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Těstovinový salát s kuřecím masem
Tomáš Valenta

Chcete zdravě jíst a přitom si pochutnávat na šťavnatém propečeném mase? Věřím, že ano. Zde je recept na supr čupr
bombastický salát plný samých chutných věcí.
Jak všichni víme, vaření začíná nákupem. Vyrazte do města, kde seženete potřebné ingredience. Zde je jejich seznam: 500 g
těstovin (mašliček nebo vrtulí), 250 g kuřecího masa, cibuli, dva stroužky česneku, dva stonky řapíkatého celeru, dvě papriky
(červenou či zelenou), patnáct malých rajčátek,konzervu kukuřice BONDUELLE, plechovku černých oliv, sůl, olivový olej. Doma
poklidíme kuchyňský kout, nachystáme nádobí a můžeme začít.
Maso nakrájíme na kousky. Ty vložíme do misky, promícháme
s olejem, solí, pepřem, paprikou, načež uložíme na dvě hodiny
do ledničky. Po uplynutí časového limitu opečeme kostky na pánvi
do zlatova. Mezitím velký hrnec naplníme vodou, kterou osolíme.
Až bude vřít, vsypeme těstoviny. Vaříme nezakryté cca sedm minut.
Když jsou hotové, slijeme je a smísíme s kuřecím masem.
Nyní přichází na řadu zelenina. Česnek, cibuli i celer omyjeme,
nakrájíme a malé hranolky a krátce orestujeme. Potom přidáme
oprané plátky papriky, přepůlená rajčátka, vše osmahneme,
popřípadě dosolíme. Hotovou směs lehce zapracujeme do salátu.
Servírujeme ho teplý, ale stejně tak je dobrý i studený.
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Kuřecí salát s kiwi a pomerančem
Veronika Hrudová

Už nechcete žít tak jako dodnes? Zdá se vám, že po jídle jste hned unaveni a bez energie? Ano, všechny ty lahůdky, na kterých
jste si dříve pochutnávali, obsahují mnoho cukru a veškerých látek, jež nepotřebujete. Proto vás naučíme svěží, zdravý chod,
a to kuřecí salát s kiwi a pomerančem, na nějž bude potřeba pouze 500 g kuřecího masa, jeden pomeranč, dvě kiwi, olej,
ocet, sezamová semínka, hlávkový salát, sůl, pepř,(cukr). Nebude to příliš složité, ale přesto se proběhněte do obchodu
a dokupte chybějící potřebné ingredience. Nejprve začneme tím, že si očistíme kuřecí prsíčka, osolíme a obylinkujeme. Vše
dáme vařit do mikrovlnné trouby. Mezitím zbavíme pomeranč a kiwi slupky a nakrájíme je na kostičky. To samé provedeme
s cibulí. Pažitku jen najemno nasekáme. Z mikrovlnky vytáhneme již hotové plátky, které rozčtvrtíme na tenké kousky.
Všechny přísady pečlivě promícháme v míse.
Teď přijde trochu jiná příprava salátu. Hlávku umyjeme, odstraníme
horní listy a ostatní rozebereme na jednotlivé. Pro nazdobení si jich
necháme pár stranou. Ostatní natrháme a přidáme do misky. Salát je
již hotový, ale nemá žádnou chuť, proto si přichystáme zálivku.
Vytáhněte si pro jistotu větší hrníček, do něhož budete přísady dávat.
Nalijte tam dvě lžíce octa a oleje, přisypte sůl, pepř a podle potřeby
sezamová semínka. Ingredience smísíme dohromady a popřípadě jídlo
dochutíme i cukrem.
Jako poslední si řekneme, jak jídlo naservírovat. Na talíře položíme
salátové listy, které nám měly zbýt, a zakryjeme je jimi. Podle toho,
jaký má kdo hlad, nandáme nejlépe přesně doprostřed kuřecí salát,
jejž jsme připravili. Přidáme bagetu, chleba, toast, rohlík, housky či
jiné pečivo, které najdeme doma.
Pokrm ještě ozdobíme sezamovými semínky. Tak a vydatný chod,
po němž budete plni energie, je zcela připraven. Podávejte třeba
i návštěvě, uvidíte, jak jí bude chutnat.
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Těstovinový salát
Vít Holásek

Skoro vše, co vás napadne, se dá jíst, ale ne vždy to je dobré. Možná si myslíte, že brambůrky, limonády a bonbony jsou
dobré, a já si to myslím také, ale pravda je, že se nedají jíst v moc velké míře. Zdravé jsou například zelné saláty, cereální
tyčinky a další jídla, ve kterých není tak velký podíl cukru a chemikálií, a proto vám teď povím, jak připravit jeden z takových
salátů. Říká se mu těstovinový.
Pozor! Množství surovin uvádím jen pro dva až tři lidi. Na výrobu
potřebujete následující věci: okurku (dá se nahradit jablky), papriku,
rajče, těstoviny (vrtule), konzervované červené fazole, zakysanou
smetanu, olej, sůl, popřípadě koření. A samozřejmě velkou mísu,
hrnec, prkénko a nůž. Pokud vás nenapadá ještě něco dalšího, tak
přejdeme k přípravě. Hrnec si naplníte do poloviny vodou a dáte vařit.
Poté přisypete půl sáčku těstovin, se kterými je vhodné přidat i sůl
a olej.
Můžeme přejít k další fázi? Tak dobrá. Omyjte zeleninu a nakrájejte ji
na rovnoměrné kousky (pro zlepšení chuti). Pozor! Málem jste se řízli!
Uf! Konzervu otevřete. Dobrá, již jste hotovi? Tak sceďte vrtule! (Ne!
Málem jste se spálili!) Přikápněte olej, aby se neslepily. Nechte je
chladnout. Teď si odpočiňte! Můžeme dál?
Do mísy nasypte vychlazené těstoviny, nakrájenou zeleninu, fazole
a zalijte zakysanou smetanou. Promíchejte a podle chuti můžete
přisypat koření. Nevíte jaké? Tak já vám poradím adžiku. A znovu
promíchejte. Výborně! Salát už je hotov. Teď již jen připravte talíř
a ochutnejte svůj dobrý výtvor.
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Těstovinový salát s olivami
Sára Mejdrová

Dnes vám poradíme velmi jednoduchý a chutný zeleninový salát. Těch je mnoho druhů, například s tuňákem, kuřecími
prsíčky, lososem, ovocem apod. Na tento recept s černými a zelenými olivami potřebujete jen pár věcí, které lze koupit
v každém obchodě s potravinami. Příprava salátu vám zabere jen pár minut, avšak chutná výborně.
Pečlivě omyjeme zeleninu. Do velké mísy natrháme nepříliš velké
kousky jedné celé hlávky ledového salátu. Červenou papriku
rozkrájíme na čtverečky. Ze dvou
vajíček uvařených natvrdo
oloupneme skořápku a nakrájíme je na drobné kostičky. Balíček cherry
rajčátek otevřeme a připravíme čtyři čtvrt měsíčky.
Přidáme tři špetky mletého pepře a dva ždibce mořské soli slané jako
Mrtvé moře. Nalijeme tři polévkové lžíce octa, tři lžíce olivového oleje
(pokud nemáme, můžeme použít slunečnicový) a deset lžic
bylinkového či jiného dressingu. Balíček černých nebo zelených oliv
(ale bez pecek) nakrájíme na jemná kolečka. Vše promícháme, aby se
ingredience pořádně smíchaly.
Mísu vložíme do ledničky a hodinu i více necháme uležet a vychladit.
Po určené době můžeme podávat. Do bílé ozdobné misky nabereme
zeleninový salát a pokapeme ho olivovým olejem a citronem.
Nedělejte si tento recept často, jinak Vám možná přestane chutnat.
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Ředkvičko – zelný salát
David Komínek

Když se rozhodnete ugrilovat maso, neobejdete se bez vhodné přílohy. Můžete si připravit americké brambory, ale také různé
druhy salátů, například balkánský či rajčatový. Dnes si ovšem ukážeme salát z mé produkce - ředkvičko-zelný.
Tento pokrm je opravdu jednoduchý a zabere vám opravdu minimum
vašeho drahocenného času. Budete potřebovat ředkvičky, čínský
salát, libová kuřecí prsa, dva sáčky majonézy, hořčici a bazalku. Pozor,
množství každé suroviny dávkujte podle své chuti.
Nejdříve si ugrilujte či usmažte a následně nakrájejte na plátky kuřecí
prsa. Ředkvičky umyjte a nastrouhejte na tenoučké plátky, z čínského
zelí postupně oddělte listů tolik, kolik vám bude vyhovovat. Nyní
zeleninu vložte do libovolné misky a následně ji zalijte jedním až
dvěma pytlíky majonézy, kterou smíchejte s hořčicí. Přidejte hrst soli
a pepře. Vše pořádně rozmíchejte, aby všude byla hořčičnomajonézová omáčka.
Nyní máte už vše hotové a můžete servírovat. Kuřecí plátky vložte
na talířek jako první, následně na ně navršte zeleninovou směs
a ozdobte lístkem bazalky ze zahrádky. Pokrm chutná obzvlášť dobře
se žitným chlebem.
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Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem
Markéta Janišová

Dámy a pánové, máte rádi zdravé vaření? Nebo jen chcete zhubnout a být zdraví? Tak zrovna pro Vás mám přímo skvělý
recept! Jmenuje se „Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem“. Návod pro vás bude snadný a pokrm se podaří každému.
Potřebujete následující přísady: balíček těstovin (vřetena, kolínka),
zeleninu (rajčata, pórek, ...), sůl, olivový olej, sýr a máslo. Tak
začínáme! Vezměte si hrnec, napusťte ho vodou a chvíli nechte vařit
na největší stupeň! Přidejte sůl, a až bude tekutina v bodu varu, pak
nasypte těstoviny. Po třech minutách je vypněte, přikryjte pokličkou
a nechte přibližně pět minut dojít. Poté ochutnejte, slijte vodu
do dřezu, přidejte trochu olivového oleje a promíchejte. Výborně!
Zvládli jste uvařit první půlku „Těstovinového salátu se zeleninou
a tuňákem“!
Teď salát. Na pánvi rozpusťte máslo, osmahněte zeleninu do křupavé
podoby, pak smíchejte s vřeteny nebo kolínky a přidejte koření
a klidně i sůl ( podle chuti). Ale ještě to není všechno! Musíte tam
přimíchat i tuňáka. Nejlepší jsou kousky, pokud byste přidali drcený,
udělali byste největší chybu svého života! Pro chuť ozdobte
nastrouhaným sýrem.
Jste dobří, jestli jste to zvládli. A já mám pro vás jeden tip na konec!
Tento salát můžete podávat studený v létě nebo teplý v zimním
období.
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Losos s citronem, kapary a rozmarýnem
Ludvík Petr

Milí labužníci, vypadáte jako Luciano Pavarotti a přestává vás to bavit? Pokud ano, máte dvě možnosti. V případě, že jste
nějaký politik, který krade peníze ze státních zakázek, běžte na liposukci. Jestliže nikdo takový nejste, začněte jíst zdravě.
Jestli se to vyplácí, nevím, já se tím ještě nezabýval. Každopádně jsem si pro vás připravil recept, jenž je zdravý a chutný.
Navíc příprava zabere maximálně tři čtvrtě hodiny. Jeho název zní „Losos s citrónem, kapary a rozmarýnem“.
Začneme tím, že naporcovaný filet potřeme z obou stran olivovým
olejem. Poté ho osolíme, opepříme a okořeníme rozmarýnem dle
libosti, ale všeho s mírou, může se to poté výrazně podepsat na vašem
výsledku. Dále vezmeme kus alobalu (zhruba tak velký, aby se dal
akorát obalit kolem filetu) a položíme ho pod lososa. Náš pokrm
pokapeme čajovou lžičkou citronové šťávy, lžičkou kapary a dvěma
lžičkami bílého vína. Přidáme ještě dva plátky citronu. Potom
uchopíme alobal a pečlivě jím obalíme lososa.
Nyní si předehřejeme grilovací plotýnku na střední stupeň. V případě,
že chcete použít gril, proveďte úplně to samé. Dále položíme filety
na plotýnku nebo na gril. Opékáme asi tak deset minut. Jestliže
ucítíte zápach něčeho pálícího se, vaše jídlo bude černé jako uhel
a zajisté se budete muset spokojit s chlebem a máslem. Jestliže jste
váš výtvor odstavili z plotny včas, máte již vystaráno. Teď už stačí
jenom prostřít stůl a můžete servírovat. Upozorňuji, že pokrm
konzumujeme z rozbaleného alobalu, aby nám nevytekla šťáva. Jako
přílohu můžeme zvolit vařené brambory, dušenou zeleninu nebo jen
opečenou bagetu. Tak dobrou chuť!
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Varjeniky
Máša Paulavets
Je středa večer, vy ležíte u televize a cpete se brambůrkami. Najednou zazvoní telefon a manžel vám řekne, že si přivede
pracovní návštěvu, jež by mu měla zařídit povýšení. Co teď asi uděláte? Večeře není hotová, vy jste oblečená po domácky
a o zbytku ani nemluvě. Ale nebojte se, s jídlem vám hravě pomůžu. Na tento jednoduchý a zdravý recept potřebujete pouze
tučný tvaroh, jedno vejce, krystalový cukr a světlou mouku.
Vezmeme si velkou hlubokou mísu. Takovou, do které většinou vysypete popcorn z pytlíku. Vložíme do ní tvaroh a vejce.
Mně to vždy připomíná ledový kvádr politý olejem s kulatým žlutým ovocem na vrchu. Vezmeme cukr a posypeme jím tu
„nádheru“. Skvělé, zdá se, že počáteční směs máme hotovou. Pro jistotu opakuji, kdyby vám to náhodou „vyletělo z hlavy“.
Do hluboké mísy hodíme tvaroh, na něj vylijeme vejce a posypeme cukrem. Výborně a jde se dál!
Nyní musíte své heboučké ruce ponořit do této zvláštní hromady.
Začněte ji míchat a prohrabávat. Samozřejmě těsto můžete
zpracovávat i lžíci, ale takhle je to vtipnější! Pokračujte, pokračujte.
Po nějaké době tam nasypeme asi dvě lžíce mouky a začneme zase
míchat. A ještě dvakrát přisypat. Doufám, že jsem počítala správně,
a máme tam přesně šest polévkových lžic mouky. Fajn, teď tu před
námi leží bílý ovál středních rozměrů.
Připravíme si dřevěnou destičku a nasypeme na ni mouku.
Samozřejmě ji rozprostřeme po celém povrchu. Zbytek rozprášíme
po stole. Odtrhneme hezoučký kus od naší nažloutlé kupy. Položíme
ho na stůl a začneme z menších kousků tvarovat tzv. šišky. Každou
hotovou dáme na destičku. A pokračujeme.
Nyní nalijeme do hrnce vodu a vaříme na sporáku. Jestliže jste nikdy
takto vodu nevařili, tak musíte počkat, než začnou pořádně vyplouvat
bublinky na hladinu. Myslíte, že už se to děje? Vážně? Tak dobře. Teď
budeme do hrnce házet ty šišky. Je to celkem legrace, dokud se nějaká
ta vroucí kapka nedostane na vaši kůži. Varjeniki by měly být hotové
asi po čtyřech pěti minutách nebo až vyplavou nahoru. A hele, zrovna
někdo zvoní u dveří! No každopádně, dobrou chuť!
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Pstruh na houbách
Jiří Marek
Už z názvu vyplývá, že se jedná o velmi zdravé jídlo. Bohužel ,,zdravé" pokrmy bývají většinou náročné na přípravu a dost lidí
si na nich ani moc nepochutná. Ovšem pstruh na houbách není tento případ. Právě že naopak, je jednoduchý na přípravu
a také opravdu skvěle chutná. Pokud se mi podařilo vás zaujmout, chcete si mimořádně pochutnat a ovládáte alespoň základy
kuchařského řemesla, tak určitě čtěte dál.
Jak jsem už řekl, potřebujeme rybu a houby, dále půl lžičky mletého bílého pepře, čtyři lžíce hladké mouky, 100 g máslo, dva
stroužky česneku a 250 ml smetany. Doporučuji koupit pstruha čerstvého přímo z rybářství, aby chuť konečného jídla byla
na velmi vysoké úrovni, přece jenom mražený kus zrovna neoplývá kvalitou. Ještě také dodávám, že houby mohou být
jakékoliv, byť doporučují se nejvíce žampiony, ale to je už na vás.
Vykuchaného pstruha důkladně opláchneme a osušíme čistou
utěrkou. Poté osolíme, opepříme, podle chuti posypeme kmínem
a následně obalíme v hladké mouce. Mezitím si na pánvi rozpustíme
máslo a rybu na ní opatrně opečeme po obou stranách. Smažíme
opravdu pomalu při nízké teplotě. Kdybychom tak neučinili, mohlo by
se stát, že pstruh by se připálil. Když bude naše ryba správně
orestovaná, připravíme si houbovou omáčku. Vezmeme si houby,
očistíme je a nakrájíme na tenké plátky. Dále oloupeme česnek
na velmi jemné kousky a vše vložíme na rozpálenou pánev, kde
zprudka orestujeme. Následně, jakmile budou měkké, je zalijeme
smetanou zředěnou mlékem a za občasného míchání vaříme asi deset
minut. Ještě bych také dodal, že hned, co houby opečeme, ztlumíme
teplotu na minimum a vaříme jako normální polévku.
Když budeme mít hotovo, dáme pstruha do pekáčku, přelijeme
houbovou omáčkou a pečeme při sto osmdesáti stupních asi dvacet
minut. Říká se, že pstruh je hotový „tak akorát" v okamžiku, kdy mu
zbělejí oči. Pokrm podáváme s bramborami nebo s hranolky při troše
dobrého pití. Můj táta má nejradši sušší červené.
Přeji dobrou chuť a doufám, že na recept jen tak nezapomenete
a zařadíte si ho mezi své oblíbené.
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Krůtí maso na pórku s rýží
Lukáš Paukert

Vítáme vás u televizního pořadu „Vařečka je naše hračka“. Dnes vás provedeme přípravou jídla - hlavního chodu, které
odpovídá parametrům zdravého pokrmu. Jeho příprava není nejsložitější, ale přesto nám zabere okolo jedné hodinky.
I přesto to stojí zato.
Nejprve si vezmeme hrnec, ve kterém budeme maso dělat. Do něj nalijeme polovinu decilitru oleje. Nakrájíme si cibulku
na malé kousky, nasypeme ji do kastrolu a necháme tzv. „zesklovatět“. Krůtí maso nakrájíme na kostičky a vložíme do hrnce
k cibulce. Trochu ho osolíme a přidáme špetku mletého pepře.
Maso podlijeme jedním decilitrem vody a necháme ho půl hodiny
dusit. Samozřejmě ho nesmíme zapomenout promíchávat, tedy pokud
nechceme, aby bylo spálené. Za půl hodiny maso opět zalijeme vodou,
ale tentokrát pěti decilitry, z nichž se stane na závěr výborný sos.
Necháme pět minut povařit a pak přisypeme přibližně dvě lžíce
hotové jíšky, která omáčku zahustí. Povaříme ještě deset minut
a přidáme pórek, jejž jsme si nakrájeli na kousky. Maso i s pórkem
podusíme pět minut a následně, je-li to potřeba, dochutíme.
První část máme hotovou a teď si připravíme přílohu - rýži. Vezmeme
si tu ve varných sáčcích, propláchneme ji pod čistou vodou. Poté ji
dáme do jednoho litru vroucí vody, kterou osolíme, dochutíme
pomocí dvou kusů hřebíčku a jednoho kusu nového koření. Rýži
patnáct minut vaříme. Scedíme ji a ponecháme ji v hrnci přikrytém
pokličkou ještě pět minut.
Teď už zbývá pouze ochutnat. Jestli jste postupovali podle výše
popsaného návodu, tak věřím, že si pochutnáte stejně jako já.
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Tortilly s kuřecím masem
Dominika Vašinová

Brzy ráno jsem vstala a přemýšlela, co bych si mohla ukuchtit k obědu. Napadlo mě, že bych si uvařila nějaké zdravé jídlo,
třeba tortilly s kuřecím masem. Šla jsem do obchodu, do košíku dala kuřecí maso, a protože by pokrm měl být zdravý, tak
i nějakou zeleninu, rajčata, ledový salát, papriky a jarní cibulku. Přidala jsem i grilovací koření a oříšky, které dodají výbornou
chuť. A to nejdůležitější jsou tortilly (kukuřičné placky), prodávají různé druhy, ale já koupila ty obyčejné.
Konečně doma. Nejdříve očistím maso, nakrájím ho na kostičky
a obalím v hladké mouce. Na pánev naliju olej a poté tam hodím
maso. Krátce ho orestuji a opepřím, přidám grilovací koření a arašídy.
Teď mám trochu času, a proto nakrájím zeleninu na menší kousky.
Papriku s jarní cibulkou přihodím na pánev ke směsi, a až bude měkká,
odstavím ji.
Balíček s tortillami rozdělám a placky po jedné ohřeji v mikrovlnné
troubě. Poté na ni dám masovou směs, zeleninu a nějaký dresink.
Můžu ji zabalit jakkoliv, buď ji sroluji, anebo ji složím do takové
kapsičky.
Tak a jídlo máme hotové. Tuto pochoutku dokáže uvařit každý. Je
jednoduchá, zdravá, lehká a velice chutná. Můžete ji podávat s různou
směsí jak za studena, tak za tepla. Každý si na ní pochutná. Já už jsem
po obědě, ještě umyji nádobí a můžu si jít odpočinout.
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Cous Cous s paprikou a tuňákem
Eliška Langová

Chcete-li zhubnout nebo snad zlepšit životosprávu, začněte se zdravou stravou. Je možné, že se s ní někomu nezavděčíte,
někoho ale i potěšíte svou pevnou vůlí. Existuje spousta jídel vhodných pro dietu a vy si je musíte přizpůsobit pro svoje chutě.
Já například nenávidím rajčata, a tak si udělám Cous Cous s paprikou, a aby si nepřipadala sama, přidám k ní i tuňáka.
Vezměte si kuchařskou čepici, zástěru a dáme se do práce.
Připravíme si váhu a postupně navážíme ingredience – 300 g cous
cousu, velkou červenou nebo žlutou papriku, 125 g tuňáku Calvo,
malý citron, olivový olej (dvě polévkové lžíce), nastrouhaný sýr (dle
libosti). Do malého kastrolku nasypeme zrníčka Cous Cousu a zalijeme
horkou vodou, přiklopíme pokličkou a necháme pět minut bobtnat,
nezapomeneme promíchat olivovým olejem. Nakrájíme papriku
a i s tuňákem ji přidáme do hrnce k ostatním.
Na stůl položíme čtyři velké talíře a na každý z nich naservírujeme
přiměřenou porci Cous Cousu, posypeme strouhaným sýrem,
pokapeme citronovou šťávou, a kdo má rád, tak si může pokrm
dozdobit petrželovou natí nebo něčím podobným. Do sklenic nalijeme
Dobrou vodu. A je to, hostina hotova! Rovnou se můžeme přihlásit
do pořadu Prostřeno.
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Tvarohový dort s ovocem
Tereza Jakubcová
Máte chuť na něco zdravého, lehkého a zároveň dobrého? Právě pro vás je tedy určen ovocný dort s tvarohem. Tato buchta
chutná všem, takže ji můžete připravit třeba pro návštěvu ke kávě nebo jen tak pro váš mlsný jazýček. Je vhodná na léto,
protože osvěžuje. Proto neváhejte a udělejte si nepečený dort i vy. Příprava není vůbec složitá, ale výsledek opravdu
dokonalý.
Na tuto pochoutku budeme potřebovat 250 g nejlépe BIO bílého tvarohu, bez příchuti, 180 g cukru, pokud možno třtinového,
120 g BIO másla, vanilkový BIO pudink – 40 g, půl litru mléka, sáček piškotů (kdo chce, může BIO), broskve nebo jakékoli jiné
ovoce a popřípadě i BIO šlehačku. Recept lze samozřejmě udělat i z ingrediencí bez značky BIO. Dále si nachystáme nůž,
vařečku, dortovou formu, dvě nebo tři misky různých velikostí, kastrůlek, šlehač a otvírák na konzervy. Hlavně šikovné
ručičky, bez kterých by se vám to nemuselo podařit.

Nejprve si uvaříme puding s mlékem (podle návodu na sáčku). Poté
rozmícháme změklé máslo s cukrem, a až se nám vytvoří pěna,
rozdrobíme do ní tvaroh a přidáme předem připravený vystydlý
puding. Vše promísíme pomocí mixéru a máme zhotovený tvarohový
krém. Rozděláme si konzervu s broskvemi a plody z ní vyndáme
do mističky. Šťávu potřebovat nebudeme, takže si ji klidně můžete
vypít. Broskve si nakrájíme na proužky nebo na malé kostičky.
Dortovou formu si vyložíme piškoty, na ně rovnoměrně rozetřeme
polovinu tvarohového krému. Další vrstvou je ovoce, kterým
poklademe krém. Přidáme piškoty a na ně druhou polovinu pěny.
Nakonec vše pokryjeme poslední vrstvou piškotů. Komu nevadí trochu
sladkého, může si dort vylepšit šlehačkou, proto vezmeme šlehač
a ušleháme ji. Touto pěnou pokryjeme poslední vrstvu piškotů. Takto
zhotovený dort dáme ztuhnou do ledničky nejméně na čtyři hodiny.
Po vyjmutí z chladničky vyndáme dort z formy, nakrájíme, ozdobíme
a můžeme podávat. Všem přeji dobrou chuť!
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Míša řezy
Jakub Cabalka

Míša řez je výborný tvarohový moučník s čokoládovou polevou. Na jeho přípravu potřebujeme asi čtyřicet pět minut.
Začneme pečením korpusu. Nejdříve si připravíme následující ingredience: šest vajec, šest lžic cukru moučka, tři lžíce kakaa,
pět lžic polohrubé mouky, dvě lžíce oleje a půl balíčku prášku do pečiva. Žloutky utřeme s cukrem do pěny. Přidáme postupně
olej, kakao, mouku a prášek do pečiva. Opatrně zamícháme. Z bílků ušleháme sníh a vmícháme do směsi. Potom vymažeme
plech sádlem a vysypeme polohrubou moukou. Těsto nalijeme a pečeme ve středně vyhřáté troubě asi dvacet minut.
Necháme vychladnout.

Na náplň si přichystáme 20 dkg cukru moučka, 25 dkg másla a 75 dkg
tvarohu. V misce utřeme máslo s cukrem do pěny a potom
elektrickým šlehačem postupně vmícháme tvaroh. Mezitím korpus
určitě vychladl, a tak náplň rovnoměrně rozetřeme. Jako poslední
vyrobíme čokoládovou polevu. Na tu budeme potřebovat 20 dkg
čokolády na vaření a kousek ztuženého tuku nebo másla. Čokoládu
s tukem rozehřejeme ve vodní lázni a nalijeme na tvaroh. Vše dáme
ztuhnout do lednice. Přeji dobrou chuť!
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Sušenky s ovesnými vločkami a rozinkami
Tereza Slavíková

Tyto sušenky jsou velmi dobré a neobsahují nic nezdravého. Uvidíte, že i vám zachutnají. Připravte si máslo, třtinový cukr,
jedno vejce, nejlépe domácí, ale hlavně ne uvařené natvrdo! Dále vezměte hladkou špaldovou mouku v bio kvalitě, prášek
do pečiva, vanilkový cukr s přírodní vanilkou, jemné ovesné vločky s vlákninou, rozinky a citronovou šťávu.
Ingredience máte připraveny, tak můžeme začít. Do mísy s vyšším
okrajem nasypeme 12 dkg másla, 12 dkg třtinového cukru a sáček
vanilkového cukru. Dále vložíme jedno vejce a začneme míchat.
Nejdříve vařečkou, potom bude lepší a rychlejší použít ruční šlehač.
Ušleháme až do pěny. Navážíme 15 dkg špaldové mouky a 12 dkg
ovesných vloček, přidáme lžičku kypřícího prášku, pokrájené rozinky,
které jsme si už předem několik hodin nechali namočené v citronové
šťávě, a opatrně zpracujeme s ostatním, aby vzniklo jedno těsto. Teď
můžeme dát péct.
Na plech si vložíme pečící papír. Hrudky tvarujeme dvěma čajovými
lžičkami – čím hezčí tvar kopečků, tím lépe budou poté sušenky
vypadat. Ve vyhřáté troubě, asi na 180 stupňů, pečeme cca deset až
patnáct minut dorůžova. Necháme vychladnout a můžeme podávat.
Nejlépe chutnají teplé s mlékem anebo studené s čajem nebo kávou.
Místo rozinek se dají použít i oříšky nebo kandované ovoce. Kdo je
velký mlsoun a má rád sladké, může do těsta přidat jednu až dvě lžičky
tekutého medu a cukroví polít nebo postříkat čokoládou.
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Závin plněný špenátem
Tereza Seidlová

Máte rádi jablečný štrúdl, ale nemůžete ho jíst, protože jste na dietě nebo máte alergii na jablka? I při takových potížích si ho
můžete vychutnat. Stačí, když místo strouhaných jablek dáte dobrý špenát, a hned je z toho zdravý recept. Pečení závinu není
zase tak složité a myslím, že ho zvládne každý šikovný člověk. Tak pojďme na to!
Začneme těstem, protože nám bude chvíli kynout. Připravte si 250 g hladké mouky, kdybyste náhodou nevěděli, jak se to
pozná, raději se někoho zeptejte. Potom ji prosejte na kuchyňskou linku. Udělejte do ní jamku a do dolíku rozdrobte 25 g
kvasnic a nalijte tři lžíce vlažné vody.

Mouku s ingrediencemi smíchejte, dejte do mísy a nechte deset minut
odpočinout. Po deseti minutách těsto vyndejte. Přidejte 100 ml horké
vody, sůl a olej, který může být i olivový. Těsto propracujte, dejte zpět
do mísy, přes niž přehoďte utěrku a nechte dvacet minut kynout.
Mezitím si připravíme nádivku. Vezměte jednu větší cibuli a nakrájejte
ji na měsíčky, které pak hoďte na pánev s rozehřátým olejem. Nechte
přibližně dvě minuty dusit. Potom přihoďte k cibuli už nasekaný
špenát a prolisovaný česnek. Poklici odkryjte a dochuťte solí, pepřem,
muškátovým oříškem či květem a přilijte pět lžic smetany.
Špenát nechte zatím vychladnout, vezměte si už vykynuté těsto
a rozválejte ho na velký plát. Potřete ho rozehřátou Herou
a poklaďte na něj vychladlý špenát. Závin zabalte a přeneste ho
na plech vymazaný Herou. Štrúdl ještě naposledy potřete rozpáleným
máslem a šupněte ho do trouby na 185° přibližně na třicet pět minut.
A co mohu říct na závěr? Přeji Vám dobrou chuť!
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Kiwi řez
Tomáš Dryml

Jistě všichni znáte ten pocit, když dojíte výborný oběd, dopijete nějaké dobré pití a chcete si dát výtečný dezert. Ale co si
k zakousnutí udělat? Já vám poradím. Znám totiž jeden bezvadný lehký moučník, jímž zásadně nic nezkazíte
a můžete ho podávat i třeba návštěvám. Jedná se o kiwi řez.
Jako první si upečeme piškot, jenž bude tvořit základ celého zákusku. Našleháme si pět vajec s pěti lžícemi cukru. Do toho
přidáme pět lžic hladké mouky a jeden prášek do pečiva. Vše důkladně promícháme a vzniklou směs nalijeme
do vymaštěného plechu, vysypaného moukou, a vložíme do předehřáté trouby. Vyčkáme, než korpus chytne zlatavou barvu.

Další částí naší dobroty je krém, na který se následně položí kolečka
kiwi. Začneme tím, že si ušleháme sněhobílou šlehačku s vanilkovým
cukrem a zamícháme do ní zakysanou smetanu. To vše důkladně, ale
opravdu důkladně promícháme a zlehka natřeme na piškotový
podklad.
Když máme připravený spodek buchty, můžeme začít s nejdůležitější
fází našeho řezu. Vezmeme zhruba deset kusů kiwi, opereme
a odstraníme slupku. Poté ho nakrájíme na tenké plátky. Tyto části
opatrně, s chirurgickou přesností, naklademe na směs. Musíme je
položit do řad, aby vypadaly hezky.
V poslední etapě si vyrobíme polevu. Do odměrky nalijeme půl litru
vody a nasypeme jeden vanilkový puding. Uvaříme a vlahou polevu
natřeme na ovoce. Pečlivě uhladíme a dáme do lednice zchladit.
Zhruba po dvou hodinách se řez dostane na správnou teplotu
a můžeme ho servírovat.
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Vločkové sušenky
Lucie Růžičková

Také se vám někdy stane, že dostanete velkou chuť na něco sladkého? Jestli ano, zkuste si doma upéct vločkové sušenky. Jsou
zdravé, ale i chutné. Teď vám prozradím, jak na to!
160 g ovesných vloček si na sucho opražíme na pánvi a necháme zchladnout. Vezmeme si mísu a nasypeme do ní 200 g hladké
mouky, 120 g moučkového cukru, 160 g rozehřáté Hery, lžičku jedlé sody, dvě vajíčka, špetku soli a samozřejmě nesmíme
zapomenout na hlavní přísadu, vločky.
Aby toho nebylo málo, přidáme také hrst namletých nebo nakrájených
ořechů, malé kousky čokolády, slunečnicová semínka, nadrobno
nasekané brusinky nebo rozinky a kokos. Teď následuje míchání.
Vyhrneme si rukávy a hněteme. Poté dáme vzniklou směs do lednice
na hodinu odpočinout. Mezitím si napište úkoly nebo si lehněte
k televizi a relaxujte.
Šedesát minut uplynulo, proto se pustíme do tvarování. Troubu si
rozehřejeme na 200° C. Z těsta tvarujeme malé koláčky a klademe
na plech vyložený pečícím papírem jeden centimetr od sebe. Když
máme hotovo, strčíme keksy do trouby. Zhruba po deseti minutách
do sušenky píchneme špejlí. Pokud na ní nezůstanou kousky těsta
a naše pochoutka bude mít zlatavou barvu, vypneme troubu a plech
vytáhneme. Aby těsto nedostalo šok, nechte ho vychladnout
v kuchyni a nedávejte ho do studené místnosti.
Nakonec si rozpustíme čokoládu ve vodní lázni a sušenky pokapeme.
Teď jen počkáme, až poleva ztuhne. Přeji dobrou chuť!!!
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Ovocná bomba
Veronika Motlová

Chcete vypadat skvěle? Chcete být štíhlí a shodit pár kilo? Je namáhavé stále dokola chodit do fitness centra a mučit se
hladem, jen abyste zhubli! Místo cvičení se raději „týrejte“ deset minut v kuchyni při přípravě jídla, po kterém kalorie doslova
vybuchnou.
Skvělý zdravý recept s názvem „Ovocná bomba“ potěší vaše chuťové
buňky. Recept je velmi rychlý, nenáročný a moc chutný. Skládá se jen
z ovoce a surovin s nízkými procenty tuku. Pro přípravu čtyř porcí
budeme potřebovat: šest jahod, jeden pomeranč, dvě mandarinky,
dva kusy kiwi, dva banány, moučkový cukr, nízkotučnou zakysanou
smetanu a menší citron.
Ovoce omyjeme, i mandarinky, pomeranč, kiwi, banány a citron. Tím,
že opláchnete ovoce ve slupce, ho zbavíte chemických látek, kterými
je ošetřeno. Ovoce oloupeme a vše nakrájíme na drobné kousky. Je
lepší použít hroznové víno bez pecek. Nakrájené plody dáme do mísy,
lehce promícháme, aby se nerozmačkalo.
Citron rozkrojíme, půlku vymačkáme v odšťavňovači a šťávu nalijeme
do salátu. Přidáme lžičku třtinového cukru a tři lžičky nízkotučné
zakysané smetany. Vše ještě opatrně promísíme a dochutíme cukrem,
popř. citronem. Salát je hotov a my můžeme servírovat. Dobrou chuť!
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Slaný koláč s brokolicí
Jakub Musil

Nedávno jsme byli s rodiči na návštěvě u tety a na talíři mě uchvátilo jedno jídlo, a to slaný koláč s cibulí a špenátem. Mamka
se zeptala na recept, a protože nám moc chutnal, tak se rozhodla, že si ho doma upečeme s brokolicí. A teď se vám pokusím
vysvětlit, jak na to.
Budeme potřebovat listové těsto, brokolici, 200 g šunky nebo párku, polovinu červené papriky, jednu celou cibuli
a tři vejce. Dále pak 100 g najemno nastrouhaného eidamu, 200 ml smetany nebo šlehačky, provensálské koření, dva stroužky
česneku, petržel a samozřejmě sůl a pepř.

Začneme u toho hlavního. Brokolici si rozdělíme na růžičky a dáme
uvařit na deset minut do slané vody, poté slijeme a necháme okapat.
Mezitím si nakrájíme na kostičky maso a cibuli. Na pánvi si rozpálíme
dvě lžíce olivového oleje, cibulku osmahneme do zlatova, přidáme
maso, dva stroužky prolisovaného česneku, půlku červené papriky
nakrájené na kostičky a růžičky brokolice. Vše promícháme
a odstavíme z plotny. Ve šlehačce si rozmícháme tři vejce, osolíme
a opepříme. Připravenou směs přelijeme na pánev, ale už nevaříme.
Nakonec přidáme nasekanou petržel a polovinu z nastrouhaného sýra.
Na pomoučněném vále vyválíme listové těsto, které přendáme
do zapékací mísy. Tu jsme vymazali trochou másla, aby se koláč
nepřipekl.
Vymačkáme okraje a navrch nalijeme náplň z brokolice, posypeme
druhou polovinou nastrouhaného sýra a dáme péct do předehřáté
trouby na 180° přibližně na čtyřicet minut. Podáváme teplé i studené.
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Müsli tyčinka s brusinkami
Anna Ludvíčková

Dali byste si něco dobrého, chutného, ale zároveň i zdravého? Mám tu pro vás recept na müsli tyčinky s brusinkami!
Množství, které si upečeme, bude přibližně pro šest osob. Stačí se jen řídit mým receptem a zanedlouho si na dobrých
tyčinkách pochutnáte.
Nejprve si předehřejeme troubu na 180°C. Vezmeme si plech nebo
menší pekáček a vyložíme ho pečícím papírem. Teď přistoupíme
k nejdůležitější části našeho receptu. Vyrobíme si směs.
Budeme potřebovat 120 g másla, 100 g tmavého třtinového cukru,
80 g medu nebo zlatého sirupu a 120 g sušených brusinek (může být
jiné ovoce). Začneme tím, že si v hrníčku rozehřejeme tuk, přidáme
také sladidlo a med, vše důkladně promícháme. Pak přisypeme zbylé
přísady, tj. ovesné vločky a brusinky. Směs se vám bude zdát trochu
hustší. V žádném případě ale nepřilévejte jakékoli tekutiny. Vše
přesuneme na plech, rozetřeme po celé délce i šířce, pořádně
upěchujeme zhruba do výše 1,5 – 2 cm a vložíme do trouby.
Vzniklou
placku pečeme přibližně patnáct až dvacet minut.
Po vyndání z trouby ji necháme vychladnout. Potom vložíme nejméně
na hodinu do mrazáku. Nakonec už jen stačí ostrým nožem nakrájet
obdélníčky, pozor, jde to lépe po rozmrznutí. Přeji vám dobrou chuť!
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Nepečené semínkové hrudky
Hana Václavková

Máte na něco chuť, ale nechcete jíst sladké? Tak si dejte nepečené semínkové hrudky! Zajeďte do nejbližšího obchodu
s potravinami a kupte: 100 g dýňových, 100 g slunečnicových a 100 g sezamových semínek. K tomu můžete přidat lískové
a vlašské ořechy, ale není to nutné, hrudky můžete upéct i bez ořechů.
Pokud jste si koupili i ořechy, tak je nastrouhejte. Sezamová semínka
opražte, ale dejte pozor, aby nezhnědla neboli nezhořkla. To samé
udělejte i se slunečnicovými a dýňovými semínky. Teď nadešel čas
na polevu. Vyberte tu jménem Carla. Můžete koupit bílou nebo
hnědou, je to na vás. Poradím bílou, lépe na semínkách vypadá, její
tvar se podobá čokoládě. Vložte ji do vodní lázně, nechte ji rozpustit
a nalijte na opražená semínka.
Dbejte na to, aby se každé obalilo v polevě. Nesmí zůstat suché. Poté
ještě několikrát promíchejte, aby se semínka dokonale spojila. Již tedy
máte pánvičku naplněnou semínky, jež jsou zalité polevou. Vezměte
menší lžíci a nabírejte hrudky. Ty dávejte na alobal, který jste si
předtím připravili, a nechte ztuhnout. Nemusíte je nechávat odležet
několik dnů. Po ztuhnutí můžete jíst.
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Placky z ovesných vloček a kopřiv
Zuzana Hejlová

Může se stát, že na vaší krásné a udržované zahradě vyrostou kopřivy.Vytrhávání je většinou únavné, vyčerpávající, pálí
po tom ruce a někdy bývá i hlad. Musíte však sebrat poslední zbytky svých sil, pár hezkých kopřiv přinést domů a tam je
pořádně proprat. Najděte ovesné vločky, dejte je do misky a namočte nejméně na jednu hodinu. Po tu dobu máte čas
na odpočinek.
Jestli vám už tato krátká pauza skončila, nasekejte nadrobno středně
velkou cibuli i kopřivy. Do misky následně přijdou dvě až čtyři vajíčka,
nejlépe domácí, ale stačí i z obchodu. Česnek také můžete přidat. Solit
musíte přiměřeně, abyste těsto nepřesolili. Pro lepší chuť přimíchejte
majoránku. Jestli se vám tato směs zdá řídká, zahustěte ji
strouhankou.
Obsah misky pečlivě promíchejte a nechte odležet. Teď už se může
smažit. Na rozpálený olej dejte kopeček vašeho těsta a rozmáčkněte
na placku. Asi po třech minutách ji obraťte a znovu čekejte přibližně
stejnou dobu. Měla by být osmažená dozlatova. Podávat ji můžete
s rýží, ale dobře chutná i bez ní.
Dobrou chuť!
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Slunečnicový chléb
Kryštof Jureček

Slunečnicový chléb je velice chutný a zdravý, přesto nenáročný na přípravu. Stačí zajít do nejbližšího supermarketu
a zakoupit speciální směs, která nám výrazně ulehčí práci. Ta se mimo jiné hodí i pro domácí pekárny. Ne každý však takovou
má, a tak není problém upéct chléb v jakékoli troubě. A nyní už můžeme začít.
Nejprve si vezmeme onu speciální směs, jež obsahuje téměř všechny
potřebné přísady, z toho převážně pšeničnou mouku a slunečnicová
semínka. Odvážíme si jí asi pět set gramů a nejlépe přes síto
přesypeme do kuchyňské mísy. Přidáme i zachycená slunečnicová
semínka a uděláme zde důlek. Do něho rozdrobíme půlku jednoho
droždí a přilijeme tři sta čtyřicet mililitrů vlažné vody. Tak se nám tedy
po určité době vytvoří kvásek, který potom vařečkou zapracujeme
do směsi tak, až vznikne tuhé těsto. Při míchání dle potřeby přiléváme
případně i další vodu.
Dále si připravíme vál, na nějž nasypeme trochu hladké mouky.
Na něm těsto zpracujeme v bochník. Následně jej přendáme na pekáč
potřený slunečnicovým olejem. Pak jej jenom necháme zhruba dvacet
minut nakynout.
A konečně už můžeme péct při teplotě dvě stě třicet stupňů asi
čtyřicet minut. Pak už jej jenom po vyndání lehce pokropíme vodou,
aby změkl, a zakryjeme utěrkou, dokud nevychladne. Čerstvý chléb je
tak výborný, že ho lze jíst i samotný. A nyní už zbývá popřát jen
dobrou chuť!
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Okurkové tzatziky
Martin Blaho

Je neděle dopoledne, zazvoní telefon a dávní kamarádi ze střední školy, kteří si potrpí na steaky, se k vám ohlásí na návštěvu.
Náhle zjistíte, že nemáte doma majonézu, z níž umícháme tatarská omáčka. S tím vám rád pomohu, ale zavedu vás
až do dalekého Řecka.
Tzatziky, lehká omáčka, se připravují z potravin, které najdete
v lednici každé rodiny. Příprava je velmi jednoduchá a rychlá. Zvládlo
by ji i malé dítko. K pokrmu budeme potřebovat: okurku (středně
velkou), 375 g tučného tvarohu (1,5 vaničky), sůl, pepř, oregano,
sušený česnek, (chilli).
A začínáme! Z okurky odstraníme slupku a nastrouháme ji nahrubo.
Dále ji vyždímáme od přebytečné šťávy, vložíme do mísy spolu
s tvarohem a důkladně promícháme.
Osolíme, opepříme a přidáme oregano s česnekem. Pro výraznější
aroma koření rozetřeme v rukách. Pokud chceme mít tzatziky ostřejší,
dodáme chilli. Vše opět důkladně zamícháme, aby se ingredience
vzájemně spojily. Necháme minimálně dvacet minut uležet
v ledničce. Podáváme studené.
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Kopřivová polévka
Matouš Pavlík

Co si počnu, když moje váha ukazuje děsivých sto kilogramů a mám hlad? říkáte si. Dál už tloustnout nechci, ale nutně se
potřebuji najíst! Chci nějaké jídlo, při kterém už kila nepůjdou nahoru, ale zároveň chci, aby mi chutnalo…,listujete
v kuchařce. Tohle by šlo! říkáte si při pohledu na nadpis „Kopřivová polévka“. Super! Je to zdravé a chutné! A můžete se dát
do práce!
Nejprve byste měli vyjít na takovou malou vycházku do přírody.
Najděte, pokud možno, nějaké čisté kopřivy a nasbírejte si do sáčku
dvě hrsti mladých lístků na vrchu rostliny. Dejte však pozor, abyste se
nepopálili. Jestliže máte kopřivy, vydejte se ještě na malý skromný
nákup. Kupte jednu cibuli, 250 g kořenové zeleniny, sůl, jedno vejce,
jednu smetanu, hladkou mouku a citron. A nyní můžete jít vařit!
Vezměte si kořenovou zeleninu a cibuli, vše očistěte, oloupejte
a důkladně nakrájejte. Pokrájené ingredience dejte deset minut vařit.
Oddělte jednu osminu z koupené smetany a rozmíchejte do ní hladkou
mouku.
Potom přilijte do polévky. Současně přihoďte vyprané a rozsekané
kopřivové listy a minutku nebo dvě povařte. Zašlehejte syrový
žloutek, osolte a dochuťte citrónovou šťávou. Nakonec ještě polévku
rozmixujte a zjemněte lžičkou másla. Nyní už svůj výtvor ochutnejte,
abyste se ujistili, že je dobrá, a můžete jít jíst!
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Tvaroh se zeleninou
Tomáš Valčík

Když jsem poprvé tento pokrm ochutnal, rozplynul se mi takzvaně na jazyku. Velmi mi chutnal. A co vy na to, dali byste si
také? Jestli ano, tak znám přesný recept. Není těžký, ale čím více námahy do něj vložíte, tím budete více spokojeni.
Nezapomeňte, že se musíte soustředit a mít trpělivost.
Nejdříve si připravíme nějakou zeleninu (cibuli, papriku,pažitku,...),
kostku tvarohu a krabici mléka. Na odkládací prostor položíme misku,
do které všechno budeme vkládat. Cibuli nakrájíme na kostičky
a dáme ji do misky. Dále přidáme tvaroh a ten posolíme podle chuti.
Začneme míchat a přilévat mléko. Není dané jaké množství,to musíte
odhadnout podle toho, jak tvaroh chcete mít hustý.
Až pokrm získá vámi požadovanou hustotu, ochutnejte ho, jestli je
dost slaný (pokud ne, tak dosolte), poté si můžete vybrat další
zeleninu, jež byste rádi přidali. Doporučuji papriku, pažitku, a dokonce
i rajče. Nakonec stačí vzít chleba nebo i jiné pečivo a natřít na něj
tvarohovou pomazánku.
Přeji dobrou chuť!
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Velikonoční nádivka
Johan Skalický

Dobrý den, je zde první recept vytvořený geniálním kuchařem Johanem. A hned pro začátek tu máme návod na uvaření
velikonoční nádivky! Avšak k výrobě tohoto gurmánsky božského jídla potřebujete nejen obdivuhodnou zručnost, ale také
(překvapivě) i nějaké ty suroviny. Máte-li s nádivkami již nějakou zkušenost, víte, že se používají spíše jako přílohy. Tato je
však jako jedna z mála hlavní chod. A jelikož jsem na úvod už řekl dost, pustíme se do přípravy.
Nejdříve do větší mísy nasypeme sedm včerejších rohlíků nakrájených
na kostičky, zalijeme 200 mililitry mléka a necháme nasáknout. Pak
lehce vymačkáme a přebytečné mléko vylijeme. Rozdělíme od sebe
žloutky a bílky z šesti vajec. Rohlíky pečlivě promícháme
s prošlehanými žloutky, 400 g vařeného uzeného masa nakrájeného
na kostičky, 30 g rozpuštěného másla, dvěma hrstmi nasekaných
kopřiv, lžící nasekané pažitky, lžící nasekané petrželky a půlkou lžičky
prášku do pečiva. Směs ochutíme solí, pepřem a muškátovým
oříškem.
Troubu předehřejeme na 200°C. Pekáček nebo zapékací mísu
vymažeme máslem. Z bílku ušleháme tuhý sníh a opatrně ho
přimícháme do směsi. Tu poté nalijeme do pekáčku a pečeme asi půl
hodiny. Jídlo podáváme posypané pažitkou a kyselou okurkou.
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