
Recept na čínske mäso 
 

½ kg bravčové stehno / alebo chudú lopatku, môže byť aj mäso z hydiny/ 

1-2 kávové lyžičky Worchester 

1 kávová lyžička karí korenia 

1 kávová lyžička horčice 

1-2 kávové lyžičky kečupu 

1 kávová lyžička korenín /sladkej štipľavej papriky, čili korenia, nového korenia, štipku zázvoru/ 

2 kávové lyžičky oleja 

1 kávová lyžička cukru 

1 na drobno posekaná cibuľa /môže byť aj pór/ 

3 ks celé kápie /alebo paprika v oleji/ 

pridať pár kvapiek Tabasca /ak nie je tak 1 feferónku/, podľa chuti prisoliť 

 

 Mäso pokrájame na rezance 3-6 cm dlhé, tak isto aj kápiu alebo papriku v oleji. Všetko 

dobre premiešať a nechať v chladničke stáť 24 hodín /postačí aj od večera do rána-obeda/. Na 

rozpálenom oleji smažiť 5-10 minút /závisí to od použitého mäsa, bravčové treba smažiť dlhšie, 

mäso z hydiny kratšie/, ak mäso pustilo viac vody, smažiť na otvorenej panvici až do jej 

odparenia. Podávame s ryžou, hranolkami, opekanými zemiakmi alebo chlebom. 

Pozor! Jedlo je dosť sýte preto opatrne s porciami, nedávať ich zbytočne veľké. Dobrú chuť! 

 

 

 

Zmes na „ďábelské tousty“ 

 

½ kg  chudého hovädzieho alebo bravčového mäsa /alebo dva 250 g luncheonmeaty/ 

1 kg cibule 

1 kg rajčín 

1,5 kg papriky čerstvej 

5 feferoniek 

3 hlavičky cesnaku 

l deko preosiate /alebo Zelko/ 

1 dcl oleja 

 

Postup: všetky ingrediencie zomelieme na mäsovom mlynčeku. Luncheonmeat stačí pokrájať na 

kocky pretože pri varení sa aj tak rozvarí. Postupne do oleja pridávame mäso, ktoré necháme 

podusiť 20-30 minút /opäť závisí od druhu/, pridáme zomletú cibuľu, cesnak, feferonky, papriku, 

rajčíny a necháme za občasného premiešania masy variť 45 minút na miernom ohni. Na záver 

pridáme preosiate deko alebo zelko – ten spodok čo prepadne sitkom. Čo zostane pridáme do 

zelka alebo deka pri zavarani uhoriek alebo inej zeleniny. Premiešame, necháme 5 minút povariť 

a odstavíme. Zmes alebo masu ponalievame do pohárikov od výživy aby sa mohla jednorázovo 

dávka spotrebovať pri otvorení, sterilizujeme asi 15-20 minút aby víčka priľahli k pohárom 

a uložíme. Je možné zmes resp. masu po vychladnutí naplniť do rámových alebo iných kelimkov 

a uchovať v mrazáku. Pred potrebou večer z mrazáku vybrať a na druhý deň použiť. 

Použitie: na hrianky, na špagety, ako prídavok do gulášov a iných vhodných jedál. 

 

                                                         Dobrú, pikantnú chuť! 


