
 

 
 

RECEPTÁR 
ZDRAVIA 

V spolupráci so šéfkuchárom Michalom Milecom, členom 
renomovaného Gourmet kubu sme pre Vás vytvorili Receptár 
Zdravia plný chutných jedál, kde sme použili produkty z našej 
ponuky tak, aby sme spojili nové zdravé potraviny s našimi 
klasickými potravinymi, z ktorých bežne doma varíme. Veríme, 
že Vám naše recepty budú chutiť a stanú sa súčasťou Vášho 
domáceho jedálníčka…   
 
Prajeme Vám dobrú chuť… :)  
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Rímsky šalát s feta syrom a sušenou paradajkou, 
zmiešané s tekvicovým olejom 

 
Postup : 

Cesnak spučíme a vytiahneme koreň, ktorý nám 
spôsobuje pálenie záhy. Odstránime ho a ostatný cesnak 
nakrájame na malé kocky, ktoré vložíme do hlbokej 
misky. Šalotku ošúpeme a tiež nakrájame na malé kocky. 
Taktiež vložíme do misky. Sušené paradajky nakrájame 
na malé kocky, chilli očistíme od semien a nakrájame na 
drobno. Všetko zľahka zmiešame v miske. Zalejeme danú 
zmes tekvicovým olejom a premiešame. Vložíme feta syr 
a zľahka miešame varechou. Ochutíme soľou a čerstvým 
farebným mletým korením. 

Servírovanie: 

Rímsky šalát pri hrubej časti dlaňou spučíme, nech sa 
nám lepšie zroluje. Potrieme danou salsou z misky 
a pomaly zrolujeme do rolády. Nakrájame na tri časti 
a podávame s čerstvým pečivom. Možeme si pečivo 
zapiecť a urobiť aj pečené bagetky. 

Zloženie: 10 porcií 

Rímsky šalát:                    5ks 
(umyté a osušené listy) 

Feta syr:            300g 

Sušené paradajky:             80g 

Farebné korenie:             1g 

Soľ:               
0,5g 

Chilli čerstvé:  0,5g 

Cesnak:              2g 

Šalotka:             10g 

Tekvicový olej 100%:        5 pl  

Polievkové lyžičky(pl) 
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Postup: Šalotku, kandizovaný zázvor a sušené 
paradajky, nakrájame na malé kocky. Šalotku 
a kandizovaný zázvor  vložíme do misky a zmiešame 
s niva syrom. Vlejeme jednu pl. kokosového oleja 
a zmiešame. Ochutíme farebným korením a potierame 
pečivo, ktoré sme nakrájali na šikmé 4cm kúsky. 
Pečieme v rozohriatej rúre,  pri 160 stupňoch 2 
minútky. 

Rukolla:  pred vložením do misky, musíme otrhať 3cm 
končeky, ktoré sú horké a trpké. 

Do misky vložíme sušené paradajky ktoré 
premiešavame s kokosovým olejom a rukollou. 
Postupne ochucujeme farebným korením a morskou 
soľou. Na koniec pridáme parmezán, ktorý sme 
nastrúhali na hobliny a zľahka premiešame. 

Servírovanie: Do stredu taniera vložíme rukollu 
a zapekanú bagetku uložíme na vrch. Prelejeme 
kvapkami kokosového oleja. 

Zloženie: 10 porcii 

Cereálne pečivo:  1 ks 

Niva syr:   100g 

Kandizovaný zázvor: 10g  

Kokosový olej:  3(pl) 

Parmezán:    10g 

Rukolla šalát:  100g 

Sušené paradajky:   20g 

Morská soľ:    2g 

Farebné korenie:   1g 

Šalotka:    12g 

Zapekané cereálne bagetky s niva syrom 
a kandizovaným zázvorom 

Rukolla šalát so sušenými paradajkami 
a kokosovým  olejom 
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Malé predjedlo k nápojom: 

Rakytníkový džem so sušeným ananásom, 
podávaný s čerstvým syrom Encián na farebnom 
korení a špaldové tyčinky so sezamom 

Zloženie: 10 porcii 

Rakytníkový džem:            100g 

Sušený ananás:            10g 

Encián syr:             800g 

Farebné korenie:            1g 

Špaldové tyčinky:            300g 

Čerstvá mäta:            8g 

Limetová  kôra:            2g 

Postup:   

Sušený ananás nakrájame na malé kocky a dáme do 
misky. Na ananás  nastrúhame polku umytej limetky. 
Len vrchnú časť, nie je správne strúhať až do jadra. 
Vložíme nasekanú čerstvú mätu a premiešame. 
Zalejeme Rakytníkovym džemom a premiešame. Encián 
nakrájame na mesiačiky a jemne okoreníme, necháme 
odstať. 

Servírovanie: 

Džem podávame v malej miske a ukladáme na tanier. 
Okorenený syr ukladáme vedľa a tyčinky preložíme cez 
tanier. Syr si môžeme namáčať alebo potierať džemom. 
Hodí sa k dobrému vínku alebo nealkoholickým nápojom. 

Rakytníkový džem - je znamenitým doplnkom výživy, ktorý môže posilniť Vašu duševnú 
a telesnú výkonnosť. 
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Fazuľová krémová polievka s tekvicovým olejom 
a pečenými semienkami 

 
Zloženie: 10 porcií 

Fazuľa biela:  400g                                                                                

Fazuľová múka: 100g 

Tek. Olej:  1dcl 

Tek. Semienka: 40g                                                

Zemiaky:  100g 

Smotana:  4dcl 

Soľ:   1pl 

Korenie biele: 2g 

Bob. List:  1g 

Cibuľa:  20g 

Cesnak:  7g 

Slanina oravská: 120g 

Maslo:  30g 

Postup: 

 Fazuľu namočíme deň vopred, asi tak v 3l vody. V hrnci 
rozpustíme maslo, do ktorého vložíme na kocky nakrájanú 
slaninu a cibuľu. Restujeme a pridáme nakrájané zemiaky, 
všetko premiešame a ochutíme soľou a korením. Zalejeme 
namočenou fazulou. Ochutíme bobkovým listom. Varíme 45minút 
kým nám fazuľa nezmäkne. Bob. List  povyberáme a dôkladne 
premixujeme polievku. Múku jemne opečieme na panvici, 
zmiešame so smotanou a prepasírujeme cez jemne sitko do 
polievky. Polievku varíme na malom ohni aby sa nechytila. 
Zredukujeme ju na skoro krémovú a tiež ju celú prepasírujeme 
cez sitko. Krémovú polievku takto varíme ešte 10 minúť. 
Dochucujeme korením a soľou, zjemňujeme tekvicovým olejom a  
maslom. 

Tekvicové semienka:  

Na panvicu vylejeme tekvicový olej, semienka opražíme 
a dochutíme soľou a korením. Ukladáme na polievku pred 
servírovaním. Ozdobujeme olejom a bylinkami. 
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Cícerová polievka s koreňovou zeleninou 
a rezancami zo zemiakov 

 

Zloženie: 10 porcií 

Cícer:                     400g 

Mrkva:        300g 

Petržlen:         300g 

Zeler:                     200g 

Zemiak:         300g 

Bob.list:             4g 

Šalotka:          20g 

Cesnak:          10g 

Maslo:         60g 

Soľ:             4g 

Far. korenie:                      6g 

Petržlenová vňať:          20g 

Mušk. orech(drvený)        1g 

Biele korenie:                 1g 

 

Postup:  

Cícer si necháme cez noc namočený asi v 3l vody. Tak 
aby bol ponorený, nech sa nám skôr uvarí. Koreňovú 
zeleninu, cesnak cibuľu nakrájame do misiek na malé 
kocky. Zemiaky nakrájame na malé rezance a dáme 
do misky.  Petržlenovú vňať, nakrájame na drobno 
a dáme do misky. V hrnci si necháme rozpustiť maslo 
a nasypeme cibuľu a cesnak. Jemne opečieme 
a zasypeme koreňovou zeleninou. Restujeme 
a ochutíme soľou, bielim korením a muškátovým 
orechom. Zalejeme cícerom ktorý sme nechali 
namočený. Premiešame a dokladáme petržlenovú 
vňať, bobkový list. Varíme približne 45minút a na 
koniec pridáme zemiakové rezance. Polievku postupne 
ochucujeme soľou, a farebným korením. Po vložení 
rezancov varíme ešte zhruba 25minút. Akonáhle bude 
cícer mäkký, môžeme polievku podávať. 
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Polievka z červenej šošovice s rakytnikovým 
džemom, posypaná čiernym sezamom 

Zloženie: 10 porcií 

Šošovica červená: 500g 

Čierny sezam: 20g 

Šošovicová múka: 120g 

Bobkový list:   
2g 

Cibuľa:    20g 

Cesnak:   10g 

Soľ:     2g 

Biele korenie:   1,5g 

Mandľový olej:   2pl 

Mrkva:    150g 

Petržlen:    100g 

Smotana na varenie: 3dcl 

Rakytníkový džem:   200g 

Postup:  

Šošovicu necháme cez noc v studenej vode, nech nám 
zmäkne. Cibuľku a cesnak nakrájame na malé kocky 
a dáme do misky. Na mandľovom oleji restujeme cibuľku 
a cesnak, pridáme zeleninu a šošovicu. Miešame a na 
malom plameni varíme 30minut. Počas varenia si jemne 
opražíme šošovicovú múku a urobíme zátrepku zo 
smotany. Vlejeme do polievky a za stáleho miešania 
varíme 10 minút. Polievku dáme na bok a poriadne 
vymixujeme. Prepasírujeme cez jemné sitko a varíme 
ďalších 10 minút na slabom ohni. Zjemňujeme maslom 
a dochucujeme koreninami. 

Servírovanie:  

Polievku nalejeme do taniera ozdobujeme čiernym umytým 
osušeným sezamom a malou mušľou z džemu. 
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 Hlavné jedlo z hydiny:( šalát) 
Trhaný šalát s cuketou a sušenou paradajkou, preliaty 
olejom z lieskových orechov, grilované kuracie prsia 

na kokosovom oleji. 

Zloženie: 10 porcií 

Ľadový šalát:   1000g 

Cuketa:     300g 

Sušené paradajky:    200g 

Cherry paradajky:    100g 

Olej z liesk. orechov: 0,05dcl 

Kokosový olej:     0,07dcl 

Kuracie prsia:     120g 

Maras soľ:                 2g 

Far. Korenie:                1g 

Vinný ocot:      0,3dcl 

Pažítka:      8g 

Postup: 

Ľad. šalát umyjeme a natrháme do hlbokej misky. 
Cuketu nakrájame na rezance a dáme do misky, 
cherry paradajky umyjeme a nakrájame na 
mesiačiky. Zmiešame spolu a pridáme sušené 
paradajky ktoré sme nakrájali na malé kocky. 
Všetko zmiešame a ochutíme far.korením a Maras 
soľou. Zmiešame so šalátom a vinným octom. Jemne 
prelejeme olejom z lieskových orechov a ukladáme 
na tanier. Kuracie prsia v kuse málo zarežeme 
z vrchnej aj spodnej strany. Ochutíme soľou Maras 
a grilujeme na kokosovom oleji. Nie na prudko, 
lebo sa nám olej spečie a zhorkne. Treba mäso  
často otáčať až do prepečenia. 



 

 

   

 

 Kuracia roláda plnená sušenou paradajkou a cesnakom, 
pučené zemiaky s čiernym sezamom a prírodná omáčka 

z koreňovej zeleniny a kokosového oleja. 

Čierny sezam BIO: tzv. prapôvodný nešľachtený sezam, používaný už aj v starej 
ajurvédskej medicíne 

Zloženie: 10 porcií 

Kuracie prsia: 1500g 

Sušené paradajky: 200g 

Cesnak:  30g 

Zemiak:  1800g 

Čierny sezam: 100g 

Maslo:  300g 

Kokosový olej: 2pl 

Mrkva:  15g 

Petržlen:  15g 

Mladá cibuľka: 10g 

Slanina:  20g 

Morská soľ:  2g 

Far.korenie:  2g 

Postup: 

Kuracie prsia vyklepeme pod fóliou, poukladám slaninu, 
na plátky nakrájaný cesnak a sušené paradajky. 
Zatočíme do rolády a previažeme potr. niťou. Dáme na 
panvicu a opečieme z každej strany do zlata. Panvicu 
s mäsom dáme na 170stupnov a 11 minút do vyhriatej 
rúry. 

Zemiaky uvaríme a zmiešame s maslom. Ochutíme 
štipkou soli a zamiešame s čiernym sezamom. 

Omáčka: 

Mäso z panvice vytiahneme a na výpeku rozpustíme 
maslo. Na maslo dáme nakrájanú cibuľu a opečieme. 
Ošúpanú zeleninu nakrájame na kocky a nasypeme do 
základu. Zalejeme 3dcl vody a základ dusíme 15minut 
a postupne ochucujeme štipkou soli, korenia, 
kokosovým olejom a maslom. Omáčku necháme 
zredukovať a podávame k mäsu.    
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Bravčová krkovička dusená na tekvicových semenách. 
Kelový šalát so sušenou paradajkou a fazuľkou. 

Zloženie: 10 porcií 

Br.krkovička: 2000g 

Tekvicové semená: 100g 

Kel:   2000g 

Soľ Maras:  30g 

Biela fazuľa:  20g 

Sušené paradajky: 150g 

Olivový olej:  30pl 

Šalotka:  100g 

Mrkva:  150g 

Voda:   5l 

Biele korenie: 10g 

Cesnak:  40g 

Postup: 

Br. krkovičku naklepeme a narežeme aby sa nestiahla. 
Ochutíme soľou a bielym korením, odložíme na tanier 
a dáme na bok. Bielu fazuľu si deň dopredu namočíme. 
Kel umyjeme a nakrájame na tenké rezance. Len listy nie 
koreň kelu. Mrkvu a sušené paradajky, nakrájame na 
tenké rezance a dáme na bok do misky.  

Šalát: 

Na oli.oleji restujeme cibuľku a pridáme krkovičku, 
pečieme z každej strany asi 10 minút. Po 10 minútach 
posypeme semienkami a panvicu vložíme do predhriatej 
pece na 150stupnov. Pečieme ďalších 20 minút, kým nám 
nezmäkne. Po upečení ju vytiahneme a na základe 
pečieme  mrkvu a fazuľu. Ochutíme soľou a  restujeme 2 
minúty.  Zalejeme vodou a dusíme kým nám fazuľa 
nezmäkne. Dokladáme kel a zľahka miešame, dusíme 
20minut. Za stáleho miešania priložíme aj sušené 
paradajky a ochutíme soľou a nadrobno nakrájaným 
cesnakom. Všetky chute necháme zmiešať ešte tak 10 
minút a môžeme podávať. 
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Kuracie prsia marinované v Rakytníkovom mede a Cayenskom 
korení, opekané zemiaky s kokosovým olejom a mladou cibuľkou. 

Cayenské korenie mleté- BIO štipľavé korenie, výnimočne bohaté na antioxidanty, vitamín A, 
B6 a C, draslík... 

Zloženie: 10 porcií 

Kur.prsia:          1500g 

Med rakytníka:     30pl 

Olej z lieskových 
orechov:          20pl 

Kokosový olej:     10pl 

Cayen. korenie: 20g 

Zemiaky:          2000g 

Far.korenie:          10g 

Soľ Maras:          10g 

Tymián:          20g 

Mladá cibuľka:   100g 

Postup: 

Marináda: 

Olej z lieskových orieškov nalejeme do hlbokej misky. Prilievame 
med rakytníka a Cayenské korenie. Dôkladne zmiešame a necháme 
odstáť. 

Mäso: 

Kuracie prsia si narežeme na vrchnej a spodnej časti( len hrubšiu 
časť. Z dôvodu rýchlejšej úpravy) . Poriadne napacujeme 
v marináde a pacujeme 1h. Po hodine ich ukladáme na rozpálenú 
panvicu a dávame pozor aby nám med moc nezhorel. Pečieme 
z každej strany 3 minúty. Rozohrejeme si rúru na 160 stupňov 
a kuracie prsia vložíme aj s panvicou do rúry. 

Príloha: 

Zemiaky si ošúpeme a nakrájame na plátky. Varíme v osolenej vode 
15 minút. Uvarené zemiaky pečieme na rozpálenej panvici do 
zlatista. Pred koncom ich ochutíme čerstvou mladou cibuľkou 
a tymianom. Ochucujeme soľou a farebným korením.  Dekorujeme 
napr. Kustovnicou obalenou v čokoláde. 
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Bravčové stehno, dusené, pomalý spôsob. 

Pučené zemiaky s krúpkami a slaninkou. 

Cícer celý: využiteľná energia 1322kJ, bielkoviny- 16,7%, tuky- 4,8%, sacharidy- 59,0% 

Potrebujeme: 10porcií 

Br.stehno:  2000g 

Cícer:   100g 

Mrkva:  500g 

Petržlen:  500g 

Zemiaky:  1000g 

Krúpky:  200g 

Cibuľa:  300g 

Cesnak:  100g 

Slanina:  100g 

Maslo:  200g 

Voda:   6dcl 

Tymian:  50g 

Kok.olej:  20pl 

Oli.olej:  30pl 

Far.korenie:  50g 

Morská soľ:  50g 

Postup: 

Cícer si necháme 24h dopredu v studenej vode. Kvôli 
rýchlejšej úprave. 

V rozpálenom oli.oleji pečieme mäso z každej strany. 
Prihadzujeme nakrájanú cibuľu a po 10 minútach a stálom 
otáčaní, mäso vytiahneme a vložíme do pekáča. K cibuli 
pridávame mrkvu, slaninu a cícer. Restujeme 5-7 minút. Po 
restovaní zalejeme vodou a necháme len zovrieť. Zmes 
vlejeme do pekáča. Na koniec dáme stonky tymiánu, 

Omáčka: 

Pred začatím si z pekáča povyberáme kúsky mrkvy, ktoré 
budeme pridávať do zemiakov. 

Mäso vytiahneme a dáme na bok. Omáčku prelejeme do 
hlbokého hrnca a poriadne pomixujeme. Prepasírujeme cez 
tenké sitko do ďalšieho hrnca. Omáčku na slabom ohni 
premiešavame a zjemňujeme maslom, prípadne dochucujeme 
koreninami. 

Pučené zemiaky: 

Krúpky musia byť vopred uvarené v slanej vode. 

Uvarené zemiaky v slanej vode, precedíme a dáme stranou.  
Na panvici si necháme opiecť slaninku do ktorej vkladáme 
cibuľu, zemiaky a poriadne popučíme. Do zemiakov vložíme 
krúpky a premiešame. Po 3 minútach  vkladáme mrkvu 
a maslo. Všetko premiešame, ochutíme far. korením a soľou. 
Nakoniec pridáme kok.olej a všetko spolu zamiešame. 
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   Raviolli plnené zeleninou 
a údeným syrom, pečené cherry 

paradajky na bielom víne s čerstvou 
bazalkou. 

          
Domáce 

Cestoviny: 

Amarantová múka: vyrobená z láskavca. Vhodná aj do pekárenských výrobkov. 

Zloženie: 10 porcií 

Amarantová múka 
polohrubá:  400g 

Vajcia:  7ks 

Voda:   3dcl 

Cuketa:  100g 

Cibuľa:  30g 

Cherry paradajky: 300g 

Maslo:  120g 

Biele víno:  3dcl 

Bazalka:  10g 

Cesnak:  20g 

Oli.olej:  2dcl 

Údený syr:  500g 

Morská soľ:  12g 

Far.korenie:  12g 

Baklažán:  150g 

Postup: 

Do hlbokej misky nasypeme múku, pridáme vajcia 
a premiešavame 1 minútu. Po minuté zalievame vodou, ochutíme 
štipkou soli a snažíme sa urobiť nie moc tvrdé a suché cesto. Cesto 
necháme odstáť tak 1h. Po hodine cesto rozdelíme na menšie časti 
a snažíme sa ho buď rozvaľkať alebo dať do stroja na cestoviny. 
Z cesta by sme mali urobiť v priemere 8x8cm kocky s hrúbkou cca 
2mm. 

Náplň: 

Pred začatím si odložíme z danej zmesi na omáčku. Zmes musí byť 
bez syru. Lebo ten sa nám rozpustí a zmes bude jedna veľká hmota. 

Do misky si vložíme na malé kocky nakrájanú cuketu, cherry 
paradajku, údený syr, bazalku, cesnak a cibuľu. Všetko dobre 
premiešame a ochutíme morskou soľou, korením a troškou 
olivového oleja. Premiešame a plníme raviolli. Každú raviollu 
potrieme vodou. Ale len konce aby sa nám lepšie uzavreli. 
Môžeme ich uzatvárať formou alebo ručne a to tak že vidličkou 
stláčame končeky do seba. Raviollu otočíme a tak tiež aj z druhej 
strany ju uzatvoríme. Vďaka potretiu sa cesto lepšie spojí. Cesto 
nesmie mat žiadny otvor, musí byť celá uzavretá a bez akejkoľvek 
dierky.  

Omáčka: 

Na oli. oleji restujeme nadrobno nakrájanú cibuľu. Do cibule 
vložíme zmes, ktorú sme si na začiatku odložili. Všetko 
premiešavame a zalejeme bielim vínom, dusíme 4 minúty. Po 4 
minútach do omáčky hodíme cherry paradajky a všetko 
premiešame. Ochutíme cesnakom a koreninami. Necháme 
zredukovať a zjemňujeme maslom. Omáčka nesmie byť moc 
vodnatá a zelenina v nej musí byť nerozvarená.  
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Panenský kokosový 
olej: BIO- voňavý 

olej získaný 
z čerstvej dužiny 
BIO kokosových 

orechov bez teplej 
úpravy. 

 

Morčacie prsia v čiernom sezame 
s červenou šošovicou a baby 
karotkou, citrónová omáčka 

s flambovaným hráškom. 

Zloženie: 10 porcií 

Morčacie prsia:      1500g 

Čierny sezam:        70g 

Červená šošovica:700g 

Baby mrkva:           300g 

Kokosový olej:       5pl 

Hrášok:           100g 

Maslo:           120g 

Far.korenie:           10g 

Maras soľ:           5g 

Mladá cibuľka:      50g 

Cesnak:           20g 

Citrón. šťava:         1ks 

Potr. niť:           1ks 

Oli.olej:                   1dcl 

Voda:            7dcl 

Tymian čerstvý:     4g 

Postup: 

Šošovicu si deň dopredu namočíme v studenej vode. Na oli.oleji si 
restujeme mladú cibuľku 1minútu. Do cibuľky vložíme na malé 
kocky nakrájanú mrkvu a po 3 minútach pridáme šošovicu. Všetko 
premiešame a prihadzujeme natrhaný čerstvý tymian. Zalievame 
vodou, tak aby nám príloha nezhorela. Všetko dusíme 12 minút 
a pred koncom pridáme kokosoví olej a nadrobno nakrájaný 
cesnak. Premiešame a úplne na záver pre silnejšiu chuť pridáme 
malé množstvo chilli papričky. Premiešame a necháme odstáť. 

Ak sa nám príloha zdá by� riedka alebo moc sypká, pridáme kúsok 
masla na jej zhustnutie. 

Mäso: 

Morčacie prsia zviažeme tak aby bol veľký kus a mäso bolo 
stiahnuté. Na oli.oleji si mäso opečieme a to z každej strany 
rovnomerne, približne 2 minúty. Pec si rozohrejeme na 160 stupňov 
a mäso vkladáme do pece a pečieme. Po 10 minútach mäso 
vytiahneme a odviažeme. Celé ho obaľujeme v sezame a ochutíme 
soľou a korením. Takto pripravené mäso, vkladáme do pece na 3 
minúty. 

Omáčka:  

Na rozpálenú panvicu pohádžeme hráškové lúsky, ktoré hneď 
pocukrujeme. Pri flambovaní treba dávať pozor na popálenie. Takže 
vlejeme rýchlo amaretto a o flambujeme 1 minútu. Ak nám hrášok 
stále horí, stačí len dať panvicu z priameho ohňa na bok a oheň 
sfúknuť. Po minúte vytiahneme hrášok na tanier a do omáčky 
pridáme šťavu z citróna a trošku vody. Všetko premiešame 
a dochutíme cukrom. Na zahustenie omáčky nám stačí kúsok masla, 
ktoré necháme rozpustiť a zredukovať.  
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Olej posúva 
lieskový oriešok na 

zvláštne miesto 
medzi ostatnými 

orechmi pre svoju 
jedinečnú 

schopnosť chrániť 
proti chorobám. 

 
Tagliatelle s grilovanou zeleninou a údeným syrom, pokvapkaný 

olejom s lieskových orechov. 

Zloženie: 10 porcií 

Domáce tagliatelle: 1000g 

Cuketa:   200g 

Paprika červená:  150g 

Paprika žltá:   150g 

Mladá cibuľka:  100g 

Cherry paradajky:  250g 

Hráškové lúsky:  300g 

Cesnak:   30g 

Kokosový olej:  50g 

Morská soľ:   10g 

Far.korenie:   8g 

Maslo:   60g 

Bazalka:  10g 

Lieskový olej:  5g 

Údený syr:   600g 

Postup: 

Domáce tagliatelle vložíme do vriacej a osolenej vody.  
Varíme 2 až 4 minúty. Na masle restujeme cibuľku 
a postupne vkladáme na rezance nakrájanú zeleninu. 
Papriku, cuketu   a všetko ochutíme farebným 
korením. Jemne spečieme a pridáme  tagliatelle. 
Premiešame a pridáme kokosový olej, nadrobno 
nakrájaný cesnak a lístky bazalky. Na koniec pridáme 
cherry paradajky, ktoré sme si nakrájali na mesiačiky. 
Všetko často prehadzujeme v panvici. Premiešame 
a na koniec vložíme hráškovú lúsky alebo len čistý 
hrášok a kúsky údeného syru. Pri servírovaní na 
tanieri pokvapkáme olejom z lieskových orechov. 
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Zloženie: 10 porcií 

Amarantová múka 
polohrubú:  300g 

Vajcia:  5ks 

Voda:  3dcl 

Soľ:   3g 

Biele korenie: 1,5g 

Postup: 

Do hlbokej misky si dáme múku. Do múky rozbijeme 
vajcia a ochutíme koreninami. Všetko premiešavame 
a opatrne zalievame vodou. Vodu musíme dávať 
priebežne. Cesto nesmie byť vláčne ani husté. Také 
ako na obrázku. Keď je cesto vymiešané, musíme ho 
ešte poriadne vyvaľkať na doske. Cesto sem-tam 
podsypávame mukou, aby sa nám nelepilo. Miesime 
ho 15 minút. Po 15 minútach z cesta vyvaľkáme 
bochník, ktorý necháme odležať na 20 minút pod 
vlhkou utierkou. Po danom čase bochník prerežeme 
na viac častí. Každú časť trocha popučíme, aby sa nám 
lepšie dávalo do stroja na cestoviny. Ak nemáte stroj, 
jednoducho cesto vyvaľkáme na doske. Cesto musí 
mať hrúbku 2 až 3 mm. Potom ho jednoducho krájame 
nožíkom na pizzu alebo normálnym nožom. Cestoviny 
by mali byť široké tak 0,5cm. 

Varenie: 

Keď nám voda v hlbokom hrnci vrie, osolíme ju 
a smelo vkladáme tagliatelle. Cestoviny varíme tak 3 
minúty a po vytiahnutí ich dáme vychladiť pod 
studenú vodu. 

Príprava 
domácich 

Tagliatelle 
z Amarantovej 

múky: 
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Sladká slivková omáčka podávaná aj na studeno. 

Zloženie: 10 porcií 

Sušené slivky:      100g 

Kr. cukor:             20g 

Amaretto:             1,5dcl 

Cit. kôra:             5g 

Maslo:             40g 

Smotana 33%:      3dcl 

Postup: 

Na masle si rozpustíme cukor a vložíme sušené slivky, 
ktoré sme si nakrájali na drobno. Premiešame 
a zalejeme troškou Amaretta, dusíme 2 minúty. 
Ochutíme štipkou  soli, nech sa nám chuť vytiahne. 
Zalejeme smotanou a necháme na slabom ohni  5 minút 
variť. Po danom čase omáčku prelejeme do hlbokej 
nádoby,  pomixujeme a prepasírujeme si ju cez jemné 
sitko. Omáčku dáme ešte variť a za stáleho miešania 
pridáme kúsok masla a citrónovú kôru. 

Chilli chilli cayenský drezzing. 

Zloženie: 10 porcií 

Biely jogurt:     3dcl 

Rakytníkový med:  5pl 

Korenie cayenské: 4g 

Cit.štava:      2pl 

Čerstvá mäta:     4g 

Van.cukor:      10g 

Postup: 

Do hlbokej misky si nalejeme med a ochutíme ho 
korením. Miešame 2 minúty a pridáme citrónovú 
šťavu. Za stáleho miešania zalievame jogurtom 
a pridávame vanilínový  cukor. Nakoniec vložíme 
nadrobno nakrájanú mätu a 5 minút všetko šľaháme 
metličkou. Drezzing musí mať krémovú konzistenciu. 

Tento drezzing môžeme podávať ku grilovaným 
jedlám. Môžeme v ňom marinovať hydinové 
a bravčové  mäso, ktoré má jemnú štruktúru. Pre jeho 
rýchlu úpravu sa môže spiecť. 
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Nátierka z 
Amelanchiéru sa 

používa ako bežný 
džem. Natiera sa na 

chleba s maslom, 
pečivo či koláč. Má 

výbornú chuť a 
vôňu. 

 

Domáce palacinky s Amelanchierovou nátierkou a sezamovou tyčinkou. 

Zloženie: 10 porcií 

Poloh.múku:          100g 
(Amarantová) 

Vajcia:          3ks 

Mlieko:          3dcl 

Van.cukor:          20g 

Cit. kôra:          3g 

Amaretto:          0,5dcl 

Kok.olej:          1,5dcl 

Smotana na šľahanie:     2dcl 

Amelanchier  nátierka:  2dcl 

Postup: 

V hlbokej miske si rozbijeme vajcia a vyšľaháme. Do vajíčok 
pridáme mlieko a vanilkový cukor. Všetko miešame 
a pridávame múku. Cestíčko musí byť krémové, nesmieme 
tam mať hrudky. Na koniec prilejeme amaretto a citrónovú 
kôru. Premiešame a pripravené cesto vylievame na rozpálenú 
panvicu. Na panvicu ulievame po malých množstvách olej 
a palacinky otáčame po 2 minútach. Palacinky nesmú byť 
namočené v oleji. Olej musíme dávať na panvicu napríklad po 
2pl.na jednu palacinku. 

Šľahačka: 

Smotanu na šľahanie  vlejeme do hlbokej misky alebo do 
robota v ktorom ju vyšľaháme. Pred koncom ochutíme 
štipkou soli. Nech nám rýchlejšie stuhne.  

Servírovanie: 

Palacinky potrieme nátierkou alebo medom. Zrolujeme 
a krájame striedavo. Raz do šikmého rezu a raz rovno. 
Palacinky postavíme na tanier,  tlačíme ich vedľa seba do 
kruhu. Do stredu dáme šľahačku a na šľahačku ukladáme 
tyčinky. Palacinky môžeme posýpať kakaom a ozdobiť 
čerstvou mätou. 


