
Rychlé dobroty z jednoho pekáčku 

 

Zapéct můžete cokoliv vás napadne 

foto: Thinkstock 

Víkend před námi, nečekaná návštěva, málo času... Co teď? Řešení je v jednom pekáčku, 

remosce nebo horku odolné misce. Fantazii se meze nekladou a zpracovat můžete téměř 

cokoli.  
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Nejen kotlety, ale třeba vepřovou krkovičku naklepete, nasolíte, opepříte. Remosku, pekáček lehce 

vymažete tukem a vyložíte (i po stranách) plátky brambor. Nové rovnou, starší trochu předvařené. 

Okořeníte, pokladete bohatě prstýnky cibule, znovu okořeníte a pokladete vepřovým masem. Na něj 

zase nasypete cibulku a sýr buď nastrouhaný, anebo plátky (blaťácké zlato, eidam, hermelín, niva...) a 

zase cibuli a brambory a sůl a pepř. Dáte zapékat tak na 40 minut a potom přidáte v zakysané 

smetaně rozkvedlané vejce na dalších 15 minut. 

Zapečená zelenina 

Pár mrkví, brambory a fenykl očistíte a oloupete stejně jako svazek mladých cibulek a žlutou papriku. 

Ze všeho nakrájíte nebo nastrouháte nudličky a zatím si dáte předehřát troubu. Ve větším hrnku si 

rozšleháte mléko se smetanou a třemi vejci. Dochutíte solí, pepřem a česnekem. Zapékací formu 

vymastíte a vkládáte vrstvu zeleniny, zalijete mléčnou směsí a posypete strouhaným balkánským 

sýrem (celkem asi 300 g). Končíte vrstvou balkánu, 40 minut zapékáte v předehřáté troubě a přendáte 

na talíře. Kdyby k tomu byl i kousek masa, určitě to nikomu vadit nebude. 
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Ze zapečené zeleniny může být chutná večeře 

foto: Thinkstock 

Sýrové halušky, ale zapečené 

Dvě červené cibule a dva pórky očistíte a nakrájíte na kolečka. Halušky ze včera nebo koupené ve 

zmrazené podobě opečete na másle, posolíte a opepříte. Na dalších osm minut do pánve přihodíte 

cibuli a pórek a zatím si předehřejete troubu. Vymažete formu nebo použijete pečicí papír, halušky 

promíchané s cibulí smícháte ještě s nastrouhaným eidamem a posypané sýrem je ponecháte 

v troubě asi 20 minut s tím, že je můžete podle libosti dochutit třeba bylinkami. 

Jiné zapečené brambory 

Rajčata a cibuli nařežete na tenká kolečka stejně jako brambory. V zapékací nádobě je promísíte 

s omáčkou ze zakysané smetany, solí, pepřem a posekanými bylinkami (petržel, dobromysl...), 

několika stroužky česneku a klidně i grilovacím kořením. Celé to „prohodíte“ nastrouhaným sýrem a 

necháte 40 minut v předehřáté troubě. 



Co chutná v redakci 

Michal 

Snížek 

Když se mi nechce přemýšlet, nakrájím kuřecí maso na kousíčky, okořením a zaliju olejem. Maso 

lehce osmahnu na pánvi, přidám kolečka cibule, kousíčky čerstvé papriky a vše nechám změknout. 

Nakonec směs zaliju kelímkem zakysané smetany a přidám dvě větší kostky taveného šunkového 

sýra, který se v pánvi se smetanou krásně rozpustí. Smíchám s těstovinami, nandám do zapékací 

misky a nechám zapéct v troubě. V poslední době jsem si také oblíbil péct kuřecí maso v alobalu. 

Vezmu kuřecí prso, očistím ho, okořením, osolím a opepřím. Položím na alobal, přidám trošku 

másla, zabalím a peču asi 30 minut. Vyndám a podávám. Maso je šťavnaté, nevysušené a chutná 

skvěle! 

Sabina 

Trnková 

Mám muže vegetariána, který vždy zaplesá, když připravím mé zapečené brambory. Potřebuji na ně: 

1,2 kg brambor nakrájených na kolečka, černé olivy, 2 sýry po 15 dkg – nivu a brie nakrájené na 

plátky, olivový olej, 4 stroužky česneku (pokrájeného na plátky), sůl a pepř. Postup je jednoduchý, 

část brambor pokladu na dno zapékacího plechu, osolím, poházím česnekem a olivami, pokladu 

oběma sýry, pak opět brambory, sůl, česnek, sýry a olivy a končím bramborami, které osolím (jen 

tuto vrstvu opepřím) a pokladu zbylým sýrem. Celé to pak zaliji olivovým olejem a dám zapéct. Cca 

na 160 stupňů na 40 minut.  

Šunkofleky 

Prakticky cokoli – šunka od kosti, vařené uzené, jakákoli uzenina, vuřty, houby – všechno lze použít 

na šunkofleky. Stejně tak těstoviny nemusejí být čtverečky-fleky, dobře budou chutnat i kolínka nebo 

nalámané špagety či mušličky. Předem uvařené těstoviny promícháte s kostičkami uzeniny nebo 

masa a vlijete tří rozkvedlaná osolená vejce. Můžete libovolně ochutit, přidat kousek másla, bylinky, 

mletou papriku... Nalijete do zapékací nádoby a v předehřáté troubě pečete přibližně 40 minut. 

Výborné jsou s okurkou. 

 

K těstovinám přidejte hrášek 



foto: Thinkstock 

Gratinované těstoviny 

Kolínka klasicky uvaříte, slijete a promícháte se lžící olivového oleje. Vmícháte pokrájené žampiony, 

rajčata a hrášek. Dáte do zapékací nádoby a přelijete omáčkou z mléka, zakysané smetany a 

rozdrobeného sýra (goudy, nivy...). Okořeníte solí, pepřem, tymiánem... Vršek ještě posypete sýrem a 

dáte na 30 minut do trouby. 

Mleté maso zapečené s paprikou 

Spolu s kostkou masoxu uvaříte propranou rýži (20 minut). Zatím si nakrájíte červenou a zelenou 

papriku a feferonku. Ty osmahnete na másle, osolíte opepříte a „pocukrujete“ ještě mletou paprikou. 

Na další lžíci másla necháte zesklovatět drobně posekanou cibulku posypanou oreganem, přimícháte 

mleté maso, zalijete bílým vínem a vmícháte rajský protlak. Chvíli podusíte a zahustíte strouhankou. 

Na másle si v pánvičce osmahnete dvě lžíce hladké mouky, za stálého míchání podléváte mlékem, 

vmícháte nastrouhaný sýr a tři žloutky, osolíte, opepříte a přidáte nasekané buráky. Do zapékací 

formy potom kladete vrstvu rýže, mletého masa a paprikové zálivky a sýrové směsi. Zapečete asi 50 

minut. Dozdobíte papričkami a kostičkami sýra. 

Určitě máte vlastní zapékací dobroty, tak se nám s nimi pochlubte v rubrice Vaše recepty! A také 

nám napište, jestli jste ochutnaly naše redakční recepty :-) 

Autor článku 

Milena Bohatová 

Milena Bohatová 
Má smůlu na partnery, počínaje otcem jejích tří synů. Proto je zvyklá vařit ze všeho, co se dá 
natrhat, nasbírat, namnožit. Napsat jí můžete na  

Má smůlu na partnery, počínaje otcem jejích tří synů. Proto je zvyklá vařit ze všeho, co se dá 
natrhat, nasbírat, namnožit. Napsat jí můžete na milena@prozeny.cz . 

Zobrazit všechny články autora >> 
Staň se fanouškem ProŽeny.cz na Facebooku 

Milena Bohatová 

 

Rychlé dobroty z jednoho pekáčku 

Víkend před námi, nečekaná návštěva, málo času... Co teď? Řešení je v jednom pekáčku, remosce 

nebo horku odolné misce. Fantazii se meze nekladou a zpracovat ...  
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 Přečíst celý článek 

 Diskutovat na toto téma v klubu 

 
Milena Bohatová - další články 

 

Rybízová kuchařka: Slaná i sladká 

Rybíz, letní ovoce, které je doslova nadupáno vitaminy! Je skvělý v ovocných 

salátech, hodí se k masu, dá se něj vyrobit vynikající džem i sirup. Výborně také 

snáší mražení, takže ho můžete mít k dispozici třeba do koláčů po celý rok. 

Pojďme se podívat na ...  

 

10 rad, jak se bránit zlodějům 

Dovolená! Ať už budeme pryč týden či měsíc, je dobré předtím uvažovat o tom, co 

by se mohlo stát a v jakém stavu najdeme svůj byt či dům, až se vrátíme. Zde je 

seznam možných nebezpečí, která mohou na naše domácnosti číhat. Vyhněme se 

jim, díky našemu ...  

 

Zamilujte si naše bublaniny 

Bublanina – to je jeden z nejuniverzálnějších moučníků s použitím prakticky 

jakéhokoli ovoce! Lehký, jednoduchý a rychlý, proto ho v létě dělávají snad 

všechny kuchařky. Liší se jen těstem a druhem ovoce. Jaký recept si z naší bohaté 

nabídky vyberete ...  

 

Levné rady na vylepšení domácnosti 

Odlepená dlaždička, vrzající dveře, šmouhy na oknech... Jak si s tím poradit, aniž 

bychom použily tunu chemie? Naše babičky v tom mají jasno. Na okno pudink, do 

skříně „víceramínko", na špinavý koberec zelí. Tady je několik jejich tipů. Milena 

Bohatová ...  
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Tak chutná Chorvatsko a Bulharsko 

Čeká vás dovolená, těšíte se k moři do Chorvatska či Bulharska, balíte plavky. 

Důležitá otázka ale zní: Bude vám tam chutnat? Věřte, že bude, a díky našemu 

exkurzu se nesplete při výběru místních specialit. A abyste věděly, do čeho jdete, 

máme pár tipů, které ...  

 

Recepty: Poznejte chuť Španělska! 

Prosluněná krajina Španělska je velmi pestrá a úrodná. O spoustu zeleniny, ryb a 

dalších mořských potvůrek tu není nouze. A samozřejmě i oliv, oleje a množství 

koření. Pojďme některé lahůdky ochutnat! Milena Bohatová Má smůlu na partnery, 

počínaje ...  

 

Ďábelské menu přímo z ohně 

Je tu léto, doba dovolených, sváteční prodloužený víkend před námi, krásné počasí 

k tomu. To přímo láká na pár dní vyrazit do lesa nebo na chatu, posedět u 

romantického ohýnku. A na něm si připravit super rychlé jídlo plné pikantních a 

netradičních chutí ...  

 

Levné a zdravé mlsání s brynzou 

Brynza! Vynikající ovčí sýr, který je nejen zdravý, ale i chuťově skvělý. Hodí se jak 

k haluškám, tak i do pomazánek, svěžích náplní všeho druhu. Vyzkoušejme 

recepty, díky nimž si naše tělo odpočine! Milena Bohatová Má smůlu na partnery, 

počínaje ...  

 

Pod pokličkou maďarské kuchyně 
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Maďarská kuchyně miluje koření! Určitě známe perkelt, paprikáš či typický guláš, 

který je vždy příjemně chuťově vyvážený, tj. výrazný i jemný. Ale v Maďarsku 

najdeme více specialit, vyzkoušejme i debrecínskou polévku, hovězí tokáň nebo 

ševcovské ...  
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