Original Eaters
recepty pre radosť

V

Mindshare nás poháňa originálne
myslenie. Sú však chvíle, kedy necháme
myseľ oddychovať a venujeme sa pôžitkom,
ktoré sa síce ducha až tak netýkajú, ale
vďaka nim je svet krajší. Dvadsaťjeden
takýchto pôžitkov obsahuje aj táto kuchárska kniha,
ktorú sme pripravili s fotografom a gurmánom
Miroslavom Kubečkom. Dobrú chuť!
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Indický batôžtek
1 plát listového cesta
na štrúdľu
100 g posekaného póru
1 zelený 20 cm dlhý list
póru
50 g ovsených vlčiek
1 ČL garam masaly
1/2 posekanej hrubostennej červenej papriky
(kocky 2 x 2 mm)
2 PL oleja
1 vajíčko
soľ, korene, prípadne
čili

N

a oleji
opražíme
posekaný pór,
posolíme,
okoreníme, pridáme
pár kúskov sušenej
čili papričky. Potom
pridá-me garam masalu,
ovsené vločky, pridáme
1 dl vody a necháme
dusiť domäkka.
Odstavíme a necháme
vychladnúť. Do vriacej
vody zatiaľ na 20 sekúnd
vhodíme pórový list
a vzápätí ho prelejeme
ľadovou vodou. Ten
necháme odkvapkať
a narežeme z neho
20 cm dlhé a cca 3-4 mm
široké pásiky. Potom
cesto 4 rezmi rozrežeme
na 9 rovnakých štvorcov.
Štvorce potrieme
rozšľahaným vajíčkom,
do stredu dáme za lyžicu
hmoty, posypeme paprikou, vytvoríme balíček
a previažeme ho špagátom z póru. Pečieme
pri 150 stupňoch do
zlatista.

Rýchla hovädzia
polievka
500 g hovädzieho mäsa
na polievku
1 cibuľa
10 cm póru
1/2 ČL rasce
4 bobkové listy
10 ks celého čierneho
korenia
2 mrkvy
1 petržlen
1/4 zeleru
petržlenová vňať
celé čierne korenie
soľ

D

o 1,5 litra
vody dáme
na 60 minút
variť mäso
spolu
s cibuľou, pórom,
korením, rascou a bobkovým listom. Koreňovú
zeleninu nakrájame na
julienne. Polievku precedíme. Do menšieho
hrnca dáme zovrieť
asi 300 ml vývaru.
Vložíme doň na dve
minúty povariť zeleninu
(julienne). Vývar hneď
scedíme do veľkého hrnca a zeleninu vložíme
do ľadovej vody. Takto
zostane krásne farebná
a chrumkavá. Zeleninu
dáme do taniera, mäso
natrháme na kúsky
a zalejeme horúcim
vývarom. Dozdobíme
petržlenovou vňaťou.

Špičková polievka
250 g húb špičiek
1 mrkva
2 zemiaky
1 malá cibuľa
1/2 ČL rasce
20 g masla
1/2 PL hladkej múky
1/2 ČL mletej sušenej
sladkej papriky
petržlenová vňať
bobkový list
soľ a čierne korenie

D

Do litra
vody dáme variť
očistené
huby
(staršie zbavíme nožičiek), nakrájanú
mrkvu, zemiaky, bobkový list, rascu a čierne
korenie. Varíme asi
12 minút. Urobíme si
zápražku z masla,
múky, soli korenia
a trošky čírej polievky.
Tú nakoniec ešte stále
variacu sa zápražkou
zahustíme. Môžeme si
do nej uvariť mrveničku
lebo rezančeky, pridáme
posekanú petržlenovú
vňať.

Staroviedenská
zemiaková polievka
s hubami
200 g uvarených
zemiakov pokrájaných
nahrubo
50 g údenej prerastenej
slaniny
50 g + 20 g cibule
100 g nadrobno pokrájanej koreňovej zeleniny
(karotka, zeler, petržlen)
30 g masla
100 g húb
700 ml hovädzieho
vývaru
125 ml kyslej smotany
1 strúčik cesnaku
Ľ ČL rasce
trocha bieleho vína
1/2 ČL majoránu
ocot
soľ a korenie

C

ibuľu
s cesnakom
opečieme
na oleji do
sklovita,
pridáme slaninu, zemiaky a koreňovú
zeleninu a krátko (cca
5 min) ich osmahneme.
Zalejeme vínom (asi
50 ml) a hovädzím
vývarom, pridáme rascu
a povaríme do mäkka.
V hrnci rozmixujeme
ponorným mixérom,
pridáme nakrájané
huby, kyslú smotanu,
majorán, soľ, korenie
a ocot, ak máme radi
kyslejšiu chuť a povaríme ešte 15 minút.
Na panvici opečieme
druhú časť pokrájanej
slaniny, ňou dozdobíme
polievku.

Fazuľová polievka
200 g čerstvej fazule
1 menšia cibuľa
2 bobkové listy
2 malé klobásky
1 malá mrkva
2 zemiaky
12 bobuliek celého
čierneho korenia
1/2 ČL rasce
soľ a asi 1,3 litra vody

D

o studenej
vody dáme
všetky
suroviny
a varíme
do zmäknutia fazule.
Zatiaľ si pripravíme
rezance z 500 g hrubej
múky, soli, vajíčka
a trochy vlažnej vody.
Cesto vypracujeme,
pomúčime, vyvaľkáme
a narežeme na slíže,
ktoré uvaríme v slanej
vode. Zberáme sitkom
do nádoby s trochou
masti. Polievku doplníme rezancami až
na tanieri podľa chuti.

Pečené mleté hovädzie
s gaštanmi a tekvicou
150 g pečených,
ošúpaných a pokrájaných gaštanov
150 g tekvice na pečenie
pokrájanej na kocky
400 g mletého hovädzieho mäsa
150 g mletého
bravčového mäsa
1 veľká cibuľa
2 strúčiky cesnaku
1 hrsť posekaného
čerstvého tymiánu,
20 g masla
80 g jemnej varenej
slaniny pokrájanej na
plátky
soľ a čerstvo pomleté
čierne korenie

V

panvici
na masle
opečieme
pokrájanú
cibuľku
a cesnak, pridáme
tekvicu a keď zmäkne
pridáme gaštany
a necháme vychladnúť.
Posolíme okoreníme
a zmiešame s mäsom
a bylinkami. Formu
vyložíme plátkami jemnej varenej slaniny,
naplníme zmesou
a pečieme prikryté
alobalom asi 60 minút
na 180 stupňoch,
na posledných 10 minút
odokryjeme. Podávame
so zemiakovým pyré,
zmiešaným s masťou
z údenej slaniny.

Melónový šalát
s hroznom
červený melón vodový
žltý melón (orange flesh)
bobuľky bieleho
a červeného hrozna
limetová šťava
2 PL agátového medu
50 ml bieleho rumu

M

elóny
ošúpeme
a urobíme
z dužiny
guľky.
Hrozno a melónové
guľky prelejem zálievkou z medu, rumu
a limetky.

Feniklový šalát
1 fenikel
2 pomaranče
70 ml olivového oleja
extra virgin
morská soľ
mleté farebné korenie

O

lej zmiešame
so soľou
a korením.
Pomaranč
ošúpeme
nožom až po dužinu
a nakrájame na cca
2-3mm hrubé kolieska.
Fenikel nakrájame
na rovnako hrubé kolieska. Striedavo uložíme
na tanier a polejeme
ochuteným olejom.

Zemiakové knedle
plnené údeným tofu
400 g zemiakov
200 g hrubej múky
1 lyžica krupice
1 vajce
1 lyžica mlieka
1 plus 1 cibuľa, pokrájaná nadrobno
1 cibuľa pokrájaná
na kolieska
15 g ošúpanej cvikle,
postrúhanej
1 lyžica masla
150 g údeného tofu
1 lyžica masti
3 bobkové listy
300 g kyslej kapusty
1 lyžica rasce
štipka práškovej
kurkumy

U

varené
zemiaky
ošúpeme,
postrúhame,
pridáme
múku, soľ, krupicu,
vajce a roztopené maslo.
Na pomúčenej doske
vypracujeme cesto do
tvaru valca s priemerom
asi 12 cm. Odrezávame
asi 1 cm hrubé kúsky,
do ktorých plníme
opečené údené tofu
zmiešané s opečenou
cibuľkou, cviklou
a kurkumou. Vyformujeme guľky a uvaríme
v osolenej vode. Uvarené knedle vyberieme
a odložíme. V rozohriatej masti speníme
cibuľu pokrájanú
nadrobno, pridáme
pokrájanú kyslú kapustu, bobkový list,
ochutíme rascou a udusíme domäkka. Knedle
položíme na dusenú
kapustu a posypeme
ich krúžkami opečenej
cibule.

Musaka
500 g mäsa (3 diely hovädzieho, 2 bravčového)
1 baklažán
1 cibuľa
2 strúčiky cesnaku
2 zemiaky
500 ml drvených rajčín
zväzok petržlenovej
vňate
soľ a čerstvo pomleté
čierne korenie
3 PL olivového oleja
bešamel
50 g parmezánu
2 vajcia

N

a maslo
dáme
restovať
pokrájanú
cibuľu
a cesnak, na ne pomleté mäso a po cca
5 minútach prisypeme
petržlenovú vňať,
okoreníme, osolíme
a pridáme paradajky.
Dusíme asi 15 minút.
Baklažán pozdĺžne
narežeme na plátky,
tie potrieme olejom
a opečieme v rúre.
Zatiaľ ošúpeme zemiaky, pozdĺžne ich
nakrájame na 1mm
plátky a povaríme cca

3 min v osolenej vode.
Pripravíme si bešamel
zo 40 g masla, 40 g
múky a 500 ml mlieka.
Necháme vychladnúť.
Formu na pečenie
vytrieme maslom
a vysypeme strúhankou.
Naplníme mäsom,
preložíme opečeným
baklažánom, predvarenými zemiakmi
a zalejeme vychladnutým bešamelom
zmiešaným s vajíčkami
a syrom. Pečieme cca
50-60 minút na 180
stupňoch.

Steak z tuniaka
400 g tuniaka
3 PL posekanej
petržlenovej vňate
3 PL posekaného kôpru
1 ČL čerstvo pomletého
čierneho korenia
6 cherry paradajok
1 ČL morskej soli
1 jarná cibuľka
2 PL majonézy
1 PL posekanej červenej
papriky
30 g hokkaido tekvice
pokrájanej na kocky
2 PL olivového oleja
extra virgin

S

teak obalíme
v posekaných
bylinkách, soli
a korení
a necháme
odstáť 1 hodinu.
Na panvici rozpálime
1 PL oleja a rýchlo
na ňom opečieme
tekvicu a paradajky.
Odložíme bokom.
Potom roz-pálime druhú
PL oleja a prudko
opečieme steaky z tuniaka, každú stranu 50
sekúnd. Preložíme na
tanier, pridáme majonézu posypanú pokrájanou
červenou paprikou
a doplníme opečenými
tekvicovými kockami
a paradajkami.

Šošovicový nákyp
150 g hnedej šošovice
100 g oranžovej šošovice
20 g filetov z ančovičiek
150 g cukety nastrúhanej nahrubo
60 g šunky prosciuto
crudo pokrájanej na
rezance
20 g posekanej
petržlenovej vňate
2 vajcia
soľ a korenie

H

nedú
šošovicu
uvaríme
al dente
a scedíme.
Oranžovú rozvaríme
a tiež scedíme.
K šošoviciam pridáme
postrúhanú cukinu,
ančovičky, prosciuto,
vňať, vajcia, posolíme,
okoreníme a premiešame. Pečieme na 190
stupňoch asi 30 minút.

Bobotie
1 kg mletého
hovädzieho mäsa
125 g posekaných
mandlí
125 g hrozienok
15 g marhuľového
džemu
15 g ovocného čatní
1 PL karí korenia
1 ČL kurkumy
1 ČL majoránu
2 cibule, posekané
2 strúčiky cesnaku,
posekané
3 vajcia
125 ml mlieka
2 plátky toastového
chleba
soľ
šťava z jedného citróna
20 g masla
5 bobkových listov

C

hlieb
namočíme
do mlieka,
vyžmýkame.
V hrnci
na rozpálenom masle
spolu opečieme suroviny
okrem mlieka, vajec
a bobkových listov.
Zmes opečieme dohneda a necháme
vychladnúť.
Do ľubovoľnej formy
položíme mäsovú
zmes a zalejeme ju
rozšľahanými vajíčkami
s mliekom, citrónovou
šťavou a soľou. Navrch
položíme bobkové
listy. Pečieme pri 180
stupňoch asi 50 minút.

Pohánkový nákyp
200 g lúpanej pohánky
3 PL oleja
60 g masla
1 pretlačený strúčik
cesnaku
1 cibuľa pokrájaná
nadrobno
15 cm póru posekaného
nadrobno
20 g pokrájaného
oregana
2 vajcia
2 PL paradajkového
pretlaku
1 ČL kurkumy
1 ČL ostrej paprikovej
zmesi
2 PL posekanej
petržlenovej vňate
60 g údeného syra
soľ
2 PL sójovej omáčky

P

ohánku
varíme
v osolenej
horúcej vode
1 minútu,
prikryjeme, zabalíme
do deky a necháme
napučiť 20 minút.
Potom prebytočnú vodu
zlejeme. Na panvici na
oleji speníme cibuľu,
pór, a cesnak. Potom
pridáme sójovú omáčku,
oregano, maslo, paradajkový pretlak,
kurkumu a paprikovú
zmes. Vajcia pridáme
po premiešaní pohánky
s vychladnutou zmesou, primiešame aj
polovicu postrúhaného
syra, presypeme všetko
do zapekacej misky
vytretej maslom a vrch
posypeme zvyškom
syra. Pečieme v rúre 30
minút na 190 stupňoch.
Podávame s kyslou
kapustou.

Konfit
z mladého zajaca
Konfitovanie je spôsob
prípravy mäsa, ovocia
a zeleniny, kedy sa
za nízkej teploty tepelne
upravujú, najčastejšie
vo vlastnom tuku,
a potom aj uskladňujú
v chlade
zajac naporciovaný
na 6 kusov
1PL tymianu
1/2 PL rozmarínu
2 PL čili oleja
4 pretlačené strúčiky
cesnaku
1 šalotka
4 cm postrúhaného
zázvoru
4 klinčeky
4 bobkové listy
soľ a korenie
olivový olej
slnečnicový olej

I

ngrediencie
(okrem oleja
slnečnicového
a olivového oleja)
zmiešame s čili
olejom, vložíme
do plastového vrecka
spolu s mäsom
a necháme marinovať
cez noc v chladničke.
Na druhý deň preložíme
mäso do vysokého
hrnca, zalejeme olejmi
50:50, tak aby mäso
bolo úplne zaliate.
Varíme na najslabšom
plameni asi 2-3 hodiny
až kým mäso nezmäkne
a nezačne odpadávať
od kostí. Pri varení
by to malo len jemne
prebublávať. Variť
môžeme aj dlhšie.

Cícerovo-hubový nákyp
200 g uvareného cíceru
150 g tekvice hokkaido
200 g pokrájaných
hríbov
1 malá kápia pokrájaná
na kocky
20 g petržlenovej vňate,
posekanej
10 g posekanej vňate
tymiánu
3 vajcia
20 g masla
soľ a korenie

N

a masle
speníme
cibuľu
a strúčiky
cesnaku,
pridáme pokrájané
hríby a opečieme ich
do zlatista. Odložíme
na tanier a do tej istej
panvice pridáme tekvicu
a s trochou vody
uvaríme do mäkka
(5-7 minút). Zmiešame
s ostatnými ingredienciami a dáme piecť
do formy pri 200
stupňoch na cca 25-30
minút.

Hruškový koláč
8 menších hrušiek
1 bio citrón
2PL marhuľového džemu
Na cesto:
150 g masla
100 g cukru
1 vanilkový struk, výťažok
1/2 ČL mletej škorice
3 vajcia
125 g krupicovej múky
125 g hladkej múky
00 špeciál
2 ČL vínneho kameňa
(prášku do pečiva)
1 štipka soli

R

úru vyhrejeme
na 175
stupňov.
Hrušky
ošúpeme a potrieme
šťavou z citróna,
aby sme zabránili
zhnednutiu ovocia.
Z masla, cukru,
vanilky, škorice a nastrúhanej citrónovej
kôry vymiešame hladkú
hmotu. Potom postupne
primiešame po jednom
vajíčka. V druhej
mise zmiešame
preosiatu múku
s krupicou a vínnym
kameňom. Premiešame.
Potom veľmi opatrne

primiešame k vajíčkovej
zmesi. Zmes vyklopíme
do okrúhlej formy
na pečenie, dohladka
uhladíme a vložíme
po obvode hrušky.
Pečieme 30 minút
na 175 stupňoch.
Opatrne prikryté
alobalom, potom
odokryjeme a pečieme
na 150 stupňoch ešte
10-15 minút. Po upečení
necháme 5 minút
ochladnúť. Vyčnievajúce
hrušky potrieme
marhuľovým džemom
(len jemne pretrieme
štetcom). Pocukrujeme
práškovým cukrom.

Kysnutý slivkový koláč
s orechmi
400 g polohrubej múky
1 balíček sušeného
droždia
250 ml mlieka
2 PL cukru
štipka soli
slivky bez kôstok
sekané vlašské orechy
1/2 vrecka škoricového
cukru

Z

cukru, mlieka
a kvasníc
si urobíme
kvások, potom
ho zmiešame
s múkou a soľou
a necháme vykysnúť.
Cesto položíme na plech
a pokryjeme rozpolenými slivkami, dužinou
navrch. Posypeme
orechmi a cukrom
a pečieme asi 30 minút
na 200 stupňoch
(prvých 10 minút
prikryté alobalom).

Bublanina
8 vajec
50 g cukru
1 vanilkový cukor
200 g polohrubej múky
100 ml oleja
1 prášok do pečiva
4 hrste čerešní bez
stoniek

D

o väčšej
misy dáme
vajcia, cukor, vanilkový cukor
a vyšľaháme až kým
sa napení. Pri stálom
miešaní pridáme olej
a postupne múku
a prášok do pečiva.
Cesto vylejeme na plech
vystlaný papierom
na pečenie a posypeme
umytými čerešňami.
Pečieme pri 170
stupňoch kým sa
po-vrch bublaniny
sfarbí do zlatista.

Pistáciové koláčiky
2 hrste pistácií
1 PL hladkej muky
2 PL trstinového cukru
soľ
1 bielko vyšľahané
na sneh

V

šetky ingrediencie opatrne
premiešame,
na papieri
na pečenie narobíme krúžky a dáme
piecť do rúry vyhriatej
na 150 stupňov asi
45-60 minút do chrumkava. Po polhodine
pečenia stiahneme
teplotu na 120 stupňov.

Levanduľové madlenky
(čajové pečivo)
3/4 hrnčeka hladkej
múky
115 g rozpusteného
masla
2 vajíčka
1 PL sušenej levandule
1 PL vanilkového
extraktu
1/2 ČL prášku
na pečenie
štipka soli

R

úru predhrejeme na 180
stupňov.
Preosejeme
múku,
pridáme prášok na pečenie a soľ. Primiešame
levanduľu. V druhej
nádobe vymiešame
dohladka vajíčka, cukor
a vanilkový extrakt.
Pridáme múku, rozpustené maslo a dobre
vymiešame.Formičky namastíme maslom
a vysypeme múkou. Naplníme hmotou cukrárske vrecko a natlačíme
formičky. Dáme do rúry
a pečieme cca 12-13
minút do zlatista.Vyberieme z rúry a necháme
asi 5 minút vychladnúť.
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