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1. Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme dostatečně předem, aby vychladly před 
dalším zpracováním.

2. Vychladlé brambory oloupeme ze slupky a nastrouháme do velké mísy na jemném 
struhadle. Přidáme mouku, vejce a sůl a ručně proděláme těsto. (Obecně se s bram-
borovým těstem musí pracovat poměrně rychle a nenechávat zbytečně dlouho odstát 
– bramborové těsto řídne, nelze tedy zadělat předem a péci až po nějaké době.) Pokud 
se těsto lepí, přidáme trochu mouky.

3. Z těsta ukrajujeme menší hroudy a na hodně pomoučeném válu vyválíme tenké 
placky (pomoučíme průběžně i váleček). Rozpálenou pánev potíráme před každým pe-
čením sádlem (ideálně silikonovou mašlovačkou, která snese vysokou teplotu) a placky 
pečeme z obou stran – dokud se netvoří hnědé puchýřky. Upečené placky ještě jednou 
potřeme trochu sádlem a udržujeme je v teple (pod pokličkou).

4. Každou placku poprášíme před jídlem Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi 
a při jídle přehneme, aby posyp držel.STŘEDNĚ TĚŽKÉ | TRADIČNÍ ČESKÉ JÍDLO | HLAVNÍ JÍDLO

Bramborové
placky

:yboso 4 orp kecalp 21 aN
 g 006 robmarb hcýneřav ecpuls ev 

)medeřp rečev .řpan emířav(
 g 006 ykuom ékdalh

2 vejce
lůs

akuom ákdalh uláv ínápysdop an 
oldás ínárítop a ínežams an 

ecinsavk éksravovip éksřániluK ínápysop an 

 týb ísum ot ,otsět évorobmarb évorys ecindel
.évtsreč ydžv
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:yboso 4 orP
 évtsreč sk 1 oben énežarm ínelab 1 ecilokorb

voda )unitalež an lm 052 a icilokorb an l 5,1( 
 ínelab 2 ynitaleŽ
 ínelab 1 asosol ohénezu

ecinsavk éksravovip éksřániluK ínešárpop an 

lůs , verab 4 řpep uknýlm v 
 akrěmdo 1 lleW oidraC ecdrs évardz orp 

)tahcenyv ěndapířp ezl(
 lm 005 utrugoj ohélíb

eilóf ávonivartop
kečíbelhc ýkspuksib oben tebřh an amrof

1. Čerstvou brokolici očistíme a rozdělíme na růžičky, mraženou nerozmrazujeme. Bro-
kolici krátce povaříme v 1,5 l osolené vody (aby změkla, ale aby si zachovala zelenou 
barvu, při delším vaření barvu ztrácí) a necháme okapat. Do malého kastrůlků nalijeme 
250 ml vody a nasypeme želatinu – necháme nabobtnat.

2. Formu na hřbet nebo biskupský chlebíček vyložíme pečlivě potravinovou fólií i po stra-
nách. Ta nám poslouží, aby šel aspik dobře vyndat. Na dno formy vyskládáme uzeného 
lososa, kterého rovnoměrně posypeme Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi. Pak 
poskládáme doprostřed pár růžiček okapané brokolice.

3. Zbylou brokolici dáme do mixéru a se solí ji rozmixujeme na kaši. Přidáme pepř 
(nešetříme), Cardio Well, bílý jogurt a znovu rozmixujeme. Případně dochutíme solí 
a pepřem.

4. Nabobtnanou želatinu krátce ohřejeme – aby se rozpustila, ale nesmí přejít varem 
(varem ztrácí želírovací vlastnost)! Teplou rozpuštěnou želatinu nalijeme k rozmixova-
né brokolici a znovu důkladně promixujeme. Směs nalijeme do formy na lososa a uhla-
díme stěrkou. Potravinovou fólii dorovnáme, aby nepadla do želatiny. Dáme do lednice 
ztuhnout – min na 2 hodiny, ideálně přes noc do druhého dne.

5. Ztuhlý aspik vyklopíme na tác, odstraníme potravinovou fólii. Krájíme na plátky os-
trým nožem, např. pilkovým. Podáváme s pečivem nebo toastem.STŘEDNĚ TĚŽKÉ / STUDENÁ KUCHYNĚ / PŘEDKRM NEBO PÁRTY

Brokolicový aspik -als yhurd énzůr tivarpiřp emežům ěnbodoP

-ipsa oD .nitalež hcýkdals oben ůkipsa hcýn

 éksravovip éksřániluK ydžv tád emežům ůk
lleW oidraC  nitalež hcýkdals od ,

 ezuop )“ynuorama„ an lleW oidraC  ékdalS .
.itěd íneco ynitalež
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:yboso 4 orP
1 odiakoH ěnýd )hurd ýnij i týb ežům( 
voda
1 mrkev

 g 002 acc uklecv yknuš
jelo ývocinčenuls ínežams an 

 lm 052 ínáhelš ek ynatems
lůs

 :íneřok kešířo ývotákšum , anágero tsrh
 ,)énecrd oben ytsil élec( verab 4 řpep uknýlm v 

ecinsavk éksravovip éksřániluK
ínávokvád ohénečuropod eldop(

)itěd LK 2–1 ,ílěpsod LP 1

1. Dýni rozpůlíme a vydlabeme semínka. Můžeme, ale nemusíme loupat, protože i slup-
ka vařením změkne. Pokud dýni chceme oloupat, dáváme si pozor, abychom se nepoře-
zali, protože je slupka hůře oddělitelná – je dobré tedy nakrájet dýni na cca 6 měsíčků 
a ty posléze oloupat. Dýni nakrájíme na velké kostky, dáme do hrnce, zalijeme vodou 
a povaříme asi 5 minut. Dýně měkne velmi rychle.

2. Mezitím si očistíme mrkev a nakrájíme ji na kolečka. Šunku pokrájíme na malé kos-
tičky. V menším kastrůlku osmahneme na troše oleje kolečka mrkve se šunkou – prů-
běžně promícháváme.

3. Uvařenou dýni i s vodou přelijeme do mixéru a rozmixujeme na pyré, přilijeme sme-
tanu ke šlehání a znovu rozmixujeme. Na závěr přidáme sůl a koření: hrst oregána a do-
statek pepře 4 barev a nastrouháme trochu muškátového oříšku. Znovu promixujeme.

4. Servírujeme v talířích ozdobené osmaženou mrkví se šunkou a posypané doporuče-
ným množstvím Kulinářských pivovarských kvasnic.SNADNÉ / VYDATNÁ LAHODNÁ POLÉVKA

Dýňová polévka
.íněnmejz an ynatems énasykaz
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.eřečev ákhel oben akničavs ,ěnadíns

:yboso 4 orP
1 ílez éksníč )aklůp oben íšnem( 

 ínelab 1 kenizor
 LP 3 ecipurk urkuc

špetka ilos
 lm 005 trugoj ýlíb

mléko ínědeřan an 
 LP 1 ecinsavk éksravovip éksřániluK

1. Čínské zelí zbavíme okrajových listů, očistíme, omyjeme a pokrájíme na tenké prouž-
ky. Dáme do větší mísy a přidáme rozinky, cukr, špetku soli, Kulinářské pivovarské 
kvasnice a bílý jogurt. Vše důkladně lžící promícháme. Případně zředíme mlékem – 
podle toho, zda chceme mít zálivku hustší nebo řidší. A případně podle chuti přidáme 
cukr nebo sůl.

Čínské zelí

(sladký salát)
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 můpalhc tavorívres tpecer otnet es etjobeN

 is neJ !ípavkeřp elim imlev – ěvětšván oben

 an ihccong ívtsžonm íštěv ěndapířp etvarpiřp
.ínádiřp

1. Pórek, mrkev i celer očistíme a pokrájíme na tenké nudličky. Kuřecí prsa pokrájíme 
na malé kousky (nudličky nebo kostičky). Na pánvi (wok nebo na obyčejné) rozpálíme 
olivový olej a opražíme na něm nejprve chvíli koření (kardamon a chilli, aby se uvolnili 
chutě a vůně) – kořením nemusíme šetřit. Pak přidáme zeleninové nudličky a opeče-
me je dozlatova. Když zelenina změkne, přidáme masové kousky, osolíme a zprudka 
je opražíme. Na sporáku stáhneme teplotu a na mírnějším stupni dopékáme směs na 
pánvi za občasného promíchávání. Opékáme asi 20 minut, dokud není maso hotové. 
Případně dokořeníme a dosolíme.

2. Do hrnce dáme vařit osolenou vodu na gnocchi (asi 2 litry, podle množství gnocchi 
v balíčku). Do vroucí vody dáme vařit gnocchi. Vaří se velmi rychle: nejprve klesnou 
ke dnu, promícháme vařečkou, jakmile vyplavou, jsou uvařené. To trvá cca 2–5 minut. 
Ihned je scedíme, aby se neslepily a prokápneme olivovým olejem.

3.  énapysop ,ísěms uovosam- ovoninelez uonevtsrvan s ihccong iřílat an emejurívreS 
Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi (na každý talíř podle doporučeného dávko-
vání) a ozdobené nastříhanou řeřichou nebo jinými čerstvými bylinkami.SNADNÉ / CELÉ HLAVNÍ JÍDLO

Gnocchi
pro mlsouny

:yboso 2 orP
1 pórek
2 evkrm íštěv
1 relec íšnem
2 ks akčísrp íceřuk )ížůk s i týb uohom( 

jelo ývovilo
kardamon, chilli
voda, lůs

 ínelab 1 Gnocchi  oben évtsreč ,évilnavrt 
énežarm

ecinsavk éksravovip éksřániluK
ínávokvád ohénečuropod eldop(

)itěd LK 2–1 ,ílěpsod LP 1
yknilyb évtsreč  .řpan , ahciřeř ánečílkyv  

 yhciřeř aknímes tičílk tád medeřp índ 8–4 acc(
)utav uorkom an
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:yboso 4 orP
4 yktrvtč ínhcak
1 pomeranč
med

lůs , vodu

:uholířp aN
 LP 1 másla

 l 1 vody
 g 052 ytnelop )ecipurk ánčiřukuk( 

ahciřeř ánečílkyv tád medeřp índ 8–4 acc( 
)utav uorkom an yhciřeř aknímes tičílk

ecinsavk éksravovip éksřániluK pysop an 

:tálas aN
1 ílez éksníč élam 
2 ykirpap étulž
4 atačjar

lůs  , řpep
teco ocimaslaB

ecinsavk éksravovip éksřániluK pysop an 

 tapysop utnelop emežům ituhc uněmbo orP

.menázemrap

1. Kachní čtvrtky vyskládáme do pekáčku, posolíme, vymačkáme na ně šťávu z pome-
ranče (na maso vydlabeme i zbylou dužninu) a přelijeme souvislou vrstvou medu. Tro-
chu podlijeme vodou a dáme péct. Pečeme v troubě při 160–175 °C po dobu cca 90 min 
– každou půlhodinu otočíme, trochu přelijeme šťávou, v případě potřeby trochu podli-
jeme vodou. Poslední půlhodinu můžeme přidat teplotu na cca 180 °C, aby se udělala 
zlatá kůrka. Dobu a teplotu pečení přizpůsobte zkušeností s Vaší troubou. Propečenost 
masa vyzkoušíme vidličkou u kosti.

2. Na přílohu dáme vařit 1 litr vody s 1 KL soli, s 1 PL másla a 250 g polenty. Přivedeme 
k varu a za promíchávání ruční metlou vaříme asi 10 minut, dokud se voda nevyvaří. 
Vzniklou hmotu natřeme do pekáčku, uhladíme a necháme vychladnout a tím pádem 
ztuhnout. Zchladlou polentu posypeme Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi 
a nastříhanou vyklíčenou řeřichou. (Bylinka obsahuje velké množství vitamínů A a C, 
éterické oleje a silice s antibiotickým účinkem.) Ztuhlou polentu krájíme jako přílohu 
na velké kostky nebo trojúhelníky.

3. Na salát: čínské zelí, žlutou papriku i rajčata nakrájíme na drobné proužky nebo kos-
tičky, smícháme v míse, osolíme, opepříme a zakápneme Balsamico octem. Posypeme 
Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi.

4. Servírujeme teplou kačenu s nakrájenou polentou a salátem.SNADNÉ / CELÉ HLAVNÍ JÍDLO

Kačena na medu
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.ytýk évořpev yktálp 2 oben ,énět

:yboso 2 orP
3 elubic

 ykžuorts 3 česneku
2 ks asrp íceřuk

jelo ínežams an 
lůs

udov uoneloso ežýr íneřav an 
 g 003 itamsab ežýr

 LP 2 kari
 lm 052 ínáhelš ek ynatems

ecinsavk éksravovip éksřániluK
ínávokvád ohénečuropod eldop(

)itěd LK 2–1 ,ílěpsod LP 1

1. Oloupeme cibuli i česnek. Cibuli pokrájíme na měsíčky, česnek na plátky. Maso pokrá-
jíme na nudličky (kuřecí maso klidně i s kůží). Na pánev dáme na trochu oleje opražit 
cibuli a česnek. Když je cibule s česnekem zlatavá, přidáme nudličky z masa. Opražíme, 
aby maso bylo dobře propečené – délka závisí na typu zvoleného masa a velikosti kous-
ků (cca 20 minut).

2. Dáme si vařit vodu na rýži. Osolenou vodu přivedeme k varu. Rýži dáme do sítka 
a propláchneme pod tekoucí vodou. Propláchlou rýži dáme do vařící se vody, promíchá-
me vařečkou a za občasného míchání vaříme cca 20 min. Rýži kontrolujeme průběžně, 
kdyby měkla dřív, vypneme ji a necháme pod pokličkou dojít. Je dobré kápnout do rýže 
1 kapku olivového oleje, aby se neslepila.

3. Na opečenou masovou směs nasypeme dostatečné množství kari, promícháme 
a přilijeme smetanu na šlehání. Dobře promícháme.

4. Servírujeme na talíři rýži s kari směsí, obojí můžeme posypat Kulinářskými pivo-
varskými kvasnicemi.SNADNÉ / KOMPLETNÍ HLAVNÍ JÍDLO

Kari
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 mýnletarítzor mýnij tiněmaz emežům rýs ízoK

 žu ťuhc ela ,ětuhcířp zeb merýs mývonatems
.ánědals ykcinomrah kat eduben

:yboso 2 orP
 ůktálp 6 veky  oben abelhc ohévotsaot
 ínelab 1 urýs ohízok ohékkěm )ýnletarítzor( 

med
ecinsavk éksravovip éksřániluK pysop an 

1. Plátky veky nebo toastového chleba opečeme na topinky (doporučujeme na sucho).

2. Topinky potřeme kozím sýrem a pocákáme medem.

3. Dáme zapéct do mikrovlnné trouby na asi půl minuty (aby se sýr trochu roztekl 
a spojil s medem).

4. Posypeme Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi a je takto snadno a rychle 
připraveno k servírování. O co je to snadnější, o to je to chutnější.

Zapečený toast
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 :1 PIT -obo etežům ítuhc hcýnnidor eldop tálaS

 ,uodov uokroh etířaps evrpjen ilubic dukoP .uok

ukrěmdo emádiřp dukoP .tamýdan kat eduben
lleW oidraC

 :2 PIT  tížuop etjoben es elots mínčonáv an
ip éksřániluK  éksravov ecinsavk

!ukvélop

:yboso 4 orP
1 kg brambor
4 mrkve
4 vejce
1 ilubic
7 keruko hcýlesyk

 ínelab 1 ukšárh ohénavolirets
lůs , pepř

 lm 002 utrugoj ohélíb
 LP 2 yklojam )ituhc eldop oben( 

 aklůp unortic
ecinsavk éksravovip éksřániluK ínápysop an 

1. Přípravy předem: brambory omyjeme a cca večer předem je dáme vařit ve slupce 
spolu s očištěnou mrkví do změknutí. Uvařené brambory s mrkví scedíme a necháme 
vychladnout (přes noc). Vajíčka uvaříme v osolené vodě natvrdo (10 minut od bodu 
varu), scedíme, přelijeme studenou vodou (aby se snáze loupala), opět scedíme a ne-
cháme vychladnout (také do druhého dne).

2. Vychladlé brambory oloupeme ze slupky a nakrájíme do velké mísy na kostičky (prá-
ci si můžeme zjednodušit pomocí promačkávací mřížky). Vařenou mrkev také nakrájí-
me na drobné kostičky a přidáme k bramborám do mísy. Do mísy dále nakrájíme na 
kostičky oloupaná vajíčka natvrdo, cibuli a kyselé okurky. Sterilovaný hrášek scedíme 
a přidáme do salátu. Osolíme, opepříme a dobře promícháme.

3. Přidáme bílý jogurt a majolku a dochutíme šťávou z půlky citronu. Důkladně pro-
mícháme.

4. Nakonec posypeme salát Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi a promícháme.

Bramborový
salát
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1. Kuřecí části na vývar dáme do hrnce s vodou. Přidáme očištěnou kořenovou zeleninu 
(nemusíme krájet před vařením), nakrájenou cibuli, celé oloupané stroužky česneku 
a pórek. Můžeme přidat i sušenou kořenovou zeleninu pro zvýraznění chuti. Vaříme na 
mírném ohni asi hodinu do změknutí masa i zeleniny.

2. Uvařenou zeleninu a maso vyndáme do mísy. Vývar přecedíme přes síto do jiné-
ho hrnce, aby byl čirý. Uvařenou zeleninu pokrájíme na malé kousky, stejně tak maso 
obereme z kostí a pokrájíme. Zeleninu a maso vrátíme do vývaru a dáme znovu vařit. 
Osolíme a přisypeme tenké nudličky. Vaříme asi 15 minut, aby byly i nudle měkké.

3. Polévku posypeme na talíři Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi podle do-
poručeného dávkování.SNADNÉ / POLÉVKA

Kuřecí vývar  ,ícámod eldun uosj ykvélop od eldun íšpeljeN

:yboso 4 orP
eřuk ,artsok ,aldířk 2( ravýv an 

)ykčilap 2 ěndapířp
 2 :aninelez mrkve  1 , pastiňák  ýlam 1 , relec ,

1 elubic  ykžuorts 2 , česneku  lůp , pórku

 LP 1 yninelez évoneřok énešus
)tahcenyv ezl( ituhc íněnzarývz an

voda, lůs
hrst íldun hcýknet

ecinsavk éksravovip éksřániluK
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 íjavád elkyvbo es éneleZ .yksul )évamt( éd

 yninelez od yksul éděnh ,ůmrkop hcýkdals od

.ymrkop évamíjaz talědu ížák

:yboso 2 orP
jelo ývocinčenuls ínežams an 

 :íneřok alasam marag
 yksul élec 3 a kardamonu tmavého * 

 hcýlec 6 acc robmarb hcýneřavu hcýnejárkop
)aděbo do ketybz dalkířpan(

 ínelab 1 kešárh ýnavolirets
ecinsavk éksravovip éksřániluK  ínápysop an 

ínávokvád ohénečuropod eldop

1. Na pánvi rozpálíme olej a do horkého oleje dáme nejprve osmažit koření – směs 
garam masala a celé lusky kardamonu – ideálně zahřívat dokud lusky nepopraskají. 
Tento postup doporučují Indové, aby se z koření v oleji lépe uvolnily chutě a vůně. Po-
praskaný kardamon můžeme, pokud chceme, vyndat a vyloupat semínka (odstranit 
slupku), nebo to nechat až na talíř.

2. Na pánev přidáme uvařené brambory a lehce je osmažíme. Přidáme hrášek z kon-
zervy (bez nálevu). Promícháme a vidličkou na pánvi (na mírném ohni) vše rozmačká-
me. To sice chvíli trvá, alespoň se to postupně prohřeje.

3. Rozmačkanou směs promícháme a podle potřeby dosolíme a servírujeme napří-
klad s cherry rajčátky. Může být jako samostatné hlavní jídlo nebo netradiční příloha 
k masům.

Mačkaný
hrášek
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 yninkálv lleW oidraC

.ecinsavk éksravovip éks

:yboso 4 orP
 sk 21 kelédiřk hcíceřuk

akiždA sěms ícíneřok )íneřok ícavolirg( 
ecinsavk éksravovip éksřániluK ínápysop an 

:uholířp aN
yrobmarb

adov áneloso  s kmínem

 uonavolirets es ílez élesyk tahcíms oben(
)uopeř uonevreč

ahciřeř ánečílkyv  yknilyb évtsreč énij oben 
ituhc eldop

1. Brambory oloupeme, pokrájíme a dáme vařit do osolené vody s kmínem do měkka.

2. Kuřecí křidélka obalíme v kořenící směsi Adžika a dáme je nad pekáček na grilovací 
mřížku péct do trouby. Pečeme při 170 °C cca 3× 15 minut (po každých 15minutách 
obrátíme) – dbejte zkušeností s Vaší troubou a čas a teplotu přiměřeně upravte, stejně 
tak se může doba pečení měnit vzhledem k velikosti křidélek. Můžete dát také zapéct 
pod gril, v tom případě čas zkrátíme a křidélka lépe hlídáme. Křidélka jsou pečená, 
pokud jde snadno maso oddělit od kosti (test vidličkou).

3. Po upečení servírujeme křidélka posypaná Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi 
s uvařeným bramborem. Talíř dozdobíme kyselým zelím smíchaným s červenou řepou. 
Vyklíčenou řeřichu, nebo jinou čerstvou bylinku naaranžujeme na brambory.SNADNÉ / HLAVNÍ JÍDLO, NAPŘÍKLAD VEČEŘE

Pečená
křidélka
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:1 PIT
 okčísam entyhc es imýretk ,ykčitšelk isékaj íjal

:2 PIT
.ůtsrp ítymo an unort

:yboso 2 orP
 évtsreč g 005 oben énežarm ínelab 1 slávky 

)elšum(
2 elubic

 ůkžuorts 5 česneku
200 g éryp ohévotačjar )ukaltorp ohéksjar( 

lůs
jelo ývocinčenuls

ecinsavk éksravovip éksřániluK ínápysop an 

 ávtsreč 1 ategab

1. Pokud máme čerstvé slávky, opereme je a vydrhneme kartáčkem. Slávky očištěné 
čerstvé nebo mražené dáme do hrnce s vodou, přidáme na měsíčky nakrájenou cibuli 
a na plátky nakrájený česnek, rajčatové pyré, sůl a pár kapek oleje. (Pokud máme mra-
žené slávky již v rajském nálevu, uvaříme je pouze ve vodě.)

2. Vaříme podle potřeby, dokud se slávky nerozevřou (doba podle toho, zda máme 
slávky čerstvé nebo předvařené mražené). Když se otevře většina slávek, vypneme 
vaření a přendáme je do větší mísy (podle požadavků buď bez vody nebo s vodou – 
správně je i s trochou vody, ale někomu vadí se brodit prsty v omáčce. Slávky, které se 
neotevřely, neloupeme násilím, vyhazujeme, nejíme je.

3. Z pojídání slávek si můžeme udělat společenský obřad, kdy si každý ze společné mísy 
odebírá slávky, nebo je servírovat každému rovnou na talíři. U stolu dáme před každého 
malou misku pivovarských kvasnic, aby si každý mohl vyndané masíčko z mušle na-
močit do pivovarských kvasnic sám. Zajídáme čerstvou bagetou.JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ / LEHKÁ VEČEŘE

Slávky
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 .etántuhco ža ,etířěvu ,ývokyván ža ýndohal ěvipavk

-do adov ákdíř es yba ,oknýtálp oben oktís seřp etej

 ytegab énavokensečop an ávád kap es éryP .alilěd

:2 PIT  cívan tišpelyv etežům is ytegab évoňadínS 
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:yboso 4 orP
 áhuold 1 bageta

 5 acc tačjar )hcýlárzyv eřbod( 
 ykžuorts 2–1 česneku

jelo ývovilo
ecinsavk éksravovip éksřániluK ínápysop an 

1. Bagetu rozkrájíme na čtvrtky (na menší špalíčky) a ty podélně rozpůlíme. Rajčata 
omyjeme a nakrájíme na tenké plátky. Stroužky česneku oloupeme.

2. Bagety opečeme ideálně nasucho na topinky. Ještě teplé opečené bagetky potřeme 
stroužkem česneku (celým stroužkem česneku šoupeme po hrubém povrchu topinky). Po-
česnekované bagetky pokapeme kvalitním olivovým olejem, posléze posypeme Kulinář-
skými pivovarskými kvasnicemi a nahoru poskládáme tenké plátky vyzrálých rajčat.SNADNÉ / LAHODNÁ SNÍDANĚ NEBO LEHKÁ VEČEŘE

Snídaňové
andaluzské
bagety
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-savk éksravovip éksřániluK etejubeřtopen dukoP

 otsím„ eřohan uovtsrv hcánivotsět an etjenziřp ej
.“urýs

:yboso 4 orP
udov uoneloso

2 ks akirpap átulž
2 ks akirpap ánevreč
2 ks akirpap ánelez
2 ks asrp íceřuk

jelo ývovilo
 ínelab 1 penne ynivotsět 

ecinsavk éksravovip éksřániluK
ínávokvád ohénečuropod eldop(

)itěd LK 2–1 ,ílěpsod LP 1

1. Ve větším hrnci dáme vařit vodu se solí na těstoviny (množství vody podle údaje na 
obalu těstovin). Mezitím si omyjeme, zbavíme semínek a nakrájíme na krátké proužky 
všechny druhy paprik. Kuřecí prsa také nakrájíme na malinké kousky.

2. Na pánvi rozpálíme olivový olej (pozn.: není pravda, že panenský není na smažení) 
a na něm opražíme papriky. Když papriky začnou zlátnout, přidáme maso a osmaží-
me vše dohromady – nejprve na silnějším ohni, aby maso chytlo křupavou kůrku, pak 
stáhneme na nižší stupeň, aby se maso dobře propeklo. Pokud je potřeba, přilijeme 
trochu olivového oleje, aby se maso nepřipalovalo. Prohřívejte cca 15 minut (1 ks masa 
vyndejte a rozkrojte, zda je propečené – doba závisí od velikosti kousků).

3. Patrně již v průběhu přípravy směsi na pánvi se Vám začne vařit voda - do horké 
vody dáme vařit penne, promícháme a podle návodu na obalu necháme dlouho vařit 
(obvykle cca 7 minut). Uvařené penne scedíme, vrátíme do hrnce a přidáme masovo-
-paprikovou směs. Promícháme. Servírujeme posypané Kulinářskými pivovarskými 
kvasnicemi.

Penne

paprikami
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STŘEDNĚ TĚŽKÉ / NA PÁRTY NEBO STUDENÁ VEČEŘE

Variace
na sushi -bo od tečáman )emísumen( emežům eldíj iřP

-lab oben ,atco ohénniv oben kečámo hcýnebíl

řtinvod žu ťa ,neřk ibasaw
.pid an oben

 g 002 itamsab ežýr
 ýlam 1 urovzáz neřok

ukróp mc 51
 mc 01 ykruko évotálas

 yktálp 4 ysař éksřom ihsus an 
 g 001 acc asosol ohénezu  ohéneduts oben 

asam ohénečep íceřuk ánečep álybz .řpan( 
)asrp ítůrk oben

ecinsavk éksravovip éksřániluK
adov ysař íneřtop an adov a íneřav an 

1. Dáme vařit asi 1,5 litru osolené vody. Rýži propláchneme v cedníku vodou. Když se 
vaří voda, přidáme rýži a vaříme asi 15 minut na mírném ohni za občasného promíchá-
ní. Když rýže měkne, vypneme sporák a necháme dojít pod pokličkou. Rýže je hotová, 
když je měkká: na sushi je lepší rýže lepivá než rýže dobře oddělitelná.

2. Kořen zázvoru oloupeme a nakrájíme na extra tenké nudličky. Pórek a okurku také 
očistíme a na krájíme na dlouhé tenoučké nudličky. Maso pokrájíme na co nejtenčí 
nudličky nebo lososa natrháme na malé kousky. S lososem je sushi nejhezčí, protože 
má výrazné barvy. Měkkou rýži scedíme.

3. Připravíme si mřížku na sushi, aby se řasa lépe rolovala. Pokud nemáme mřížku, 
můžeme si pomoci čistou utěrkou. Na mřížku položíme plátek mořské řasy. Na řasu 
navrstvíme uprostřed vařenou rýži do pásu, který zabere pás max 1/3 řasy, ve směru 
dřívek na mřížce (!). Rýži poprášíme Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi. Přes 
pás rýže podélně poskládáme proužky masa, zázvoru, pórku a okurky. Řasu s rýží a ná-
plní rolujeme do jakési rolády a pomocí mřížky ji pevně utahujeme. Přečnívající konec 
řasy potřeme mašlovačkou vodou, aby se kraje dobře zalepily. Dbáme, aby byla „rolá-
da“ hodně dobře utažená. Takto připravíme všechny „rolády“. Rolády pokrájíme ostrým 
nožem se zoubkami na špalíčky, aby vzniklo sushi přiměřené velikosti „akorát do pusy“.
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ecinsavk éksravovip éksřániluK
ínávokvád ohénečuropod eldop(

)itěd LK 2–1 ,ílěpsod LP 1

1. Cibuli oloupeme a pokrájíme na měsíčky. Česnek oloupeme a nakrájíme na kolečka. 
Cibuli a česnek osmažíme na rozpáleném oleji dozlatova.

2. Přidáme mražený špenát (předem nerozmrazujeme) a osolíme, opepříme. Podu-
síme pod pokličkou asi 10 minut. Na závěr přidáme na kostičky nakrájenou Lučinu do 
salátů (je tvrdší než klasický čerstvý sýr a drží tvar i po tepelné úpravě). Ještě lepší než 
čertsvé sýry je použít kozí sýr, který má se špenátem dokonale sladěnou chuť.

3. Kulinářské pivovarské kvasnice posypeme až na talíři před servírováním. Špenát 
se hodí buď jako příloha k pečeným a grilovaným masům nebo jako samostatné jídlo 
na topinky.

Špenát
se sýrem
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ijelo v oben
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lůs  a pepř
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 kepak ráp yváťš évonórtic
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ecinsavk éksravovip éksřániluK ínápysop an 
 ínebodzo an akruko álesyk

a ecjev odrvtan éneřav 

1. Sardinky vyndáme do misky (bez oleje) a spolu se změklým máslem je vidličkou roz-
mačkáme a rozetřeme. Osolíme, opepříme podle chuti a přidáme najemno nakrájenou 
cibulku. Posléze zamícháme bílý jogurt a majolku. Zakápneme citrónovou šťávou podle 
oblíbené míry kyselosti.

2. Rybičkovou pomazánku natřeme na plátky čerstvého chleba a posypeme Kulinář-
skými pivovarskými kvasnicemi. Ozdobíme kolečky vejce natvrdo a plátky kyselé 
okurky, případně plátky citrónu.

Rybičková
pomazánka
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 venáp an íjadálksyv epél es ynoipmaž élaM

:yboso 2 orP
 hcýklev 4–3 žampionů )hcýlam 8 oben( 

 g 051 šunky
2 ykirpap élíb

jelo ývovilo
 lm 001 anív ohénevreč )teco ýnniv oben( 

 g 001 ínáhuorts an urýs  ,madie dalkířpan 
acinerap rýs ťuhc íšjěnzarýv orp oben ,alhic

ecinsavk éksravovip éksřániluK ínápysop an 

1. Žampiony oloupeme a vyndáme nožičky, které očistíme. Šunku a žampionové no-
žičky nakrájíme na kostičky. Papriku očistíme, vyndáme semínka a také pokrájíme na 
kostičky.

2. Žampiony poskládáme na pánev vypouklým kloboučkem dolů a pokapeme je oli-
vovým olejem jak do kloboučků, tak na pánem okolo. Dáme osmažit, asi 5 minut až 
chytne klobouček zlatavý vršek. Pak žampiony obrátíme a opečeme z druhé strany. 
Stáhneme teplotu na mírný oheň.

3. Na druhou pánem dáme rozpálit trochu oleje a na něm osmažíme směs kostiček 
z papriky, šunky a nožiček žampionů. Asi 10 minut, než nožičky žampionů změknou 
a paprika zezlátne.

4. Hlavičky žampionů obrátíme nazpátek důlkem nahoru a pocákáme je vínem (nebo 
vinným octem). Případně podlijeme trochou vody, pokud se tekutina rychle odpaří. 
Chvíli opečeme a necháme víno (nebo ocet) zatáhnout do žampionů.

5. Na pekáček nebo varné sklo vyskládáme opečené hlavičky žampionů důlkem naho-
ru, do nich navrstvíme šunkovou směs a posypeme nastrouhaným sýrem. Dáme zapéct 
do trouby pod gril při 200 °C po dobu cca 5 minut (dbejte zkušeností s vlastní troubou), 
aby se sýr rozpustil a žampiony prohřály.

6. Servírujeme s měkkým chlebem a posypané Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi.SNADNÉ / PŘEDKRM NEBO MENŠÍ JÍDLO

Plněné
žampiony
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 ijětsač emávéldop mešvo ,mesam míčilárk tin
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.íššus ej osam íčilárk

:yboso 4 orP
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 lm 001 atco ohénniv ohénevreč
 lm 052 vody ítildop an 
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:ykíldenk aN
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 LP 1 akélm
lůs

 g 001 ykuom éburh
 g 001 ecipurk

1 ecjev
íneřav an adov áneloso

ínápakop an jelo ývovilo

1. Jehněčí kýtu dáme do pekáčku a osolíme. Okořeníme bobkovým listem, jalovcem 
a posypeme souvisle rozmarýnem. Přelijeme vinným octem a ještě trochu podlijeme 
vodou. Dáme péct při cca 175 °C po dobu 3× 30 minut – po každé půlhodině jehně-
čí otočíme, přelijeme šťávou a případně podlijeme vodou. Dbejte zkušeností s vlastní 
troubou, zda bude teplota a doba pečení stačit. Během pečení si zaděláme knedlíky.

2. Na chlupaté knedlíky brambory oloupeme, omyjeme a nastrouháme na jemném 
struhadle (strouháme syrové brambory). Z nastrouhaných brambor vymačkáme přes 
sítko vodu do misky. Brambory pokropíme mlékem, osolíme, přidáme hrubou mouku, 
krupici a vejce. Důkladně ručně proděláme. Pokud se těsto hodně lepí, přidáme hrubou 
mouku a krupici, těsto by nemělo být příliš husté, ale nesmí se ani značně lepit či téct.

3. Do velkého hrnce dáme vařit osolenou vodu na knedlíky. Vodu, kterou jsme z bram-
bor slili do misky, vylijeme a na dně nám zbude sedlý škrob, který přidáme do těsta 
a opět promícháme. Když se vaří voda v hrnci, vykrajujeme lžící knedlíky (nejsou ku-
laté, spíš jako velké noky) a dáváme je do vařící vody. Průběžně promícháváme, aby se 
knedlíky nepřilepily ke dnu. Knedlíky jsou vařené, když plavou na hladině. Knedlíky 
vyndáme, necháme na cedníku okapat a pokapeme je trochou olivového oleje, aby se 
neslepily. Udržujeme je teplé pod pokličkou.

4. Cibuli oloupeme a nakrájíme. V malém kastrůlku rozpálíme trochu oleje, na kterém 
osmažíme cibulku do zlatova.

5. Servírujeme plátky jehněčího masa s chlupatým knedlíkem, přelité vypečenou šťá-
vou z masa, posypané cibulkou a Kulinářskými pivovarskými kvasnicemi.STŘEDNĚ TĚŽKÉ / CELÉ HLAVNÍ JÍDLO

Jehněčí

knedlíkem
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Vaše prodejna:

Tip:
Cardio Well doplněk stravy v prášku s vysokým obsahem vlákniny, 
který  můžete použít v mnoha receptech společně s Kulinářskými  
pivovarskými kvasnicemi.
Ovesné Beta-glukany snižují hladinu cholesterolu.

doporučujeme také s doplňkem stravy:

Doplněk stravy
v rozpustných šupinkách. 
Kvasnice nutričně obohatí Vaše pokrmy




