V mnohém 
mi vyšla vstříc, a tak kuchařka 
skutečně vznikla. A díky záze-
mí nakladatelství mi odpadla 
i obava, jak knihy prodám. 

Jakým způsobem jste do ní 
vybírala recepty? 
Chtěla jsem, aby kniha odrá-
žela můj blog. Vím, co mají lidé 
rádi a co ráda vařím. Zhruba 
rovnoměrně mám ráda slaná 
i sladká jídla, a proto je v ku-
chařce zhruba třetina sladkých 
receptů. 

Všechny pokrmy jste nejen 
vymýšlela, ale i vařila a fotila. 
Jak jste se naučila tak skvělý 
foodstyling? 
Po mých prvních foto pokusech 
před 6–7 lety jsem zjistila, že 
pokud chci dělat blog o jídle, 
musím se ho naučit fotit. A to 
znamená naučit se nejdříve 
používat foťák. Absolvovala 
jsem tedy základní kurz focení 
k zvládnutí všech manuálních 
funkcí, rozvržení kompozice 
a dekorstylingu. O postproduk-
ci jsem příliš netušila do roku 
2017, kdy jsem se kvůli své prv-
ní větší zakázce narychlo nauči-
la používat program Lightroom, 
koupila si nový objektiv a pak 
už jsem se do focení jídla pusti-
la naplno. 
U foodstylingu dbám na detai-
ly – např. malý, ale dokonalý 
lísteček baby špenátu – a také 
na barvy a struktury. U de-
korstylingu nedám dopustit 
na tiskoviny, které dodávají 
fotkám atmosféru. Za poměrně 
specifický považuji tzv. „organi-
zovaný nepořádek“. Tedy různě 
poházené věci a suroviny tak, 
aby fotky dokreslovaly a dodaly 
jí atmosféru a život. 

Žijete v Brně, kam byste 
doporučila zajít milovníkovi 
dobrého jídla? 
Číslo jedna je pro mě bistro 
Atelier, které se nachází v cent-
ru Brna hned u náměstí Svobo-
dy. Skvělá úroveň gastronomie, 

úžasné suroviny, chuťový záži-
tek, a přesto tu nenecháte celou 
výplatu. Stálicí, která ani na den 
nepolevila na kvalitě či chuti, je 
foodtruck Būcheck! Slibně také 
vypadá nový podnik Element, 
který se teprve chystám navští-
vit. V rámci rozvozu je mým ob-
jevem restaurace Koishi, která 
zajistí dokonalý chuťový zážitek 
i přesto, že jídlo si za vámi 
muselo dojet. Na nejlepší kávu 
bych vás poslala do Monogra-
mu, maličké a dokonalé kavárny. 
Za návštěvu stojí i Punkt, Rebel-
bean Vlněna a jako sladká tečka 
rozhodně cukrárna Sorry, peče-
me jinak nebo Kobliha.

Chystáte na Vánoce tradiční 
menu, nebo raději experi-
mentujte s novými lahůdka-
mi? 
Vánoce odmalička naprosto 
zbožňuji. Naše tradiční štěd-
rovečerní večeře se skládá 
z rybí polévky, pečeného kapra 
a bramborového salátu. Navíc 
ale děláme jako předkrm oblo-
ženou mísu s domácím paříž-
ským salátem, vybranými uze-
ninami a vejcem. Maminka dělá 
často i řízky a bramborovou 
kaši. Vánoce slavíme s rodiči, 
naštěstí manžel slaví pravo-
slavné, které se konají v lednu, 
takže se nikdy nehádáme, kam 
půjdeme. Jejich hostina je post-
ní, zcela bez masa a mléka. Vý-
jimkou je ryba marinovaná pod 
vrstvou brambor, červené řepy 
a postní majonézy. Připravuje 
se i speciální sladká polévka ze 
zrn pšenice, s mákem, ořechy 
a medem a varenyky – taštičky 
plněné mačkanými brambora-
mi, malé plněné koblížky a vel-
ká spousta dalších dobrot. Stůl 
je opravdu plný. Další den končí 
půst a pokračuje se v hostině, 
která již obsahuje maso.
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ZELŇAČKA SE SUŠENÝMI ŠVESTKAMI
Zelňačka nebo valašská kyselica patří k tradičním štědrovečerním 
pokrmům. Recepty se lokálně odlišují, někdo dává klobásu, jiný jen 
houby, někdo zahušťuje smetanou, jinému stačí zelí a švestky. Záleží jen 
na vaší chuti. Třeba založíte novou rodinnou tradici. 

6 PORCÍ
PŘÍPRAVA: 1 HODINA 

I 1 větší hrst sušených hub 
I 2 střední cibule
I 2 kvalitní klobásy 
I 1 lžíce přepuštěného másla nebo oleje
I 1 velká lžíce mleté sladké papriky
I 1 lžička drceného kmínu
I 3 kuličky nového koření
I 5 kuliček černého pepře
I 400 g kysaného zelí
I 1,2 l masového nebo zeleninového vývaru
I 3 bobkové listy
I 2 velké brambory
I 100 g sušených švestek 
 (nesířených a nedoslazovaných)
I 150 ml smetany ke šlehání
I 1 lžíce hladké mouky 
I med podle chuti 
I sůl
I crème fraîche nebo zakysaná smetana k podávání

1Houby zalijte 150 ml horké vody 
a nechte je změknout.

2Cibuli oloupejte, překrojte napůl 
a nakrájejte na plátky. Klobásu 

nakrájejte na kolečka. Ve větším hrnci 
se silnějším dnem rozehřejte máslo 
nebo olej a cibuli pozvolna restujte asi 
5 minut. Jakmile začne zlátnout, při-
sypte klobásu. Zvyšte teplotu a klobásu 
zprudka zarestujte. Na dně se budou 
tvořit připečeniny – během míchání je 
seškrabujte vařečkou, ať se nepřipálí. 
Asi po 1 minutě přihoďte vymačkané 
a nasekané houby (zbylou vodu nevylé-
vejte!) a asi půl minuty je opékejte.

3Zasypte mletou paprikou, drceným 
kmínem, přidejte nové koření a pepř 

a krátce zarestujte. Ihned přidejte kysa-
né zelí bez nálevu (pokud by bylo příliš 
kyselé, můžete jej i propláchnout), vše 
důkladně promíchejte a zalijte vodou 
z hub a vývarem. Přidejte bobkový list, 
lžičku soli a nechte pomalu probublávat 
na mírném stupni.

4Brambory oloupejte, nakrájejte 
na menší kostky a uvařte je zvlášť 

v osolené vodě doměkka. Pak je slijte. 

5Zhruba po 20 minutách vaření po-
lévky do ní přidejte sušené švestky. 

Větší kousky překrojte napůl nebo 
na čtvrtky. Vařte dalších 10–15 minut. 
Přidejte slité vařené brambory. 

6Ve smetaně rozmíchejte mouku 
a pomocí metličky nebo vidličky 

vyšlehejte dohladka. Jíšku přilijte přes 
jemné sítko do polévky, zamíchejte 
a nechte vařit dalších 10 minut.

7Osolte, pokud je polévka příliš ky-
selá, oslaďte ji trochou medu. Po-

kud by naopak polévce kyselost chy-
běla, přilijte trochu nálevu z kysaného 
zelí. Podávejte se lžičkou crème fraîche 
nebo zakysané smetany.

Rados t  v kuchyni
MAMACHEF
Hledáte pestré, originální a do detailu promyšlené recepty? 
Martina Hladjuk alias Mamachef přichází s výběrem svých 
nejlepších jídel, a navíc vám poradí, jak pokrmy efektně 
servírovat. Pod vedením známé foodblogerky a bývalé 
účastnice prestižní soutěže MasterChef připravíte drobné 
předkrmy, lahodné polévky, vydatné hlavní chody i hříšně 
dobré dezerty. Osvojte si působivé recepty, které potěší ne-
jen chuťové buňky, ale i objektiv každého fotoaparátu. 
Více na www.mamachef.cz



Nálev 
z konzervované 

cizrny uchovejte. Ve světě se 
mu říká aquafaba a díky obsaženým 

slizovitým látkám má schopnost se při 
vyšlehávání chovat jako vaječný bílek – 
vy tvoří sníh podobné konzistence. Pro 
vegany je nepostradatelná. Inspiraci 
pro využití můžete najít v tomto 

čísle na stranách 34-38.
p r i

m a  t i p
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KTERÁ SUROVINA POSKYTUJE BÍLKOVINY STEJNĚ HODNOTNÉ JAKO TY Z MASA? 
KTERÁ SKUPINA POTRAVIN JE NEUVĚŘITELNĚ VARIABILNÍ, PLNÁ BAREV A TVARŮ, 

S NEJRŮZNĚJŠÍMI TEXTURAMI A V KAŽDÉ PODOBĚ SKVĚLE CHUTNÁ? OVŠEM – JSOU TO LUŠTĚNINY! 
A MIMOCHODEM, SLOVO VYLUŠTIT SE VZTAHUJE TAKÉ K NIM, V PODSTATĚ ZNAMENÁ 

VYLOUPNOUT ZE SLUPEK. TAKŽE TAJENKA PŘED VÁMI LEŽÍ V PLNÉ KRÁSE, RESPEKTIVE V PODOBĚ 
PĚTI BÁJEČNÝCH LUŠTĚNINOVÝCH POLÉVEK.

P Ě K N Ě  H U S T É  P OL É V K Y

Vyluštěte  hádanku!
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Cizrnová s citronem a těstovinami
Inspirovala se řeckou polévkou avgolemono, která je ovšem kuřecí. V téhle maso není, ale bytelná cizrna 
s jemně oříškovou chutí ho víc než dobře nahradí. Sezamová pasta jí dodá krémovitost a příjemně exotickou 
vůni, citron svěžest a nezaměnitelné aroma.

6 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

I 1 lžíce olivového oleje 
I ½ oloupané cibule nakrájené nadrobno 
I 3 očištěné mrkve nakrájené na kostičky 
I 3 oloupané a rozetřené stroužky česneku 
I 1,5–2 l zeleninového vývaru 
I 2 hrsti běžné nebo celozrnné těstovinové rýže 
I 800 g scezené a propláchnuté konzervované cizrny 
I 2–3 lžíce sezamové pasty tahini 
I šťáva ze 2 velkých citronů 
I 1 velká hrst čerstvého špenátu nebo kadeřávku 
I čerstvý kopr na dochucení 
I sůl a pepř  I  případně čerstvý křupavý chleba k podávání

1V hrnci rozehřejte olej, vsypte cibuli 
a mrkev a smažte za promíchávání  

5 až 7 minut. Pak přidejte česnek 
a smažte ještě 1 minutu.

2Vlijte vývar, uveďte do varu, přidejte 
těstoviny a cizrnu, snižte žár a zlehka 

vařte 8 až 9 minut, až těstoviny změknou.

3Sundejte z plotýnky, vmíchejte tahini 
a postupně vmíchávejte citronovou 

šťávu, až dosáhnete požadované chuti. 
Vsypte lístky špenátu nebo kadeřávku 
a nechte zavadnout. Polévku podle chuti 
posypte koprem, osolte a opepřete.
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Červená 
čočka patří 

k nejrychleji měknoucím, stačí 
jí zhruba čtvr thodina. Nejdéle se 

vaří klasická „talířkovitá“ zelenohnědá 
čočka, asi 45 minut. U luštěnin s tvrdou 
vnitřní slupkou, jako jsou fazole a hrách, 
je doba varu delší, obvykle okolo hodiny 
za předpokladu, že jste luštěniny předem 

na několik hodin případně přes noc 
nechali namočené.

p r im a  t i p

Červená čočková po řecku
Přestože máme červenou čočku spojenou spíš s indickou kuchyní, v oblibě je v řadě jižních zemí, 
jak dokazuje tento recept vonící Řeckem.

6 PORCÍ
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

I 3 lžíce extra panenského olivového oleje + na zakapání 
I 1 oloupaná velká cibule nakrájená nadrobno
I 2 očištěné mrkve nakrájené nadrobno 
I 3 oloupané stroužky česneku nakrájené nadrobno 
I 3 lžičky sušeného oregana 
I 1½ lžičky římského kmínu 
I 1 lžička sušeného rozmarýnu 
I ½ lžičky chilli vloček 
I 100 g konzervovaných krájených rajčat 
I 2 l drůbežího vývaru 
I 250 g propláchnuté a scezené červené čočky 
I kůra z 1 a šťáva ze 2 citronů 
I čerstvá petrželka na ozdobu 
I rozdrobená feta na dokončení  
I sůl

1Rozehřejte olej v hrnci, přidejte cibuli, mrkev a česnek. Za promíchávání smažte 
asi 3 až 4 minuty. Přidejte koření, promíchávejte a chvilku smažte, až se rozvoní.

2Přidejte rajčata, trochu je podrťte, zalijte vývarem a vsypte čočku. Osolte, 
uveďte do varu, snižte teplotu a na mírném stupni vařte 15 až 20 minut, až bude 

čočka úplně měkká.

3Polévku nechte trochu vychladnout a pak ji rozmixujte několika pulzy, až dosáh-
nete požadované konzistence.

4Polévku pak znovu prohřejte, dochuťte ji citronovou kůrou a šťávou a posypte 
petrželkou. Podávejte ji zakapanou olivovým olejem a posypanou kousky fety.
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Fazolová uzená
Snad každá západní kuchyně má svou fazolovou polévku a v té s oblibou figurují nějaké uzeniny nebo 
uzené maso. Mnoho receptů se usídlilo i za oceánem – tenhle americký import, spíše reexport do staré 
vlasti, má několik osvěžujících vylepšení.

6 PORCÍ 
PŘÍPRAVA: 2 HODINY 
+ NAMÁČENÍ FAZOLÍ 

I 500 g den předem propláchnutých suchých bílých fazolí
 namočených do studené vody 
I 3 lžíce rostlinného oleje 
I 1 oloupaná a nakrájená cibule 
I 4 očištěné mrkve nakrájené nadrobno 
I 2 řapíky celeru nakrájené na plátky 
I 5 stroužků česneku nakrájených nadrobno 
I 1,5 l drůbežího vývaru nebo vývaru z uzeného masa 
I 400 g konzervovaných loupaných rajčat 
I 1 bobkový list 
I 1 lžička granulovaného česneku 
I 1 lžička italských bylinek 
 (oregano, bazalka, petrželka) 
I 2 hrsti nakrájeného uvařeného 
 uzeného masa nebo šunky
I několik listů zelí nebo kapusty 
 nakrájených na jemné proužky 
I sůl a čerstvě nadrcený černý pepř

1Slijte případnou vodu z namočených fazolí a na cedníku je propláchněte 
studenou vodou. Ve velkém silnostěnném hrnci rozehřejte olej a bez míchání 

na něm smažte cibuli, mrkev a celer asi 4 až 5 minut. Pak přidejte česnek a smaž-
te ještě půl minuty.

2Přidejte fazole, vývar, rajčata, bobkový list, granulovaný česnek, bylinky 
a pepř. Uveďte do varu, teplotu snižte a na mírném stupni částečně přikryté 

vařte 1,5 hodiny. Pak ochutnejte, a pokud nejsou fazole ještě úplně měkké, vařte 
ještě asi půl hodiny.

3Sundejte pokličku a do hrnce vsypte šunku (uzené) a zelí nebo kapustu. Vařte 
ještě asi 15 až 20 minut. Je-li třeba, osolte, vyndejte bobkový list a podávejte.
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Kuřecí hrachová
Sušený hrách (žlutý nebo zelený) se obvykle podává vyloupaný a rozpůlený. Kdysi patřil ke stálým 
zásobám každé kuchyně, dnes je spíš exotickou surovinou. V téhle lahodné polévce si ho musí zamilovat 
i ten, kdo školní hrachovku moc nemusel.

6 PORCÍ
PŘÍPRAVA: 1 HODINA

I 2–3 lžíce olivového oleje 
I 500 g kuřecích stehenních řízků nakrájených na kousky velikosti sousta 
I 2 řapíky celeru nakrájené na malé kostičky 
I 2 očištěné středně velké mrkve nakrájené na plátky 
I 1 cibule nakrájená na kostičky 
I 1 lžička čerstvého nakrájeného rozmarýnu nebo ½ lžičky sušeného 
I 200 g propláchnutého půleného sušeného zeleného hrachu 
I 2 l drůbežího vývaru 
I 3 oloupané velké brambory nakrájené na kostičky 
I 2 oloupané a prolisované stroužky česneku 
I čerstvé bylinky na ozdobu 
I sůl a čerstvě mletý pepř

1Olej rozehřejte ve velkém silnostěnném hrnci a osmažte v něm 
kousky masa, až trochu zezlátnou, trvá to přibližně 8 až 10 minut.

2Přidejte celer, mrkev, cibuli, rozmarýn, osolte a opepřete. Smaž-
te zhruba 5 minut, až začne cibule měknout.

3Přidejte hrách, zalijte vývarem a uveďte do varu. Teplotu sniž-
te a částečně přikryté vařte asi 20 minut nebo až hrách napůl 

změkne – při okrajích bude měkký, ve středu ještě ne.

4Přidejte brambory a dál vařte, až budou hrách i brambory měk-
ké, trvá to zhruba 10 minut. Podle chuti osolte, opepřete, vmí-

chejte česnek a posypte nakrájenými bylinkami.
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Luštěniny, dříve také luskoviny 
či hrachoviny, zahrnují celou řadu různě 
tvarovaných i barevných plodů, respektive 
semen. Jejich společným jmenovatelem je 
právě to, že dozrávají v luscích a některé 
z nich se dají – ve zcela čerstvém stavu – 
konzumovat i s nimi. Patří sem několik dru-
hů fazolí, hrachu, čočky, cizrna, ale také 
sója, a dokonce i arašídy a nově se dostává 
do popředí i lupina, označovaná za potravi-
nu budoucnosti. Botanicky bychom se do-
stali k čeledi bobovitých či motýlokvětých 
(všechny totiž nádherně kvetou dvoukřídlý-
mi, tedy motýla připomínajícími, květy). Vět-
šina luštěnin je u nás domovem a dříve také 
nebylo domácnosti, kde by na zimu nebyly 
uskladněny dostatečné zásoby fazolí či hra-
chu. Leckteré venkovské hospodářství mělo 
také svá luštěninová políčka nebo alespoň 
záhony. Po chatkách v osadách a zahrád-
kářských koloniích se dodnes běžně pnou 
pestrobarevné fazole nebo hrachy. 

Z pohledu odborného je největší před-
ností luštěnin jejich výživová hodnota, jsou 
totiž všechny vydatným zdrojem plnohod-
notných rostlinných bílkovin nahrazujících 
ve vegetariánské a veganské stravě bíl-
koviny z masa. S výjimkou sóji a arašídů 
neobsahují žádný tuk. Z pohledu domácího 
hospodaření je jejich hlavním plusem eko-
nomická výhodnost. Luštěniny se ohromně 
navářejí, oproti masu jsou výrazně levnější, 
mají dlouhou trvanlivost, dobře se skladují. 
I z pohledu kuchařského jsou výjimečné – 
můžete s nimi totiž doslova kouzlit. Polévky 
jsou pochopitelně grunt, ale ve vaření umějí 
luštěniny nahradit třeba mleté maso,  
využívají se do pomazánek a krémů, mohou 
nastavovat, nebo dokonce zastoupit dražší 
suroviny ve sladkých těstech a vymílá se 
z nich také mouka, která takřka donekoneč-
na rozšiřuje repertoár možného využití.  
Není snad světová kuchyně, která by nemě-
la nějakou tu specialitu založenou na luš-
těninách. A je-li u nás takovou klasikou 
třeba polévka hrachovka, v arabském světě 
jsou to karbanátky falafel či cizrnový krém 
hummus, v Indii bezpočet variant na téma 
luštěninové kaše dhal, ve Španělsku je cizr-
na běžnou přílohou, Karibik a Mexiko milují 
černé fazole a tak bychom mohli pokračo-
vat. Jsou i regiony či místa, kde se některé 
z luštěnin výjimečně daří, tak se například 
proslavila drobná zelenočerná čočka z fran-
couzského Puy či italského Casteluccia, ale 
známé jsou i španělské a také řecké křehké 
velké bílé fazole. V Indii se některé druhy 
čočky používají i jako koření, opražené 
a rozdrcené doplňují tamní už tak pestrou 
škálu kořenicích směsí. Obecně se luštěni-
ny skvěle doplňují s kořenovou zeleninou, 
z koření je to například běžný i římský kmín, 
z bylinek třeba majoránka a především opo-
míjená saturejka, zmírňující nadýmání.

Hrášková s kešu
Úžasná, naprosto luxusní kombinace chutí, vůní i textury – ten 
sáček s mraženým hráškem a hrstka dalších běžných surovin 
vůbec nemohly tušit, jak slavně skončí!

4 PORCE
PŘÍPRAVA: DO 30 MINUT

I 1 lžíce olivového oleje 
I 2–3 oloupané stroužky česneku
I 1 nakrájená středně velká cibule
I 1 hrst kešu ořechů
I 1 sáček mraženého zeleného hrášku (350 g)
 nebo 300 g vyloupaného čerstvého 
 zeleného hrášku 
I 1 l drůbežího vývaru nebo vody 
I mletý i čerstvě drcený černý pepř 
I chilli vločky  I  sůl 
I případně trocha (rostlinné) smetany na ozdobu

1V hrnci rozehřejte olej a smažte na něm 
stroužky česneku, až budou zlatohně-

dé. Přidejte cibuli, kešu ořechy a smažte 
ještě 2 až 3 minuty na středním stupni.

2Přidejte hrášek, mletý pepř a promí-
chávejte asi 2 minuty, vlijte vývar nebo 

vodu, osolte a vařte asi 8 minut, až hrášek 
změkne.

3Nechte trochu vychladnout, pak polév-
ku rozmixujte. Znovu ji uveďte do varu 

a pak stáhněte z plotýnky. 

4Před podáváním polévku poprašte 
drceným pepřem, chilli vločkami a pří-

padně ozdobte trochou smetany.
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1 Začněte přípravou marinády. 
Česnek oloupejte a prolisujte 

do misky. Koriandr nasekejte na-
hrubo. Promíchejte se zázvorem, 
sójovou omáčkou a medem. 

2 Vepřový bok rozložte do velké 
mělké mísy, osolte, opepřete, 

zalijte marinádou a nechte ale-
spoň 2 hodiny v chladu odpoči-
nout, ale klidně do druhého dne. 

3 Troubu předehřejte na 140 °C. 
Maso vyjměte a srolujte 

z kratší strany. Váleček svažte 
kuchyňským provázkem, vložte 
do pekáčku a zalijte marinádou. 
Pečte v předehřáté troubě od-
kryté 4–5 hodin. Pokud se šťáva 
příliš odpaří a zhoustne, podlijte 
maso trochou vody, aby se nepři-
pálilo. Přelévejte ho a občas ho 
obraťte. 

4 Upečené maso vyjměte, od-
straňte provázek a nakrájejte 

na 1cm plátky. Podávejte se 
salátem. 

Bůčková roláda asijských chutí
Bůček je základem nejen české, ale i vietnamské 
kuchyně. Zatímco my ho doplňujeme kysaným zelím 
a knedlíky, Vietnamci nedají dopustit na česnek, koriandr 
a zázvor, které mírní jeho tučnost a usnadňují trávení. 
Med a sójová omáčka zařídí příjemnou sladkost, tenké 
plátky masa jsou tak plné šťavnaté, nasládlé, pikantní 
chuti. Dojem lehkosti ještě podpoří zeleninový salát. 
Ideální spojení na celý rok. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: NAD 5 HODIN + 2 HODINY ODLEŽENÍ 

I  6 stroužků česneku  I  1 hrst lístků koriandru  I  1 lžíce strouhaného zázvoru
I  200 ml sójové omáčky  I  4 lžíce medu  I  1 kg vepřového boku bez kosti
I  sůl a čerstvě mletý pepř  I  zeleninový salát k podávání 

DŘÍVE SE ZABIJAČKY POŘÁDALY V ZIMĚ, PROTOŽE ZVÍŘE UŽ BYLO DOSTATEČNĚ VYKRMENÉ, ZÁSOBY 
SE TENČILY A CHLADNÉ POČASÍ UDRŽELO MASO ČERSTVÉ. PŘEDSTAVOVALY I VÍTANÝ DŮVOD 

K NÁVŠTĚVĚ SOUSEDŮ A MASO DODALO POTŘEBNOU ENERGII NA PŘEŽITÍ NÍZKÝCH TEPLOT. I KDYŽ 
TRADICE SOUSEDSKÝCH ZABIJAČEK MIZÍ, PROTOŽE MASO JEDNODUŠE KOUPÍTE V OBCHODĚ NEBO 

MASNĚ, DOBRÁ PEČÍNKA NEBO VOŇAVÉ ŠKVARKY STÁLE ČINÍ ZIMU SNESITELNĚJŠÍ. INSPIRUJTE SE 
NÁPADITÝMI RECEPTY JANY FLORENTÝNY ZATLOUKALOVÉ. 

M A S O

Zi mní  rados ti 
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Pastýřův koláč 
Jeden ze základních kamenů britské kuchyně, který si našel 
své příznivce po celém světě. Zapečené mleté maso dušené se 
zeleninou v husté omáčce pod bramborovou kaší představuje 
syté, hřejivé, voňavé jídlo, které vás potěší po návratu ze 
sjezdovky i při nedělním obědě. Původně se tedy podávalo 
začátkem týdne, aby se pod pokličku z bramborové kaše 
schoval zbytek nedělní pečeně. Můžete to zkusit a zbylé vepřové 
či hovězí nasekat nadrobno, vmíchat do zbylé omáčky a povařit 
s mrkví a hráškem nebo použijte mleté maso. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 1 HODINA

I  1 větší cibule  I  1 větší mrkev  I  1 lžíce olivového oleje  I  100 g mraženého hrášku
I  600 g mletého masa (jehněčího nebo hovězího)  I  2 zarovnané lžíce mouky
I  250 ml vývaru (nebo 50 ml červeného vína a 200 ml vody)
I  1 kg brambor  I  400 ml mléka  I  75 g másla  I  1 hrst hladkolisté petržele   I  sůl

1Cibuli a mrkev oloupejte a nakrájejte na kostičky. 
V hrnci rozehřejte olej a zprudka opékejte cibuli, 

mrkev a maso s půl lžičkou soli dozlatova. Hrudky 
masa rozmačkávejte vařečkou, případné přípečky 
na dně odškrábněte. Podlijte vývarem nebo vínem 
s vodou, vařte 5 minut, přisypte hrášek a ztlumte tep-
lotu na střední. Mouku vsypte rovnoměrně na maso 
přes cedník, a aniž byste mouku se směsí promíchali, 
zakryjte hrnec poklicí a nechte maso 20 minut dusit. 

2Mezitím oloupejte brambory a nakrájejte je 
na kostky. Uvařte je v mírně osolené vodě doměk-

ka. Slijte je a důkladně rozšťouchejte. Mléko ohřejte 
a nadvakrát ho přilijte k bramborám a metličkou vy-
míchejte hladkou kaši. Přidejte pokrájené máslo a dál 
míchejte metličkou. 

3Dusící se maso odkryjte a promíchejte. Pokud je 
omáčky příliš, zvyšte teplotu a odkryté nechte 

ještě chvíli pobublávat a odpařovat, konzistence by 
měla připomínat řidší boloňskou omáčku. Podle chuti 
osolte. 

4Troubu předehřejte na 220 °C a zapněte funkci gril, 
případně nechte jen horkovzduch na 200 °C. 

5Do koláčové nebo mělké zapékací kulaté formy 
rozetřete horké dušené maso a pokračujte vrstvou 

bramborové kaše. Lžící uhlaďte a vložte asi deset 
centimetrů pod rozehřátý gril. Zapékejte 10–12 minut, 
až povrch kaše zezlátne. Podávejte horké, posypané 
nadrobno nasekanou petrželkou. 
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1 Krůtí prso zbavte pří-
padných povrchových 

blan. Podélně, podle 
svalových vláken, ho ro-
zřízněte na hranolky širo-
ké i vysoké 4 cm a pak je 
překrájejte na kostky.  
Každý kus zabalte 
do plátku slaniny. Nemu-
síte ji upevňovat, udrží se 
na mase sama.

2Rozehřejte pánev 
na středně silném 

stupni a vložte do ní 
obalené masové kostky 
překrývajícími se kousky 
slaniny dospod. Opékejte 
nejméně 5 minut dozlato-
va. Obraťte a pokračujte 
dalších pět minut po dru-
hé straně.

3Přilijte smetanu, a jak-
mile se začne vařit, 

ztlumte teplotu a nechte ji 
5 minut zvolna pobublá-
vat, až lehce zhoustne. 

4Maso rozdělte na talíř, 
zalijte smetanovou 

omáčkou a podávejte 
s pečivem nebo špeclemi. 

Krůtí kostky 
ve slanině
Hledáte-li dietní maso, které 
všem chutná, sáhněte po krůtím 
prsu. A pak ho doplňte 
výraznějšími surovinami – 
bylinkami, kořením, smetanou 
nebo slaninou. Kostky masa 
obalené ve slanině vypadají 
nádherně, lákavě voní a určitě 
se z nich stane večírkový hit 
nebo záchrana rychlých teplých 
večeří. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

I  600 g krůtích prsou
I  100 g plátků slaniny
I  250 ml smetany ke šlehání 
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1 Cibule oloupejte a nakrájejte nadrobno. 
Česnek oloupejte a nakrájejte na tenké 

plátky. Játra očistěte od všech zbytků cév 
a tuku a pokrájejte na nudličky.

2Olej rozehřejte v pánvi a přidejte cibu-
li. Duste ji na mírném stupni zhruba  

5 minut doměkka, zesklovatí, ale ještě 
nezezlátne. Zasypte ji mletou paprikou 
a kmínem, přidejte protlak a česnek 
a krátce promíchejte.

3Do připraveného základu vmíchejte 
játra, zvyšte plamen a zprudka restuj-

te 2–3 minuty. Podlijte vínem a nezakryté 
duste sotva 10 minut do změknutí.

4Osolte a opepřete podle chuti a do-
laďte rozemnutou sušenou majo-

ránkou. Podávat můžete s dušenou rýží 
anebo kuskusovým salátem. 

Krůtí játra na víně
Vnitřnosti zažily v uplynulých sto letech hvězdné okamžiky 
i naprosté zatracení dietologů. Vnitřní orgány zdravého a rychle 
poraženého zvířete však nemohou být špatné a jejich občasná 
konzumace zajisté neuškodí. Naopak obohatí váš jídelníček, 
výživově i chuťově. Krůtí játra mají příjemnou konzistenci 
a jemnou chuť, kterou podpoří kyselinky ve víně a aromatické 
koření. Perfektní rychlá večeře nebo oběd. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

I  2 cibule  I  1 stroužek česneku  I  600 g krůtích, případně kachních nebo kuřecích jater
I  2 lžíce rostlinného oleje  I  1 zarovnaná lžička mleté papriky  I  špetka kmínu
I  2 lžíce rajského protlaku (70 g)  I  150 ml suchého červeného vína
I  ½ lžičky sušené majoránky  I  sůl a čerstvě mletý černý pepř
I  dušená rýže nebo kuskusový salát k podávání
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chrání ho před vysušením. 

Po uvaření ho můžete 
sníst nebo 
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1 Maso vložte do přiměřeně velkého hrnce tak, aby 
kolem něj nebylo moc místa. Zalijte ho vodou, aby 

bylo ponořené, a maso vyjměte – tím odměříte přesné 
množství potřebné vody. Osolte ji 1 lžičkou soli a při-
veďte k varu.

2 Maso vložte do vroucí vody a nechte 2 hodiny 
zvolna vařit na nízkém stupni. Prvních 30 minut 

sbírejte pěnu na hladině, jakmile se přestane objevo-
vat, přidejte pepř a bobkový list.

3Cibuli oloupejte, podélně ji rozkrojte a na řezné 
straně ji zprudka opečte v pánvi s tukem dotmava. 

Pomůže to barvě vývaru. Zbylou zeleninu očistěte, 
nakrájejte na větší kousky a společně s opečenou 
cibulí a petrželkou přidejte k masu. Zvolna vařte ještě 
další hodinu, vyvařenou vodu doplňujte studenou. 

4 Zkontrolujte maso, zda je dostatečně měkké – kou-
sek odkrojte. Měkké maso vyjměte, v opačném 

případě ho vařte dál až do změknutí, ověřujte měkkost 
každých 30 minut. 

5 Vývar z masa sceďte do nového hrnce, dávejte 
přitom pozor na nečistoty, které se usadily na dně 

hrnce. Vývar osolte, maso nakrájejte na plátky přes 
svalová vlákna a rozdělte do talířů. Zeleninu z výva-
ru můžete také nakrájet na menší kousky a přidat 
k masu. Maso i zeleninu v talířích zalijte scezeným vý-
varem. Pažitku nakrájejte nadrobno a posypte jí maso. 
Podávejte s kompletním příborem – lžící snězte polév-
ku a pomocí vidličky a nože nakrájejte maso. 

Vařené hovězí čili tafelspitz
Vařené maso je jeden z nejstarších způsobů úpravy, hned 
po pečení či rožnění. Vařením maso změkne, ale v chuti je poněkud 
mdlé. Zvýrazní ji koření, zelenina nebo příloha a omáčka při 
podávání. Na první pohled fádní jídlo proslavil císař František 
Josef I., který tafelspitz označil za své oblíbené a tím ho zařadil 
mezi klenoty rakouské kuchyně. Pravdou je, že pozvolným 
vařením získáte měkké maso i silný vývar, který skvěle poslouží 
jako vydatná polévka nebo základ omáčky. Z jednoho kusu masa 
tak můžete vytvořit až tři jídla! 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: NAD 3 HODINY 

I  1 kg hovězího masa na vaření (tabulová špička, případně květová špička s vnějším tukovým krytím)  
I    zhruba 2 lžičky soli  I  6 kuliček černého pepře   I  2 bobkové listy  I  1 cibule  
I   1 lžička sádla nebo rostlinného oleje  I  2 středně velké mrkve  I  ¼ bulvy celeru  
I   1 menší petržel   I   2 snítky hladkolisté petržele  I   5 snítek pažitky
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D o m a  v  k u c h y n i

Hovo r y  s  ř e zn íkem
JANA FLORENTÝNA ZATLOUKALOVÁ
Zkušená autorka kuchařek a populárního blogu Kuchařka pro dceru si uznání vysloužila podrobně popsanými 
recepty, ve kterých vysvětluje všechna případná úskalí tak, že se pod jejím vedením můžete bez obav pustit 
do složitých pokrmů a výsledek vždy sklidí potlesk. Ve stejném duchu se nese i kuchařka Hovory s řezníkem, 
ve které poutavě představuje svět masa a čtenáře krok za krokem učí, které maso se hodí k čemu a jak ho 
nejlépe upravit. Nabyté znalosti si můžete hned prakticky vyzkoušet v téměř 200 receptech. Druhé vydání má 
krásné nové fotky a hravou grafiku. 
www.kucharkaprodceru.cz

1 Sádlo rozkrájejte na 2cm kostky. Vsypte je do širokého kastrolu, podlijte 100 ml 
studené vody a zvolna zahřívejte. Občas promíchejte. Syrové sádlo se nejprve 

začne nafukovat, teprve pak pustí vlastní tuk. Kdybyste ho zahřívali nasucho bez 
vody, může se rychle připálit. 

2Jakmile se začne na dně objevovat vypékající se sádlo, zvyšte mírně teplotu. 
Čas od času míchejte, aby se sádlo nepřipálilo. 

3Tekuté sádlo slijte přes kovový cedník do připravené sklenice. V kastrolu však 
trochu sádla ponechte, aby se v něm škvarky dále škvařily a nezůstaly nasucho. 

Vyškvařte je dozlatova. 

4Sceďte a škvarky v cedníku obrácenou stranou lžíce důkladně vymačkejte. 
Ve chvíli, kdy je důkladně vymačkáte a zbavíte zbytků vnitřního rozpuštěného 

sádla, začnou se samy zpátky nafukovat.

5Teplé škvarky nasypte do misky a lehce poprašte solí. Jezte teplé nebo studené 
podle chuti. Sádlo nechte zchladnout a uložte ho do lednice. 

Sádlo a škvarky
Sádlo vzniká vyškvařením 
vepřového tuku. Čím je syrové 
sádlo vyšší, tím budou škvarky 
lepší. Poctivou tukovou vrstvou 
se chlubí přeštické prase nebo 
domácí pašík, občas na vysoké 
sádlo narazíte i u prasat z menších 
chovů, poptejte se u svého řezníka. 
Škvaření sádla nevoní úplně libě, 
proto ho raději rovnou zpracujte 
větší množství. Protože teplé 
škvarky potěší, ale na vaření 
a pečení využijete i ty studené 
a také sádlo, ať už do slaných 
pokrmů, nebo sladkých. Pořádná 
zásoba se rozhodně nezkazí. 

4 PORCE 
PŘÍPRAVA: NAD 1,5 HODINY 

I  1 kg vepřového syrového sádla  I  špetka soli
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Na téma vánoční cukroví byly popsány tisíce stran papíru. Jeho pestrost je takřka nekonečná zvlášť v srdci Evropy, 
kde naše země představují absolutní špičku co do variability a množství druhů. Nicméně jedním ze společných 
jmenovatelů drobného cukroví (dříve se mu říkávalo také čajové) je těsto, z něhož se pečou – obvykle to bývá 

některá z variací na tzv. těsto křehké. U nás se pak zvláštní pozornosti dostává těstu, jemuž jsme si zvykli říkat 
linecké. Někdy se dokonce používá jako označení křehkého těsta vůbec. V klasické podobě stojí na poměru

1 : 2 : 3 – jedna dávka platí pro cukr, dvě pro máslo a tři pro mouku (jde o poměr, takže odměřovat můžete i na hrnky – 
½, 1½). Na spojení a zjemnění konzistence se používá žloutek. Ale i tento základní poměr může být různě 

upravován. Zdá se, že linecké cukroví k nám opravdu přišlo z rakouského Lince, kde se z něj pečou takzvaná 
„očka“ (místo našeho jednoho otvoru se tu vykrajují dva až tři), ale jako označení těsta se tam výraz linecké 

nepoužívá. Jak v Rakousku, tak u nás se „linecké“ těsto různě obohacuje – mletými mandlemi, oříšky, kakaem, 
citronovou kůrou, kořením – ale i z toho základního můžete kromě klasiky vytvářet i nejrůznější varianty, 

které budou díky nádivkám či krémům chutnat pokaždé jinak.

Jed nou ra nou

Těsto 
můžete vyválet 

ozdobným válečkem, 
které do něj vtlačí různé 
ornamenty. Po vykrájení 
tvarů je můžete slepovat 

nebo jen zdobit. 

p r i ma tip

Věřte nebo ne, „linecké slepované“ si 
našlo cestu i do Francie. Peče se tam 
v podobě oválků, do horního se vykrajují 
dvě očka, říká se jim lunettes, tedy brýle, 
a v těstě je pro křehkost použito velké 
množství másla (220 g na 300 g mouky 
a 120 g cukru plus dva žloutky a citrono-
vá kůra). Spojují se různými zavařenina-
mi, třeba i borůvkovou, ale nejběžnější 
je jahodová nebo malinová. Ovšem jako 
typické vánoční cukroví ho tam nepouží-
vají, v cukrárnách je k mání po celý rok.

ZÁKLADNÍ TĚSTO (NA 40–50 KOUSKŮ)
I   240 g hladké mouky  I  160 g másla  I  80 g moučkového cukru  I  2 žloutky

1 Mouku s cukrem prosejte na pracovní plochu, přidejte máslo buď nakrájené 
na kousky, nebo je v mouce rozsekejte nožem. Promněte, až vznikne drobenka 

a přidejte žloutky. Rychle zpracujte.

2 Vzniklé těsto zabalte a nechte alespoň 1 hodinu 
odležet v chladu.

3 Troubu předehřejte na 180 °C, z těsta vyválejte plát, vykrájejte kolečka, hvězdy, 
srdíčka a oválky (v polovině těch, z nichž budete péct klasické linecké slepova-

né, vykrájejte „očka“), klaďte je na plech vyložený pečicím papírem, vložte do trouby 
a pečte, až lehce zezlátnou. 

4 Po upečení je spojujte některým z následujících krémů a ozdobte podle vlastní 
fantazie – polevou, ořechem, mandlí... 



Zavařenina na slepování  
klasických lineckých koláčků
Musí být zároveň sladká i pikantní, krásně rudočervená a výrazně vonící, 
proto je pro ni ideální kombinace rybízu a malin. Tahle směs se sice 
samozřejmě prodává hotová, ale není nic jednoduššího než si ji připravit 
doma – buď si na ni vzpomeňte příští rok v sezoně, nebo použijte 
zmražené ovoce. Uvádíme rychlou přípravu, výsledek je ale vynikající.

I   700 g rybízu  I  500 g malin  I  1 balíček želírovacího cukru 2 : 1

1 Opláchnuté a přebrané ovoce bez stopek rozmixujte. Směs dejte do hrn-
ce a důkladně vmíchejte želírovací cukr. Za občasného promíchávání 

uveďte do varu, pak míchejte dál a vařte ještě 7 až 10 minut.

2 Připravte si sterilizované skleničky. Zavařeninu nechte asi 2 minuty stát, 
děrovanou naběračkou z ní seberte pěnu a pak ji propasírujte přes jemný 

cedník, abyste ji zbavili zrníček. Ihned plňte do připravených sklenic a za-
víčkujte. Nechte pozvolna vychladnout, nejlépe zabalené do teplé látky, pak 
uložte na chladné tmavé místo.

Ořechový krém
I  100 g změklého másla  I  100 g moučkového cukru
I  100 g jemně umletých vlašských ořechů  I  2 lžíce rumu
Máslo utřete s cukrem a vmíchejte ostatní přísa-
dy. Krémem spojujte upečené tvary.

Čokoládový krém
I  100 g kvalitní hořké čokolády  I  70 g moučkového cukru
I  125 ml smetany ke šlehání  I  2 žloutky  I  1 lžíce rumu
Nalámanou čokoládu s cukrem a smetanou 
nechte pomalu rozehřát v malém kastrůlku. Sun-
dejte z plotny, nechte trochu vychladnout a vmí-
chejte žloutky a rum. Spojujte upečené tvary.

Žloutkový krém
I  150 g másla  I  100 g moučkového cukru  I  2 žloutky
I  1 lžíce rumu
Změklé máslo utřete s cukrem a vmíchejte zbylé 
přísady. Krémem spojujte upečené tvary.

Medové košíčky
I  1 dávka základního těsta  I  1 lžíce medu
I  100 g opražených mandlových lupínků
I  3 lžíce přírodního krupicového cukru

1 Troubu předehřejte na 180 °C. Odebírejte 
kousky těsta, vmáčkněte je do malých ko-

šíčků, postavte je na plech, vložte do trouby 
a pečte, až košíčky zezlátnou a zpevní.

2 Mandle smíchejte s medem a cukrem a pak 
jimi naplňte upečené košíčky.

S v á t e č n í  s e z o n a
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Nezapomínejte, 
že i li neckému pečivu 

prospěje rozležení, nepečte ho tedy 
až na poslední chvíli. Ke změknutí těsta 

přispěje jak zavařenina, tak krémy a také poprášení 
moučkovým cukrem. Cukroví ukládejte do papírových 
krabic vyložených kuchyňským papírem nebo ubrousky 

a ponechte na chladném místě, k rozležení postačí 
zhruba týden. A cukroví, které nespotřebujete (i když 
o tom pochybujeme), rozdrťte nebo rozemelte, drobečky 

uchovejte v chladu nebo v plastových sáčcích 
zmrazte. Hodí se jako základ na cheesecake, 
do různých pohárů, drobenek, jako posypka 

i přídavek do jednoduchých těst.

p r i ma  t i p
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VÁNOČNÍ SVÁTKY BÝVAJÍ OBDOBÍM HOJNOSTI, ALE TO NEZNAMENÁ, ŽE MUSEJÍ SKONČIT
ŽLUČNÍKOVÝM ZÁCHVATEM NEBO NÁKUPEM OBLEČENÍ O VELIKOST VĚTŠÍ. NEPŘEJÍDEJTE SE, ALE 

OCHUTNÁVEJTE, VYBÍREJTE SI KVALITNÍ SUROVINY S MINIMEM PŘIDANÝCH LÁTEK, A CO ZVLÁDNETE, 
PŘIPRAVTE SAMI DOMA. UŽIJTE SI RODINNÉ VAŘENÍ A PEČENÍ A NÁSLEDNOU HOSTINU,

PO KTERÉ ZŮSTANE JEN PŘÍJEMNÝ POCIT. 

Zdravěj š í  Vánoc e
jsou i  chutněj š í 
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K
arolína Fourová je inženýrka chemie. 
Vystudovala obor výživy a kvality 
potravin a rozhodla se, že bude uži-

tečnější, když lidem ukáže, co skutečně jedí 
a co by jíst mohli, aby se udrželi fit a záro-
veň si pochutnali. Své znalosti a praktické 
zkušenosti shrnula v knize Nejez blbě. Na-
jdete v ní nejen informace o složení potravin 
a jejich úpravě, ale i lákavé recepty, které 
skvěle chutnají. Pár jich můžete vyzkoušet 
na následujících stranách. Projděte se s Ka-
rolínou po obchodě a zjistěte, jak číst obaly, 
abyste si do košíku dali nejen to dobré, ale 
i to zdravé. 

Olej na smažení
Ne každý olej se hodí stejně do salátu 
i na pánvičku. O tom, zda konkrétní tuk 
vydrží i vyšší teploty, rozhoduje bod zakou-
ření. Udává teplotu, při které se tuk stává 
nestabilním, začíná se přepalovat a opravdu 
se z něj zvedá dým. Výběr vhodného tuku 
nepodceňujte. Látky, které při přepalování 
tuků vznikají, nemají negativní vliv pouze 
na výslednou chuť pokrmu, ale jsou i zdraví 
škodlivé. Na smažení vánočního kapra nebo 
řízků je potřeba vybírat tuky, které přečkají 
teploty převyšující 200 °C. Sáhněte proto 
ideálně po řepkovém oleji, a pokud si chce-
te trochu dopřát, přidejte k němu trochu ghí. 
Jedná se o čistý mléčný tuk zbavený vody 
a bílkovin. Je proto stabilní i při vysokých 
teplotách, nepřepaluje se a nezhořkne.

Jak skladovat ryby
Rybí maso je velice náchylné na skladování 
a kazí se opravdu rychle, proto dbejte na to, 
abyste nenechávali koupené filety ležet 
nevybalené v tašce a abyste je spotřebovali 
ideálně do druhého dne od nákupu. Pokud 
už předem víte, že by ryba ležela v lednici 
déle, raději ji očistěte a dejte do mrazáku. 
Očištěné filety tučných ryb můžete skla-
dovat v mrazáku přibližně tři měsíce. I při 

nízké teplotě totiž dochází k nežádoucí 
oxidaci a žluknutí tuků. Na kaprovi, který 
leží v mrazáku od Vánoc, si už v červenci 
nepochutnáte.

Kvalitní majonéza
Na bramborový salát nemusíte nutně vyrá-
bět domácí majonézu. Stačí pozorně číst 
složení použitých olejů a podíl žloutků. Sa-
hejte po takové, která je vyrobena z řepko-
vého, případně slunečnicového oleje a v níž 
je obsah žloutků co nejvyšší. Kupovaná 
majonéza musí obsahovat minimálně 2 % 
žloutků, na trhu ale najdete výrobky s obsa-
hem žloutků až 8 %. 

Nejlepší cukr
Třtinový cukr dodá cukroví jemně karame-
lovou chuť a vůni. Vnímat ho 
jako zdravější náhradu 
cukru je ovšem 
liché. Ať už se 
jedná o cukr 
bílý, třtinový, 
nebo někte-
rý z popu-
lárních si-
rupů, jejich 
chemické 
složení je 
praktic-
ky stejné. 
Obsah 
minerálních 
látek ve zdánlivě 
zdravějších sladi-
dlech je minimální. Ne-
obsahují nic, co byste nenašli 
v jiných, mnohem vhodnějších potravinách, 
a od bílého cukru se neliší ani energetic-
kou hodnotou. Vánoční cukroví rozhodně 
nebude zdravější ani méně kalorické proto, 
že jste ho osladili datlovým nebo agávovým 
sirupem.

Vanilkový cukr, který voní
Vanilinový cukr není totéž, co cukr vanil-
kový. A to i přesto, že je jeho cena lákavá 
a české hospodyňky se dlouhá léta domní-
valy, že to je ta jediná a skutečná vanilka. 
Jedná se ovšem o synteticky vyrobené aro-
ma vanilin, které se od toho vanilinu, který 
naleznete uvnitř vanilkových tobolek, přece 
jen trochu liší. Na přírodní vanilin je navázá-
na celá řada dalších organických sloučenin, 
nejedná se o jednu jedinou látku jako v pří-
padě vanilinu syntetického. Pravá vanilka 
proto vyniká nezaměnitelnou chutí i vůní se 
sladkými tóny.
Toužíte-li po vanilkovém cukru, který navíc 
v těstě zanechává typické černé tečky, mu-
síte zapátrat v obchodě po výrobku, v jehož 
složení najdete pravou vanilku nebo si vy-

robit svůj vlastní. Pokud zvolíte druhou 
variantu, získáte cukr s tak silnou 

vanilkovou chutí, že do těsta 
bude jedna lžíce stačit. A roz-

díl oproti chudému příbuz-
nému s umělým vanilinem 
rozhodně poznáte.

K VA L I T N Í  S U R O V I N Y

Domácí 
vanilkový 

cukr
I  1 vanilkový lusk

I  350 g třtinového cukru

1 Z vanilkového lusku odkrojte konce a rozkrájejte 
ho na 1–2 cm velké kousky. Vložte je spolu 

s cukrem do výkonného mixéru či blenderu 
a rozmixujte na jemný cukr. 

2 Skladujte v dobře uzavřené sklenici,  
aby k cukru nemohl vzduch a vlhkost.  

Vydrží tak i několik měsíců.



 FRESH 91

T e ď  va ř í  c h e f

Pravý vanilkový extrakt
Při nákupu vanilkové esence se už spálil 
nejeden kuchař. Jednotlivé výrobky se neliší 
pouze cenou, ale také složením. Lahvičky 
s nápisem „vanilkový extrakt“, které shlíží 
z polic regálů v supermarketu a jejichž cena 
se nepřehoupne přes stokorunu, s pravým 
vanilkovým extraktem nelze srovnat. Často 
se jedná o vodu s cukrem a vanilinovým 
aroma, případně s podílem vanilkového 
extraktu. Nikde neucítíte více „syntetiky“, 
v některých případech ještě s trochou 
umělého máslového aroma, než právě tady. 
Použijete-li levné vanilkové aroma na vanil-
kové rohlíčky, budete minimálně zklamaní. 
Přitom vyrobit domácí extrakt zabere 
několik minut. Zatímco za 50 ml pravého 
vanilkového extraktu zaplatíte až něko-
lik set korun, připravíte-li si 
extrakt domácí, 500 ml 
vás vyjde přibližně 
na sedm stovek. 
Levné to není, 
ale extrakt 
vám vydrží 
opravdu 
dlouho. 
A v krásné 
lahvič-
ce sklidí 
úspěch 
i jako vlast-
noručně vy-
robený vánoční 
dárek.

Není máslo jako máslo
Pravé máslo poznáte podle podílu tuku. 
Ten by měl představovat minimálně 82 %. 
Jak je ale možné, že některé máslo je tvrdé 
jako cihla ještě hodinu po vyjmutí z lednice 
a některé se už po chvíli roztéká? Není to 
tím, že by výrobci máslo šidili. České más-
lo je vyráběno unikátní technologií – a to 
stloukáním sladké smetany. Naproti tomu 

másla produkovaná jinými zeměmi se vy-
rábí technologií NIZO. V tomto procesu se 
ke smetaně přidávají ještě bakterie mléčné-
ho kvašení. Máslo má jemně nakyslou chuť 
a vůni a po vyjmutí z chladničky je měkké 
během pár minut. Ačkoliv se dovážené 
„NIZO“ máslo může před Vánoci blýsknout 
pěknou akční cenou, při pečení cukroví vám 
způsobí perné chvilky. Aby se vám těsto při 
vykrajování neroztékalo, nelepilo a vydrže-
lo studené, sahejte po másle vyrobeném 
v České republice.

Skutečně čokoládová poleva 
Poleva je strašákem i ostřílených hospo-
dyněk a nezřídkakdy letí do koše. Proto 
se mnoho z nich uchýlilo ke kupovaným 
průmyslově vyráběným polevám, kde je 
riziko nezdaru mnohem menší. Tyto polevy 
jsou tvořeny především palmovým tukem 
a podíl kakaa je v nich minimální, což se 
odrazí i na chuti. Polevu připravte z kvalitní 
čokolády. Budete-li zahřívat čokoládu po-
malu nad vodní párou v masivní keramické 
misce nebo kastrůlku se silným dnem, 
čokoláda se nesrazí. U hořké čokolády si 
všímejte procentuálního podílu kakaové 
sušiny, který by měl představovat minimál-
ně 35 %. U mléčné sledujte podíl kakaové 
sušiny, který by měl být minimálně 25 %, ale 
také obsah mléčné sušiny. Když mléčná čo-
koláda, tak s alespoň 14 % mléčné sušiny. 
Máte-li možnost, sáhněte po tmavé mléčné 
čokoládě s alespoň 35 % kakaa, bude mít 
plnější chuť.

Neje z  blbě
KAROLÍNA FOUROVÁ
Výživa člověka se stala jedním z nejkontroverznějších 
témat poslední doby. Díky internetu a sociálním sítím, 
kde má možnost sdílet kdokoliv cokoliv, a to hned, 
se výživové mýty šíří rychlostí blesku. Orientovat se 
v džungli protichůdných doporučení je složité a poznat 
pravdu ještě složitější. Výživa přitom zásadním způso-
bem ovlivňuje náš život i naši budoucnost. Výživová 
specialistka Karolína 
Fourová se proto roz-
hodla srozumitelně se-
psat základní principy 
stravování. Ve své knize 
představuje jednotlivé 
složky výživy a jejich 
úkol v lidském orga-
nismu. Naučí vás číst 
správně obaly potravin 
a vybírat si ty prospěš-
né. Přidává i svých  
40 oblíbených receptů, 
ve kterých si získané 
znalosti rovnou ověříte. 
www.karolinafour.cz

Domácí 
vanilkový 

extrakt
I  500 ml vodky

I  6–7 vanilkových lusků

Vanilkové lusky podélně rozřízněte a přidejte je 
do lahve s vodkou. Důkladně protřepejte a nechte 
na temném místě alespoň 4, ale nejlépe 6 týdnů 

macerovat. Občas extrakt protřepejte.

TIP: 
Vanilkové lusky bez 

semínek, které jste použili 
na pečení, nevyhazujte. 

Přidejte je do lahve  
s extraktem, kde udělají 

ještě spoustu 
parády.
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1Troubu předehřejte na 160 °C.  
Plech vyložte pečicím papírem. 

2Oříšky a mandle nasekejte nahrubo 
nebo na poloviny. Promíchejte v míse 

s vločkami, semínky, mákem, nasekanými 
bylinkami, solí a pepřem. 

3V hrníčku prošlehejte olej s javorovým 
sirupem, přelijte přes ořechovo-vločko-

vou směs a důkladně promíchejte. 

4Granolu rozprostřete na připravený 
plech a pečte v předehřáté troubě zhru-

ba 20 minut, až ořechy a vločky zezlátnou. 
Občas promíchejte, ať se granola nespálí. 

Salátová granola
Granola nemusí být jen sladká, zalitá mlékem či jogurtem k snídani. 
Z vloček, semínek a oříšků vznikne i nevšední slaná posypka, která 
báječně ozvláštní salát, polévku, chléb s pomazánkou, těstoviny, dip 
nebo třeba vařenou čočku. 

4–8 PORCÍ (400 G)
PŘÍPRAVA: 30 MINUT 

I 115 g lískových oříšků  
I   60 g mandlí  
I   90 g ovesných vloček  
I   50 g dýňových semínek  
I   50 g slunečnicových semínek  
I   3 lžíce celého máku 
I 1 lžička sušeného nebo 1 lžíce čerstvého rozmarýnu 
I 1 lžička sušeného nebo 1 lžíce čerstvého tymiánu  
I   ¾ lžičky soli  I  čerstvě mletý pepř  
I   3 lžíce olivového oleje  I  1 lžíce javorového sirupu
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Malinové kuličky z ovesných vloček 
Ovesné vločky jsou na severu tak populární, že si 
vydobyly místo i ve vánočním cukroví. V Norsku se 
těmto nepečeným kuličkám říká havregrynskugler, 
ve Švédsku a Dánsku chokladbollar. Tradičně se 
vločky míchají s čokoládou a obalují se v kokosu, ale 
verze s malinovým džemem a silnou kávou je úžasně 
překvapivá. 

70 KOUSKŮ
PŘÍPRAVA: 1 HODINA + ODLEŽENÍ 
    
I 400 g jemných ovesných vloček  I  240 g změklého másla  I  4 lžíce silné černé kávy  
I   120 g jemně mletého třtinového cukru  I  4 vrchovaté lžíce kakaa holandského typu 
I 2 vrchovaté lžíce malinového džemu bez semínek  I  50 g lyofilizovaných malin
I   pár kapek vanilkového extraktu nebo dřeň z 1 vanilkového lusku 

1Vločky, máslo, cukr, kakao, kávu, ma-
linový džem a vanilku smíchejte 

v míse a vypracujte kompaktní hmo-
tu. Zakryjte ji potravinářskou fólií 
a uložte na 30–60 minut do ledni-
ce, zpevní a nebude se tolik lepit. 

2Z odpočinuté hmoty  
tvarujte kuličky o průměru 

zhruba 2 cm. 

3Lyofilizované maliny podrťte 
nebo rozmixujte nahrubo. 

Kakaové kuličky v nich obalte. 
Skladujte je ve vzduchotěsné krabici 
v chladu a suchu. 

Lyo filizace 
neboli sušení mrazem 

bylo objeveno francouzskými 
vědci na počátku 20. století. 

Dochází při ní k rychlému zmrazení 
potraviny a následnému odpaření 
vody. Potravina si tak zachová 

chuť, vůni, vitaminy 
i minerální látky. 

p r i ma  t i p
Ovesná kaše s horkým ovocem
Začít den teplou snídaní je obzvlášť v zimě velmi 
příjemné. Kaše z ovesných vloček vás na dlouho 
zasytí a díky své přirozené sladkosti i ukojí 
mlsnou. Navíc mlsáte zdravě, zvlášť když kaši 
doplníte ovocem, oříšky nebo semínky. Granola 
kaši ozdobí a zároveň jí dodá křupavost. Občas se 
ozývají hlasy, že vločky vařené v mléce se špatně 
tráví, ale důvodem bývá spíš nesnášenlivost 
mléka než tato kombinace. Ta je totiž výživově 
mnohem hodnotnější, obsahuje komplexní 
sacharidy, bílkoviny, vápník a vlákninu. 

1 PORCE
PŘÍPRAVA: 15 MINUT 

I 100 g směsi mražených ostružin, višní a černého rybízu  I  50 ml vody 
I   4 lžíce celých nebo jemných ovesných vloček  I  200 ml polotučného mléka  
I malá špetka soli  I  1 lžička ořechového másla  I  1 lžíce domácí granoly

1V rendlíku povařte ovoce s vodou, aby se ohřálo, ale 
nerozvařilo. Odstavte a zakryjte pokličkou, aby ovoce 

nevychladlo. 

2Vločky vsypte do kastrůlku, zalijte mlékem a lehce osol-
te. Za občasného míchání přiveďte k varu, snižte teplotu 

a povařte 1–2 minuty do zhoustnutí. 

3Kaši dejte do misky a podávejte s rozvařeným ovocem,  
ořechovým máslem a granolou. 

Kaši 
zjemněte lžící 

bílého jogur tu, vmíchejte 
do ní tvaroh nebo ji 

připravte s rostlinným mlékem. 
Zkoušet můžete také různé 

druhy vloček. 

p r i m a  t i p
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1Troubu předehřejte na 180 °C, plech vyložte pečicím pa-
pírem. Mrkve rozkrojte podélně, květák rozdělte na menší 

růžičky, zelí nakrájejte na proužky. Rozprostřete je na připra-
vený plech, lehce zakápněte olivovým olejem a pečte dozla-
tova, trvá to zhruba 30 minut. 

2Vývar ohřejte. Bulgur propláchněte, vsypte ho do vroucí-
ho vývaru, ztlumte teplotu a vařte akorát na skus, trvá to 

zhruba 10–15 minut. Bulgur sceďte a rozdělte ho na talíře. 

3K bulguru přidejte pečenou zeleninu a navrch rozdrobte 
čerstvou brynzu. Zakápněte olivovým olejem a dochuťte 

solí a pepřem. 

Brynza 
je fermentovaný sýr 

s obrovským množstvím bakterií 
mléčného kvašení (v 1 g sýra jich je až 

několik bilionů). Je proto bohatým zdrojem 
probiotických bakterií, prospěšných trávicímu 
traktu. Jak poznat tu kvalitní? Podmínky 

složení brynzy zatím v české legi slativě 
zaneseny nejsou. Na Slovensku musí brynza 

obsahovat minimálně 50 % ovčího 
mléka, což byste měli nalézt 

na obalu. 

pri
ma

 ti
p

Bulgur s pečenou zimní zeleninou a brynzou
Až se vám samým pečením cukroví bude lepit jazyk na patro a zatoužíte 
po něčem slaném, upečte v troubě zeleninu, připravte k ní bulgur a dochuťte 
brynzou. Její smetanová, lehce pikantní chuť se k tomuto hřejivému 
zeleninovému pokrmu báječně hodí.

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 45 MINUT 

I 8 malých mrkví 
I ½ menšího květáku 
I ¼ hlávky červeného zelí
I 3 lžíce extra panenského olivového oleje  
I 600 ml zeleninového vývaru 
I 240 g bulguru
I 125 g brynzy 
I sůl a čerstvě mletý pepř 
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Koprovka se ztraceným vejcem 
Koprovku buď lidé milují, nebo nesnášejí. Pokud patříte do druhé skupiny, možná jste ještě nejedli žádnou 
dobrou. Poctivá koprová omáčka se vaří ze zeleninového vývaru, do kterého se přidá smetana, kopr a ocet. 
A pokud si k ní připravíte drobné brambůrky grenaille a ztracené vejce, jehož žloutek se po rozkrojení smíchá 
se sametově hebkou omáčkou a mírně ji osladí, nejspíš si koprovku zamilujete.

1Vývar ohřejte. Troubu předehřejte  
na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem. 

2Brambory omyjte, velké kusy pokrájejte 
na čtvrtky, brambůrky grenaille ponechte  

v celku, zakápněte je olejem a pečte v rozehřáté 
troubě dozlatova a doměkka, trvá to zhruba  
30 minut. 

3Ve velkém hrnci rozehřejte na středním  
stupni máslo, vmíchejte cukr, ocet a mouku, 

až mouka zpění a vznikne jíška. 

4Do jíšky přilévejte po troškách horký vývar. 
Vlijte jednu naběračku vývaru a metlou ve-

šlehejte do mouky, až vytvoříte jemné krémové 
velouté. Stejně pokračujte se zbylým vývarem.

5Kopr omyjte a otrhejte větší část listů do mis-
ky, použijete je na ozdobení na závěr. Zbylou 

nať dejte do hrnce, přiklopte a nechte omáčku 
mírně probublávat přibližně 20 minut. 

6Do rendlíku vlijte vodu do výšky 10 cm,  
promíchejte ji s octem a přiveďte k varu. 

Vejce rozklepněte do malé mističky nebo šálku. 
Jakmile voda vře mírným varem, udělejte 
obráceným koncem vařečky uprostřed vír a opa-
trně do něj vlijte vejce. Nechte vařit 3 minuty,  
vyjměte děrovanou naběračkou a vložte do  
misky se studenou vodou. Stejným způsobem 
uvařte i zbylá vejce. 

7Z omáčky vyjměte koprovou nať. Do hrnku 
odeberte 2 naběračky omáčky, vmíchejte 

do ní smetanu ke šlehání a vlijte ji zpět do hrnce. 
Míchejte a omáčku jen lehce prohřejte. Nevařte 
ji, aby se nesrazila. 

8Do hlubokého talíře dejte pečené brambory, 
vlijte omáčku a položte zastřené vejce. Po-

sypte koprem. 

4 PORCE
PŘÍPRAVA: 1 HODINA

OMÁČKA
I 500 ml zeleninového vývaru 
I 60 g másla 
I 1 lžička krupicového cukru 
I 1 lžíce octa 
I 2 vrchovaté lžíce hladké mouky 
I 1 svazek čerstvého kopru 
I 200 ml smetany ke šlehání 
K PODÁVÁNÍ 
I 600 g brambor (grenaille) 
I 1 lžíce olivového oleje 
I 1 lžíce octa 
I 4 vejce
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Nové přírůstky do knihovny
Cesta z těsta
PETRA BURIANOVÁ 
Vítězka soutěže Peče celé Česko 
se samozřejmě ponořila do sladké 
poloviny tradiční české kuchyně. Lokální 
suroviny a sezonnost jsou pro Petru 
základem veškerého kuchařského umu – 
a tak nahlédněte do její kuchyně a nechte 
se zlákat jedinečnými recepty vycházející-
mi z přirozeného koloběhu české přírody! 

Jednotlivé kapitoly sledují střídání ročních období a doplňují je 
ukázky tradičních řemesel.

Koláče Chez Lucie
LUCIE DVOŘÁKOVÁ 
Známá foodblogerka s vášní 
pro pečení opět nastavuje laťku. 
Pečlivé, promyšlené a mnohokrát od-
zkoušené recepty se snadno následu-
jí, provedou vás případnými úskalími 
a zbaví vás obav i z těch komplikova-
nějších kousků, a to i když jste v pečení 
úplní začátečníci. Bez problémů tak zvlád-

nete jak jednoduché ovocné koláče, tak třeba kynuté frgály. 
Inspirací budou i krásné fotky, Lucie vás kromě základů naučí 
i efektní úpravu dezertů.

Jak jíme 
zdravě v zimě 

Oblíbené průvodce zdra-
vým jídlem doplňuje nejno-

vější zimní díl s téměř stovkou 
sezonních receptů. Ve třech 

kapitolách – Snídaně, Hlavní 
jídla a Kvašení a fermentace – 
najdete také celou řadu tipů a návodů směřujících k hlav-
nímu cíli, tedy rozumnému stravování. Vyvážený jídelníček 
s jejich pomocí sestavíte hravě, a navíc objevíte celou řadu 
nových postupů, chutí a zajímavých kombinací. A vešla se 
sem také česká tradiční jídla v moderní, odlehčené úpravě.

Famózní!
MIRKA VAN GILS SLAVÍKOVÁ 
Světoběžnice a renomovaná cuk-
rářská umělkyně, která se nenechává 
svazovat úzkoprsými pravidly, tentokrát – 
a s elánem sobě vlastním – zacílila spíš 
na tradici. Těšte se tedy třeba na plzeň-
ské buchty, makovec, kynutou bábovku, 
ale i sacher, croissanty nebo třeba 
na žemlovku. Mirka říká, že se na tuhle 

knihu vlastně chystala celý život, a to je na 60 vymazlených 
receptech, rozdělených do 9 kapitol, opravdu vidět!

Jak vaří šéfkuchaři
STUART FARRIMOND 
Náhled doslova pod pokličku vysvětluje 
podtitulek Všechno, co jste kdy chtěli vědět 
o vaření. Formou odpovědí na 160 otázek tu 
najdete základní postupy, neprůstřelné metody, 
ale i spousta triků a technik, díky nimž se vyva-
rujete chyb a zbytečné námahy. Jsou vytvořeny 
s pomocí vědeckých výzkumů, ovšem převe-

dených do srozumitelné řeči. Nezbytná příručka pro každého, kdo 
chce přijít věcem na kloub, přitom se ještě pobavit a také rozvíjet 
své vlastní tvůrčí schopnosti.

Vše sladké
IVETA FABEŠOVÁ 

Krásné dílko ze šikovných rukou 
jedné z nejznámějších a nejtalento-

vanějších profesionálních cukrářek se 
nepochybně zařadí ke klasice. Opravdu 

tu najdete prakticky vše, co uspokojí chuť 
na sladké, z poctivých surovin a v dokonalém provedení. 

Věnečky, sušenky, rolády, madlenky, bábovky, krémy, koláče, 
ale třeba i želé nebo karamelky pro děti. Krásnou knížku završují 

luxusní dorty a provázejí ji i střípky z Ivetina života a cesty (ne 
vždy sladké) za jejím snem. PŘ
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Moderní mexická kuchařka
FELIPE FUENTES CRUZ & BEN FORDHAM 
Podtitulek Autentické recepty na burritos, tacos, 
salsy a další říká v podstatě vše. Jedna z nejoblíbe-
nějších světových kuchyní z oblasti Střední Ameriky si 
dávno vydobyla své místo i ve středu Evropy, ale ruku 
na srdce – známe ji skutečně tak dobře? Podle téhle 
krásné knížky ovšem zvládnete neuvěřitelně bohatou 

a chuťově pestrou mexickou kuchyni se stejným elánem, jako by se 
vám za okny prostíral Mexický záliv a pod nimi vyhrávali mariachi.

 

Zdravě jíst  
* Veganská * Bez pšenice 
* Bez cukru 
* Bez tropických plodin
LENKA ŠPAČEK
Proponentka zdravé bezmasé stravy a míst-
ních surovin přináší sedmdesátku receptů se 

sympatickým důrazem nejen na rostlinné pokrmy, ale i na eko-
logická a morální hlediska. To vše bez chuťových kompromisů, 
takže své si najdou nejen vegetariáni a vegani, ale i ti, kdo jsou 
vstřícní novým chutím a otevření způsobu stravování šetrnému 
k okolí i celé planetě.



S  pivem, v  pivu, u piva… u nás si 
vychutnáte pivo jak se patří, a to 
opravdu všemi smysly! Pivovar Zlatá 
kráva v Nepomuku otevírá nový Pivní 
hotel s puncem naprosto jedinečného 
konceptu ubytování. Národ pivařů 
si tak bude moci poprvé v České 
republice dopřát konzumaci piva přímo 
v  pohodlí hotelových pokojů, které  
jsou opatřeny svou vlastní pípou. 

Hotel zasvěcený pivu vychází z jedinečného zázemí samotného 
pivovaru Zlatá kráva. Ten dal prostor vzniku nejen novému modernímu 
ubytování, ale i kvalitním pivním lázním stvořeným k  relaxaci  
a odpočinku v  pivní koupeli s  - jak jinak než - vlastním výčepem! 
K Pivnímu hotelu náleží v neposlední řadě také wellness s  vlastním 
barem, pivovarská stodola vhodná k pořádání akcí nejrůznějšího 
typu, šalanda s  výhledem na pivní varny… a ta pípa na pokoji?!  
Ráj. Prostě ráj.

Pivní hotel poprvé  
v Čechách – pípa  

na každém pokoji!
 
Pivo přímo  
z postele

 Pouhé sny se stávají skutečností, což takhle  
načepovat si pivo kdykoli na něj přijde chuť?

 
Farmářské  
interiéry pokojů

 ZLATÁ KRÁVA - PIVNÍ HOTEL -  Nám. Augustina Němejce 416, Nepomuk, web: PIVNIHOTEL.CZ  FB /  IG: @PIVNIHOTEL

 
Načepuj,  
vychutnej…

VÁNOČNÍ POUKAZ!
Prvních 300 voucherů 

                   2 990Kč  za 2 490Kč!

Na své si přijde opravdu každý.
Pivní hotel je nejen odměnou pro věrné fanoušky našeho piva, ale 
i pro ty, co chtějí zrelaxovat, objevovat, ochutnat pivní speciály 
či vyzrálé hovězí maso z  vlastní farmy, zabavit své ratolesti  
na dětském hřišti… a taky pro všechny Krávy a Bejky,  
co chtějí zažít úplně novou – pivní! - dimenzi.

Ubytování  
inspirované pivem

Pivní lázně  

a wellness

Obdarujte sebe nebo své blízké netypickým zážitkem  
v novém Pivním hotelu!

VOUCHER zakoupíte na nasevouchery.cz

1 noc ve dvoulůžkovém pokoji vč. snídaně a vstupu do wellness
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1 Troubu předehřejte 
na 180 °C. Na korpus 

prosejte mouku s kakaem. 
V míse prošlehejte vejce 
se 100 g cukru, až zpění. 
Do směsi vmíchejte mouku 
s kakaem. Přesuňte ji do vy-
mazané a vysypané dortové 
formy, vložte do trouby 
a pečte asi 30 minut, až 
bude těsto pružné na dotek.

2 Třešně či višně mezi-
tím uvařte s asi třemi 

nebo čtyřmi lžícemi vody 
a zbylým krupicovým cuk-
rem, vařte asi 15 minut. 
Třešně vyndejte děrovanou 
naběračkou do mísy a šťávu 
svařte na vysokém stupni, 
až zhoustne, pak ji nalijte 
na třešně.

3 Smetanu ušlehejte 
s moučkovým cukrem 

a pálenkou na tužší  
šlehačku.

4 Vychladlý korpus podél-
ně rozkrojte na tři části. 

Na každý rozetřete třešňový 
rozvar a šlehačku, dort se-
stavte, celý potřete šlehač-
kou, ozdobte kandovanými 
třešněmi a nastrouhanou 
čokoládou. A fertig, jak by 
řekli v Černém lese.

Švarcvaldský dor t
KLASIKA Z HLOUBI MINULÉHO STOLETÍ A STÁLICE NĚMECKÉ I SVĚTOVÉ TRADIČNÍ CUKRAŘINY JE ABSOLUTNĚ RETRO. 

A TÍM I ZNOVU VELMI ŽÁDANÁ – SPOJENÍ VLÁČNÉHO ČOKOLÁDOVÉHO TĚSTA, ŠLEHAČKY A VIŠNÍ ČI TŘEŠNÍ JE TOTIŽ 
DOKONALÉ A ROZHODNĚ BY NEMĚLO UPADNOUT V ZAPOMNĚNÍ!

Z hloubi lesa?
Švarcvaldský dort obklopuje velký kulinární 
mýtus – tvrdívá se, že má evokovat my-
tickou zasněnost hvozdů, jimiž Černý les 
v Bádensko-Würrtenbersku sluje. Pravdě-
podobnější je verze o tamních novomanže-
lích, kteří na utužení svého svazku tradičně 
vysazovali třešeň či višeň, které v kraji 
často zplaňovaly a chuť jejich plodů byla 
obzvlášť výrazná. Ale ta nejpravděpodob-
nější verze mluví o restauratérovi Josephu 

Kellerovi z Café Agner v Bad Godesbergu 
u Bonnu, který ho tu vytvořil roku 1915. 
V pojmenování pak možná zohlednil proslu-
lost švarcvaldských třešní i temnotu Černé-
ho lesa – kdoví. Ať tak či tak, v písemných 
verzích se recept s tímhle rodným listem 
objevuje od 30. let minulého století. 

Ze Švarcvaldu do světa
Po 2. světové válce se tenhle dort plný 
čokolády a šlehačky stal nesmírně popu-
lární. Jak by ne, byl skvělým protilékem 

na válečný nedostatek i zosobněním před-
válečné elegance. Objevuje se i v našich 
dobových kuchařkách a pochopitelně 
se rozšířil i do německy mluvících zemí, 
ale dobyl i Austrálii a Ameriku. Receptu-
ra je poměrně stálá, i když má také své 
varianty. Pevným pilířem je samozřejmě 
trojkombinace čokoláda–šlehačka–třešně. 
Přestože jde o na pohled tradiční vrstvený 
dort s krémem, je velmi lehký a příprava 
není vůbec složitá, možná proto tak nějak 
nevychází z módy. Původní recept také 
dbá na použití třešňovice, tedy Kirsche, 
pálenky, která prostě tvrdí muziku. 1 DORT / 8 PORCÍ

PŘÍPRAVA: NAD 1 HODINU + CHLADNUTÍ 
I  máslo na vymazání formy  I  100 g hladké mouky + na vysypání formy  I  20 g kakaa holandského typu 
I  4 vejce  I  150 g krupicového cukru  I  500 g třešní nebo višní (můžete použít i odkapané 
 kompotované nebo zmražené)  I  450 ml smetany ke šlehání (40%)  I  50 g moučkového cukru  
I  1 panák třešňovice (Kirsche)  I  případně kandované třešně a nastrouhaná čokoláda na ozdobu

S L A DK Á  T E Č K A



Žít a péct s láskou

České tradice a  jídla s  nimi spojená jsou bezednou 
studnicí inspirace. Své o  tom ví i historicky první ví-
tězka televizní soutěže amatérských pekařů Petra Buri-
anová, pro niž jsou lokální suroviny a sezónnost zákla-
dem veškerého kuchařského umu. Nahlédněte do její 
kuchyně a  nechte se zlákat jedinečnými recepty vy-
cházejícími z přirozeného koloběhu české přírody! Jed-
notlivé kapitoly kopírují střídání ročních období a do-
plňují je ukázky tradičních řemesel.
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Přemýšlíte, jak dodat svátečnímu pečení jiskru? Zkuste 
tentokrát rozvonět svou kuchyni trochu jinak! V šede-
sáti unikátních receptech inspirovaných dětstvím, zá-
žitky z cest i aktuálními světovými trendy vám ukážu, 
jak z klasického cukroví udělat něco výjimečného. Po-
dělím se s vámi také o své tajné tipy, takže společně 
zvládneme cukrařinu špičkové úrovně přímo u  vás 
doma. Pojďme se do toho pustit – sladce, s  láskou 
a společně!

www.albatrosmedia.cz

Když Petra Burianová přišla na casting soutěže amatérských peka-
řů, byla v  kulinářském světe neznámým jménem. Oceňovaného 
cukráře Josefa Maršálka, který připravoval dobroty i pro anglickou 
královnu a zrovna seděl v porotě, okamžitě zaujala – zprvu hlavně 
pozitivním přístupem k životu, záhy však také skvělými pekařskými 
výtvory. Petra se nakonec propekla do fi nále soutěže, vyhrála a dnes 
má po celé zemi desetitisíce fanoušků. Za toho největšího se ozna-
čuje právě Josef Maršálek, který s pýchou sledoval její cestu k vítěz-
ství. Sladkou tečkou za tímto příběhem je, že oběma právě vycháze-
jí kuchařky plné báječných receptů.
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