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EN: In order to help protect the environment, you can  
download the recipes online at

FR: Pour des raisons de protection de l‘environnement,  
vous trouverez les recettes en ligne, à télécharger sous le lien

IT: Per ragioni di tutela ambientale, potrete scaricare  
direttamente online la ricetta all’indirizzo 

NL: Uit milieuoverwegingen vindt u de recepten online,  
vanwaar ze kunnen worden gedownload

HU: Természetvédelmi okokból a recepteket az alábbi  
linken tudja letölteni

CZ: Z důvodu ochrany životního prostředí naleznete  
recepty online ke stažení na adrese

SK: Z dôvodu ochrany životného prostredia sú recepty  
online a môžete si ich stiahnuť na

RO: Dun motive de protecție a mediului, rețetele le  
puteți descărca de pe internet de la adresa

PL: Ponieważ dobro środowiska bardzo leży nam na sercu 
zdecydowaliśmy, że fantastyczne, smakowite przepisy  
udostępnimy Państwu online pod adresem

TR: Tarifleri, çevre koruma nedenlerinden dolayı  
online olarak indirebilirsiniz

ES: Estamos muy comprometidos con el medio  
ambiente y por eso hemos decidido ponerle a  
disposición nuestras sabrosas recetas para descarg
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INGREDIENCE
100 g másla
125 g mouky
125 g strouhaného tučného sýra
1/2l mléka
7 vajec
Sůl
Mletá paprika
Případně kmín nebo muškátový oříšek

SÝROVÝ NÁKYP 

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Na pánvi necháme zpěnit mouku s 
máslem, přidáme mléko a za stálého 
míchání přivedeme k varu. Okořeníme 
a necháme vychladnout.

2. Potom vmícháme žloutky jedno po 
druhém. Přidáme nastrouhaný sýr 
a nakonec před zakrytím do směsi 

opatrně vmícháme sníh z bílek.
3. Přikryjeme a necháme na mírném 

ohni odstát cca 3-5 minut. Ozdobíme 
zeleným salátem a podáváme.

PŘÍPRAVA
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INGREDIENCE
400 g muškátové dýně
1 velká cibule, oloupaná
2 stroužky česneku, oloupané
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce rajčatového protlaku
1 polévková lžíce mleté papriky, ušlechtilá 
sladká
½ l kokosového mléka
Sůl a pepř
1 polévková lžíce hladké mouky
2 lžíce vody

Chilli papričky, lístky koriandru, lístky máty 
na ozdobu

DÝŇOVÉ CHILLI

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Dýni dobře omyjeme, zbavíme slupky 
a jadérek, nakrájíme na 2 cm kostičky.

2. Cibuli a česnek nakrájíme nadrobno a 
orestujeme na olivovém oleji.

3. Vmícháme rajčatový protlak, mletou 
papriku a ihned zalijeme kokosovým 
mlékem. Papriku v žádném případě 
nenechte připálit, jinak bude jídlo 
chutnat hořce. Přidáme koření a na 
mírném ohni dusíme cca 15 minut.

4. Přidejte kostičky dýně, promíchejte a 
vařte 15 minut. Mezitím rozmícháme 
mouku se 2 lžícemi vody do hladka 

a zahustíme jí dýni. Dusíme, dokud 
kousky dýně nejsou uvařené.

5. Naaranžujte do polévkových talířů, 
posypte mátou, chilli papričkami a 
nadrobno nasekaným koriandrem.

PŘÍPRAVA
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INGREDIENCE
2 mrkve
750 ml zeleninového vývaru
1 stroužek česneku
1 plátek zázvoru
2 stébla citrónové trávy
30 g ječmene
100 ml šlehačkové smetany
20 g másla
500 g rybí filé, smíšené (např. losos, candát)
Sůl a pepř
Kopr na ozdobu

RYBÍ POLÉVKA

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Mrkev oloupeme a nakrájíme na 
jemné kousky.

2. Zeleninový vývar s česnekem, 
oloupaným zázvorem, citrónovou 
trávou, mrkví a ječmenem zahřejeme 
v hrnci a necháme 10 minut louhovat. 
Potom odstraníme citrónovou trávu.

3. Přidáme šlehačku a máslo. Přikryjeme 
poklicí a zavřeme a necháme vše 
dusit doměkka asi 12 minut.

4. Rybí filé nakrájíme na kousky velikosti 
sousta, dvě až tři minuty podusíme v 
polévce doměkka. Odstraníme zázvor.

5. Dochutíme solí a pepřem z mlýnku.
6. Naaranžujeme do polévkových misek 

a ozdobíme větvičkami kopru.

PŘÍPRAVA
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PŘÍPRAVA

1. Červené zelí zbavíme stopky, 
nakrájíme na jemné pásky, dobře 
promícháme s červeným vínem, 
pomerančovým džusem a červeným 
vinným octem. Necháme louhovat 2 
hodiny.

2. Nakrájený a naklepaný hovězí řízek 
osolíme, opepříme, potřeme hořčicí, 
naplníme 4 mm pásky mrkve, slaniny a 
kyselých okurek. Svineme do rolády a 
uzavřeme pomocí párátka.

3. Celé prudce opečeme na 
slunečnicovém oleji, přidáme 
rajčatový protlak, větvičky tymiánu, 
orestujeme (rajčatový protlak by měl 
být červenohnědý), podlijeme vínem 
a zalijeme vývarem nebo vodou. 
Přikryjeme poklicí a na mírném ohni 
vaříme doměkka. Pokud jídlo ztratí 
příliš mnoho šťávy, přidáme trochu 
vody.

4. Mouku a vodu smícháme do hladka, 
vmícháme do omáčky, necháme 
přejít varem, osolíme podle chuti.

5. Oloupeme cibuli a česnek a 
nakrájíme na jemné kostičky.

6. Máslo lehce zkaramelizujeme s 
krystalovým cukrem. Podusíme cibuli 
a česnek, přidáme červené zelí a 
marinádu, dochutíme solí a pepřem. 
Přikryjeme a na mírném ohni dusíme, 
dokud zelí nezměkne. Přimícháme 
brusinky a necháme je vychladnout.

7. Brambory oloupeme a rozčtvrtíme, 
poté je pomalu uvaříme v osolené 
vodě na mírném ohni a přecedíme. 
Piniové oříšky lehce osmahneme 
na pánvi bez tuku, necháme trochu 
vychladnout, poté přidáme máslo a 
dochutíme solí. Na talíře poklademe 
roládu, červené zelí a brambory.

HOVĚZÍ ROLÁDA S ČERVENÝM ZELÍM A BRAMBORAMI
 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

INGREDIENCE:
4 hovězí řízky à 160 g
Sůl a pepř
1 lžíce hořčice
1 mrkev
80 g uzené slaniny
1 kyselá okurka
1 polévková lžíce slunečnicového oleje
2 lžíce rajčatového protlaku
2 větvičky tymiánu
¼ l červeného vína
1 l hnědého vývaru nebo vody
1 polévková lžíce mouky, smíchaná se  
2 polévkovými lžícemi vody

Červené zelí:
500 g červeného zelí
250 ml červeného vína
100 ml pomerančového džusu
1 lžíce červeného vinného octa
1 cibule
1 stroužek česneku
2 lžíce másla
2 lžíce krystalového cukru
Sůl a pepř
1 lžíce brusinek

300 g brambor
1 špetka soli
1 polévková lžíce piniových oříšků
1 lžíce másla
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INGREDIENCE:
Srnčí guláš:
800g  jelení plec
Sůl a pepř
2 lžíce slunečnicového oleje
2 lžíce másla
300 g cibule nakrájené na kostičky
200 g slaniny nakrájené na kostičky
100 g mrkve a celeru nakrájeného na 
kostičky
1 polévková lžíce rajčatového protlaku
2 lžíce brusinek
250 ml silného červeného vína
500 ml hnědého vývaru ze zvěřiny
(případně hovězí vývar)
2 větvičky tymiánu
1 větvička saturejky
4 nasekané bobule jalovce
2 bobkové listy
½ lžičky mletého kardamonu
½ lžičky mletého nového pepře
Strouhaná kůra ze 2 pomerančů
30 g čokolády na vaření
Máslo a mouka na zahuštění podle přání

SRNČÍ RAGÚ S PEČENÝMI BRAMBORAMI A TVAROHOVÝM NÁKYPEM

 Porce pro 4 osoby Středně těžká příprava

TVAROHOVÝ NÁKYP:
200 g uvařených moučných brambor
100 g hrubé mouky
2 žloutky
80 g tvarohu
20 g rozpuštěného másla
1 špetka muškátového oříšku
1 větvička rozmarýnu, nasekaná nadrobno
Sůl a pepř
Strouhanka na vysypání formy

PŘÍPRAVA

1. Srnčí plec nakrájíme na 30g 
kostičky, ochutíme solí, pepřem a 
ze všech stran dobře opečeme na 
slunečnicovém oleji. Maso vyjmeme z 
hrnce a odložíme stranou. Ve výpeku 
rozpustíme máslo a zpěníme na něm 
cibuli, na kostičky nakrájenou slaninu, 
brambory a celer. Přidáme rajčatový 
protlak a pokračujeme v pražení, 
dokud hmota neztmavne. Vmícháme 
brusinky a pokračujeme v opékání.

2. Podlijeme červeným vínem a vývarem 
ze zvěřiny (nebo hovězím vývarem). 
Přidáme zvěřinu, bylinky a pepř. 
Do ragú přidáme pomerančovou 
kůru s čokoládou na vaření a maso 
podusíme na mírném plameni 
zakryté poklicí. Ragú podle chuti opět 
opepříme a zahustíme máslem a 
moukou.

3. Na pánev promačkáme brambory 
přes lis na brambory a necháme 
je vychladnout, poté všechny 
suroviny uhněteme na těsto. Čtyři 
keramické formičky (obsah vody 
cca 200ml) vymažeme rozpuštěným 
máslem a vysypeme strouhankou. 
Naplníme směsí do výšky ¾. Pečeme 
v předehřáté troubě na 180° C 
(horní / dolní ohřev) na střední 
mřížce asi 20 - 30 minut. Vyklopíme z 
formy, podáváme s jelením ragú a 
brusinkami.



Vegetariánský tip
Jako vegetariánskou alternativu 

můžete slaninu nahradit silně 
uzeným tofu
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INGREDIENCE:
300 g zelené čočky z konzervy
1 cibule, oloupaná
150 g snídaňové slaniny
1 lžička mleté papriky
1 větvička tymiánu
1 polévková lžíce hladké mouky
cca 250 ml hovězí polévky nebo kuřecího 
vývaru
40 g studeného másla
1 lžička lístků tymiánu

ČOČKOVÝ PŘÍVAREK SE SLANINOU A TYMIÁNEM

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Čočku dobře promyjeme v sítu, 
scedíme. Cibuli a slaninu nakrájíme na 
jemné kostičky.

2. 2. Na oleji podusíme cibuli se slaninou, 
přidáme mletou papriku, větvičku 
tymiánu, mouku, dobře utřeme do 
hladka.

3. 3. Zalijeme hovězím vývarem, utřeme 
dohladka, krátce povaříme, přidáme 
čočku, přikryjeme a necháme dusit asi 
10 minut.

4. 4. Nakonec vmícháme studené máslo 
a posypeme čerstvým tymiánem.

PŘÍPRAVA



Tip
Sušené houby namočíme na cca 10 minut 
do vody a poté zpracujeme. Voda z hřibů 

se pak může použít na polévku.
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INGREDIENCE
150g čerstvých hřibů, případně
80 g sušených hřibů
1 malá cibule
1 lžíce másla
150 g krátkozrnné rýže
1/8 l bílého vína
cca 450ml zeleninová polévka, horká
2 lžíce parmazánu, strouhaného
1 lžíce nasekané petrželky

HŘIBOVÉ RIZOTO

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Čerstvé houby položíme na papírovou 
kuchyňskou utěrku a nakrájíme na 
plátky. Cibuli oloupeme a nakrájíme 
nadrobno. V hrnci rozpustíme 
máslo a osmažíme cibuli, dokud 
nebude sklovitá. Přidáme rýži a vše 
dobře promícháme. Zalijeme bílým 
vínem, krátce povaříme a postupně 
přidáváme horkou zeleninovou 
polévku. Nasadíme poklici a znovu a 
znovu mícháme.

2. Tento postup opakujeme, dokud není 
rýže uvařená. Nakonec do hotového 
rizota vmícháme parmazán a 
petrželku.

3. Podáváme s čerstvě opečenými hřiby 
a parmazánem.

PŘÍPRAVA
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INGREDIENCE
Mangold:
cca 400g mangold
2 šalotky, oloupané
1 stroužek česneku
1 polévková lžíce olivového oleje
1 lžíce másla
Sůl a pepř
Čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek

Brambory:
300 g brambor
Sůl
2 lžíce másla
2 lžíce petrželky

Ryby:
2 lžíce olivového oleje
4 kusy filé z tresky à 180 g
Sůl a pepř
1 lžíce másla
3 větvičky tymiánu
1 stroužek česneku

TRESKA S MANGOLDEM A BRAMBORAMI

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Listy mangoldu nakrájíme na velké 
kousky.

2. Šalotku a stroužek česneku nakrájíme 
na malé kostičky, v hrnci podusíme 
na olivovém oleji, přidáme umytý, 
suchý mangold, pár minut podusíme, 
poté přidáme máslo, dochutíme solí a 
muškátovým oříškem.

3. Brambory dobře omyjeme, se slupkou 
necháme uvařit v osolené vodě, 
pak vodu přecedíme, brambory 
překrojíme na polovinu, dáme na 
pánev s trochou másla a nadrobno 
nasekanou petrželkou, odstavíme.

4. Pro přípravu ryb rozehřejeme olivový 
olej v hrnci Livington Black Pressure 

Pot, osolíme a rybu opečeme kůží dolů 
v hrnci na mírném ohni.

5. Když je ryba téměř hotová, přidáme 
do hrnce máslo, pepř, tymián a 
česnek, rybu otočíme a několikrát 
polijeme rozpuštěným máslem.

6. Podáváme s mangoldem a 
bramborami.

PŘÍPRAVA



INGREDIENCE
250 g zeleného chřestu
250 g bílého chřestu
2 středně velké cibule
150 g šunky na toastování
250 ml sladké smetany
60-70g rokfortu nalámaného
1 stroužek česneku
1 polévková lžíce čerstvě nasekané 
petrželky
Čerstvý kopr
Strouhaný muškátový oříšek
50 g másla
Sůl
Cukr

CHŘEST S ROKFORTOVOU OMÁČKOU

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Ze stonků chřestu odřízneme dřevnaté 
části a bílý chřest oloupeme těsně 
pod hlavičkami.

2. Potom chřest uvaříme v hrnci na parní 
vložce * s 1 lžičkou másla, cca 200 
ml vody a špetkou cukru na mírném 
ohni do měkka. Dobře scedíme a 
udržujeme v teple.

3. 2-3 polévkové lžíce vody z chřestu si 
odložíme na omáčku.

4. V prázdném hrnci lehce osmahneme 
šunku a ještě teplou ji položíme na 
chřest, na každých 5 - 7 stonků v 
závislosti na velikosti a tloušťce.

5. Na rokfortovou omáčku rozpustíme 
máslo v hrnci a opečeme na něm 
oloupanou a nadrobno nakrájenou 
cibuli, dokud nebude sklovitá. 
Rozlámeme rokfort a krátce ho 
zahřejeme spolu se 2 lžícemi chřestové 
vody. Vše nalijeme do mixéru, 
přidáme kopr a zbylé ingredience, 
dobře najemno promixujeme se 
sladkou smetanou a vyšleháme do 
krémova. Necháme vychladnout.

6. Vše polijeme směsí a na talíři bohatě 
ozdobíme koprem.

*volitelné – je-li k dispozici

PŘÍPRAVA
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INGREDIENCE
1 malá květák
1 malá brokolice

KVĚTÁK A BROKOLICE V PÁŘE

 Porce pro 4 osoby Jednoduchá příprava

1. Květák a brokolici důkladně omyjeme 
a nakrájíme na růžičky. Aby se květák 
a brokolice dobře uvařily, měly by být 
obě rozděleny na stejné kousky.

2. Do kastrolu nalijeme vodu (cca 200 
ml) a přidáme trochu soli a mléka, tím 
bude chuť intenzivnější. Vložíme parní 
vložku* a střídavě na ni rozmísťujeme 
připravené růžičky.

3. Nasadíme poklici a necháme na 
mírném ohni dusit. Doba vaření by 
neměla být delší než pět minut, aby se 
květák a brokolice uvařili al dente. 
*je-li k dispozic

PŘÍPRAVA
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