
 1 

Mäso 
 

Diabolské rezne 
19.02.2008  

 
 
 
6 porcií 

Potrebujeme: 

 1 kg bravčového karé  

 4 vajcia  

 150 ml oleja  

 1 ČL soli  

 1 ČL mletého čierneho korenia  

 1 ČL horčice  

 1 ČL kečupu  

 1 ČL vegety  

 1 ČL worcesterskej omáčky  

 1 ČL maggi omáčky  

 4 strúčiky roztlačeného cesnaku  

Postup: 
1. Mäso umyjeme, nakrájame na plátky a naklepeme z oboch strán. 

2. Z jedného vajca a oleja pripravíme majonézu, do ktorej potom pridáme tri vajcia a všetky ostatné ingrediencie. 
Zmes dobre vymiešame. 

3. Rezne namočíme do pripravenej zmesi a necháme 24 hodín marinovať. 

4. Pripravené rezne poukladáme na plech a polejeme zvyšnou zmesou. Prikryjeme a pečieme asi 1,5 hodiny pri teplote 
160 °C. 
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Plnka z mletého mäsa s vajcom 
19.02.2008  

 
 
 
pre 6 osôb 

Potrebujeme: 

 2 cibule  

 1 až 2 strúčiky cesnaku  

 1 viazaničku petržlenovej vňate  

 2 stonky tymianu  

 1 PL masla  

 1 kg mletého mäsa (pol hovädzieho a pol bravčového)  

 6 vajec  

 3 PL strúhanky  

 2 ČL horčice  

 1 ČL paradajkového pretlaku  

 1 ČL mletej červenej papriky  

 pol ČL mletého čili korenia  

 pol ČL nastrúhanej citrónovej kôry  

 soľ  

 mleté čierne korenie  

Postup: 
1. Ošúpanú cibuľu a cesnak veľmi najemno pokrájame. Petržlenovú vňať a tymian opláchneme pod studenou vodou a 
necháme odkvapkať. Potom lístočky otrháme a posekáme. Na panvici rozpálime maslo, pridáme pokrájanú cibuľu, 
cesnak a posekané bylinky. Približne minútu dusíme, potom odstavíme z plameňa. 

2. K mletému mäsu pridáme podusenú zmes, 2 vajcia, strúhanku, horčicu, paradajkový pretlak, mletú papriku, čili 
korenie a citrónovú kôru. Mäsovú hmotu ochutíme soľou a čiernym korením a dôkladne premiešame. 

3. Štyri zvyšné vajcia uvaríme natvrdo, varíme približne 7 až 10 minút, zalejeme studenou vodou a vychladnuté 
ošúpeme. Vymastenú formu na srnčí chrbát naplníme polovicou mäsovej hmoty. Na mäsovú vrstvu pokladieme natvrdo 
uvarené vajcia, ktoré zakryjeme druhou polovicou mäsovej hmoty. Povrch uhladíme. 

4. Naplnenú formu vložíme do vyhriatej rúry a pečieme na 180 °C, v teplovzdušnej na 160 °C, na druhej koľajničke 
odspodu asi 50 minút. Ako príloha sa dobre hodia opečené zemiaky, zemiaky pečené v šupke alebo zemiakové pyré. 
Plnka z mletého mäsa výborne chutí aj na studeno s horčicou, zeleným šalátom, paradajkami a domácim chlebom. 
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Králičia paštéta 
19.02.2008  

 
 
 
5 porcií 

Potrebujeme: 

 2 králičie stehná  

 1 až 2 králičie ramienka  

 kúsok králičieho chrbta  

 1 500 až 2 000 ml zeleninového vývaru  

 250 g údenej prerastenej slaniny  

 60 g cibule  

 1 vajce  

 50 g preosiatej strúhanky  

 soľ  

 mleté čierne korenie  

 120 ml mäsového vývaru  

Postup: 
1. Umyté kúsky králičieho mäsa uvaríme v zeleninovom vývare do mäkka, varíme približne 50 až 60 minút. Uvarené 
mäso vyberieme a necháme vychladnúť. Potom ho vykostíme a spolu s nakrájanou cibuľou a so 150 g slaniny 
pomelieme na mäsovom mlynčeku. 

2. Zvyšnú slaninu pokrájame na malé kocky. Spolu s vajcom, strúhankou, soľou, mletým čiernym korením a mäsovým 
vývarom pridáme k pomletému mäsu. Všetko dobre premiešame. 

3. Formu dobre vymastíme, naplníme masou, prikryjeme, vložíme do vhodnej nádoby s vodou a vo vyhriatej rúre 
varíme 80 minút. Hotovú paštétu necháme dobre vychladnúť. Potom ju vyklopíme a pokrájame. 
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Vajíčková tlačenka 
19.02.2008  

 
 
 
10 porcií 

Potrebujeme: 

 1 balenie mrazenej zeleniny - hrášok, mrkva, kukurica  

 4 natvrdo uvarené vajcia  

 200 g diétnej salámy  

 250 g tatárskej omáčky alebo majonézy  

 2 balíčky práškovej želatíny (nie tortovej)  

 300 ml zeleninového bujónu  

Postup: 
1. V mierne osolenej vode uvaríme zeleninu, ktorú potom scedíme a vložíme do hlbšej misky. 

2. Vajcia ošúpeme, nadrobno pokrájame pomocou krájača a pridáme k scedenej zelenine do misy. Diétnu salámu 
nakrájame na malé kúsky a primiešame k vajciam a zelenine. Pridáme tatársku omáčku a dobre premiešame. 

3. V teplom zeleninovom bujóne rozpustíme želatínu. Dobre ju vymiešame, aby nemala hrudky. Vlejeme ju do majoné-
zovej zmesi a dobre premiešame. 

4. Formu na srnčí chrbát vystelieme jemnou fóliou a vlejeme pripravenú hmotu. Odložíme do chladu, najlepšie na celú 
noc. 

5. Vychladenú vajíčkovú tlačenku vyklopíme na podlhovastý podnos a ostrým nožom nakrájame na jednotlivé plátky. 
Podávame s čerstvým zeleninovým šalátom a pečivom. 
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Mäsová plnka 
19.02.2008  

 
 
 
pre 4 osoby 

Potrebujeme: 

 300 g bravčového mäsa (pliecko)  

 200 g údeného mäsa  

 6 vajec  

 6 malých žemlí  

 125 ml mlieka  

 2 PL posekanej petržlenovej vňate  

 postrúhaný muškátový oriešok  

 celé čierne korenie  

 soľ  

 mleté čierne korenie  

 masť na vymastenie plechu  

Postup: 
1. Bravčové mäso zalejeme malým množstvom vriacej vody, pridáme celé čierne korenie, osolíme a uvaríme. Údené 
mäso zalejeme malým množstvom vriacej vody a uvaríme. Uvarené mäso po vychladnutí pokrájame na malé kocky. 

2. Žemle pokrájané na kocky zalejeme vývarom z údeného mäsa (asi 100 ml), pridáme pokrájané mäso, nasekanú 
petržlenovú vňať, štipku postrúhaného muškátového orieška, osolíme a okoreníme. Zalejeme žĺtkami, ktoré sme 
rozhabarkovali v mlieku, premiešame a necháme asi 10 minút stáť. Potom pridáme tuhý sneh z bielkov a premiešame. 
Masu dáme do vymasteného hlbšieho plechu a pečieme asi 30 minút pri teplote 180/160 °C. Mäsová plnka chutí teplá 
aj studená. 
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Hubová paštéta 
19.01.2008  

 
 
 
pre 6 osôb 

Potrebujeme: 

 200 g čerstvých šampiňónov  

 150 g lesných húb (aj mrazených)  

 150 g uvarených kuracích pŕs  

 1 väčšiu cibuľu  

 70 g uvarenej ryže  

 80 g prerastenej údenej slaniny  

 2 vajcia  

 mleté čierne korenie  

 soľ  

 sušený tymian  

 lístky čerstvého tymianu  

 lístky poľného šalátu  

 4 plátky anglickej slaniny  

 olej  

Postup: 
1. Na mäsovom mlynčeku pomelieme 160 g šampiňónov, lesné huby a vychladnuté kuracie prsia. 

2. Zvyšnú časť šampiňónov pokrájame na plátky, ktoré urestujeme v panvici na oleji. Nadrobno pokrájanú cibuľu 
speníme na oleji spolu s nakrájanou slaninou. Po vychladnutí všetko spolu s ryžou a vajcami pridáme k pomletej mase. 
Vmiešame urestované plátky šampiňónov, podľa chuti posolíme, ochutíme mletým čiernym korením, sušeným 
tymianom a spolu premiešame. 

3. Okrúhlu paštétovú formu vyložíme plátkami slaniny. Naplníme plnkou a vo vodnom kúpeli varíme 90 minút. 
Vychladnutú paštétu vyklopíme, nakrájame, ozdobíme lístkami čerstvého tymianu a poľného šalátu. Podávame s 
celozrnným pečivom. 
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Šunková terina 
19.01.2008  

 
 
 
pre 4 osoby 

Potrebujeme: 

 300 g dusenej šunky  

 150 g masla  

 150 ml 33 % smotany  

 soľ  

 1 PL sladkej mletej papriky  

 olej na vymazanie formy  

 150 g parmskej šunky  

 1 vrecúško práškovej želatíny  

 2 až 3 PL červeného vínneho octu  

 1 PL javorového sirupu  

 2 vetvičky rozmarínu  

 3 PL červeného celého korenia  

 2 až 3 šalotky  

Postup: 
1. Dusenú šunku rozmixujeme alebo niekoľkokrát veľmi jemno zomelieme. Zmäknuté maslo vyšľaháme do peny a 
postupne do neho za šľahávame zomletú šalotku, smotanu, sladkú papriku a podľa chuti soľ. 

2. Keramickú alebo sklenenú formu vytrieme olejom alebo vystelieme potravinárskou fóliou. Časť šunkovej hmoty 
urovnáme do formy, poukladáme plátky parmskej šunky, opäť potrieme časťou pripravenej zmesi, pokryjeme šunkou a 
doplníme zvyškom šunkovej peny. Na povrch poukladáme šunku a dáme do chladu. 

3. Podľa návodu na obale si pripravíme želatínu, ochutíme ju vínnym octom, soľou, javorovým sirupom, vmiešame 
lístočky rozmarínu a celé červené korenie. Čiastočne schladeným, ale ešte tekutým aspikom prelejeme povrch teriny a 
necháme v chlade stuhnúť. 
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Pivové palacinky 
16.12.2007  

 
 
 
pre 5 osôb 

Potrebujeme: 
Cesto na palacinky:  

 150 ml mlieka  

 250 ml piva  

 150 až 200 g hladkej múky  

 1 vajce soľ  

 mleté čierne korenie  

 nasekaná petržlenová vňať  
 
Plnka:  

 80 g topeného syra  

 100 g plátkov šunky  

 100 g nakrájaného ochuteného ementálu  
 
Cestíčko:  

 2 vajcia,  

 mlieko  

 soľ  

 mleté čierne korenie  

 vegeta  

 polohrubá múka  

 olej na vyprážanie  

Postup: 
1. Mlieko, pivo, vajce a hladkú múku vymiešame na hladké cesto. Ochutíme soľou, mletým čiernym korením a 
nadrobno nasekanou petržlenovou vňaťou. Z cesta na panvici potretej olejom pečieme palacinky, ktoré necháme 
vychladnúť.  
2. Každú palacinku potrieme topeným syrom, pridáme šunku, syr a naplnenú preložíme napoly.  
3. Celé vajcia rozšľaháme, ochutíme soľou, mletým čiernym korením a vegetou. Prilejeme trochu mlieka a pridáme 
toľko múky, aby sme vypracovali hustejšie cestíčko. Naplnené palacinky obalíme najskôr v polohrubej múke, potom v 
cestíčku a vypražíme na rozpálenom oleji z obidvoch strán. 
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Srnčí guláš s pivom 
16.12.2007  

 
 
 
pre 7 osôb 

Potrebujeme: 

 1 kg srnčieho mäsa  

 100 g údenej slaniny  

 4 väčšie cibule  

 mäsový vývar  

 5 až 6 bobuliek borievky  

 2 paradajky  

 1 červenú papriku  

 mletú sladkú červenú papriku  

 150 ml svetlého piva  

 1 surový zemiak na zahustenie s  

 ušený majorán  

 lístky čerstvého majoránu  

 mleté čierne korenie  

 olej  

 soľ  

Postup: 
1. Opláchnuté, osušené mäso odblaníme a nakrájame na väčšie kocky. Slaninu pokrájame na malé kúsky. Olúpanú 
cibuľu nakrájame a spolu so slaninou urestujeme v hrnci na oleji. Pridáme kúsky mäsa, pokrájané paradajky s 
červenou paprikou, poprášime mletou sladkou červenou paprikou, posolíme, okoreníme, vložíme bobuľky borievky, 
premiešame a chvíľu dusíme vo vlastnej šťave.  
2. Potom prilejeme svetlé pivo, mäsový vývar a za občasného miešania udusíme do mäkka. Podľa potreby prilievame 
vývar. 3. Krátko pred dovarením pridáme postrúhaný zemiak na zahustenie a spolu povaríme. Uvarený guláš podľa 
chuti ochutíme sušeným majoránom a ozdobíme lístkami čerstvého majoránu. 
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Hovädzie medailóniky 
16.12.2007  

 
 
 
pre 4 osoby 

Potrebujeme: 

 4 kusy hovädzích plátkov zo sviečkovice  

 1 menší pór  

 4 plátky prerastenej oravskej slaniny  

 2 PL masla  

 olej na opekanie  

 olivový olej na potretie  

 francúzsku horčicu  

 10 kokteilových paradajok  

 1 väčšiu mrkvu  

 8 šalotiek  

 2 menšie cukety  
 
Omáčka:  

 150 ml mäsového vývaru  

 100 ml suchého bieleho vína  

 1 plechovka lúpaných paradajok  

 1 ČL kukuričného škrobu  

 1 PL sladkej sójovej omáčky  

 mleté korenie štyroch farieb  

 soľ  

Postup: 
1. Hovädzie mäso umyjeme a osušíme. Každý plátok mäsa potrieme olivovým olejom, horčicou, osolíme, okoreníme a 
položíme naň kúsok umytého póru.  
2. Mäso zabalíme do rolky, obalíme slaninou a do špirály zviažeme potravinárskou niťou. Opekáme na oleji z každej 
strany asi 5 minút. Vyberieme a odložíme do tepla.  
3. Medzitým v panvici rozpustíme maslo a opečieme šalotky, na kolieska nakrájanú cuketu, polovice paradajok a na 
plátky nakrájanú mrkvu. Okoreníme čerstvo pomletým korením a opekáme asi 10 minút. Potom zeleninu vyberieme a 
necháme na sitku odkvapkať.  
4. Do výpeku z mäsa vlejeme vývar, sójovú omáčku, lúpané paradajky a pridáme kúsok masla. Šťavu prípadne 
zahustíme škrobom rozmiešaným v 50 ml studenej vody. Pred koncom varenia pridáme víno a dobre premiešame.  
5. Podávame so zemiakmi, opečenou zeleninou a omáčkou. 
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Fašírky so šošovicou 
16.12.2007  

 
 
 
Potrebujeme: 

 100 g červenej šošovice  

 350 g mletého kuracieho mäsa  

 60 g strúhanky  

 1 PL citrónovej šťavy  

 1 ČL posekaného čerstvého oregana  

 soľ  

 čerstvo pomleté čierne korenie  

 olej na vysmážanie  

Postup: 
1. V hrnci s vodou uvaríme šošovicu do mäkka. Scedíme ju a preložíme do veľkej misy. Pridáme mleté mäso, 
strúhanku, citrónovú šťavu, oregano, soľ, korenie a dobre premiešame. Zo zmesi vytvarujeme fašírky.  
2. Na veľkej panvici rozohrejeme olej a fašírky z oboch strán opekáme približne 8 až 10 minút do zlatista. Fašírky 
položíme na papierový obrúsok, aby sme ich zbavili prebytočného tuku. Podávame teplé. 
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Údené mäso so špenátom 
16.12.2007  

 
 
 
pre 7 osôb 

Potrebujeme: 

 1 kg údeného stehna  

 450 g mrazeného špenátu  

 1 cibuľu  

 3 bobkové listy  

 4 zrnká celého nového korenia  

 5 zrniek celého čierneho korenia  

 6 strúčikov cesnaku  

 vegetu  

 olej  

 soľ  

 mleté čierne korenie  

 180 g údeného syra  

 1 vajce  

 1 žĺtok  

 500 g lístkového cesta  

 sezamové zrniečka  

 hrubozrnnú soľ  

 celú rascu  

Postup: 
1. Údené mäso dáme variť do vody na 40 minút a pridáme do nej bobkový list, celé nové korenie, celé čierne korenie a 
3 strúčiky cesnaku. Uvarené mäso vyberieme a necháme vychladnúť. 
2. Nadrobno pokrájanú cibuľu urestujeme na oleji spolu s plátkami nakrájaného cesnaku. Pridáme rozmrazený špenát 
a spolu podusíme. Prebytočnú tekutinu odstránime, posolíme, okoreníme mletým čiernym korením a ochutíme 
vegetou. Do teplého špenátu prisypeme najemno nastrúhaný údený tvrdý syr, ktorý necháme chvíľu vychladnúť. Potom 
vmiešame žĺtok, premiešame a odložíme na pár hodín na chladné miesto dobre vychladnúť.  
3. Lístkové cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske do tvaru obdĺžnika. Vychladnuté údené mäso obalíme po celom 
obvode ochuteným špenátom, uložíme ho na rozvaľkané lístkové cesto a zabalíme. Vrchnú časť cesta potrieme 
rozšľahaným vajcom, posypeme sezamovými zrniečkami, celou rascou a hrubozrnnou soľou. Preložíme na plech 
vyložený papierom na pečenie a vo vyhriatej rúre pri teplote 170 °C zapečieme. 
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Bravčové pliecko so sušenými slivkami 
16.11.2007  

 
 
 
pre 6 osôb 

Potrebujeme: 

 1 kg bravčového pliecka  

 6 sušených sliviek bez kôstok  

 1 cibuľu  

 1 ČL soli  

 2 klinčeky  

 2 PL oleja  

 125 ml smotany  

Postup: 
1. Elektrickú rúru vyhrejeme na 240 °C (teplovzdušnú na 220 °C). Sušené slivky zalejeme 125 ml vody a necháme 
napučať. Mäso zhora po nakrajujeme priečne do kosoštvorcov a potrieme soľou. Očistenú cibuľu prekrojíme a 
prešpikujeme klinčekmi.  
2. V pekáči zohrejeme olej a pliecko doň vložíme. Prilejeme 250 ml horúcej vody a pekáč s mäsom vložíme do 
vyhriatej rúry. Pečieme na spodnej priečke približne 20 minút. Potom mäso obrátime, do pekáča vložíme polovičky 
cibule s klinčekmi a teplotu zvýšime na 250/230 °C. Pliecko pečieme 1 hodinu. Počas pečenia prilejeme 125 ml horúcej 
vody a mäso polievame výpekom. Pečienku necháme odpočívať vo vypnutej rúre ešte 10 minút.  
3. Výpek rozriedime troškou horúcej vody, vlejeme do hrnca, primiešame smotanu a niekoľko minút varíme. Pred 
podávaním pridáme do omáčky pokrájané slivky. 
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Pečené jahňacie stehno 
16.11.2007  

 
 
 
pre 6 osôb 

Potrebujeme: 

 1 a 1/2 kg jahňacieho stehna  

 3 strúčiky cesnaku  

 2 PL paradajkového pretlaku  

 1 PL hladkej múky  

 1 ČL soli  

 2 PL citrónovej šťavy  

 1/2 KL mletej rasce  

 celé čierne korenie  

 3 malé cibule  

 3 PL oleja  

 250 ml zeleninového vývaru  

 125 ml suchého bieleho vína  

 1 ČL maizeny  

Postup: 
1. Mäso umyjeme a osušíme a malým ostrým nožom doň urobíme mriežkovité zárezy. Cesnak očistíme, pozdĺžne 
pokrájame a mäso ním prešpikujeme. Paradajkový pretlak vymiešame so soľou, s hladkou múkou, citrónovou šťavou, 
mletou rascou a drveným čiernym korením. Touto zmesou potrieme mäso a necháme 12 hodín v chlade odležať.  
2. Elektrickú rúru vyhrejeme na 250 °C (teplovzdušnú na 230 °C). Cibuľu ošúpeme a pokrájame na štvrtky. V pekáči 
zohrejeme olej a jahňacinu zo všetkých strán prudko opečieme. Pridáme cibuľu a polovicu horúceho vývaru. Mäso 
pečieme ďalej v rúre na najnižšej priečke 15 minút. Potom teplotu znížime na 200/180 °C a pečieme ďalších 40 minút. 
Počas pečenia mäso pravidelne polievame výpekom, občas prilejeme víno a horúci vývar.  
3. Po dopečení necháme mäso odležať ešte 10 minút vo vypnutej rúre. Výpek rozriedime horúcou vodou a zahustíme 
maizenou, rozmiešanou v troške studenej vody. 
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Plnená bravčová roláda 
16.10.2007  

 
 
 
pre 6 osôb 

Potrebujeme: 

 1 kg vykosteného bravčového karé, upraveného na zavinutie  

 200 g stopkového zeleru  

 polovicu červenej papriky  

 1 strúčik cesnaku  

 1 Čl horčice  

 1 ČL soli  

 po 1/2 ČL sušeného tymianu, rozmarínu a sladkej papriky  

 3 PL oleja  

 250 ml mäsového vývaru  

 125 ml kyslej smotany  

 1 ČL maizeny  

Postup: 
1. Elektrickú rúru vyhrejeme na 240 °C (teplovzdušnú na 220 °C). Zeler očistíme a pokrájame na kúsky, z papriky 
odstránime zrniečka a pokrájame ju na pásiky, cesnak posekáme nadrobno. Plát mäsa potrieme zmesou horčice, soli a 
byliniek a posypeme sladkou paprikou. Na mäso poukladáme kúsky zeleru, pásiky papriky a posekaný cesnak. Mäso 
opatrne zavinieme a previažeme niťou.  
2. Vo veľkom pekáči zohrejeme olej a mäso na ňom zo všetkých strán prudko opečieme. Prilejeme 125 ml horúceho 
mäsového vývaru a pekáč vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme na najnižšej priečke 60 – 70 minút. Po 20 minútach 
pečenia teplotu v rúre znížime na 200/180 °C a prilejeme zvyšok vývaru. Roládu necháme odpočívať vo vypnutej rúre 
ešte asi 10 minút.  
3. Výpek z mäsa nalejeme do kastróla, zmiešame so smotanou a zahustíme maizenou, rozmiešanou v troške studenej 
vody. Necháme prevariť a prelejeme do omáčnika. Roládu pokrájame na plátky a podávame napríklad so zemiakovou 
kašou. 
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Plnené tekvičky 
16.09.2007  

 
 
 
 pre 8 osôb 

Potrebujeme: 

 4 malé tekvice (každá s hmotnosťou približne 600 g)  

 1 žemľu  

 2 cibule  

 1 strúčik cesnaku  

 malý kúsok zázvoru  

 1 viazaničku petržlenovej vňate  

 1 PL oleja  

 2 ČL korenia karí  

 2 PL sladkokyslej čili omáčky  

 500 g zmesi mletého mäsa  

 250 g hovädzieho mletého mäsa  

 1 vajce  

 soľ  

 mleté čierne korenie  

Postup: 
1. Hornú časť tekvíc zrežeme a odstránime jadierka. Žemľu namočíme do vlažnej vody. Cibuľu a cesnak olúpeme a 
pokrájame nadrobno. Zázvor olúpeme a pokrájame na malé kocky. Petržlenovú vňať opláchneme pod tečúcou vodou, 
osušíme a najemno posekáme. V panvici rozohrejeme olej, na ktorom podusíme cibuľu, cesnak a zázvor. Poprášime 
karí korením, premiešame a necháme vychladnúť.  
2. Vo väčšej miske zmiešame oba druhy mäsa, vyžmýkanú žemľu, vajce, udusenú cibuľovo-cesnakovú zmes, nasekanú 
petržlenovú vňať, čili omáčku a vypracujeme hladkú masu, ktorú ochutíme soľou a mletým čiernym korením.  
3. Elektrickú rúru predhrejeme na 200 °C (teplovzdušnú na 180 °C, plynovú na stupeň 3). Tekvice rovnomerne 
naplníme mäsovou zmesou a vložíme ich do vymasteného pekáča. Podlejeme troškou vody, dáme do vyhriatej rúry a 
pečieme približne 50 až 60 minút. Upečené tekvice priečne prekrojíme na polovicu a podávame s pečenými zemiakmi 
alebo so zemiakovou kašou. 
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Sýty kurací hrniec s tekvicou 
16.09.2007  

 
 
 
Potrebujeme: 

 1,5 kg kuracích stehien  

 900 g tekvice  

 1 PL olivového oleja  

 1 stredne veľkú cibuľu  

 4 strúčiky cesnaku  

 200 ml bieleho vína  

 2 PL paradajkového pretlaku  

 2 bobkové listy  

 1/2 KL rozmrveného sušeného tymianu  

 1 konzervu (asi 460 g) veľkej bielej fazule  

 soľ  

 mleté čierne korenie  

Postup: 
1. Vo veľkom ohňovzdornom hrnci rozohrejeme olej. Stehná umyjeme, osušíme papierovým obrúskom a ochutíme 
soľou a mletým čiernym korením. Vložíme do hrnca a opekáme z oboch strán asi 6 minút dozlatista. Mäso vyberieme 
na tanier.  
2. Ošúpanú cibuľu a cesnak nahrubo posekáme. Pridáme do hrnca a na miernom ohni opekáme asi 3 minúty domäkka. 
Potom prilejeme víno a dobre premiešame. Pridáme paradajkový pretlak, bobkové listy, tymian a ? lyžičky soli. Vložíme 
kuracie stehná, necháme zovrieť a prikryjeme.  
3. Rúru rozohrejeme na 180 °C (teplovzdušnú na 160 °C). Hrniec vložíme do rúry a pečieme 20 minút. Tekvicu 
prekrojíme, odstránime jadierka, olúpeme a dužinu pokrájame na väčšie kúsky. Fazuľu precedíme a necháme 
odkvapkať. Potom ju spolu s tekvicou pridáme k mäsu, prikryjeme a pečieme ďalších 20 až 30 minút, kým mäso aj 
tekvica nie sú úplne mäkké. Pred podávaním vyberieme bobkové listy. Servírujeme s čerstvým chlebom alebo 
chrumkavou bagetou. 
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Obed z jedného hrnca! 
16.09.2007  

 
 
 
 pre 4 osoby 

Potrebujeme: 

 8 ks kúskov kuraťa  

 4 stredne veľké zemiaky  

 4 rajčiaky  

 1 pohár alebo konzervu sterilizovaných zelených olív plnených mandľami  

 olivový olej  

 1 kocku instantného bujónu s príchuťou bazalky a tymianu  

 biele suché víno  

 soľ  

 4 bagety  

Postup: 
1. Zemiaky ošúpeme a pokrájame po dĺžke na mesiačiky. Opečieme ich na olivovom oleji. Vyberieme ich na sitko a 
dáme odkvapkať. Olej nevylievame!  
2. V oleji po zemiakoch prudko opečieme umyté kuracie krídelká. Teplotu znížime, všetko podlejeme troškou vody a 
pridáme kocku bujónu s príchuťou bazalka - tymian.  
3. Podusíme, až kým sa objem vody nezredukuje, a pridáme trošku bieleho vína.  
4. Postupne do panvice pridáme olivy, a keď už je mäso mäkké, aj zemiaky.  
5. Krátko podusíme, aby sa chute spojili. Na záver pridáme rajčiaky pokrájané na mesiačiky. Podľa potreby dochutíme 
soľou.  
6. Zmes rozdelíme na jednotlivé porcie aj so šťavou z panvice a podávame s bielou bagetou. 

Namiesto vína 
 Chystáte sa na prípravu receptu, pri ktorom by ste mali použiť trocha vína a nechcete kvôli tomu otvárať celú fľašu? 
Jednoduchá pomoc – trocha octu s dvoma rozpustenými kockami cukru víno v omáčke hravo nahradí. 
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Jogurtové kurča so zeleninovou prílohou 
16.09.2007  

 
 
 
 pre 4 osoby 

Potrebujeme: 

 750 g kuracích pŕs  

 400 g bieleho smotanového jogurtu  

 5 PL citrónovej alebo limetkovej šťavy  

 1 strúčik cesnaku  

 2 ČL karí  

 1 ČL ďumbierového prášku  

 1 ČL drvenej rasce  

 1 zelenú feferónku  

 400 g mrkvy  

 100 ml pomarančovej šťavy  

 2 PL horčičných semienok  

 3 PL oleja  

 4 PL mlieka  

 soľ  

 čierne mleté korenie  

 1/2 šalátovej uhorky  

 50 g pražených kešu  

 20 špajdlí  

Postup: 
1. 200 g jogurtu zmiešame s 2 PL limetkovej alebo citrónovej šťavy, prelisovaným cesnakom, karí, ďumbierom, 1/2 ČL 
rasce a polovicou zelenej feferónky.  
2. Kuracie prsia pokrájame na dlhé tenké prúžky a harmonikovo ich napichneme na jednotlivé špajdle. Potrieme ich 
jogurtovou zmesou a odložíme na dve hodiny do chladničky.  
3. Očistenú a nahrubo postrúhanú mrkvu, zvyšok feferónky, horčičné semienka podusíme na oleji. Pridáme 2 PL 
limetkovej šťavy, pomarančovú šťavu, dochutíme soľou a odložíme do chladu. 4. Špízy uložíme na plech vyložený 
vymasteným alobalom, posolíme a pečieme pri teplote 220 stupňov asi 15 minút.  
4. Ošúpanú uhorku rozkrojíme, zbavíme dužiny so semiačkami a pokrájame na kocky. Spolu s praženými kešu 
orieškami ju primiešame k podusenej zelenine.  
5. Upečené kuracie špízy podávame s vychladeným jogurtovým dipom. 

Tip na jogurtový dip: 
 200 g jogurtu zmiešame s 1/2 ČL rasce, mliekom, 1 PL limetkovej šťavy, soľou a čiernym korením. 
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Kurací smotanový paprikáš 
16.09.2007  

 
 
 
 pre 4 osoby 

Potrebujeme: 

 1 kurča  

 80 g oleja  

 70 g cibule  

 1 lyžičku mletej červenej papriky  

 1 lyžičku rajčiakového pretlaku  

 400 ml smotany na varenie  

 2 lyžice hladkej múky  

 soľ  

Postup: 
1. Očistené a opláchnuté kurča naporciujeme.  
2. Nadrobno posekanú cibuľku podusíme domäkka na oleji. Pridáme mletú papriku a kurča. Podusíme. Aby sa mäso 
nepripálilo, podlejeme zmes trochou teplej vody.  
3. Po chvíli pridáme rajčiakový pretlak a dusíme, kým mäso nie je mäkké.  
4. Nakoniec pridáme smotanu rozmiešanú s múkou. Ak by šťava bola príliš hustá, pridáme trochu horúcej vody.  
5. Dochutíme soľou. 

Ako prílohu podávame domáce halušky alebo ľubovoľný druh cestoviny. 

Kurací perkelt 
Na rozdiel od kuracieho paprikáša sa pripravuje bez smotany. Niekedy sa doň pridávajú okrem mletej papriky aj kúsky 
čerstvej papriky. 
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Kurča v horčicovej omáčke 
16.09.2007  

 
 
 
 pre 4 osoby 

Potrebujeme: 

 1 naporciované kurča  

 700 ml kuracieho vývaru  

 1 viazaničku pažítky  

 1 PL stredne pikantnej horčice  

 1 PL kremžskej horčice  

 1/2 ČL mletej kurkumy  

 150 g hustej kyslej smotany  

 1až 2 ČL maizeny  

 čierne mleté korenie  

 soľ  

 100 g zaváraných uhoriek  

 cukor  

Postup: 
1. Naporciované kurča umyjeme a asi 25 minút povaríme pri stredne vysokej teplote vo vývare.  
2. Oba druhy horčice, kurkumu, hustú kyslú smotanu a maizenu dohladka vymiešame s pažítkou pokrájanou na kúsky 
hrubé približne 2 cm a podľa potreby dochutíme soľou a čiernym mletým korením.  
3. Uvarené kurča odstavíme, vývar zlejeme a odložíme. Asi 400 ml vývaru dáme zovrieť a opatrne k nemu metličkou 
vyšľaháme horčicový krém. Krátko povaríme, dochutíme soľou, čiernym mletým korením a štipkou cukru.  
4. Vychladnuté kúsky kurčaťa môžeme vykostiť a zbaviť kože. Jednotlivé porcie prelejeme horčicovou omáčkou a 
posypeme na kúsky pokrájanou sterilizovanou uhorkou. 

Ideálnou prílohou sú chrumkavo upečené zemiaky. 

Príprava: 35 minút 


