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Letná pizza 
 
16.07.2005 15:01 
Prísady (pre 4 osoby): 

250 g múky, 7 g droždia 

soľ 

1 ČL talianskych sušených byliniek 

7 PL olivového oleja 

2 vetvičky tymianu 

100 g paradajkového pretlaku 

mleté čierne korenie 

12 mini mozzarelliek 

250 g paradajok 

50 g salámy 

 

Postup: 

1. Múku, droždie a 1/4 ČL soli, bylinky, 5 PL oleja a 1/4 l vlažnej vody vymiesime na 

cesto. Potom krátko premiesime v rukách, vytvarujeme do guľôčky a necháme 30 minút 

odpočívať. 

 

2. Poodtŕhame lístočky tymianu. V miske zmiešame paradajkový pretlak, soľ, korenie a 

nakrájanú papriku. Cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske na placku s priemerom 28 

cm, preložíme na papier na pečenie a položíme na plech.  

 

3. Cesto potrieme paradajkovou zmesou a pečieme v rozohriatej rúre pri 200 °C asi 20 

až 25 minút. Medzitým necháme odkvapkať mozzarellu a nakrájame ju na plátky. 

Paradajky umyjeme a nakrájame tiež na plátky. Pizzu vyberieme, obložíme plátkami 

mozzarelly, paradajok a salámou. Pokvapkané olivovým olejom a dochutené lístkami 

tymianu pečieme ďalších 10 minút.  

Zemiakové misky 
 
17.07.2005 05:07 
Prísady (pre 4 osoby): 

750 g zemiakov 

soľ 

6 PL oleja 

1/2 zelenej papriky 

1/2 červenej papriky 

3 cibule 

700 g paradajok 

4 PL paradajkového pretlaku 

karí korenie  

 

Postup: 

1. Zemiaky dôkladne umyjeme a nakrájame na mesiačiky. 

Okoreníme, zmiešame s 5 PL oleja a rozložíme na plech. 

Rúru vyhrejeme na 200 °C a zemiačiky pečieme 45 minút. 

 

2. Paradajky nakrájame na malé kocky a spolu s najemno 

nakrájanou cibuľou ich podusíme na 1 PL oleja. Premiešame, postupne pridávame 

paradajkový pretlak a 1/8 l vody. Omáčku necháme zovrieť a varíme ďalších 15 minút. 

Omáčku ochutíme karí korením, mletým čiernym korením a soľou. Zemiaky polejeme 
omáčkou a podávame spolu s malými fašírkami.  



2 

Vajíčkový koláč 
 
16.07.2005 06:58 
Prísady (pre 4 osoby): 

850 g mäsitých paradajok 

2 cibule 

3 PL olivového oleja 

soľ, mleté čierne korenie 

sušené oregano 

500 g zemiakov 

1 červená paprika, 1 žltá paprika 

2 PL olivového oleja 

1 cibuľa, 5 vajec 

petržlenová vňať 

200 g strúhanky  

 

Postup: 

1. Paradajky umyjeme a nakrájame na tenšie mesiačiky. Cibule nakrájame na malé 

kocky. V hrnci rozohrejeme 1 PL olivového oleja, pridáme cibuľu , krátko opečieme a 

potom do hrnca vložíme paradajky, ktoré dusíme 45 minút. 

 

2. Zemiaky očistíme, nakrájame na tenké plátky a necháme v osolenej vode zovrieť. 

Zmiernime oheň, pridáme nakrájané papriky a varíme na slabom ohni 3 minúty. Scedíme 

a necháme odkvapkať.  

 

3. Na panvici rozohrejeme olej, pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a opečieme ju do 

sklovita. Potom pridáme zemiaky, papriku, strúhanku a pražíme 8 minút.  

 

4. Vo veľkej mise zmiešame vajcia s nasekanou petržlenovou vňaťou, soľou a mletým 

čiernym korením. Dierkovanou lyžicou preložíme zeleninu k vajciam a dôkladne 

premiešame.  

 

5. Panvicu, kde bola zelenina, opäť rozohrejeme a vlejeme do nej vaječné zemiaky a 

upečieme omeletu, alebo zmes vylejeme do malého plechu a dáme zapiecť na 5 minút do 
rúry.  

Babylonská veža 
 
15.07.2005 15:47 
Prísady (pre 4 osoby): 

1 šalotka 

1 limet 

1 viazanička koriandra 

3 PL olivového oleja 

soľ 

mleté čierne korenie 

štipka cukru 

4 paradajky 

2 malé avokáda 

250 g mozzarelly  

 

Postup: 

1. Šalotku nakrájame na malé kocky. Limetovú kôru 

nastrúhame nahrubo a šťavu vytlačíme. Koriander 

nasekáme nadrobno, zmiešame so šalotkou, limetovou 

šťavou a kôrou. Pridáme olej a omáčku ochutíme soľou, 

cukrom a mletým čiernym korením. 
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2. Paradajky nakrájame na tenké plátky. Avokádo rozkrojíme na polovicu, vyberieme 

kôstku a dužinu nakrájame na plátky. Mozzarellu necháme odkvapkať a nakrájame na 

plátky. 

 

3. Paradajkové, mozzarellové a avokádové plátky naukladáme na seba a medzi 

jednotlivé vrstvy pridávame omáčku. Vežu môžeme podávať s parmskou šunkou a 

olivovým olejom.  

Cestoviny so syrovou omáčkou 
 
10.07.2005 08:18 
Prísady (pre 4 osoby): 

400 g cestovín 

225 g mrazeného hrášku 

45 g čerstvo postrúhaného parmezánu 

2 PL olivového oleja 

150 g syra ricotta 

nadrobno posekané lístky bazalky 

soľ 

mleté čierne korenie 

 

Postup: 

1. Cestoviny varíme 7 minút vo vode. Pridáme hrášok, necháme zovrieť a varíme ešte 3 

minúty alebo podľa návodu na obale tak, aby boli cestoviny aj hrášok uvarené.  

 

2. Parmezán nasypeme do veľkej misy, pridáme olivový olej a vyšľaháme hustú pastu. 

Pridáme ricottu a šľaháme, kým sa všetko dobre nespojí. Posolíme a ochutíme čiernym 

korením.  

 

3. Cestoviny precedíme a odložíme si 6 PL vody. Horúce cestoviny hneď pridáme do 

syrovej zmesi a dôkladne premiešame. Prilejeme odloženú vodu, aby omáčka trochu 
zredla. Podľa chuti osolíme a posypeme nasekanými bazalkovými listami.  

Morčací ražeň Saltimbocca 
 
02.07.2005 12:00 
Prísady (pre 4 osoby): 

250 g dlhozrnnej ryže 

soľ, mleté čierne korenie 

500 g morčacích rezňov 

2 PL pesta 

4 plátky parmskej šunky 

12 šalviových listov, olej na pomastenie 

8 čerešňových paradajok, 2 citróny  

 

Postup: 

1. Gril rozohrejeme. Do väčšieho hrnca nasypeme ryžu, osolíme a zalejeme asi 600 ml 

vriacej vody. Zamiešame, prikryjeme a varíme na miernom ohni 10 minút. Potom 

odstavíme a necháme prikryté odstáť.  

 

2. Šalviové listy umyjeme a morčacie rezne vyklepeme na hrúbku 1 cm. Každý plátok 

mäsa potrieme z jednej strany pestom, položíme naň plátok šunky, jeden šalviový lístok 

a okoreníme.  

 

3. Plátky zvinieme, nakrájame na závitky dlhé asi 2,5 cm a zafixujeme ich na grilovaciu 
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ihlu. Alobalovú tácku na grilovanie vymastíme a poukladáme na ňu morčacie mäso. 

Grilujeme z každej strany 6 minút.  

 

4. Paradajky umyjeme, rozkrojíme a vmiešame do hotovej ryže. Citróny dôkladne 

umyjeme horúcou vodou, z jedného nastrúhame kôru, pridáme do ryže a dobre 
premiešame. Druhý citrón nakrájame na dieliky a použijeme ho na ozdobu.  

Malé ražníky 
 
25.06.2005 12:11 
Prísady (pre 4 osoby):  

750 g vykostených kuracích pŕs bez kože 1 uhorka, 3 

mladé cibuľky 

250 g bieleho jogurtu 

soľ, mleté čierne korenie 

2 PL bieleho jogurtu 

2 PL paradajkového pretlaku 

1 cibuľa, 3 strúčiky cesnaku 

1 PL sladkej papriky 

1 ČL mletého ďumbiera 

soľ, 1/2 ČL mletej rasce 

štipka kajenského korenia  

 

 

 

 

 

Postup:  

1. Pripravíme si marinádu: V miske zmiešame 2 PL jogurtu, paradajkový pretlak, 

nasekanú cibuľu, roztlačený cesnak, papriku, soľ, ďumbier a kajenské korenie.  

 

2. Kuracie mäso nakrájané na kocky vložíme do marinády, prikryjeme a necháme v 

chladničke 2 hodiny marinovať.  

 

3. Kúsky mäsa napichneme na 4 ražníky a 5 minút z každej strany grilujeme.  

 

4. Uhorku pozdĺžne rozrežeme, lyžicou vyberieme semienka a postrúhame nahrubo. 

Postrúhanú uhorku dáme do cedidla a šťavu z uhorky vytlačíme cez sito. Uhorku potom 

zmiešame s mladými cibuľkami nakrájanými na kolieska a s 250 g bieleho jogurtu. Podľa 
chuti osolíme a okoreníme.  

Šťavnatá pochúťka s horčicovou omáčkou 
 
25.06.2005  
Prísady (pre 4 osoby):  

4 vykostené kuracie prsia bez kože 

1 PL olivového oleja, 1 strúčik cesnaku 

250 ml sladkej smotany, 1 PL hladkej múky 

1 PL kremžskej horčice, soľ 

mleté čierne korenie 

 

Postup:  

1. Na panvici rozohrejeme olej, pridáme cesnak a za stáleho miešania pražíme 2 minúty. 

Pridáme pásiky kuracieho mäsa, zmiernime oheň a pražíme 10 minút. Upečené mäso 

preložíme na tanier.  
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2. V malej miske vymiešame z trošky smotany a múky hladkú kašu a odložíme. Zvyšnú 

smotanu nalejeme na panvicu a premiešame s výpekom. Necháme zovrieť, primiešame 

kašu zo smotany a múky, zmiernime oheň a varíme 2 minúty. Primiešame horčicu, 

opatrne prehrejeme a ochutíme soľou a korením.  

 
3. Kuracie mäso servírujeme spolu so zeleninou a omáčkou.  

Nakladaný hermelín 
 
10.06.2005 15:30 
Prísady (pre 4 osoby): 

4 hermelíny 

200 ml oleja 

100 ml olivového oleja 

1 cibuľa 

4 strúčiky cesnaku 

4 sterilizované feferónky 

4 bobkové listy 

1 ČL pasty z čili papričiek 

celé farebné korenie 

 

Postup: 

1. Cesnak očistíme a nakrájame na tenké plátky. Očistenú 

cibuľu nakrájame na kolieska. Zopár guľôčok farebného 

korenia rozdrvíme v mažiariku.  

 

2. Hermelíny pozdĺžne rozrežeme, vždy na jednu vnútornú 

stranu rozložíme plátky cesnaku a posypeme drveným korením.  

 

3. Druhú vnútornú stranu natrieme pastou z čili papričiek, pridáme kolieska cibule a na 

záver bobkový list. Polovice opäť spojíme a zafixujte špáradlom.  

 

4. Hermelíny vložíme do pohára s dostatočne širokým hrdlom a zalejeme zmesou 

rastlinného a olivového oleja tak, aby všetok syr bol ponorený. Potom fľašu uzavrieme a 

odložíme na chladné miesto odležať.  

Kačacie Chow mein 
 
28.05.2005  
Prísady (pre 4 osoby): 

250 ml zeleninového vývaru 

250 g hrubých čínskych rezancov 

4 plátky kačacích pŕs bez kože 

3 PL sójovej omáčky 

1 strúčik cesnaku, 3 cibuľky 

300 g miešanej zeleniny 

120 g mladých kukuričných kláskov 

2 PL omáčky hoisin 

1 PL kukuričnej múčky 

50 g fazuľových klíčkov 
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Postup: 

1. Cestoviny dáme do hlbokej misy, zalejeme vriacou vodou, prikryté necháme 6 minút 

odstáť. 

 

2. Z kačacích pŕs odstránime kožu a mäso nakrájame na pásiky hrubé 1 cm a dlhé asi 7 

cm. Mäso vložíme do menšej misky a primiešame 1 PL sójovej omáčky.  

 

3. Očistený cesnak nakrájame nadrobno, umyté cibuľky nakrájame na kolieska a 

odložíme nabok. Všetku zeleninu očistíme a nakrájame na hranolčeky dlhé asi ako 

zápalka. Rezance scedíme.  

 

4. V panvici rozohrejeme polovicu oleja, pridáme kačacie kúsky a opekáme 5 minút. 

Potom ich preložíme na tanier a zakryjeme alobalom.  

 

5. Zvyšný olej rozohrejeme na panvici, pridáme cesnak s cibuľkou, nakrájanú zeleninku a 

pri ustavičnom miešaní opekáme 30 sekúnd.  

 

6. Mäso vrátime do panvice, pridáme omáčku hoisin s horúcim vývarom a niekoľko minút 

varíme.  

 

7. Kukuričnú múčku rozmiešame s 1 ČL studenej vody, zmiešame s fazuľovými klíčkami 

a pridáme do panvice. Dusíme 2 minúty, potom pridáme rezance a zvyšnú sójovú 
omáčku. Dôkladne premiešame a podávame.  

Chrumkavé skoré zemiaky 
 
22.05.2005 11:14 
Prísady (pre 4 osoby): 

1,2 kg zemiakov 

2 PL olivového oleja 

2 PL hrubozrnnej soli 

1 ČL mletej papriky 

1 ČL koriandra 

1/2 ČL mletého čierneho korenia 

Dip: 

500 ml prepasírovaných paradajok 

250 ml šalátovej uhorky 

1 PL medu, štipka soli  

1 PL nasekaného petržlenu  

 

Postup: 

1. Zemiaky dôkladne umyjeme pomocou kefky a pozdĺžne rozkrojíme na štvrtky. 

Premiešame ich s korením, olejom a soľou. 

 

2. Rúru vyhrejeme na 210 °C a plech vyložíme papierom na pečenie. Zemiaky pečieme 

rozprestreté na plechu asi 30 minút.  

 

3. Medzitým si pripravíme dip. Uhorku umyjeme, pozdĺžne rozkrojíme, odstránime 

semienka a nakrájame na drobné kocky. Premiešame s prepasírovanými paradajkami, 

medom a bylinkami. Podľa chuti môžeme pridať soľ alebo čili. Podávame s pečenými 

zemiakmi a špízom.  
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Ihly v alobale 
 
21.05.2005 02:00 
Prísady (pre 4 osoby): 

300 g bravčovej sviečkovice 

200 g špekáčikov 

100 g diabolskej klobásy 

1 žltá paprika, 1 červená paprika 

1 zelená paprika, 3 cibule 

grilovacie korenie 

masť, soľ  

 

Postup: 

1. Bravčovú sviečkovicu nakrájame na menšie kocky. Špekáčiky, klobásu a očistené 

cibule nakrájame na rovnako hrubé kolieska.  

 

2. Umyté papriky sparíme a nakrájame na rovnako veľké kúsky. Mäsové kocky obalíme v 

grilovacom korení a postupne napichávame všetky prísadu na ihlu.  

 

3. Špízy opečieme na rozpálenej masti, potom ich zabalíme do alobalu, prilejeme šťavu, 
v ktorej sa pieklo mäso, a necháme dopiecť v rozohriatej rúre pri 190 °C asi 15 minút.  

Obaľované syrové špízy 
 
20.05.2005 15:07 
Prísady (pre 4 osoby): 

400 g eidamu 

200 g klobásy 

3 menšie cibule 

2 červené papriky 

2 vajcia 

5 PL hladkej múky 

5 PL strúhanky 

olej na vyprážanie  

 

Postup: 

1. Syr nakrájame na kocky veľkosti asi 4 cm. Cibule očistíme a spolu s klobásou 

nakrájame na hrubšie kolieska. Červenú papriku rozkrojíme, vyberieme jadrovník a 

plátky papriky nakrájame na rovnako veľké kúsky ako syr.  

 

2. Na špajdľu alebo ihlu striedavo napichujeme syr, klobásu, cibuľu a papriku. Špíz 

obalíme v trojobale (hladká múka, vajcia, strúhanka) a vyprážame na rozpálenom oleji 
zo všetkých strán. Podávame so zemiakmi.  
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Pikantná pochúťka 
 
16.04.2005  
Prísady (pre 4 osoby): 

4 bravčové klobásy 

1 konzerva posekaných paradajok 

2 konzervy červenej fazule 

2 PL paradajkového čatní 

2 ČL mletej papriky 

750 g zemiakov, 1 paštrnák 

2 PL polotučného mlieka 

1 PL olivového oleja 

soľ, mleté čierne korenie 

 

 

 

 

Postup: 

1. Klobásy pečieme 15 minút pod grilom, kým nie sú hnedé a dobre prepečené. 

Medzitým uvaríme vo vode (15 minút) očistené a nakrájané zemiaky a paštrnák. 

 

2. Do druhého hrnca dáme paradajky aj so šťavou, zliatu fazuľu, čatní, mletú papriky a 

zmes privedieme do varu.  

 

3. Klobásy vyberieme z grilu, trochu ich necháme vychladnúť a nakrájame na 4 hrubé 

kolieska. Potom ich pridáme do paradajkovej zmesi a všetko preložíme do 

ohňovzdorného kastróla.  

 

4. Zemiaky s paštrnákom precedíme, roztlačíme s mliekom a olivovým olejom. Kašu 

osolíme a ochutíme čiernym korením.  

 

5. Potom ju rovnomerne rozložíme na zmes v ohňovzdornom kastróle a zapekáme pod 

grilom asi 5 minút, kým povrch nie je chrumkavý.  

Syrová omáčka s cestovinovými vretienkami 
 
06.02.2005 12:00 
Prísady (pre 4 osoby): 

200 g syra ricotta alebo lučiny 

30 g strúhaného parmezánu 

2 strúčiky cesnaku 

4 PL polotučnej smotany 

2 PL olivového oleja 

1 červená paprika 

4 jarné cibuľky, soľ 

mleté čierne korenie  

 

Postup: 

1. V mixéri zmixujeme syr ricotta alebo lučinu, pridáme 

strúhaný parmezán, prelisované strúčiky cesnaku a 

smotanu. 

 

2. V hrnci zahrejeme olivový olej, pridáme papriku 

nakrájanú na tenké rezančeky, cibuľky nakrájané na 1 cm 

hrubé kúsky a 3 minúty opekáme.  
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3. Pridáme syrovú zmes a dobre ju zahrejeme, nesmie sa však variť. Nakoniec zmes 
ochutíme soľou a korením.  

Cukinová omáčka so širšími sekanými 
makarónmi 

 
05.02.2005 12:00 
Prísady (pre 4 osoby): 

3 PL masla, 2 cukiny 

200 g šampiňónov 

1 PL hladkej múky 

1/4 l kuracieho vývaru 

100 ml polotučnej smotany 

2 PL posekaného petržlenu 

mleté čierne korenie, soľ  

 

Postup:  

1. V panvici rozohrejeme maslo a asi 2 minúty na ňom 

podusíme cukiny nakrájané na 3 cm dlhé hranolčeky. 

 

2. Potom pridáme na štvrtky nakrájané šampiňóny a 

dusíme tak dlho, kým nie sú mäkké. Zasypeme 1 PL múky 

a dobre premiešame.  

 

3. Pridáme 1/4 l l vývaru, smotanu, posekaný petržlen a bohato okoreníme. Pri 
ustavičnom miešaní privedieme do varu, osolíme a podávame.  

Chilli con carne 
 
29.01.2005  
Prísady (pre 4 osoby): 

1 červená paprika 

1 červená čili paprička, 1 cibuľa 

2 PL slnečnicového oleja 

500 g mletej chudej hovädziny 

1 PL mletej papriky, 1 PL mletej rasce 

2 strúčiky cesnaku 

400 g ošúpaných paradajok z konzervy 

2 ČL paradajkového pretlaku 

1 ČL sušeného oregana 

125 ml červeného vína, soľ 

1/2 ČL kryštálového cukru 

2 mladé cibuľky 

400 g červenej fazule z konzervy 

4 PL kyslej smotany 

ľadový šalát na ozdobenie  

 

Postup: 

1. Papriku a čili papričku umyjeme, osušíme a spolu s ošúpanou cibuľou nakrájame 

nadrobno. 

 

2. V hrnci rozohrejeme olej a na strednom ohni na ňom opražíme papriku, cibuľu, mleté 

mäso, mletú papriku a rascu.  

 

3. Cesnak ošúpeme, prelisujeme a spolu s čili papričkou, pokrájanými paradajkami i so 

šťavou, paradajkovým pretlakom, oreganom, vínom, soľou a cukrom pridáme k mäsu. 
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Necháme zovrieť a prikryté dusíme 15 minút.  

 

4. Ku koncu dusenia mäsovej zmesi scedíme a prepláchneme fazuľu, vmiešame do mäsa 

a dusíme ďalších 5 minút.  

 

5. Jedlo rozdelíme na taniere, pridáme 1 PL smotany a nakrájané šalátové listy. 
Podávame spolu s chlebom alebo arabskými plackami.  

Stredomorský šalát 
 
22.01.2005  
Prísady (pre 4 osoby): 

1 malá šalotka, 100 g šampiňónov 

2 strúčiky cesnaku, 2 zrelé paradajky 

1 šalátová uhorka, 100 g salámy (nemusí byť)  

1 ľadový šalát, 6 PL olivového oleja 

2 plátky bieleho chleba 2 PL červeného vínneho octu, 

soľ 

korenie, niekoľko lístkov bazalky 

100 g ovčieho syra feta alebo balkánskeho syra  

 

Postup:  

 

1. Šalotku ošúpeme, huby očistíme a umyjeme; všetko 

nakrájame na tenké plátky. Cesnak ošúpeme a nasekáme, 

paradajky umyjeme a nakrájame na väčšie kocky. Uhorku 

ošúpeme a nakrájame na plátky hrubé asi 5 mm. Plátky salámy nakrájame na rezenčeky. 

Ľadový šalát rozdelíme na kúsky, umyjeme a dobre osušíme.  

 

2. V hrnci rozohrejeme pri miernej teplote 1 PL oleja a 5 minút na ňom pražíme cibuľu. 

Potom pridáme huby a cesnak a pražíme ďalších 5 minút. Hrniec odstavíme zo sporáka. 

Chlieb nakrájame na kocky a na 1 PL oleja opražíme na panvici dozlatista; necháme 

vychladnúť. 3. Zvyšný olej dobre premiešame s ocotom, korením a soľou, kým nevznikne 

zahustený nálev.  

 

4. Bazalku umyjeme a osušíme. Ovčí syr rozdrobíme. Paradajky, uhorku, šalát a bazalku 

zmiešame v šalátovej mise a posypeme salámou, ovčím syrom a dusenou hubovou 

zmesou s opraženými kockami chleba. Prelejeme nálevom, všetko znovu premiešame a 

podávame. 

 

TIP: Šalát chutí rovnako dobre, ak salámu a syr nahradíme tuniakom z konzervy. 

Tuniaka necháme scediť a potom ho vidličkou natrháme na drobné kúsky.  

Morčacie medailóny 
 
15.01.2005 11:00 
Prísady (pre 4 osoby): 

4 menšie morčacie prsia, 2 PL polohrubej múky 

1 PL slnečnicového oleja, 25 g masla 

1 menšia cibuľa, 250 g malých šampiňónov 

2 ČL kremžskej horčice, 1 ČL oregana 

150 ml kuracieho vývaru, 2 PL kyslej smotany 

4 PL červeného sladkého vína 

soľ, mleté čierne korenie 

2 PL petržlenovej vňate  
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Postup: 

1. Rezne zbavené kože dáme medzi dva hárky kuchynskej priesvitnej fólie a opatrne 

vyklepeme nahrúbku asi 5 mm. Múku zmiešame s trochou soli a trochou mletého 

čierneho korenia, obalíme v nej rezne a zvyšky otrasieme.  

 

2. Vo veľkej panvici zohrejeme olej a maslo. Vložíme morčacie rezne v jednej vrstve a 

pražíme 3 minúty z každej strany. Preložíme ich na tanier a dáme na teplé miesto.  

 

3. Do panvice vložíme nadrobno posekanú cibuľu a jemne pražíme asi 3 minúty. Pridáme 

šampiňóny posekané na plátky a pražíme ešte 1 minútu.  

 

4. Primiešame víno a necháme slabo 2 minúty vrieť, potom vmiešame horčicu, oregano a 

vývar. Rezne vrátime do panvice a jemne prihrievame ešte 4 minúty.  

 

5. Dierkovanou lyžicou preložíme rezne a šampiňóny na tanier. Do omáčky primiešame 

smotanu a opäť prehrejeme. Dochutíme soľou a mletým čiernym korením. Medailóniky 
nakoniec ozdobíme posekanou petržlenovou vňaťou.  

Zemiaky plnené nivou 
 
19.11.2004 15:10 
Prísady (pre 4 osoby): 

8 stredne veľkých zemiakov 

150 g nivy 

100 g polotučného tvarohu 

1 cibuľa 

2 PL masla 

2 PL pažítky 

tuk na vymastenie plechu 

hrubá soľ na posypanie 

 

Postup: 

1. Zemiaky dôkladne umyjeme a varíme v slanej vode asi 

20 minút. Po uvarení vodu zlejeme, zemiaky necháme 

vychladnúť a prerežeme po dĺžke. 

 

2. Vnútro zemiakov opatrne vyrežeme ostrým nožom. V miske zmiešame zemiakovú 

dužinu, nastrúhanú nivu a tvaroh. Zmes vymiešame vidličkou na hladkú nátierku a 

pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a naseknú pažítku.  

 

3. Zemiaky naplníme nivovou nátierkou, polovičky zemiakov spojíme, polejeme 

rozpusteným maslom a posypem soľou. Potom ich poukladáme na vymastený plech a 
pečieme v predhriatej rúre pri 200 °C približne 10 minút.  

Plnené zemiaky 
 
01.10.2004 14:18 
Prísady (pre 4 osoby):  

8 veľkých zemiakov 

soľ, 1 ČL rasce, 1 bobkový list 

125 g paradajok 

100 g nahrubo nakrájanej salámy 

100 g mozzarelly 

1/2 viazaničky oregana 

mleté čierne korenie 

3 PL olivového oleja 

8 zelených olív s kapiou  
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Príprava: 

1. Zemiaky uvaríme v slanej vode spolu s rascou a bobkovým listom. Potom ich zlejeme, 

každému zemiaku pozdĺžne odrežeme vrch a jemne ho vydlabeme.  

 

2. Paradajky umyjeme, nakrájame na polovice, vyberieme jadierka a ďalej nakrájame na 

kocky. Salámu a mozzarellu nakrájame tiež na kocky. Olivy nakrájame na kolieska a 

pridáme k paradajkám. Oregano umyjeme, otrasieme zvyšnú vodu, pár vetvičiek 

odložíme nabok a ostatné nasekáme. Všetko zmiešame s 2 PL olivového oleja a korením.  

 

3. Zemiaky poukladáme na plech, syrovú zmes rovnomerne rozdelíme na všetky zemiaky 

a v predhriatej rúre pri 200 °C pečieme približne 10 až 15 minút. Podávame posypané 

oreganom.  

Kurča s hubovou omáčkou 
 
24.09.2004 16:00 
Prísady (pre 4 osoby): 

1 PL olivového oleja 

25 g masla 

4 vykostené kuracie prsia bez kože (asi po 180 g) 

soľ, mleté čierne korenie 

4 malé cibuľky 

350 g malých šampiňónov 

1 PL hladkej múky 

150 ml kuracieho vývaru 

150 ml polotučnej smotany 

 

Príprava: 

1. Vo väčšej panvici rozohrejeme olivový olej s maslom. 

Kuracie prsia umyjeme, z oboch strán osolíme a 

okoreníme. Vložíme ich do rozohriateho tuku a opekáme 

do zlatista z každej strany asi 2 až 3 minúty. Potom 

zmiernime oheň, zakryjeme a dusíme 8 až 10 minút. Počas dusenia mäso raz obrátime. 

 

2. Očistíme cibuľky a zelenú vňať nakrájame na kolieska. Huby očistíme a nakrájame na 

tenké plátky. 

 

3. Keď sa z mäsa na panvici uvoľňuje len čistá šťava, vyberieme ho, zakryjeme a dáme 

na tanier, ktorý uložíme do teplej rúry. 

 

4. Do panvice s tukom nasypeme nakrájané cibuľky a šampiňóny, pražíme 3 až 4 minúty, 

kým nie sú mäkké. Potom ich posypeme múkou, chvíľku podusíme, pridáme vývar a za 

stáleho miešania necháme zovrieť. Omáčku povaríme 3 minúty, zmiernime oheň a 

prilejeme smotanu. Pridáme kuracie prsia a prehrievame 3 minúty.  

 


