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LIEČENIE PRÍRODOU  
 

Ak chcete znízit riziko úmrtia na rakovinu a srdcovo-cievne ochorenia, mali 
by ste uprednostnovat rastlinnú stravu a obmedzit spotrebu zivocíšnych 

tukov. 
Jogurt- vitamíny skupiny B, ktoré obsahuje, ovplyvnujú správnu cinnost 

nervového systému. Pomáha tiez pri liecení tráviacich problémov, zvyšuje 
obranyschopnost organizmu, lekári odporúcajú uzívat ho najmä po 

antibiotickej liecbe. 
Rajciny - majú nízku energetickú hodnotu, vysoký obsah vitamínu C a 

obsahujú licopen, ktorý znizuje riziko vzniku rakoviny mocového mechúra a 
pankreasu. 

Cibula - pôsobí ako diuretikum, antidiabetikum, znizuje hladinu 
cholesterolu, pôsobí preventívne proti rakovine. Uz bezná spotreba znizuje 

riziko srdcovo-cievnych ochorení. 
Vajcia - napriek vysokému obsahu cholesterolu obsahujú esenciálne 

aminokyseliny, ktoré si organizmus nedokáze vyrobit, a okrem toho selén, 

ktorý pôsobí preventívne pri rakovine a leukémii. 
Olivový olej - znizuje hladinu cholesterolu a lipoprotínov v krvi, a tým 

pôsobí preventívne pri prevencii infarktu myokardu a artérioskleróze. Pôsobí 
tiez na prekyslený zalúdok, obmedzuje vznik zalúdocných vredov a 

podporuje mozgovú cinnost. 
Mrkva - má vysoký obsah karoténu, ktorý sa v peceni mení na vitamín A. 

Okrem blahodarného vplyvu na zrak spomaluje starnutie, znizuje riziko 
vzniku rakoviny plúc, zalúdka, hrtanu. Obsahuje tiez vlákninu a vápenaté 

zlúceniny pektínu, ktoré znizujú hladinu cholesterolu az o 20 percent. 
Banány - patria síce k najkalorickejšiemu ovociu, ale obsahujú tiez najviac 

draslíka, ktorý normalizuje krvný tlak a cinnost srdca. 
Sardinky - majú význam v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, obsahujú 

nenasýtené mastné kyseliny dôlezité pre normálnu cinnost mozgu a zraku, 
ktoré tiez výrazne obmedzujú rast rakovinových nádorov a znizujú hladinu 

cholesterolu v krvi. Konzumovanie rybieho tuku priaznivo pôsobí na zapálené 

a bolestivé klby.  
Sója - bohatá na nenasýtené mastné kyseliny, znizuje hladinu cholesterolu v 

krvi. Obsahuje isoflavony, ktoré pomáhajú predchádzat rakovine prostaty, u 
zien zmiernujú nepríjemné stavy pri menopauze. 

 

Bačovská pochúťka 

500 g zemiakov, 200 g krupice, 300 g hrubej múky, 2 vajcia, 300 g domácej klobásy, soľ, 

cibuľu, olej, kyslú smotanu, kyslú kapustu a údenú slaninu.  
 

V šupke uvarené zemiaky necháme vychladnúť, očistíme ich a postrúhame. Pridáme hrubú 

múku, krupicu, vajcia, soľ a vypracujeme cesto. Vyvaľkáme ho na hrubší plát, do stredu 

položíme uvarenú domácu klobásu, zvinieme do tvaru knedle. V osolenej vode varíme asi 15 až 

20 minút. Uvarené pokrájame na plátky a podávame s kyslou kapustou ktorú polejeme smotanou 

a opraženou slaninou.  
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Gazdovská kapustnica 

400 g kyslej kapusty, 1,5 l vody, 1 cibuľu, 2 lyžice bravčovej masti, 150 g údenej (domácej) 

klobásy, mletú červenú papriku, mleté čierne korenie, soľ, 30 g šampiňónov, 1 lyžicu hladkej 

múky, 2 väčšie zemiaky, 50 g údeného bôčika, 1 strúčik cesnaku, feferónky, 4-5 lyžíc kyslej 

smotany.  

Dobre prepláchnutú kyslú kapustu pokrájame na rezance. Nadrobno pokrájanú cibuľu opražíme 

na časti masti do zlatista, pridáme ju do kapusty i s plátkami klobásy, mletou paprikou a 

korením, na plátky pokrájanými šampiňónmi a spolu vo vode varíme. Zápražkou z múky a z 

ostatku masti zahustíme kapustu a povaríme. Pridáme na štvrtky pokrájané očistené zemiaky i s 

kockami údeného bôčika, prelisovaným cesnakom a pokrájanou feferónkou a varíme. Každú 

porciu na tanieri ozdobíme lyžicou smotany. 

 

Vianočná kapustnica 

400 g kyslej kapusty, 4 g sušených húb, 20 g údenej slaniny, 150 g domácej klobásy, masť, 

cibuľa, cesnak, mletú červenú papriku, mleté čierne korenie, soľ, hladkú múku, rascu, 12 %-

nú smotanu, vodu.  
 

Umytú kapustu varíme s hubami do polomäkka. Zahustíme paprikovo-cibuľovou zápražkou, 

dobre prevaríme, pridáme rascu, pokrájanú domácu klobásu, vyškvarenú slaninu, prevaríme 

dochutíme soľou, korením a cesnakom. Pri podávaní do každej porcie pridáme polievkovú lyžicu 

smotany.  

Jambalajská klobása 

250 g údenej klobásy, 1 lyžicu masla, 1 cibuľu, 6 väčších rajčiakov, 1 strúčik cesnaku, 1 

papriku, soľ, mleté čierne korenie.  
 

Na masle speníme nadrobno pokrájanú cibuľu a posekaný cesnak. Rajčiaky sparíme, olúpeme a 

pokrájame na plátky. Pridáme pokrájanú papriku, klobásu pokrájanú na kolieska a rajčiaky, 

osolíme, okoreníme a dusíme asi 10 minút. Podávame s ryžou.  

Ražničí s klobásou a banánom 

500 g ovarených teľacích klobás na pečenie, 2 banány, 2 lyžice sezamového oleja, 2 lyžice 

mangového čatní, 2 lyžičky pasty z lieskovcov.  
 

Klobásy zbavíme šupky, pokrájame na 2 cm kolieska. Na rovnaké kolieska pokrájame aj banány. 

Olej premiešame s mangovým čatní a s pastou z lieskovcov. Na ražeň striedavo napichuje 

kolieska klobásy a banánu, potrieme mangovou zmesou, položíme na horúci rošt a z každej 

strany grilujeme 5 minút.  

Ražník so syrčekmi 

1 balíček olomouckých syrčekov, 1 cibuľu, 150 g točenej klobásy, 1 vajce, soľ, hladkú múku, 

strúhanku a tuk na vyprážanie.  
 

Syrčeky rozkrojíme na polovice, klobásu a cibuľu pokrájame na kolieska. Napichujeme na ihlu v 

poradí syrček, cibuľa klobása. Ražník obalíme v hladkej múke, rozšľahanom a osolenom vajci 

(môžeme doň pridať dve lyžice piva) a v strúhanke. Vyprážame vo väčšom množstve dobre 

rozohriatého oleja. Syrčeky môžeme nahradiť údeným syrom.  
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Pikantný šalát z vareného mäsa 

500 až 800 g hovädzieho mäsa, 3 veľké cibule, 1 lyžica horčice, ocot, mleté čierne korenie, 

slnečnicový olej.  
 

Na mäkko uvarené hovädzie mäso necháme vychladnúť, potom ho zbavíme blán, pokrájame na 

malé tenké rezančeky. Pridáme cibuľu pokrájanú na tenké kolieska a dobre ich premiešame s 

mäsom. Šalátovú omáčku si pripravíme z jednej polievkovej lyžice horčice, ktorú do hladka 

vymiešame s vínnym octom a dôkladne okoreníme. Potom pridáme k vymiešanému základu 

omáčky asi trojnásobné množstvo slnečnicového oleja. Omáčku nalejeme na mäso, všetko dobre 

premiešame, aby nasiakol každý kúsok mäsa. Šalát podávame až za niekoľko hodín alebo až na 

druhý deň. Pred podávaním ho môžeme ozdobiť plátkami uvarených vajec.  

 

Omeleta so zeleninou a syrom 

4 papriky, 50 g masla, 6 rajčiakov, 100 g syra, 5 vajec.  
 

Umyté papriky opečieme na platni, olúpeme a vyrežeme z nich jadrovník. Na panvici ohrejeme 

maslo, pridáme papriky, nakrájané a olúpané rajčiaky, syr pokrájaný na jemné plátky a všetko 

dusíme. Nakoniec všetko zalejeme rozhabarkovanými vajciami a necháme stuhnúť.  

 

Rezeň v zemiakovej babe 

4 bravčové rezne, soľ, 500 g surových olúpaných zemiakov,1 lyžice mlieka, 1 vajce, mleté 

čierne korenie, 60 g hladkej múky, strúčik cesnaku, trochu majoránu, hladká múka na 

posypanie rezňov, olej na vyprážanie.  
 

Bravčové rezne vyklepeme a osolíme. Potom pripravíme cesto na zemiakovú babu. Surové 

zemiaky olúpeme, umyjeme a postrúhame na strúhadle. Šťavu zo zemiakov čiastočne zlejeme a 

nahradíme dvoma lyžicami mlieka. Pridáme soľ, vajce, mleté čierne korenie, rozotretý cesnak, 

múku, majorán a zmes dobre premiešame. Vyklepané osolené rezne obalíme v hladkej múke po 

oboch stranách. Potom jednu stranu natrieme cestom zemiakovej baby a touto stranou rezeň 

ihneď vložíme do rozpáleného oleja. Jeho povrch okamžite natrieme o niečo hrubšou vrstvou 

cesta. Opečieme z obidvoch strán. Podávame so šalátom z kyslej kapusty.  

Lenivé bryndzačky pre hladného baču 

Ľubovoľné cestoviny, bryndzu, slaninku (ak máme).  
Cestoviny uvaríme do skoro-mäkka, scedíme, zmiešame s bryndzou, polejeme popraženou 

slaninkou a ešte teplé zjeme. Dobrú chuť!  

 

Kurča po gazdovsky 

 
1 kurča, 500 g zemiakov, 2 vajcia, cesnak, hladkú múku, strúhanku, cibuľu, 500 g údenej 

slaniny, olej, soľ, mleté čierne korenie, mletú papriku, majorán.  
 

Umyté kurča zvonku i zvnútra osolíme. Ošúpané zemiaky, postrúhame do misky, kde ich 

zmiešame s vajciami, cesnakom, majoránom, mletým čiernym korením, soľou, múkou a 

strúhankou. Cibuľu nadrobno posekáme a opražíme na polovici pokrájanej slaniny. Pridáme ju 

do zemiakovej zmesi a premiešame. Touto plnkou naplníme kurča a zašijeme. Na pekáči kurča 

obložíme zvyšnými plátkami slaniny a prudko ho zapečieme na rozpálenom oleji. Potom ho za 
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občasného podlievania horúcou vodou upečieme do mäkka. Hneď po upečení kurča posypeme 

mletou červenou paprikou a posekanou petržlenovou vňaťou. Podávame s opečenými zemiakmi 

alebo s ryžou.  

 

Kuracie stehná v kyslej kapuste 

4 kuracie stehná, 800 g kyslej kapusty, grilovacie korenie, 2 pochúťkové smotany, 700 g 

zemiakov, 30 g tuku.  
 

Očistené zemiaky nakrájame na kolieska a uložíme na vymastený pekáč. Na zemiaky navrstvíme 

kyslú kapustu v hrúbke asi 3 až 3,5 cm, polejeme ju smotanou, na vrch uložíme kuracie stehná, 

posypeme ich grilovacim korením a dáme upiecť do vyhriatej rúry. Pri podávaní vyberieme z 

pekáča a uložíme na tanier zemiaky a kapustu tak, aby nám zostali zemiaky na spodku, na nich 

kapusta a na vrch položíme stehno.  

 

Kurča na šampiňónoch 

1 kurča, 1 lyžicu hladkej múky, 1 lyžička soli, 2 lyžičky mletej červenej papriky, 400 g 

šampiňónov, olej, cibuľu, 15 ml smotany, 40 ml červeného vína.  
 

Kurča rozdelíme na štvrťky a obalíme v zmesi, ktorú si pripravíme z múky, soli a papriky. V 

hlbšej nádobe ich opečieme na rozpálenom oleji do hneda. Podlejeme vínom a zakryté dusíme 

asi 25 minút. Pridáme pokrájanú cibuľu a šampiňóny a dodusíme do mäkka. Nakoniec to 

zjemníme smotanou. Podávame s ryžou.  

 

Mäsová nátierka 

50 g masla, 200 g pečeného bravčového mäsa, 20 g cibule, soľ, mleté čierne korenie, horčica.  
 

Maslo dobre vymiešame, pridáme zomleté pečené bravčové mäso, postrúhanú cibuľu, soľ, mleté 

čierne korenie, horčicu a všetko dobre premiešame.  

 

Čínske bifteky 

400 g morčacích alebo kuracích pŕs, 1 pór alebo cibuľu, 3 lyžice Solamylu, 3 vajcia, sójovú 

omáčku, grilovacie korenie, tuk na vysmážanie.  
 

Mäso nakrájame na tenké rezance, pridáme nadrobno nakrájaný pór alebo cibuľu, Solamyl, 

vajce, sójovú omáčku a korenie. Dobre premiešame a na 2 hodiny odložíme do chladničky. 

Lyžicou kladieme do hmotu do horúceho tuku a vysmažíme z oboch strán. Podávame s 

opekanými zemiakmi, alebo hranolčekmi, alebo iba s chlebom. Obložíme zeleninou a doplníme 

tatárskou omáčkou.  

Chrumkavé kuracie stehienka 

4 kuracie stehná, 1 lyžičku soli, trošku anízu, mletej červenej papriky, 1 strúčik cesnaku, 2 

bielka, 1,5 lyžice solamylu, olej na vyprážanie.  
 

Z rozotreného cesnaku, soli, anízu a papriky urobíme zmes, ktorou potrieme kuracie stehná a 

uvaríme ich na pare. Uvarené stehná necháme vychladnúť a namočíme ich v rozšľahaných 

bielkach so solamylom a prudko ich opražíme. Podávame s ryžou, zemiakmi, obložené 
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zeleninou.  

 

Kura obaľované v syre 

1 kura, 150 g tvrdého syra (Eidam), hladkú múku, 2 vajcia, soľ, olej na pečenie  
 

Porcie kuraťa osolíme, obalíme v múke, vo vajci a v postrúhanom syre. Poukladáme na pekáč, 

nalejeme väčšiu vrstvu oleja a pečieme v rúre asi 1 hodinu.  

 

Kurací špíz 

600 g kuracích pŕs, 300 g kuracích pečienok, cibuľu alebo pór, 300 g oravskej slaniny, soľ, 

mletú červenú papriku, olej.  
 

Kuracie prsia nakrájame na plátky približne na veľkosť pečienok, pečienky rozdelíme na časti, 

pór alebo cibuľu nakrájame na kolieska, slaninu nakrájame na plátky. Na ihlice napichujeme 

postupne prsia, slaninu, cibuľu (pór), pečienku. Toto opakujeme do zaplnenia ihlice. Jemne 

posolíme, obalíme v paprike, prudko opečieme a necháme dodusiť. Podávame s ryžou, 

hranolčekmi a ovocím.  

Kuracia fašírka 

450 g kuracieho mäsa (prsia a stehná), 1 bielu cibuľu, 1 červenú cibuľu, 250 g šampiňónov, 1 

kyslú smotanu, 1 strúčik cesnaku, petržlenovú vňať, 1 lyžicu horčice, 1 kyslú smotanu, mleté 

čierne korenie, soľ, olej na vyprážanie, strúhanku, červenú alebo zelenú papriku na 

ozdobenie.  
Pomleté mäso zmiešame s nadrobno pokrájanou bielou cibuľou a petržlenovou vňaťou, soľou a 

mletým čiernym korením. Vyformujeme fašírky, obalíme ich v strúhanke a dáme ich asi na 30 

minú schladiť do chladničky, aby držali tvar. Potom ich vyprážame na oleji. Vo výpeku speníme 

nadrobno pokrájanú červenú cibuľu, pridáme pokrájané šampiňóny a krátko podusíme. Pridáme 

horčicu, smotanu soľ a mleté čierne korenie a krátko povaríme. Porcie fašírky prelejeme 

smotanou a ozdobíme opraženým pásikom papriky.  

 

Kuracie prsia vyprážané v cestíčku 

800 g kuracích pŕs, 1 lyžičku soli, 2 vajcia, 1 dl mlieka, 2 lyžice hladkej múky, olej, maslo.  
 

Očistené, vykostené, kože zbavené, umyté a osušené kuracie prsia sa nakrájajú šikmým rezom 

cez vlákna na rezne - 2 ks s hmotnosťou 150 g na porciu. Zľahka sa naklepú, osolia a ponoria do 

cestíčka pripraveného z rozšľahaných vajec s mliekom, hladkej múky, mierne osoleného. Po 

čiastočnom odkvapkaní sa pomaly vyprážajú z obidvoch strán do svetlej zlatej farby. 

Odkvapkané rezne sa pokvapkajú roztopeným maslom a hneď sa podávajú. Vhodné prílohy: 

rôzne upravené zemiaky, zemiaková kaša, jemnejšie druhy zeleninových šalátov, kompóty, 

porcia - rez citróna.  

Kuracie rarášky 

Kurča, 1 dl piva, 2 lyžice horčice, jeden a pol lyžice sójovej omáčky, pol lyžičky mletého 

korenia, 2 lyžičky soli, 1 lyžicu solamylu a 3 lyžice hladkej múky.  
 

Mäso z vykosteného kurčaťa (aj s kožou) rozdelíme na menšie čiastky. Zo všetkých surovín 

vymiešame hladkú hmotu a do nej dáme kurča. Necháme odstáť 3 hodiny. Vyprážame na oleji.  
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Kuracie závitky vyprážané 

800 g kuracích pŕs, 1 lyžičku soli, mleté čierne korenie, 50 g šunky, 50 g tvrdého syra, 2 lyžice 

hladkej múky, 1 vajce, 3 lyžice mlieka, 150 g strúhanky, olej, maslo.  
 

Očistené, vykostené, kože zbavené, umyté a osušené kuracie prsia sa nakrájajú šikmým rezom 

cez vlákna na rezne s hmotnosťou 150 g na porciu. Nakrájané rezne sa zľahka naklepú, mierne 

osolia, okorenia, pokryjú tenkým plátkom šunky, syra, zavinú, upevnia kovovou ihlicou a obalia 

v múke, vajciach rozšľahaných s mliekom, soľou, korením a v strúhanke. Obalené závitky sa 

vyprážajú v rozohriatom oleji z obidvoch strán dozlata, vyberú, nechajú odkvapkať a pokvapkajú 

sa roztopeným maslom. (Týmto spôsobom sa môžu pripravovať aj stehná, ktoré sa vykostia 

vykrútením kosti v hornej časti kĺbu a otvor sa naplní šunkou a syrom.) Vhodné prílohy: rôzne 

upravené zemiaky, rôzne druhy zeleninových šalátov, porcia - rez citróna.  

Kurča na kukurici a kapuste 

Jedno kurča, väčšiu kapustu, lyžicu medu, vrecúško mrazenej kukurice, olej, sójovú omáčku, 

cibuľu.  
Na panvici rozpálime olej, rozpustíme v ňom med a na tejto zmesi prudko opečieme vykostené 

mäso pokrájané na rezance. Pridáme na kocky nakrájanú kapustu, mrazenú kukuricu a veľa 

sójovej omáčky. Keď je mäso mäkké, pridáme nadrobno pokrájanú cibuľku a odstavíme z ohňa.  

Kurča na spôsob florentín 

1,2 kg kurča, 1 malú cibuľu, 1 malú mrkvu, kúsok zeleru, bobkový list, citrón, 1 dl bieleho 

vína, 1 lyžičku soli, mleté čierne korenie, 2 vajcia, olej.  
 

Očistené, čiastočne vykostené, umyté, osušené kurča sa nakrája - 2 ks s hmotnosťou 200 g na 

porciu. Vloží sa do vhodnej nádoby a zaleje marinádou pripravenou z nadrobno nakrájanej 

cibule, nastrúhanej mrkvy, zeleru, rozdrveného bobkového listu, vína a citrónovej šťavy. V 

marináde sa nechá odležať najmenej 6 hodín, počas tej doby sa mäso niekoľkokrát obracia. Mäso 

sa vyberie, osuší, obalí v múke a v rozšľahaných, osolených, okorenených vajciach a vypráža v 

rozohriatom oleji z obidvoch strán najprv rýchlo a potom pri miernejšej teplote. Vhodné prílohy: 

rôzne upravené zemiaky, jemnejšie druhy zeleninových šalátov.  

 

Kurča v pikantnej marináde 

1 väčšie kurča, 4 lyžice vínneho octu, 4 lyžice pomarančovej šťavy, 1 dl mlieka, 2 strúčiky 

cesnaku, 4 lyžice oleja, pol lyžičky mletého ďumbiera, 1 lyžicu posekanej petržlenovej vňate, 1 

lyžičku horčice, soľ, mleté čierne korenie, múku na obaľovanie, olej na vyprážanie.  
 

Kurča rozdelíme na malé porcie. Ocot, pomarančovú šťavu, olej, korenie, horčicu, ďumbier a 

roztlačený cesnak zmiešame a do takto pripravenej marinády poukladáme kúsky mäsa. Necháme 

minimálne 12 hodín odležať v chladničke. Pred použitím kúsky mäsa vyberieme z marinády, 

obalíme v múke a vypražíme na oleji. Podávame so zemiakovým pyré a so šalátom.  

 

Kurča vyprážané na spôsob cotochinos 

1,2 kg kurča, 1 lyžičku soli, 150 g cibule, 5 vajec, štipku čili, 1 dl mlieka, olej.  
 

Očistené, umyté stehná z kurčiat sa vložia do vriacej, mierne osolenej vody krátko povariť, 

potom sa vyberú, nechajú dobre odkvapkať a vychladnúť. Stehná sa v kĺbe prekroja na polovicu 
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(dva kusy na porciu), obalia v sušenom mlieku a vajciach rozšľahaných so soľou, korením čili a 

najemno nakrájanou cibuľou. Obalené sa hneď vyprážajú z obidvoch strán v rozohriatom oleji 

dozlata. Vhodné prílohy: rôzne upravené zemiaky, jemnejšie druhy zeleninových šalátov, porcia 

- rez citróna.  

 

Kurča vyprážané na spôsob maryland 

1,2 kg kurča, 1 lyžičku soli, mleté čierne korenie, 2 lyžice hladkej múky, 1 vajce, 2 lyžice 

mlieka, 150 g strúhanky, olej, 2 lyžice masla, 50 g anglickej slaniny, chrenovú šľahačku.  
 

Očistené, umyté, osušené kurča sa rozsekne na polovicu, vysekne sa chrbtová kosť a nakrája na 

štvrtky s hmotnosťou 240 g na porciu, narežú sa stehenné a prsné kĺby. Upravené kusy sa osolia, 

okorenia a obalia v múke, vajciach rozšľahaných s mliekom a v strúhanke. Obalené kusy sa 

vyprážajú v rozohriatom oleji z obidvoch strán dozlata, preložia do rozohriateho masla, v ktorom 

sa najprv opiekli plátky anglickej slaniny. Z masla vybrané rezne sa nechajú odkvapkať, kladú sa 

na tanier, navrchu ozdobia plátkom opečenej slaniny a chrenovou šľahačkou. Vhodné prílohy: 

rôzne upravené zemiaky, rôzne druhy zeleninových šalátov, porcia - rez citróna.  

Vyprážané kurča na kyjevský spôsob 

1 kurča, 1 vajce, 1 lyžička mlieka, múka, strúhanka, 80 g masla, tuk na vyprážanie.  
 

Z očisteného a umytého kurčaťa vykrojíme prsia z prsnej kosti aj s krídlom. Stehno vyrežeme v 

hornom kĺbe, spodnú časť vykostíme. Kožu stiahneme. Zostatok z kurčaťa odložíme na vývar. 

Prsia a stehná na krajoch narežeme, aby sa pri vypražení nekrútili. Vykostenú časť opatrne 

naklepeme a osolíme. Do každej porcie zabalíme 20 g tvrdého čerstvého masla (1 kus). Mäso 

spojíme ihlou alebo drievkom tak, že z pŕs vyčnieva kosť a z krídla a zo stehna horná stehenná 

kosť, čím je porcia podobná bravčovému rebierku. Mäso obalíme v múke, v rozšľahanom vajci s 

mliekom, v strúhanke a rýchlo vypražíme v horúcom tuku. Pred podávaním ihlu vyberieme. 

Pracujeme rýchlo. Mäso má byť studené, maslo stuhnuté. Vyprážame hneď po obalení a po 

vypražení hneď podávame. Prílohou sú rôzne upravené zemiaky a zeleninový šalát alebo 

kompót.  

Hrachová kaša II 

2 hrnčeky lúpaného hrachu, soľ, 2 lyžičky tuku, 2 lyžičky múky, strúčik cesnaku, majoránku, 

petržlenovú vňať, údenú slanina alebo cibuľu na opraženie.  
 

Hrach dobre umyjeme v site pod tečúcou vodou a namočíme, uvaríme a rozmixujeme na jemnú 

kašu. Ak lúpaný hrach varíme 2-2,5 hodiny, rozvarí sa a netreba ho mixovať. Z tuku a múky 

pripravíme tmavšiu zápražku, odstavíme z ohňa a primiešame vývar z hrachu. Rozmiešanú 

zápražku znova dáme na platňu a miešajúc privedieme k varu, prilejeme vývar z hrachu a varíme 

5-10 minút. Nakoniec vložíme rozvarený alebo rozmixovaný hrach, okoreníme cesnakom a 

majoránom, petržlenovou vňaťou, krátko prevaríme a odstavíme z ohňa. Cibuľku nadrobno 

pokrájame, opražíme na bravčovej masti do zlatohneda, hrachovú kašu na tanieri polejeme. 

Miesto cibule môžeme upražiť prerastenú slaninu. Hrachovú kašu podávame s kyslou uhorkou, 

so šalátom z čerstvej zeleniny, s pečeným vajcom, opekanými údeninami a s chlebom.  

 

Chlpaté zemiakové knedle 

250 g zemiakov, 3 lyžice hrubej múky, 1/4 vajca, soľ, bravčová masť na omastenie.  
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Očistené a umyté zemiaky postrúhame, trochu vyžmýkame, osolíme a s múkou vymiešame 

pevné cesto ako na halušky. Z cesta oddeľujeme vo vode namočenou polievkovou lyžicou 

halušky a vkladáme do vriacej osolenej vody. Po zavarení halušky pomiešame drevenou 

vareškou, aby sme ich oddelili od dna nádoby. Pomaly varíme podľa veľkosti asi 10-12 minút. 

Uvarené vyberieme z vody a pomastíme roztopenou masťou. Výborné sú aj s opraženou cibuľou 

alebo s vypraženou údenou slaninou.  

 

Jemné halušky 

3-4 lyžice hrubej múky, 1 žĺtok, 1 lyžica smotany, 1 lyžica vody, maslo a smotana na omastenie, 

soľ.  
 

Žĺtok, smotanu a vodu osolíme, rozšľaháme, zamiešame múku a vypracujeme tuhšie cesto. Vo 

vode namočenou lyžicou z cesta odkrajujeme väčšie halušky a hádžeme do vriacej osolenej 

vody. Keď halušky vyplávajú na povrch, vyberieme ich dierkovanou vyberačkou a vkladáme do 

rajnice, v ktorej sme rozohriali trochu sladkej smotany, prípadne aj kúsok masla. Halušky dobre 

prehrejeme a hneď podávame.  

 

Kapusta na červeno 

1 cibuľu, olej, 400 g kapusty, štipku soli, rascu, vodu, 300 g rajčín, 250 g uvarených zemiakov.  
 

Na trochu posnaženú cibuľu dáme na rezance pokrájanú kapustu, štipku soli, rascu a podlejeme 

vodou. Podusíme do chrumkava. Pridáme rajčiny - polovicu nakrájaných na malé kúsky, 

polovicu rozmixovaných na kašu a uvarené, nakrájané, zemiaky. Nakoniec studené jedlo 

pokvapkáme lisovaným olejom. Jedlo môžeme obohatiť aj bielkovinami vo forme varenej fazule 

alebo nakrájanými kúskami pečeného kurčaťa.  

 

Plnka nielen do kurčaťa 

4 rožky, 3,5 až 4 dl mlieka, 1 stredne veľkú cibuľu, 2 vajíčka, 3 pečienky z kurčaťa, viazanička 

petržlenovej vňate, soľ, vegetu, mleté čierne korenie, olej.  
 

Rožky pokrájame, zalejeme mliekom a necháme postáť. Vyžmýkané rožky zmiešame s 

vajíčkami, rozotrenou pečienkou, nadrobno pokrájanou cibuľou, zelenou petržlenovou vňaťou a 

ostatnými koreninami. Pridáme lyžicu oleja alebo masti. Premiešanú hmotu dáme do vymastenej 

a strúhankou vysypanej hmoty, pečieme pokým sa na povrchu neutvorí chrumkavá kôra.  

 

Pohánková kaša I 

500 g pohánky, 1 bielok, soľ, olej, 0,75 l vody a slaninu.  
 

Pohánku rozmiešame s bielkom a na 5 minút dáme do rúry. Pridáme olej, premiešame, prilejeme 

vriacu vodu, soľ a varíme asi 20 minút. Porcie kaše prelejeme masťou a slaninou pokrájanou na 

malé kocky a opraženou.  

 

Polenta (kukuričná kaša) 

4 šálky vývaru, 1 šálku kukuričnej múky.  
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Vývar privedieme do varu a za stáleho miešania pomaly pridávame kukuričnú múku. Kaša je 

hotová vtedy, ak v nej zostane stáť vareška (10 až 15 minút). Po miernom vychladnutí z kaše 

urobíme placku, ktorú po úplnom vychladnutí nakrájame na malé trojuholníčky, ktoré osmažíme 

na olivovom oleji. Podávame ako prílohu, napríklad k jahňaciemu mäsu.  

 

Poľské kopýtka 

1 kg zemiakov uvarených v šupke, 1 vajce, 350 g hladkej múky, slaninu, cibuľu.  
 

Studené ošúpané zemiaky postrúhame, pridáme vajce a múku a rýchle spracujeme. Z cesta 

tvarujeme valčeky hrubé asi 3 cm, ktoré šikmo nakrájame na kúsky široké asi 2 cm. Kopýtka 

nahádžeme do vriacej vody a varíme ich pokým nevyplávajú na povrch. Prelejeme ich masťou a 

slaninou pokrájanou na malé kocky a opraženou spolu s cibuľou.  

 

Ríbezľová omáčka 

Pre 1 osobu 40 g očistených čerstvých červených ríbezlí, 1/2 lyžičky tuku, 1/2 lyžičky múky, 1 

dl mlieka, trochu cukru a soli.  
 

Ríbezle oberieme od stopiek a listov a umyjeme. Z tuku a múky pripravíme svetlohnedú 

zápražku, zalejeme studeným mliekom a za stáleho miešania uvaríme redšiu kašu, vložíme 

pripravené ríbezle a 1-2 minúty spolu povaríme na miernom ohni. Dochutíme soľou a cukrom. 

Ríbezľovú omáčku podávame k varenému alebo pečenému mäsu so zemiakmi.  

Žemľová knedľa I 

2-3 žemle alebo rožky, 1 vajce, 2 lyžice roztopeného masla alebo oleja, 2-3 lyžice mlieka alebo 

vody, podľa chuti soľ a petržlenová vňať.  
 

Žemle alebo rožky pokrájame na väčšie kocky alebo plátky. Vajce rozšľaháme s mliekom a 

roztopeným tukom, štipkou soli a so zeleným petržlenom, pokrájané pečivo pokropíme, dlaňou 

potlačíme do celistvej hmoty. Nerozmačkáme, aby mozaika zostala celistvá. Ak sme s vajcom 

rozšľahali málo mlieka alebo vody, ešte trochu pokropíme, ak je hmota riedka, môžeme pridať 1-

2 lyžice hrubej múky. Pracujeme opatrne. Takto potlačené cesto necháme odpočívať najmenej 1 

hodinu. Do rajnice nalejeme trochu vody a rozložíme parák na ohrievanie knedlí. Z 

odpočinutého cesta, vo vode namočenými rukami vytvarujeme 1-2 knedle, dobre stlačíme, 

položíme na parák, prikryjeme a 15-20 minút v pare varíme. Knedle majú byť na povrchu suché, 

neprevarené. Vo vnútri sú rovnomerne tepelne spracované, ľahké.  

 

Žemľová knedľa II 

3 žemle, 1 lyžica masla, 1-2 lyžice hrubej múky, 3-4 lyžice mlieka alebo vody, 1 vajce, soľ.  
 

Pokrájané žemle opečieme na masle a necháme vychladnúť. V mlieku alebo vo vode 

rozmiešame vajce, múku, štipku soli, žemle pokropíme. V dlaniach vytvarujeme 2 knedle a 

varíme v osolenej vode asi 10-15 minút. Knedľu môžeme ochutiť petržlenovou vňaťou, pažítkou 

alebo opraženou cibuľkou. Ak do cesta pridáme nadrobno pokrájanú šunku, jemnú salámu, 

varené údené mäso, údenú slaninu, podávame knedle k bezmäsitým pokrmom.  
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Žemľové knedle (kysnuté) 

7 dl mlieka, 20 g droždia, 900 g hrubej múky, 1 lyžičku soli, 1 vajce, 200 g sendviča (žemle).  
 

Z trochy vlažného mlieka, droždia a trochy múky sa pripraví kvások, ktorý sa nechá nakysnúť. 

Do hrubej múky (trocha sa odloží na pomúčenie dosky) sa pridá soľ, vajce rozšľahané v mlieku, 

kvások a zvyšok vlažného mlieka a dobre sa vypracuje na cesto. Nakoniec sa pridá na kocky 

nakrájaný sendvič a cesto sa nechá nakysnúť. Nakysnuté cesto sa rozdelí na rovnomerné diely, 

ktoré sa vyvaľkajú na podlhovasté šišky s priemerom asi 5 cm, dlhé 20 cm. Pripravené šišky sa 

vložia do vriacej osolenej vody a varia sa asi 20 - 25 minút. Po zavarení sa nadvihnú, aby sa 

nepripálili ku dnu, počas varenia sa občas obrátia. Uvarené knedle sa vyberú, popichajú 

vidličkou, aby sa odparili, a nakrájajú na rovnomerné plátky.  

 

Žemľové knedle 

700 g hrubej múky, 15 g kypriaceho prášku, 1 lyžičku soli, 1 žĺtok, 6 dl mlieka, 300 g sendviča 

(žemle).  
 

Do hrubej múky sa zamieša kypriaci prášok, pridá sa soľ, žĺtok rozšľahaný v mlieku a zľahka sa 

zamieša cesto. Nakoniec sa do cesta zamieša na kocky nakrájaný sendvič. Cesto sa rozdelí na 

bochníky, ktoré sa rozvaľkajú na podlhovasté šišky s priemerom 5 cm a dlhé 20 cm. Pripravené 

šišky sa vložia do vriacej osolenej vody a varia asi 20 - 25 minút. Po zavarení sa knedle 

nadvihnú, aby sa nepripálili ku dnu, a občas sa obrátia. Uvarené knedle sa vyberú a nakrájajú na 

plátky, aby z nich vyprchala para.  

 

Zbojnícka krkovička 

600 g krkovičky, 50 g hladkej múky, 100 g slaniny, 200 g húb, 150 g údeného syra, 3 dl 

vývaru, 1 zelenú papriku, 2 cibule, 5 strúčikov cesnaku, nové korenie, soľ, mleté čierne 

korenie,olej.  
 

Mäso pokrájame na plátky, naklepeme, osolíme, okoreníme a obalíme v múke. Na horúcom tuku 

opečieme z oboch strán a odložíme. Do výpeku vložíme pokrájanú slaninu, cibuľu, huby, 

papriku, cesnak, nové korenie. Krátko osmažíme a zalejeme to vývarom. Vložíme mäso a 

dusíme do mäkka. Šťavu zahustíme postrúhaným syrom.  

 

 

 

Špagety na desať spôsobov 

350 g špagiet, 2 lyžičky masla na omastenie, soľ, ďalšie suroviny podľa textu v postupe.  
 

V osolenej vode uvarené špagety, opláchnuté teplou vodou, pomastené roztopeným maslom, 

rôzne ochutené:  

1.) v oleji opražíme nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme rajčiakový pretlak, potlačený cesnak, 

osolíme a okoreníme;  

2.) v oleji opražíme cibuľu, očistené a pokrájané huby, osolíme, okoreníme, nakoniec vložíme 

rezance alebo drobné kocky pokrájanej údeniny, kečup a prevaríme;  

3.) dusené bravčové mäso s cibuľou, zelenou paprikou, rajčiakovým pretlakom a nadrobno 

pokrájanou čerstvou vňaťou rozmarínu, materinej dúšky, tymiánu alebo zeleného petržlenu;  
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4.) v masle opražíme nadrobno pokrájanú cibuľu a cesnak, premiešame s uvarenými špagetami, 

posypeme postrúhaným syrom a polejeme kečupom;  

5.) pokrájanú údenú slaninu vyškvaríme, vlejeme rozšľahané vajcia, osolíme a miešame;  

6.) mäkkú praženicu (3 vajcia pre 1 osobu) vyklopíme do stredu uvarených a maslom 

pomastených špagiet na tanieri, posypeme postrúhaným syrom (2 lyžice pre 1 osobu) a 

ľubovoľne polejeme kečupom;  

7.) v masle dusíme pokrájaný cesnak a v rajčiakovej omáčke konzervované, pokrájané ryby, 

posypeme syrom;  

8.) v masle dusíme nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme karí korenie, speníme, vložíme uvarené 

špagety, premiešame, na tanieri posypeme postrúhaným syrom a polejeme kečupom, alebo 

podávame so zeleninovým octovým šalátom; 

9.) konzervované lečo prehrejeme na masle, pridáme rajčiakový pretlak, potlačený cesnak, soľ, 

mleté korenie, pokrájané dusené mäso alebo salámu; 

10.) na oleji a cibuli udusíme miešanú zeleninu, nakoniec pridáme kečup alebo rajčiakový 

pretlak, na tanieri uložíme pikantnú zeleninovú zmes do stredu omastených špagiet a 

posypeme postrúhaným syrom;  

11.) v oleji dusíme na malé kocky pokrájanú šunku alebo jemnú salámu, pridáme olúpané, 

pokrájané rajčiaky, kečup, soľ, mleté čierne korenie, prevaríme, vložíme uvarené špagety a 

pomiešame. Na tanieri posypeme postrúhaným syrom. Môžeme pridať pokrájané olivy.  

 

Kuracie prsia na thajský spôsob 

4 kuracie prsia, 100 g šalotky alebo mladej cibuľky, 100 g cesnaku, 1 lyžicu zmesi bieleho, 

čierneho a zeleného korenia pomletého na hrubo, 1 dl ryžového vína alebo sherry, 3 lyžice 

sójovej omáčky, 1 lyžicu sezamového oleja, 1 lyžičku soli, 1 lyžičku cukru, na hrot noža mletej 

červenej papriky.  
 

Šalotku nahrubo pokrájame, cesnak posekáme na drobné kúsky a zmiešame so zmesou korenia, s 

vínom, sójovou omáčkou, sezamovým olejom, soľou, cukrom a mletou červenou paprikou. 

Kuracie prsia namočíme na niekoľko hodín do pripravenej marinády. Grilovaciu panvicu dobre 

rozohrejeme, nalejeme do nej 1 lyžicu oleja a kuracie prsia prudko opečieme z oboch strán. 

Potom panvicu prikryjeme a dopečieme pri zníženej teplote. Doba pečenia by mala byť podľa 

veľkosti mäsa 5 až 10 minút. Podávame so šalátom z čerstvej zeleniny.  

 

 

 

 

Zapečené špagety na milánsky spôsob 

400 g špagiet, soľ, 2 lyžice oleja, 1 cibuľa, 150 g čerstvých húb, potlčená rasca, 150 g šunky, 

100 g postrúhaného syra, 1 dl smotany, 3 vajcia, postrúhaný muškátový oriešok, 1 lyžica 

zelenej petržlenovej vňate posekanej nadrobno.  
 

Špagety uvaríme v osolenej vode, scedíme a necháme odkvapkať. V rozohriatom oleji speníme 

cibuľu pokrájanú nadrobno, pridáme očistené a pokrájané čerstvé huby, potlčenú rascu a 

udusíme do mäkka. Udusené huby premiešame s uvarenými špagetami a so šunkou posekanou 

nadrobno, vložíme do vymastenej ohňovzdornej misy, posypeme postrúhaným syrom a zalejeme 

smotanou, v ktorej sme rozmiešali žĺtky. Nakoniec ochutíme postrúhaným muškátovým 

orieškom a zelenou petržlenovou vňaťou posekanou nadrobno, navrch rozotrieme tuhý sneh 
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ušľahaný z bielkov a zapečieme vo vyhriatej rúre.  

 

Špagety so šampiňónovo-nivovou omáčkou 

Olej, pór, 2 paradajky, 100 g čerstvých šampiňónov, 1 strúčik cesnaku, 1 nivu, bazalku, vegetu.  
 

Špagety uvaríme osvedčeným spôsobom. Omáčka: na oleji podusíme nakrájaný pór, pridáme 

nakrájané šampiňóny, paradajky bez šupky, roztlačený cesnak, štipku vegety a nivu. Varíme, 

pokiaľ sa niva neroztopí. Na záver pridáme posekanú čerstvú alebo sušenú bazalku. Porciu 

špagiet prelejeme pripravenou omáčkou.  

 

Cesto na pizzu I 

450 g hladkej múky, 20 g droždia, soľ, 1,5 dl vlažnej vody, 4 lyžice oleja.  
 

V troške vlažnej vody rozpustíme droždie. Do preosiatej múky pridáme štipku soli, vo vode 

rozpustené droždie, olej a zbytok vlažnej vody. Všetko spolu vymiesime na vláčne cesto, ktoré 

necháme na teplom mieste cca 45 minút kysnúť. Vykysnuté cesto roztlačíme do vymastenej 

formy, alebo plechu na pečenie tak, že necháme vyvýšené okraje. potrieme olejom a ľubovoľne 

naplníme. Pečieme vo vyhriatej rúre cca 10 minút.  

 

Filety z rýb alebo očistených rýb: 
Doba prípravy: 00:20:00 Náročnosť: jednoduchšie Spôsob prípravy: varenie,opekanie 

Suroviny: 
 3 lyžice oleja  

2 lyžice horčice  

6-8 strúčikov cesnaku  

soľ, grilovacie korenie, sójová omáčka  

citrónová šťava  

Postup: Rozotretý cesnak zmiešame so soľou, korením, sójovou omáčkou a horčicou, pridáme 

olej a miešame, kým nevznikne hladká homogénna marináda. Opláchnuté ryby pokvapkáme 

citrónovou šťavou a vložíme do marinády aspoň na pol hodiny, ideálne na celú noc, resp. spolu s 

marinádou strčíme do chladničky a v prípade potreby (počas nasledujúcich pár dní) vyberieme. 

Ryby potom stačí krátko opiecť z oboch strán na oleji (asi tak 3-4 minúty). Možno ich podávať s 

akoukoľvek bežnou prílohou (knedle asi nebudú úplne najvhodnejšie) a nejakým zeleninovým 

šalátom. 

      

      °° 

 

Šalát s tuniakom  
Náročnosť: najjednoduchšie Spôsob prípravy: bez tepelnej úpravy  

Suroviny: 
čínska kapusta  

hlávkový šalát/ľadový šalát  

tri paradajky(kto chce aj viac)  

rôznofarebné papriky  

pór  

uhorka  

tuniak v konzerve - najlepšie 1 v oleji a 1 vo vlastnej šťave  
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sol podla chuti  

cierne mlete korenie  

Postup: Šaláty a kapustu natrháme (nie krájať) na kúsky, pridáme nakrájanú ostatnú zeleninu a 

na plátky nakrájaný pór. Nakoniec pridáme 2 konzervy tuniaka, sol podľa chuti a korenie. 

Všetko premiešame a podávame dostatočne vychladené a s topinkami. Budete sa zalizovať za 

ušami, verte mi! 

      °°°° 

 

Jogurtový nápoj s jahodami  
Doba prípravy: 00:10:00 Náročnosť: najjednoduchšie Spôsob prípravy: bez tepelnej úpravy 

Suroviny: 
3 biele jogurty  

200 g jahôd  

2 lyžice medu  

1 dl mlieka  

Postup: Mlieko s jogurtom dobre rozšľaháme, pridáme tekutý med a umyté jahody. Všetko 

spolu dobre rozšľaháme, nalejeme do pohárov. Podávame studené. Namiesto jahôd môžeme 

pridať maliny, čučoriedky alebo černice. 

 

 

 

      °°°° 

Malinový sen   

 

Doba prípravy: 00:15:00 Náročnosť: jednoduchšie Spôsob prípravy: bez tepelnej úpravy 

Suroviny: 
2 biele jogurty  

l šľahačka  

200 g malín  

2 lyžice citrónovej šťavy  

1 balíček vanilkového cukru  

4 kocky ľadu Postup: Maliny umyjeme, preberieme, 2 pekné plody si odložíme na zdobenie. 

Ostatné ovocie vložíme do misky, pridáme citrónovú šťavu a vanilkový cukor. Vidličkou 

roztlačíme. Pridáme jogurt a šľaháme, kým sa ovocie celkom nerozdrobí. Ak sa chceeme zbaviť 

semiačok, zmes prepasírujeme. Šľahačku vyšľaháme dotuha. Malinový krém upravíme do 

sklených pohárov na kocky ľadu. Ozdobíme šľahačkou a malinou. 

 

      °°°° 

Zelené ovocie vo vínnom opare   

 

Náročnosť: jednoduchšie Spôsob prípravy: varenie  

Suroviny: 
l biele víno  

3 kiwi  

1 lyžička škrobovej múčky  

200 g hrozna  

1 tyčinka vanilky  

Postup: Vanilku rozlúskneme a povaríme vo víne. Škrobovú múčku rozmiešame v troške vody, 

pridáme k vínu a povaríme, kým zmes nie je celkom priezračná. Bobuľky hrozna umyjeme, 
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osušíme, rozpolíme a zbavíme zrniečok, pridáme do prevareného vína. Kiwi natenko ošúpeme, 

nakrájame na plátky, rozdelíme do misiek a zalejeme vínovou omáčkou s hroznom. Ochladíme. 

 

      °°°° 

 

Nátierka zo strakatej fazule  

 

 Doba prípravy: 00:00:00 Náročnosť: jednoduchšie Spôsob prípravy: varenie  

Suroviny: 
3 strúčky cesnaku  

200 g fazule  

10 g oleja  

podľa chuti petržlenová vňať, sójová omáčka, soľ, rasca  

Postup: Strakatú fazuľu preberieme, umyjeme a necháme namočiť. Namočenú uvaríme, 

prelisujeme alebo zomelieme na mäsovom mlynčeku. Dochutíme soľou, rozotretým cesnakom, 

sójovou omáčkou, zjemníme olejom a premiešame. Nakoniec pridáme nasekanú petržlenovú 

vňať. 

 

       °°°° 

 

Nátierka z vajíčok  Spôsob prípravy: bez tepelnej úpravy  

 

Suroviny: 
2 vajcia  

1 cibuľa  

50 g masla  

1 uvarený zemiak  

1 lyžička smotany  

podľa chuti mleté čierne korenie, horčica  

Postup: Vajíčka uvaríme natvrdo, cibuľu nakrájame nadrobno a zamiešame spolu s uvareným 

zemiakom a ostatnými surovinami. Na ozdobu môžeme použiť paradajky, papriku, uhorku, 

olivu, ančovičky, petržlenovú vňať. 

       °°°° 

 

 

 

 

Brokolicový šalát so špargľou  

 

Doba prípravy: 00:00:00 Náročnosť: jednoduchšie Spôsob prípravy: varenie  

Suroviny: 
150 g mrkvy  

500 g brokolice  

150 g špargle  

podľa chuti pažítka, Worchesterská omáčka, citrónová šťava, soľ, horčica  

Postup: Brokolicu umyjeme, pokrájame na väčšie kúsky a uvaríme v osolenej vode do mäkka. 

Opatrne scedíme a necháme vychladnúť. Mrkvu očistíme, uvaríme a nakrájame na tenké 

rezančeky. Špargľu nakrájame na menšie kúsky. Z oleja, horčice, citrónovej šťavy, worcestra si 
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pripravíme drezing. Zeleninu zľahka premiešame s drezingom, nakoniec pridáme nasekanú 

pažítku. 

 

 

       °°°° 

Cestovinový šalát  

 

Náročnosť: jednoduchšie Spôsob prípravy: varenie  

Suroviny: 
200 g cestovín  

60 g mrkvy  

80 g cibule  

60 g konzervovanej kukurice  

60 g hrášku  

60 g húb  

olej, podľa chuti citrónová šťava, soľ, cukor 

Postup: Cestoviny uvaríme vo vriacej osolenej vode, scedíme, prelejeme olejom. Hrášok a 

mrkvu uvaríme do mäkka. Uvarený hrášok, mrkvu, kukuricu, nadrobno nakrájanú cibuľu, na 

plátky nakrájané šampiňóny, premiešame s cestovinou a dochutíme olejovo-citrónovým 

drezingom. Nakoniec pridáme posekané zelené vňate. 

 

       °°°° 

Cestovinový šalát s paprikou a tuniakom   

 

Náročnosť: jednoduchšie Spôsob prípravy: bez tepelnej úpravy  

Suroviny: 
225 g tuniaka  

125 g špagiet  

50 g bieleho jogurtu  

100 g majonézy  

2 lyžice pažítky  

2 ks zelenej papriky  

250 g paradajok  

2 lyžice kečupu  

1 lyžička oleja  

1 lyžica mletej sladkej papriky  

1 lyžica soli  

podľa chuti mleté čierne korenie a cukor  

Postup: Špagety vložíme do 1 litra vriacej vody, pridáme soľ a olej. Dáme na 10 minút variť, 

prepláchneme studenom vodou, odkvapkané pokrájame. Zmiešame majonézou s kečupom, 

paprikou, jogurtom a cukrom, posolíme a okoreníme. Mäso z tuniaka rozdrobíme a premiešame s 

vlastnou šťavou a olejom. Papriky rozkrojíme na štvrťky, odstránime semená, umyjeme a 

pokrájame na rezančeky. Z paradajok odstránime stred a dužinu, pokrájame na osminky. 

Zeleninu a cestoviny zmiešame s tuniakom. Šalát prelejeme paradajkovou majonézou. 

 

      °°°° 

Cestovinový šalát s paradajkami a vajcom  

 

 Doba prípravy: 00:30:00 Náročnosť: jednoduché Spôsob prípravy: varenie  
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Suroviny: 
300 g makarónov  

175 g bieleho jogurtu  

1 viazanička reďkovky  

100 g ementálu  

1 lyžica Worchesterovej omáčky  

1 lyžica citrónovej šťavy  

4 ks paradajok  

4 lyžice kyslej smotany  

1 lyžička mletá červená paprika  

2 lyžice byliniek  

2 vajcia  

podľa chuti soľ, mleté čierne korenie, štipka cukoru  

Postup: Makaróny nalámeme na 3 cm kúsky, v slanej vode uvaríme, zlejeme a opláchneme 

studenou vodou. necháme odkvapkať. Paradajky obaríme, ošúpeme a nakrájame na osminky. 

Umyté reďkovky nastrúhame na uhorkovom strúhadle na plátky, vajcia pokrájame na kolieska, 

syr na kocky. Makaróny a vajcia osolíme, všetko navrstvíme do misky. z uvedných prísad 

vymiešame krémovitú zálievku. Nalejeme na šalát, premiešame. 

 

       °°°° 

 

 

Cviklový šalát s karfiolom  

   

Suroviny: 
250 g cvikle  

350 g karfiolu  

1 dl kyslej smotany  

10 g horčice  

podľa chuti citrónová šťava, soľ, cukor  

Postup: Umytú cviklu uvaríme do mäkka. Karfiol umyjeme rozoberieme na ružičky a uvaríme v 

osolenej vode. Uvarenú cviklu nakrájame na kocky, pridáme k uvarenému karfiolu, pokvapkáme 

citrónovou šťavou. Do kyslej smotany pridáme trochu horčice a cukru, premiešame a zalejeme 

ňou šalát. Necháme dobre vychladnúť. 

 

 

      °°°° 

 

Grécky šalát  

 

Suroviny: 
300 g salámy  

2 lyžice Worchesterovej omáčky  

2 cibule  

3 ks kyslých uhoriek  

2 lyžice oleja  

3 lyžice kečupu  

2 uvarené vajcia  

1 lyžica ocotu  
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1 konzerva sterilizovanej kukurice  

250 ml tatárskej omáčky  

Postup: Salámu pokrájame na tenké rezančeky. Cibuľu, uhorky a vajcia pokrájame nadrobno. 

Všetky suroviny a koreniny spolu zmiešame a necháme najmenej tri hodiny odležať v 

chladničke. 

 

      °°°° 

Amur varený na víne 

1,2 kg vypitvaného amura, soľ, 0,5 l bieleho vína, mleté čierne korenie, bobkový list, citrón.  
 

Z očisteného, vypitvaného, v studenej vode umytého amura sa nakrájajú porcie s hmotnosťou asi 

250 g. Porcie nakrájanej ryby sa osolia polovičným množstvom soli, vložia do nádoby, v ktorej 

sa budú variť, a nechajú odležať asi 1 hodinu. Potom sa v nádobe zalejú vínom a nechajú ešte asi 

1/2 hodiny marinovať. Ryby sa podľa potreby ešte ochutia soľou, pridá sa citrónová šťava, celé 

korenie, bobkový list a pod pokrievkou sa varia domäkka. Pri podávaní sa porcia amura podleje 

čistým vývarom a posype nakrájanou petržlenovou vňaťou. Vhodné prílohy: rôzne upravená 

ryža, čerstvé maslo.  

 

 °°°° 

Bujabéza z tresky 

1 kg mrazenej tresky, 0,5 dl oleja, 1 cibuľu, 1 pór, 1 rajčiak, 1,2 l vody, 2 strúčiky cesnaku, 

pomarančovú kôru, 25 g bouquet garni, štipku saturejky, štipku feniklu, 5 zrniek čierneho 

korenia, 1 lyžičku soli, 750 g zemiakov, štipku šafranu, 300 sendviča (žemle), 2 strúčiky 

cesnaku.  
Rozmrazená treska (filé) sa nakrája na rovnomerné kocky (5x5 cm). Vo vhodnej nádobe sa na 

oleji spení nadrobno nakrájaná cibuľa, pór (len biela časť), pridajú sa olúpané, jadrovníkov 

zbavené, na kúsky nakrájané rajčiaky a zaleje sa vodou. Pridá sa rozdrvený cesnak, kúsok dobre 

umytej pomarančovej kôry, saturejka, fenikel, čierne korenie, bouquet garni, osolí sa a prudko 

nechá zovrieť. Keď voda začne variť, pridajú sa na hrubšie plátky nakrájané zemiaky, šafran a 

nechá sa variť. Asi po 10 minútach sa pridá nakrájaná treska a nechá sa variť ešte 10 minút. 

(Dôležité je, aby varenie prebiehalo na silnom ohni.) Uvarené mäso a zemiaky sa vyberú a 

uchovajú sa v teple. Vývar sa precedí do čistej nádoby. Na plátky nakrájaný sendvič sa vloží do 

rúry vysušiť a pred podávaním sa potrie cesnakom. Pri podávaní sa vývar podá v mise, na tanier 

sa dá porcia tresky, obložená zemiakmi a osobitne sa podá pripravený sendvič. Túto polievku je 

vhodné pripravovať a podávať pre väčšiu spoločnosť. Vhodná príloha: omáčka ailloli.  

 

      °°°° 

Dusená ryba na víne s kečupom 

600 g rýb (pstruh vcelku aj s hlavou a kožou, kapor, šťuka, treska porciovaná a bez kože) 2 

lyžičky masla, 1 veľká lyžica bieleho vína, citrónová šťava, soľ.  
 

Upravenú rybu osolíme a pokvapkáme citrónom. Na panvici roztopíme maslo, vložíme rybu, 

prikryjeme a dusíme asi 5 minút. Potom prilejeme víno, lopatkou rybu obrátime a prikryté 

dusíme ešte 10 minút. Posypeme strúhaným syrom a polejeme kečupom. Každá porcia je 

ozdobená petržlenovou vňaťou a kolieskami z citróna. Podávame s opekanými zemiakmi.  
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      °°°; 

Pečená ryba so zemiakmi 

600 g očistenej ryby bez kostí a kože, 4 stredne veľké zemiaky, 4 lyžice kyslej smotany, 1 žĺtok z 

vajca, trochu masla alebo oleja, trochu cibule a mletej papriky, 2 lyžice bieleho vína, 

petržlenová vňať, soľ, citrón.  
 

Ohňovzdornú misu alebo malý pekáč potrieme tukom a poukladáme uvarené, na kolieska 

pokrájané zemiaky, najviac vo dvoch vrstvách. Očistenú, vykostenú a kože zbavenú rybu 

pokrájame na porcie a rozložíme na zemiaky, osolíme a pokvapkáme s citrónom. Kôstky 

odstránime. V smotane rozmiešame biele víno, postrúhanú cibuľu, červenú papriku a žĺtok z 

vajca. Ryby so zemiakmi polejeme smotanovou omáčkou a v predhriatej rúre pečieme asi 25 - 30 

minút. Povrch posypeme s nadrobno posekanou petržlenovou vňaťou a pokvapkáme s 

citrónovou šťavou. Pečenú rybu so zemiakmi podávame so šalátom zo zeleniny.  

 

      °°°° 

 

Pstruh na rošte 

4 pstruhy strednej veľkosti, soľ, biele korenie, olej, zmes byliniek.  
 

Vypitvané, umyté pstruhy opláchneme, osušíme, v znútra osolíme, okoreníme a vložíme zvitok 

byliniek a položíme na alumíniový podnos a položíme na gril. Podľa potreby potrieme olejom. 

Podávame s varenými zemiakmi, maslom a zeleninovou prílohu 

 

 Pstruh na spôsob vodníka 

 
4 pstruhy (á 150 g), 400 g údenej slaniny, 200 g šampiňónov, 2 citróny, soľ, 20 g oleja, mleté 

čierne korenie, mletú štipľavú papriku, 8 čerešní, mleté biele korenie, hladkú múku, mletú 

rascu, 2 dl bieleho vína, zeleninu na obloženie.  
 

Z vína, citrónovej šťavy, soli a korenia pripravíme marinádu, potrieme ňou pstruhy a necháme 

ich cez noc odležať. Múku, rascu, papriku a korenie zmiešame a zmesou obalíme pstruhy. 

Upečieme ich na oleji do zlatista. Pstruhy vyberieme a dáme na teplé miesto. Vo výpeku 

opražíme slaninu pokrájanú na hrebienky a šampiňóny pokrájané na plátky. Zeleninu podusíme 

chvíľu na masle. Na tanier dáme pstruha, navrch slaninu a čerešne a obložíme ho podusenou 

zeleninou. Podávame s varenými zemiakmi.  
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recepty na grilovanie 

 
Grilovanie je jedným z najstarších spôsobov prípravy jedál. Ľudia využívajú grilovanie 
pravdepodobne od okamžiku, kedy prvý krát spoznali oheň. Počas dlhodobého vývoja ľudskej 
spoločnosti sa zmenila nie len technológia grilovania, ale aj jeho spoločenský význam. Grilovanie nie 
je len prostá príprava jedla, ale aj príležitosť k stretávaniu sa blízkej rodiny, priateľov a známych, 
alebo aj obchodných parterov. Mnohé organizácie a firmy využívajú grilovanie práve na príležitostné 
stretnutia svojich zamestnancov a pracovníkov. 
Keďže aj láska ide cez žalúdok dovoľujeme si Vám prezentovať recepty na prípravu tých 
najrozmanitejších jedál, lebo ani ten najvychýrenejší gril Vám nepomôže pokiaľ jedlo nebude mať to 
pravé grilové aróma – čo má mať. 
 

 

Recepty:  
1. Ryba na grile  

2. Hydina na grile  

3. Hovädzie na grile  

4. Bravčové na grile  

5. Teľacie na grile  

6. Divina na grile  

7. Jahňacie na grile  

8. Baranie na grile  

9. Udené na grile  

 

1. Ryba na grile 

 
Udené podkovičky z lososa  

 4 stredne veľké podkovičky z lososa  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

 čajové lístky  

Podkovičky voľne rozmrazeného lososa osolíme, okoreníme, zľahka potrieme olejom, rozložíme na 
alumíniový podnos a položíme na rošt. Pokiaľ máme príklop na grile, tak na podnos pridáme čajové lístky 
a poklop uzavrieme a necháme ugrilovať. 
Podávame s varenými zemiakmi, maslom a zeleninovou prílohou. 

Pstruh na rošte 

 4 pstruhy strednej veľkosti  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

 zmes byliniek  

Vypitvané, umyté pstruhy opláchneme, osušíme, v znútra osolíme, okoreníme a vložíme zvitok byliniek a 
položíme na alumíniový podnos a položíme na gril. Podľa potreby potrieme olejom.  
Podávame s varenými zemiakmi, maslom a zeleninovou prílohou. 
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Kapor na rošte 

 4 porcie kapra  

 soľ  

 sušené bylinky  

 olej  

 citrónová šťava  

Porcie kapra čiastočne zbaveného kostí opláchneme, osušíme. Porcie pokvápeme citrónovou šťavou, 
osolíme a posypeme sušenými bylinkami. Takto pripravené položíme na alumíniový podnos a potom na 
rošt. Podľa potreby kapra obraciame, alebo potrieme olejom. 
Podávame s varenými zemiakmi, maslom a zeleninovou prílohou. 

Plnený pstruh s prekvapením 

 4 pstruhy strednej veľkosti  

 12 sušených sliviek  

 12 olúpaných mandlí  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

 8 plátkov anglickej slaniny  

Vypitvané pstruhy opláchneme, osušíme, z vnútra osolíme, okoreníme a naplníme sušenými slivkami, 
ktoré zbavíme kôstok a nahradíme ich olúpanými, sparenými mandľami. Potom pstruhy zabalíme do 
plátkov anglickej slaniny a položíme priamo na rošt. Po zapečení obraciame. 

Pečený pstruh v alobale 

 4 pstruhy  

 8 plátkov anglickej slaniny  

 soľ  

 biele korenie  

 šalvia  

Riadne očistené, opláchnuté, osušené pstruhy z vnútra osolíme, okoreníme a vložíme závitok šalvie. 
Pstruhy zabalíme do plátkov slaniny a obalíme alobalom a položíme priamo na rošt. 
Podávame s varenými zemiakmi, maslom a zeleninovou prílohou. 

Grilovaný kapor s jablkami 

 4 porcie kapra  

 1 stredne veľké jabĺčko  

 20 –30 g masla  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

Kapra očisteného a zbaveného kostí, osoleného, okoreneného a pokvapkaného olejom položíme na 
olejom potretý alobal a zabalíme. Necháme prudko opiecť na rošte a po 5 – 7 minútach rozbalíme, 
pridáme nakrájane jabĺčko, zabalíme a necháme dôjsť.  
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi, maslom alebo pečivom. 
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2. Hydina na grile 

Kuracie prsia na rošte s broskyňami 

 4 porcie kuracích pŕs  

 soľ  

 olej  

 biele korenie  

 4 polky kompótových broskýň  

Prsia zľahka naklepeme, osolíme, mierne okoreníme, potrieme olejom a dáme prudko opiecť na rošt. Po 
opečení obrátime a položíme na ne polky broskýň a grilujeme do zmäknutia. 
Podávame s varenými zemiakmi, maslom a pažítkou. 

Grilované kuracie stehná 

 4 kuracie stehná  

 soľ  

 olej  

 chili korenie  

Čiastočne vykostené kuracie stehná osolíme, potrieme olejom a položíme na rošt, kde stehná občasne 
potierame olejom. 
Podávame s pečivom a pikantnou omáčkou. 

Plnené morčacie prsia 

 4 porcie morčacích pŕs  

 4 kompótové marhule  

 1 kiwi  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

 1/2 citrónu  

 bylinkové maslo  

Morčacie prsia prekrojíme, naklepeme, osolíme, okoreníme a naplníme kompótovými marhuľami a 
plátkom kiwi. Prehneme, upevníme špáratkami, zľahka potrieme olejom a z obidvoch strán prudko 
opečieme. Jednotlivé porcie pokvapkáme citrónom a potrieme bylinkovým maslom.  
Podávame s varenými zemiakmi a plátkom citrónu. 

Kuracie závitky na rošte 

 4 kuracie prsia  

 1 stredne veľké jabĺčko  

 40 g tvrdého udeného syra  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

Kuracie prsia naklepeme, naplníme postrúhaným jabĺčkom a syrom, prehneme, upevníme špáratkami, 
osolíme, okoreníme a mierne potrieme olejom. Položíme priamo na rošt a grilujeme do ružova. 
Podávame s varenými zemiakmi, maslom alebo pečivom. 
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Morčacie prsia na paprike v alobale 

 4 plátky morčacích pŕs  

 olej  

 40 g masla  

 1 malá cibuľa  

 1 čerstvá paprika /zelená, červená, alebo oranžová/  

 soľ  

 sladká paprika  

Morčacie prsia naklepeme, osolíme a zľahka posypeme sladkou paprikou. Prsia položíme na olejom 
potretý alobal, posypeme zmesou nakrájanej papriky, cibule a zabalíme. Položíme na rošt a necháme 15 
–17 minút grilovať.  
Podávame s zemiakovými plackami a pohárom červeného vína.  

 

 

3. Hovädzie na grile 

Plnené sviečkové rezy 

 500 – 600g sviečkovej (8 plátkov)  

 1 papriková klobása  

 8 plátkov anglickej slaniny  

 4 sterilizované šampiňóny  

 soľ  

 korenie  

 olej  

Sviečkovú naklepeme a na jednu polovicu dáme kúsky pokrájanej klobásky, na druhú polovicu položíme 
hlavičky sterilizovaných šampiónov. Jemne osolíme, okoreníme a mäsko formujeme do tvaru kapsičky. 
Na kapsičku položíme natenko nakrájanú anglickú slaninu a položíme na rošt. Zľahka potierame olejom. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi a zeleninovým šalátom. 

 

Sviečkové rezy s banánom 

 500 - 600g sviečkovej (8 plátkov)  

 2 banány  

 soľ  

 biele korenie  

 olej maslo  

 kokos  

Sviečkovú naklepeme, osolíme, okoreníme, potrieme olejom a necháme prudko opiecť na rošte z 
obidvoch strán. Banány ošúpeme a nakrájame na 8 plátkov, ktoré položíme na položíme na opečené 
mäsko, zľahka posypeme strúhaným kokosom a pokvapkáme malým množstvom masla. Takto ešte 
pripravené necháme ešte chvíľu grilovať. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi. 
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Biftek s vajíčkom 

 500 – 600g sviečkovej  

 4 vajíčka  

 soľ  

 mleté korenie  

 olej  

Sviečkovú pokrájame na plátky, osolíme, okoreníme, potrieme olejom a necháme v chlade 1-2 hodiny 
odležať. Z alobalu si zhotovíme misky, ktoré vytrieme olejom a vlejeme rozmixované vajíčko. Nato plátky 
necháme prudko opiecť na rošte a vedľa nich položíme alobalové misky s vajíčkom. Ak mame chuť na 
originálny anglický biftek, tak plátky sviečkovej necháme zapiecť len do chvíle, čo na povrch plátkov 
vystúpi ružová šťava. 
Podávame s čerstvou zeleninou.  

Anglická sviečková 

 1 kg pravej sviečkovej  

 soľ  

 mleté korenie  

 olej  

Sviečkovú osolíme, okoreníme, potrieme olejom a necháme tak zo 2 hodiny odležať na chladnom 
mieste. Potom položíme sviečkovú na riadne rozohriatý rošt a za občasného potierania zo všetkých strán 
opekáme. Sviečková musí ostať šťavnatá a ružová pri narezaní. Potom sviečkovú krájame na plátky. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi a zeleninovým šalátom. 

 

4. Bravčové na grile 

a. Grilované kotlety  

 4 bravčové kotlety  

 soľ  

 olej  

 biele korenie  

Bravčové kotlety zľahka naklepeme a potrieme zmesou soli, oleja a mletého bieleho korenia. Necháme 
1-2 hodiny odležať a potom ukladáme kotlety na silne nahriatu mriežku grilu a po oboch stranách 
opekáme. 
Podávame s grilovanou zeleninou a tmavým chlebom. 

Grilované mäso s horčicovou príchuťou 

800 g bravčového karé, stehna alebo krkovičky, olej. Horčicová marináda: 100 g masla, 1 lyžicu horčice.  
 

Marinádu vytvoríme jednoduchým zmiešaním surovín. Mäso nakrájame na plátky, naklepeme a namočíme do 

marinády, najlepšie na niekoľko dní. Mäso opekáme na oleji alebo na grile.  

Grilované mäso s vínovou príchuťou 

800 g bravčového karé, stehna alebo krkovičky, olej. Vínová marináda: 2 dl červeného vína, 1 

cibuľu, 1 lyžicu nahrubo rozdrveného čierneho korenia, 3 lyžice pokrájanej petržlenovej vňate, 
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tymian, olej.  
 

Marinádu vytvoríme jednoduchým zmiešaním surovín. Mäso nakrájame na plátky, naklepeme a 

namočíme do marinády, najlepšie na niekoľko dní. Mäso opekáme na oleji alebo na grile.  

 

Plnené rezne v alobale 

600 g bravčového stehna, 80 g šunky, 80 g tvrdého syra, 40 g anglickej slaniny, 1 štipľavú 

papriku (sterilizovanú papriku, alebo lečo bez šťavy), 20 g cesnaku, soľ, korenie.  
 

Mäso nakrájame na štyri rezne, naklepeme, osolíme a okoreníme. Na každý rezeň položíme plátok 

šunky, syra, slaniny a papriky. Rezne preložíme na polovicu a spojíme špáradlom. Povrch 

potrieme rozotreným cesnakom. Každú porciu zabalíme samostatne do vymasteného alobalu a 

uložíme na suchý plech. Pečieme 40 minút. Podávame s opekanými zemiakmi a zeleninou.  

Plnené sendvičové rezne 

160 g sendviča, 1 konzerva bravčového mäsa vo vlastnej šťave, 20 g cibule, 1 strúčik cesnaku, 

čierne mleté korenie, soľ, 1 vajce. Cestičko: 50 g polohrubej múky, 50 g mlieka, 1 vajce, olej na 

vyprážanie.  
 

Sendvič pokrájame na tenké plátky, z konzervy vyberieme tuk, mäso pomelieme s cibuľou a 

cesnakom, pridáme vajce, soľ, korenie a premiešame. Plnkou pospájame dva sendviče. Necháme 

ich stuhnúť v chladničke. Pripravíme si cestičko a vmiešame doň ušľahaný bielok. Sendvičové 

plátky obalíme v cestičku, vypražíme ich na tuku z konzervy, prípadne doplníme olejom. 

Podávame s dusenou zeleninou, prípadne so zemiakmi.  

 

 

Medailonky plnené sušeným ovocím 

 

 400-600 g bravčovej panenskej  

 4 sušené slivky  

 4 sušené marhule  

 4 mandle /lieskové oriešky/  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

 červené víno  

Z bravčovej panenskej nakrájame medailonky / dve na porciu/, do ktorých urobíme otvor. Sušené slivky 
odkôstkujeme a naplníme olúpanou mandľou, marhule namočíme do vína. Takto pripravené ovocie 
vložíme do otvoru medailoniek. Osolíme, okoreníme, potrieme olejom, položíme na rozohriatú mriežku a 
z obidvoch strán grilujeme. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi, zeleninovým šalátom a vínom. 

Bravčové rebierko “koliba” 

 4 bravčové rebierka  

 80 g klobásy  
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 1 menšia cibuľa  

 80 g hríbov /zmes/  

 soľ  

 čierne mleté korenie  

 olej  

Na silne nahriaty spodný rošt grilu položíme panvicu /hrniec/, do ktorej dáme maslo, nakrájanú cibuľu, 
klobásu a hríby. Osolíme, okoreníme a krátko smažíme. Bravčové rebierko zbavíme prebytočného tuku a 
urobíme čo najväčší otvor, ktorý naplníme mierne vychladnutou zmesou. Uzavrieme špáratkom, osolíme, 
okoreníme, potrieme olejom a grilujeme. Jednotlivé rebierka doplníme plátkami rajčín /uhoriek/ a 
chrenovým maslom. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi, zeleninovou oblohou alebo čiernym chlebom. 

Ražničí 

 400 g bravčového stehna  

 200 g anglickej slaniny  

 200 g cibule  

 soľ  

 mleté korenie  

 olej  

 paprika  

Bravčové stehno zbavíme prebytočného tuku, nakrájame na tenké plátky, ktoré zľahka naklepeme, 
osolíme, okoreníme, vložíme do misky a zalejeme malým množstvom oleja. Premiešame a necháme 2-3 
hodiny odležať. Potom striedavo napichujeme mäso, dieliky slaniny a plátky cibule na špizy /šašlík/, ktoré 
položíme na silno nahriaty spodný rošt grilu, kde ražničí do zlata opekáme. Ražničí na tanieri posypeme 
nakrájanou cibuľou, ochutenou sladkou paprikou. 
Podávame zo zeleninovým šalátom a rôzne upravenými zemiakmi. 

 

Richtárova taška 

 4 plátky bravčového stehna  

 4 plátky šunky  

 4 plátky sterilizovanej uhorky  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

Plátky bravčového mäsa dostatočne naklepeme, osolíme a okoreníme. Na jednu polovicu položíme 
šunku, plátky rajčín a uhorky. Prehneme a vytvoríme “tašku”, ktorú uzavrieme špáratkami. Zľahka 
potrieme olejom a na mriežke pri vyššej teplote po oboch stranách grilujeme. 
Podávame so zemiakmi, chlebom a pikantnou omáčkou. 

5. Teľacie na grile 

Plnené medailonky  

 400-600 g teľacej panenskej  

 4 plnené olivy  

 1/2 tenkého párku  

 8 polovíc orechových jadier  
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 soľ  

 biele korenie  

 olej  

Z teľacej panenskej odkrojíme tri medailonky na jednu porciu. Do nich urobíme otvory, do ktorých 
vložíme plnenú olivu, alebo kolečko párku, alebo orechové jadrá. Medailonky osolíme, okoreníme, zľahka 
potrieme olejom a na nahriatom rošte ich po oboch stranách ugrilujeme. 
Podávame so šampiňónovými zemiakmi ochutené maslom, alebo zeleninovým šalátom. 

Teľacie kotlety na rošte s bylinkovým maslom 

 4 teľacie kotlety  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

 citrón  

 bylinkové maslo  

Teľacie kotlety /rebierka/ po okrajoch niekoľkokrát narežeme a zľahka naklepeme. Osolíme, okoreníme, 
zľahka potrieme olejom a položíme na rošt. Z obidvoch strán do zlata opečieme. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi, porcie doplníme plátkom citróna /rajčiny, uhorky/ a bylinkovým 
maslom. 

Zapečený teľací steak s broskyňou 

 4 plátky teľacieho stehna  

 4 plátky eidamu  

 4 plátky šunky  

 4 polky kompótových broskýň  

 soľ  

 biele korenie  

 olej  

Teľacie steaky zľahka naklepeme, osolíme, okoreníme, potrieme olejom a položíme na rozpálený rošt. 
Opečieme po obidvoch stranách. Na steak naukladáme broskyňu, šunku a syr a necháme ešte chvíľu 
pôsobiť teplo. 
Podávame so zeleninou alebo zemiakmi 

Plnený teľací rezeň 

 4 plátky teľacieho stehna  

 4 plátky debrecínskej pečene  

 8 stredne veľkých sterilizovaných šampiňóny  

 soľ  

 biele korenie  

 pór  

 olej  

Plátky teľacieho stehna mierne naklepeme, osolíme, poukladáme plátky debrecínky a doplníme zmesou 
nakrájaných šampiňónov a malé množstvo póru. Prehneme a kraje upevníme špáratkami. Takto 
pripravené plnené rezne položíme na rošt a po oboch stranách grilujeme. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi, prípadne s pikantnou omáčkou a zeleninou. 
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6. Divina na grile 

Divinová zmes na ihle 

 2 bažantie prsia  

 200 g srnčieho stehna  

 100 g srnčej pečene  

 100 g anglickej slaniny  

 1 stredne veľká cibuľa  

 soľ  

 zmes korenín “divočina”  

 olej  

 červené víno  

Z uvedených druhov mäsa a slaniny nakrájame menšie plátky, ktoré zľahka naklepeme, osolíme, 
okoreníme, vložíme do misky, zalejeme malým množstvom vína a oleja a dáme do chladu na 3-4 hodiny 
odstáť. Potom mäso striedavo s kúskami cibule napichávame na ihly a položíme na rozohriatý rošt. 
Podávame s chlebom, zemiakmi, alebo rôznymi omáčkami a vínom. 

Prsia divokej kačky na tymiáne  

 4 porcie pŕs divej kačky  

 zvitky tymiánu  

 80-120 g slaniny  

 soľ  

 mleté korenie  

 olej  

Úzke prúžky slaniny pretiahneme cez prsia divej kačky a vložíme do zmesi oleja s nasekaným čerstvým 
tymiánom, soľou a mletým korením. Necháme 3-4 hodiny odstáť. Prebytočný olej zotrieme a prsia 
grilujeme na stredne vyhriatom rošte. 
Podávame so zemiakmi a pikantným zeleninovým šalátom. 

Bažantie prsia s jablkom 

 4 bažantie prsia /filé/  

 soľ  

 mleté biele korenie  

 4 plátky jablka  

 dezertné víno  

 olej  

 8-12 prúžkov anglickej slaniny  

Cez vykostené a kože zbavené bažantie prsia pretiahneme prúžky slaniny, osolíme, okoreníme, 
potrieme olejom a prudko opečieme po jednej strane. Potom prsia otočíme a priložíme plátky jablka, 
ktoré sme vopred namočili do dezertného vína s troškou cukru. Zvoľna dohotovíme. 
Podávame s rôzne upravenými zemiakmi a zeleninou.  
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Plnené srnčie filé 

 4 plátky srnčieho stehna  

 4 plátky šunky  

 4 plátky udeného ovčieho syra  

 olej  

 soľ  

 zmes sušených byliniek  

Srnčie plátky /filé/ naklepeme a osolíme. Priložíme plátky šunky a udeného syra, prehneme a upevníme 
špáratkami. Potrieme zmesou oleja s bylinkami. Plnené filé položíme na silno rozohriatý rošt a prudko 
opečieme. 
Podávame s chlebom, zemiakmi a pikantným šalátom. 

 

UTOPENCI 
 

M N O Ž S T V Í  
 

 do pětilitrové láhve od okurků  

 

S U R O V I N Y  
 

 2 kg méně tučných špekáčků  

 1.75 kg cibule  

 600 ml octa  

 1250 ml vody  

 5 polévkových lžic soli - 120g  

 1/2 polévkové lžíce mletého černého pepře - 5g  

 3/4 polévkové lžíce cukru - 10g  

 1 polévková lžíce oleje  

 3 bobkové listy  

 na špičku nože chilli  

 

P O S T U P  
 

 Nejprve si připravíme nálev. Dáme vařit vodu s octem. Ve varu přidáme sůl, cukr, olej, 

bobkový list a chilli a necháme 2 minuty povařit. Nálev pak necháme vychladnout.  

 Špekáčky oloupeme a nakrájíme na čtvrtky. Oloupanou cibuli nakrájíme na rovnoměrná 

kolečka. Do vymyté pětilitrové sklenice od okurek dáme cca 1 cm vysokou vrstvu cibule. 

Potom tuto cibuli poklademe vrstvou špekáčků. Vrstvy opakujeme až do naplnění 

sklenice.  

 Vychladlý nálev nalijeme do připravené sklenice. Sklenici je na závěr nutné dobře uzavřít 

- stačí celofán a gumička.  
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Dobrou chuť Vám přeje Martin Kohout. 

 

 

PIKANTNÉ PALACINKY  
PALACINKY S MOZZARELLOU 

POČET PORCIÍ: 2 

ČAS NA PRÍPRAVU: 60 minút 

  

 220 g mozzarelly  

 2 vajcia  

 soľ  

 75 g hladkej múky  

 100 ml mlieka  

 150 g šunky  

 žltá, zelená a červená paprika  

 2 cibule  

 2 strúčiky cesnaku  

 2 lyžice oleja  

 plechovka konzervovaných 

paradajok  

 1 lyžica paradajkového pretlaku  

 korenie  

 štipka sladkej papriky  

 

 1. Z múky, mlieka, vajíčok a soli pripravíme palacinkové cesto. Šunku nakrájame na kocky. 

Papriky umyjeme, zbavíme jadierok a nakrájame na menšie kúsky. Cibuľu ošúpeme a posekáme 

nadrobno. Ošistíme cesnak a prelisujeme ho. 

2. Na panvici rozpálime olej. Pridáme cibuľu, šunku, cesnak, papriky a dve minúty restujeme. 

Potom pridáme konzervované paradajky, lyžicu pretlaku a ešte asi 5 minút povaríme. Dochutíme 

to soľou, korením a paprikou. 

3. Mozzarellu nakrájame na tenké a dlhé prúžky. Urobíme palacinky. Naplníme ich zmesou, 

zrolujeme a vložíme do misky na zapekanie. Na ne položíme prúžky mozzarelly a v predohriatej 

trúbe zapekáme asi 15 minút. 

1 porcia obsahuje: 530 kalórií 

 

SEXY STRAVA  
 

Prekvapko! Ak chcete divokejší sex, opustite spálňu a namierte si to rovno do kuchyne. To čo 

jete / alebo nejete/ má priamy vplyv na váš sexuálny život, ovplyvňuje to vaše hormóny, energiu 

a hladinu stresu. Prezradíme vám 7 potravín, ktorých konzumáciou si zaručene vylepšíte svoj 

milostný život. 

 

1. MED 
Táto sladkosť je štedrým zdrojom borónu / minerálu, ktorý môžeme nájsťaj v listovej zelenine, 

ovocí, strukovinách a orechoch/. Borón pomáha telu premieňať a využívať estrogén, základný 

ženský hormón. Niektoré štúdie ukázali, že tento minerál zároveň zvyšuje v krvi hladinu 

testosterónu,hormónu, ktorý je rovnako u mužov i u žien zodpovedný za podnecovanie orgazmu. 

2. ORECHOVÝ OLEJ 

mailto:ok2imk@atlas.cz
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Rastlinný olej a olej zo semiačok a orechov je základným zdrojom mastných kyselín, z ktorých si 

telo produkuje cholesterol. Napriek tomu, že zvýšený cholesterol je nebezpečný, je zároveň 

základom všetkých sexuálnych hormónov.Ak ste vy alebo váš priateľ práve začali s prísnou 

diétou bez tuku, takste už určite spozorovali ochabujúci sexuálny záujem a túžbu. Zaraďte do 

svojho jedálničku zdravšie tuky a pravdepodobnete si zažijete poskočenie vášho libida. Treba si 

vyberať rastlinné a orechové oleje, označené ako"lisované za studena", pretože si uchovávajú 

väčší počet výživnýchlátok ako tie, ktoré sú spracované za tepla. Za studena lisované oleje 

obsahujú vitamín E, ktorý udržuje vaše hormóny v rovnováhe. 

3. OVSENNÉ VLOČKY 
Táto obilovina tiež zvyšuje hladinu testosterónu v krvi. Aby ste napumpovali vaše libido, mali by 

ste vločky konzumovať aspoň 3 krát do týždňa Môžu byť vo forme cornflakes, müsli alebo ako 

kašu. 

4. USTRICE 
Toto klasické afrodiziakum je skutočne hodné svojej reputácie. Všetky "Dary mora" obsahujú 

minerály,ktoré sú dôležitou zložkou sexuálnych hormónov a zároveň ovplyvňujú aj optimálne 

fungovanie mozgu a celého nervového systému. Minerály, ktoré obsahujú morské živočíchy sú v 

tzv. "slanej forme", čo znamená, že ich telo ľahšie prijíma. 

5. ČOKOLÁDA 
Nie je to úžasné, že jedlo, ktoré milujete, je zároveň dobré pre váš sexuálny život? Čokoláda 

obsahuje metylxantín, ktorý stimuluje prenos nervových impulzov. Taktiež vyvoláva pocit 

uspokojenia. Je známa ako organoleptické jedlo, čo znamená, že jej zmyselná textúra, farba a 

vôňavám pomáhajú dostať sa do tej správnej nálady. Ďalšie zmyselné jedlá sú tie, ktoré obsahujú 

kakao, čokoládovú polevu, zmrzlinu a šlahačku. 

6. VAJCIA 
Sú prepchané vitamínmi skupiny B, najmä B6 A B5. Vajcia vyháňajú zo spálne melanchóliu 

tým, že udržiavajú hladinu hormónov v rovnováhe, udržujú hladinu energie a pomáhajú telu 

vyrovnať sa so stresom. Ďalšie zdroje vitamínu B6 sú: špenát, mrkva, hrášok, pivné kvasnice, 

slnečnicové semiačka a ryby. Vitamín B5 obsahujú: zemiaky, morské ryby, mäso, celozrnný 

chlieb, mlieko a čerstvá zelenina. 

7. STEAK 
Jemne nakrájané " červené" mäso, tmavé mäso z hydiny, celozrnný chlieb, "dary mora"a listová 

zelenina sú skvelými zdrojmi zinku. Zinok pomáha udržiavať na uzde produkciu hormónu 

prolaktín, ktorý vo veľkom množstve zapríčiňuje sexuálne disfunkcie a tým vám tento minerál 

pomáha zachovať si švih vo vašom sexuálnom živote.  

 

 

Thajské krídelká 

12 kuracích krídiel, 4 strúčiky cesnaku, 1 lyžicu farebného drveného korenia, mletý koriander, 

zázvor, sójovú omáčku, med, kečup, grilovacie korenie, ryžu, mrazený hrášok, červenú 

papriku, olej.  
 

Kuracie krídla okoreníme grilovacím korením a farebným korením. Z medu, zázvoru, koriandru, 

drveného korenia, sójovej omáčky, kečupu a postrúhaného cesnaku pripravíme marinádu, do 

ktorej krídla naložíme a odložíme do druhého dňa. Rúru vyhrejeme na 210 stupňov Celzia, krídla 

poukladáme na pekáč a za stáleho prelievania marinádou upečieme. Papriku a hrášok osmažíme 

na oleji, zmiešame s varenou ryžou.  
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Originál Halászlé 

1 kapra, 2 cibule, 1 zelenú papriku, 1 rajčinu, 3 lyžice mletej červenej papriky, 2 litre vody, 

soľ.  
 

V hrnci, v asi 0,3 l vody, varíme nadrobno pokrájanú cibuľu 15 minút. Pridáme mletú červenú 

papriku, premiešame a pridáme zbytok vody. Do hrnca vložíme hlavu z kapra, vnútornosti a 

chvost. Kapra pokrájame na podkovičky, vysekneme chrbtovú kosť, čím nám vzniknú pásiky 

mäsa. Chrbtové kosti z podkovičiek vložíme do hrnca, pridáme ošúpanú, pokrájanú rajčinu, 

pokrájanú papriku a varíme asi 1 hodinu. Pásiky mäsa, kožou dolu, poukladáme na vymastený 

pekáč, osolíme, okoreníme a pečieme vo vyhriatej rúre do ružova. Hotovú polievku precedíme, 

vložíme do nej opečené mäso, osolíme, okoreníme, prehrejeme a podávame.  

 

Teľacie medailóniky (Maďarsko) 

800 g teľacieho mäsa, 400 husacej pečene, 200 g oleja, 500 g zelenej papriky, 200 g rajčín, 

150 g červenej cibule, 1 strúčik cesnaku, soľ, mletú červenú papriku, grilovacie korenie, mleté 

čierne korenie, 12 kusov zemiakov.  
 

Červenú cibuľu nadrobno pokrájame a speníme na oleji. Pridáme mletú červenú papriku, 

pokrájanú červenú a zelenú papriku, ošúpané prezreté rajčiny a varíme do zhustnutia. Teľacie 

mäso prstami roztlačíme, okoreníme grilovacím korením, osolíme. Vložíme do rozpáleného 

tuku. Keď mäso otočíme, poukladáme naň tenké plátky cesnaku. Husaciu pečeň vcelku opražíme 

tak, aby v strede zostala ružová. Zemiaky osolíme, polejeme olejom a upečieme v celku. Na 

tanier dáme lečo, na lečo položíme mäso, na mäso plátok pečene a obložíme opečenými 

zemiakmi pokrájanými na osmičky.  

 

Klobása obalená mäsom 

500 g mletého mäsa, 1 lyžicu mletej červenej papriky, 1 vajce, hladkú múku, strúhanku, 1 

veľkú cibuľu, 300 g paprikovej klobásy, 100 g na tenké plátky pokrájanej prerastenej slaniny, 

štipku tymianu, rastlinný tuk, soľ.  
 

Mleté mäso ochutíme soľou a korením, vmiešame vajcia, múku, pokrájanú cibuľu, strúhanku a 

na mokrej doske vytvarujeme placky. Do placiek zabalíme nožičky klobásy tak, aby konce 

klobásy prečnievali. Celé to obalíme plátkami slaniny. Do zapekacej misky poukladáme obalené 

klobásy a vložíme na 20 minút do vyhriatej rúry. Podávame s horčicou, chrenom a chlebom.  

 

 

 


