
Diabolské mäso so zemiakovými plackami 

Recepty » Bravčové mäso 

8.11.2006 

Potrebujeme:  

600 g bravčového pliecka, 1 cibuľu, 1 červenú papriku, 1 paradajku, 1 feferónku, soľ, mleté 

čierne korenie, olej, , Placky:, 4 zemiaky, ½ dl mlieka, 1 vajce, 3 PL polohrubej múky, drvenú 

rascu, 2 strúčiky cesnaku, majoránka, soľ, olej 

Ako na to:  

Mäso pokrájajte na hrubšie rezance, osušte utierkou, prudko opražte na oleji, osoľte, okoreňte, 

premiešajte a vyberte z oleja. Vo výpeku speňte na kolieska pokrájanú cibuľu, prúžky 

papriky, pokrájanú paradajku, feferónku. Pridajte mäso a na miernom ohni uduste do mäkka.  

 

Placky: Zemiaky postrúhajte, pridajte mlieko, vajce, múku, rascu, roztlačený cesnak, 

majoránku. Premiešajte a osoľte. Na rozpálenom oleji tvarujte menšie placky a opečte ich z 

oboch strán. 

Čertovská kuracia pečeň 

Recepty » Ostatné predkrmy 

6.6.2006 

Potrebujeme:  

300 g kuracej pečene, 50 g údenej slaniny, 0, 1 l červeného vína, horčica, paradajkový pretlak, 

štipľavá mletá paprika, mleté čierne korenie, soľ 

Ako na to:  

Slaninu pokrájajte na rezance a nechajte vyškvariť. Primiešajte kuraciu pečeň pokrájanú tiež 

na rezance. Po krátkom orestovaní prilejte červené víno, pridajte horčicu, pretlak, papriku, 

korenie a za občasného miešania nechajte chvíľu prevariť. Hotové jedlo osoľte, podávajte s 

čiernym chlebom alebo ako hlavné jedlo so zemiakovými plackami a so šalátom. 
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Diabolská krkovička 

Recepty » Ostatné mäsité jedlá 

11.3.2007 

Potrebujeme:  

2 kg bravčovej krkovičky, 1 kg zemiakov, 200 g malých paradajok, celé nové korenie, celé 

čierne korenie, jalovec, celá rasca, hrubozrnná morská soľ 

Ako na to:  

V mažiariku rozdrvte zmes celého nového korenia, celého čierneho korenia, jalovca, celej 

rasce a hrubozrnnej morskej soli. Rozdrvenú zmes rovnomerne rozsypte na pracovnú dosku a 

dôkladne v nej vyvaľkajte celú bravčovú krkovičku. Takto koreninami obalené mäso odložte 

na 24 hod. do chladničky. Potom mäso vložte do pekáča, podlejte vodou a prikryté pečte pri 

strednej teplote asi 2 hod. Po odokrytí pridajte predvarené a na štvrtky nakrájané zemiaky a 

spolu znova pečte. Pár minút pred dokončením pridajte malé paradajky a krátko dopečte 

Pečená krkovička so zemiakmi 

Recepty » Ostatné mäsité jedlá 

17.5.2008 

Potrebujeme:  

1 kg krkovičky, 20 dkg tvrdého syra, 1 kyslú smotanu v kelímku, 1,5 kg zemiakov, 2 malé 

alebo 1 veľká cibuľa, soľ, čierne mleté korenie, olej 

Ako na to:  

Syr nastrúhame a zmiešame so smotanou. Očistené zemiaky nakrájame na hrubšie plátky. Na 

pekáč alebo plech dáme olej, polovicu pripravených zemiakov a polejeme ich polovicou 

syrovo – smotanovej zmesi. Krkovičku nakrájame na plátky a prudko osmažíme z oboch 

strán. Pridáme nakrájanú cibuľu, soľ a korenie a pridáme k zemiakom. Na vrch naukladáme 

zvyšné zemiaky a polejeme druhou časťou zmesi. Všetko prikryjeme alobalom a vložíme do 

vopred rozohriatej rúry. Pečieme necelých 20 minút, potom odstránime alobal a ešte mierne 

zapečieme. Podávame s tatarskou omáčkou. 
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Krkovička s gulášovou šťavou 

Recepty » Bravčové mäso 

23.12.2007 

Potrebujeme:  

4 plátky bravčovej krkovičky bez kosti, plnotučná horčica, soľ, čierne korenie, gulášová 

šťava, 3 stredné cibule, 2 lyžice mletej sladkej papriky, 400 ml vody, 3 strúčiky cesnaku, hrsť 

majoránky, kmín, chlebová striedka; na zahustenie potrebujeme soľ, čierne korenie, olej 

Ako na to:  

Krkovičku osolíme, okoreníme, potrieme horčicou, trošku polejeme olejom. Necháme cez noc 

odležať v chladničke. Krkovičku prudko opečieme na oleji z oboch strán. Neskôr ju budeme 

vkládať do gulášovej šťavy. Cibuľu a cesnak nakrájame najemno,spolu s kmínom orestujeme 

na oleji, krátko speníme a zalejeme vodou. Privedieme k varu, krátko povaríme cca. 15 min, 

dochutíme cesnakom, soľou, čiernym korením a majoránkou. Podľa potreby zahustíme 

najemno nadrobenú chlebovú striedku alebo naopak zriedime vodou na požadovanú 

konzistenciu hustejšej šťavy. Do omáčky pridáme opečené mäso a všetko spolu ešte 10 - 15 

min, zvoľna prevaríme. okapal. 
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mambi 
11-10-07, 08:12 AM 

prosím poraďte, ako pripraviť tarhoňu, tak aby sa mi vydarila. Ešte nikdy som ju nerobila, ocením každú 
radu. Ďakujem. 

 
Jara 

11-10-07, 08:16 AM 
Ja ju najprv uvarím ako cestovinu. Potom dám cibulku na panvicu, maslo alebo olivový olej a opražím do 
sklovita. Pridám tarhoňu a dám harmóniu /teda alebo nejakú vegetu/ a trošku korenia. Opražím, vypnem 

a dám plátky masla po povrchu /len trošku také tenučké/ a nechám chvíľku prikryté. Potom servírujem k 
mäsku a omáčke. 

 
mysimis 

11-10-07, 08:17 AM 
Ja ju zvyknem na oleji trošku opražiť, potom ju podlejem vodou a varím ju na slabom plameni cca 10 
min. Potom ju zakryjem pokrievkou a nechám ju ešte zakrytú asi ďalších 10 min. Takto sa nelepí a keď 
ju premiešam je sypká a chutná. 

 
janaGT 

11-10-07, 08:26 AM 
tarhoňu opražím na troške oleja, pridám trošku soli, 1 cibuľu ( dávam celú, lebo nakrájanú nemáme 

rada, celú potom vyberiem bez problémov), a zalejem vriacou vodou - koľko tarhony, toľko vody ( to si 
pred tým nachystám). Pred koncom ju trošku premiešam vidličkou, vypnem a nechám zakrytú dôjsť. 
Zatiaľ sa mi nestalo, že by bola polepená. 

 
anmary 

11-10-07, 08:27 AM 
Ja ju na troške oleja opražím do hneda, zalejem vodou a vyvarím v osolenej vode ako cestoviny. Potom 
precedím a trocha pomastím. Takto je vždy akurát.:--- 

 
hanelie 

11-10-07, 08:27 AM 

ja pripravujem ako ryžu: 
cibuľku, hríbiky, mrkvu na drobno nakrájať, usmažiť na oleji cca 5-7 min pridám ťarhoňu párkrát nasucho 
premiešať, podliať vodou na platničke variť cca 15 - 20min, /po vypnutí nechám nech po trnafsky 
"dónde" /:) 
dochutiť soľou 

 
mambi 

11-10-07, 08:38 AM 
ďakujem baby, idem vyskúšať. Chcem robiť tarhoňové "rizoto" dúfam, že nám bude chutiť. Jedla som ho, 
keď som bola v nemocnici a super. 

 
lorelei 

11-10-07, 08:58 AM 
Ja ju pripravujem uplne jednoducho: dam na pekacik, alebo plech - nehra rolu, polejem olejom,pridam 
vsetko na co mam chut, bud cistu,alebo aj ako rizoto, ochucujem nie cibulou ale cesnakom a zalejem 
vodou tak, aby bol 1 cm vody nad tarhonou, dam piect do truby. Krasne sa "uvari" a este je aj povrch 
zapeceny, co my zboznujeme. Vyskusajte. Dobru chut. 

 
mandula 

11-10-07, 09:04 AM 
U nás tarhoňa celé generácie sa pripravuje takto: tarhoňu nasucho, bez oleja vysypeme na plech na 
pečenie, aby bola v tenučkej vrstve, dáme do horúcej trúby aby trošku ohnedla - pozor aby sa nespálila - 
a potom na oleji alebo masti osmažíme cibuľku, pridáme tarhoňu, zalejeme horúcou vodou v množstve, 
aby voda bola vo výške asi 2 cm nad tarhoňou, pridáme trošku vegety, prikryjeme a na minime varíme 

12 minút. Ešte sa nestalo že by sa lepila a chutí výborne. 

 
mambi 

11-10-07, 10:32 AM 
Supeer. Tarhoňa sa mi podarila, rizoto je fajn. Obed hotový. Už si pochutnávam. 
Ďakujem 

 
janaGT 

11-10-07, 10:35 AM 
Supeer. Tarhoňa sa mi podarila, rizoto je fajn. Obed hotový. Už si pochutnávam. 



Ďakujem 
 
a ktorý spôsob prípravy si zvolila? 

 
lenkak 

11-10-07, 10:35 AM 
tak dobrú chuť prajem. 

 
mambi 

11-10-07, 10:46 AM 
a ktorý spôsob prípravy si zvolila? 
 
 
Práve ten tvoj, takto mi to vravela aj mama, že to robí, no bála som sa, pretože mojej švagrinej sa na 1. 
raz nepodarila. Takže ďakujem. 
 
Vďaka aj za prianie k dobrej chuti. :) 

 
janaGT 

11-10-07, 10:51 AM 
Práve ten tvoj, takto mi to vravela aj mama, že to robí, no bála som sa, pretože mojej švagrinej sa na 1. 

raz nepodarila. Takže ďakujem. 
 
Vďaka aj za prianie k dobrej chuti. :) 
 
 
sa teším :) 

 
lorelei 

11-10-07, 10:55 AM 
Supeer. Tarhoňa sa mi podarila, rizoto je fajn. Obed hotový. Už si pochutnávam. 
Ďakujem 

 
tak dobruuuu chut!:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bravčové koleno pečené  

 

 
 

Potrebujeme: bravčové koleno, francúzska horčica, pivo, cesnak, soľ, cibuľa 

   

Ako na to:  

Koleno vykostíme. Z horčice, trochu piva, roztlačeného cesnaku a soli urobíme kašu. 

Koleno posolíme, potrieme kašou a dáme na 1 deň do chladničky. Potom koleno 

zrolujeme, previažeme a upečieme na cibuli.  

   
Pridal: Alena 

 

 

Bravčové na hríboch 

Recepty » Bravčové mäso 

30.4.2008 

Potrebujeme:  

350 g bravčového stehna, 50 g masla, 2 PL oleja, múku na obaľovanie, 1 strúčik cesnak, 1 

viazanička petržlenovej vňate, 300 g dubákov (alebo šampiňónov), 1 citrón, soľ, biele 

korenie, vývar 

Ako na to:  

Hríby nakrájame a mäso naklepeme. Na panvici zohrejeme pol masla s olejom, pridáme mäso 

obalené v múke, soľ, biele korenie a necháme opražiť. V ďalšom hrnci necháme variť hríby 

so zvyškom masla a oleja s cesnakom. Pridáme soľ a ku koncu petržlenovú vňať. Ak treba, 

pridáme k mäsu hovädzí vývar. Mäso podávame pokryté hríbmi. Ako prílohu odporúčame 

cestovinu penne. 

 

Jastrabská hubová polievka 

Recepty » Ostatné polievky 

14.4.2008 

Potrebujeme:  
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100 g sušených hríbov, 2 strúčiky cesnaku, 2 bobkové listy, 1 cibuľa, 1/4 masla, 1/4 l mlieka, 

1/2 kelímku kyslej smotany, 2 PL hladkej múky, sušená koreňová zelenina, ocot, voda a soľ 

Ako na to:  

Na masle orestujeme nadrobno nakrájanú cibuľu, zasypeme hladkou múkou a urobíme bledú 

zásmažku. Keď zásmažka zozlátne, zalejeme ju studenou vodou, pridáme vopred namočené 

hríby, bobkový list a prelisovaný cesnak. Varíme, kým huby nezmäknú, potom prilejeme 

mlieko, necháme prejsť varom a pomaly prilejeme rozšľahanú kyslú smotanu, zmiešanú s 

trochou mlieka. Odstavíme a pred podávaním dochutíme octom 

Hubová polievka so zemiakmi 

 
Suroviny: 

400 g čerstvých húb 

50 g masti 

150 g zemiakov 

1 cibuľa 

40 g hladkej múky 

1200 ml mäsového vývaru (instant) 

zelená petržlenová vňať 

mletá rasca 

majorán 

zelená petržlenová vňať 

soľ. 

 

Postup: 

Huby očistíme a nakrájame na tenké pásiky. Na masti opražíme nadrobno nasekanú cibuľu, 

pridáme huby a podusíme. Poprášime mletou červenou paprikou a múkou, pridáme mletú 

rascu a zalejeme riedkym mäsovým vývarom. Pridáme očistené a nakrájané zemiaky, 

posolíme a varíme domäkka. Ochutíme majoránom a nadrobno nasekanou petržlenovou 

vňaťou. 

2001-04-01 10:00:00   Dusanko   304x   

 

Koleno so zemiakmi 
 
300 g zemiakov, bravčové koleno, korenie, papriku, soľ. 
 
Zemiaky očistíme a okoreníme. Koleno varíme približne 30 minút. Predvarené koleno preložíme na pekáč, obložíme zemiakmi, 
podlejeme vývarom a pečieme asi hodinu. Občas mäso polievame výpekom, prípadne dolejeme ďalší vývar. 
 
Pridal(a): lubos lizuch - zoznam(zavinac)lubios16.sk  

verzia pre tlač 

 

Fazuľová polievka s klobásou 

 
1 cibuľa, 3 strúčiky cesnaku, domácu masť, údenú klobásu, 1 konzerva zaváranej fazule v čili omáčke, 3 až 4 
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stredne veľké zemiaky, 1 smotanu na varenie, zeleninovú koreniacu zmes, bobkový list, nové korenie, hladkú 
múku na zahustenie, na dochutenie ocot. 
 
Do hrnca dáme roztopiť masť, pridáme pokrájanú cibuľu, pokrájaný alebo roztlačený cesnak a na malé kocky pokrájané 
zemiaky. Pridáme korenia, zeleninovú koreniacu zmes a zalejeme studenou vodou. Necháme variť kým nie sú zemiaky mäkké. 
Odlejeme si trocha smotany a zvyšok vylejeme do hrnca, v ktorom sa varili zemiaky. Môžeme doliať trocha vody. Smotanu a 
hladkú múku riadne premiešame a vlejeme do vriacej polievky. Počkáme kým začne vrieť a necháme chvíľu povariť. Klobásu 
pokrájame na tenké kolieska a opečieme na malom množstve oleja. Potom ju pridáme do polievky, necháme trocha prevrieť. pri 
podávaní môžeme polievku dochutiť octom. 

 

 

Zemiakový šalát trocha inak 

 
6 väčších zemiakov, 2 menšie cibule, 1 lyžicu octu, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie. 
 
Zemiaky uvaríme v šupe. Po ich ošúpaní nakrájame na kolieska, pridáme cibuľu pokrájanú na kolieska, ocot, pokvapkáme 
olivovým olejom. Poľa chuti osolíme a okoreníme. 

 

 

 Krkovička na horčici 
 
600 až 800 g chudej krkovičky nakrájanej na rezne, 1 polievkovú lyžicu oleja, 2 polievkové lyžice pikantnej 
horčice, 2 polievkové lyžice brandy, 6 polievkových lyžíc kyslej smotany, soľ, čierne korenie. 
 
Rezne z krkovičky pokvapkáme olejom, potrieme horčicou a necháme pol hodiny odstáť. Na troške oleja opečieme rezne z 
oboch strán na prudkom ohni a potom ich podusíme do mäkka. Mäso vyberiem z panvice a uložíme na servírovaciu misu. 
Osolíme a okoreníme. Do výpeku pridáme zvyšnú horčicu a polovicu smotany, premiešame, necháme odpariť, pridáme brandy a 
zvyšnú smotanu. Vriacu omáčku nalejeme na rezne. Podávame s opečenými zemiakmi alebo hranolčekmi. 

 

 

Pikantné bravčové s lečom 

 
500 g bravčového stehna alebo karé, 1 malé lečo, 150 g kečupu, mleté čierne korenie, feferóny (podľa chuti), 
olej, soľ, cibuľu. 
 
Mäso nakrájame na rezance, osolíme a okoreníme. Cibuľu posekáme nadrobno a dáme na horúci olej. Keď je upražená, 
pridáme k nej mäso, ktoré opražíme z oboch strán. Vodu nedolievame! V inej nádobe si zatiaľ pripravíme pikantnú zmes: lečo 
zmiešame s kečupom, mletým čiernym korením a podľa chuti pridáme nasekané feferóny. Túto zmes vlejeme k mäsu a dusíme 
dovtedy, kým sa voda neodparí a omáčka nezhustne. Podávame s pečenými zemiakmi. 

 

 

Bravčový perkelt 

 
500 g bravčového pliecka, 2-3 lyžice tuku, 2 cibule, 1 strúčik cesnaku, rasca, majorán, mletá paprika, 2 zelené 
papriky, 4 rajčiaky, soľ. 
 
V teplom tuku prehrejeme nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme koreniny a pokrájaný cesnak, trochu podlejeme vodou a základ 
prevaríme. Do vriaceho základu vložíme na kocky pokrájané mäso, pomiešame a prikryté pomaly dusíme vo vlastnej šťave. 
Potom vložíme pokrájané rajčiaky a papriky, premiešame, podlejeme horúcou vodou a varíme, kým tuk nevystúpi na povrch. 
Vhodnou prílohou je ryža alebo rôzne cestoviny. 



 

 

Bravčový paprikáš 

 
500 g bravčového pliecka, 2-3 lyžice tuku, 1 cibuľu, 1 strúčik cesnaku, rasca, majorán, mletá paprika, 2 zelené 
papriky, 4 rajčiaky, 2 dl kyslej smotany, 1/2 lyžice múky, soľ. 
 
V teplom tuku prehrejeme nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme koreniny a pokrájaný cesnak, trochu podlejeme vodou a základ 
prevaríme. Do vriaceho základu vložíme na kocky pokrájané mäso, pomiešame a prikryté pomaly dusíme vo vlastnej šťave. 
Potom vložíme pokrájané rajčiaky a papriky, premiešame, podlejeme horúcou vodou a varíme, kým tuk nevystúpi na povrch. 
Zahustíme s kyslou smotanou s 1/2 lyžicou múky. K bravčovému paprikášu podávame maslové halušky alebo iné cestoviny. 

 

Biskup v župane 

 
Štyri bravčové rezne, 1 vajce, 1 hrsť sušených hríbov, 50 g slaninky, soľ, hladkú múku. 
 
Štyri bravčové rezne osolíme a vyklepeme, obalíme v múke a vo vajíčku a na oleji prudko opečieme. Pridáme trochu vody, hrsť 
sušených hríbov, slaninku opečenú na kocky a dusíme do mäkka. Pred dokončením zalejeme troškou vody, v ktorej sme 
rozmiešali hladkú múku. 


