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Lahôdkové sviatky a chutný nový rok vám želá kolektív 
Mindshare!

Levanduľový 
sirup: Do 
malého hrnca 
dáme vodu, 
cukor, levan-

duľu, privedieme k varu a 
chvíľu povaríme. Vypneme 
plameň, necháme vychlad-
núť a zcedíme. 
Sorbet: Vykôstkujeme 
čerešne a nahrubo ich roz-
mixujeme. Prilejeme šťavu 
z citrónov alebo limetiek 
podľa chuti a prilievame 
sirup (tiež podľa chuti). 
Nalejeme do mrazuvzdor-
nej nádoby (napr. zo zmrz-
liny) a dáme do mrazáku. 

Čerešňovo–levanduľový sorbet
1 kg čerešní

šťava z 3 citrónov/limetiek
2 PL kryštálového cukru

300 ml vody
1 PL sušenej levandule

Fotograf, foodstylista, kuchár a publicista Miroslav Kubečka je našim stálym spolupra-
covníkom od roku 2011. Ako jediný na Slovensku sa venuje profesionálnemu aranžo-
vaniu jedla a jeho fotografovaniu.

Vyštudoval stavebnú fakultu SVŠT a VŠVU, kde dva roky pracoval v ateliéri Filipa 
Vanča a Ľuba Stacha. Súkromne sa učil vo Viedni v ateliéri Liewehr. Predtým, ako sa 
dal na voľnú nohu, pracoval v niekoľkých agentúrach.

Fotografuje pre Liptovské mliekárne, Tauris, Coca-Colu, Pernod Richard, reštaurácie 
UFO, Lemon Tree, Kogo, Paparazzi, časopisy Bar Magazine a denník SME. Písal do 
SME, Nota Bene, Pravdy. Na konte má viac ako sto článkov o jedle.
Galéria: www.behance.net/mirokubecka, kontakt mirokubecka@gmail.com

Na titulnej strane



Barové vody

Jahody prekrojíme 
a vložíme do 1,5 l 
vody s ľadom.

Ananás umyje-
me a nakrája-
me na menšie 
trojuholníky a 
vložíme spolu 

s plodmi badiánu do 1,5 l 
vody s ľadom.

Z uhorky odre-
žeme vrch a 
spodok, potom 
ju rozrežeme 
pozdĺžne a ešte 

raz (teda na štvrťky) a vlo-
žíme spolu s lístkami mäty 
do 1,5 l vody s ľadom.

300 g šalátovej uhorky
lístky mäty

100 g ananásu
5 ks plodu badiánu

jahody s bazalkou
10 jahôd

10 lístkov bazalky



Ingrediencie zmie-
šame a hneď 
podávame. Môžeme 
pokvapkať kvalitnou 
sójovou omáčkou 

a pridať za hrsť vlašských 
orechov.

Brokolicový šalát
500 g brokolice nakrájanej 

na malé kúsky
2 PL posekanej 

koriandrovej vňate 
1/2 ČL mletého rascovca 

rímskeho
1/4 pokrájanej červenej 

cibule, 
pokrájanej

3 PL panenského  
olivového oleja 

2 strúčiky cesnaku  
pokrájaného nadrobno

šťava z 1 citróna
1 avokádo pokrájané  

na malé kúsky
soľ a korenie



Mäsové koláčiky  
s bryndzou

2 vyvaľkané lístkové cestá 
zvinuté na papieri

400 g mletého mäsa  
(napríklad hovädzieho)
150 g údenej bryndze

2 PL oleja
2 cibule

4 strúčiky cesnaku
1 vajce na potretie

rasca, soľ a korenie
3 PL paradajkového 

pretlaku
1 čili paprička

1 štipka mletého  
muškátového kvetu

1 ČL tymianu
1 ČL oregana

1 PL majoránu
3 vetvičky posekaného  

rozmarínu

Pokrájanú 
cibuľu a cesnak 
opečieme na 
oleji, pridáme 
mleté mäso, 

koreniny, pretlak a čili a 
dobre prepečieme. Občas 
premiešame. Necháme 
vychladnúť. Do plechu na 
pečenie mufinov vložíme 
povykrajované lístkové 
cesto, naplníme mäsom 
do 2/3 a zvyšok doplníme 
plátkami bryndze. Nako-
niec koláčik prikryjeme 
krúžkom cesta. Potrieme 
vajíčkom a posypeme 
rascou. Pečieme asi 25-30 
minút alebo do zlatista.

TIP: Môžeme pripraviť dva 
druhy koláčikov, napríklad 
z jahňacieho mäsa, vtedy 
vynecháme majorán a 
oregano a pridáme štipku 
škorice a jednu uvarenú 
pokrájanú mrkvu.



Kuracie 
kúsky 
nakrájame 
v smere 
vlákien na 

menšie kúsky a namari-
nujeme ich v oleji so só-
jovou omáčkou, korením 
a paprikovou pastou. 
Napichujeme na špajdle 
a prekladáme paprikový-
mi kúskami. Posypeme 
tymianom a opekáme  
do zlatista.

Lososa nakrája-
me na kúsky, 
osolíme, 
okoreníme a 
pokvapkáme 

olejom. Premiešame a ne-
cháme odpočinúť. Kocky 
lososa napicháme strieda-
vo s krevetami na špajdle. 
Suroviny na omáčku dáme 
do hrnca a zvaríme na 
polovicu. Gril rozpálime 
na strednú teplotu a špízy 
ugrilujeme do zlatista z 
oboch strán. Počas grilova-
nia potierame omáčkou.

Kuracie špízy

Krevetovo-lososové yakitory

300 g kuracích pŕs
1 kapia
tymian,  

mleté čierne korenie
1 ČL ostrej paprikovej 

pasty Harissa
2 PL sójovej omáčky

olej

Spôsob grilovania: priamy 
stredne silný žiar  

(175-230 stupňov)
Čas grilovania: 10 minút

 
300 g kreviet
300 g lososa

olej
soľ, korenie

 
Omáčka:

200 ml hydinového vývaru
5 PL sójovej omáčky

5 PL mirinu
šťava z 1 limetky

2 PL hnedého cukru
korenie



Pečená cvikla  
s levanduľou, tekvicou 

a ovčím syrom
3 cvikly

1 menšia tekvica  
hruškového tvaru

200 g ovčieho syra
1 PL levanduľových kvetov

1 ČL tymiánu
50 ml sójovej omáčky
50 ml olivového oleja

soľ a korenie

Cviklu ovaríme 
a necháme 
vychladnúť. 
Potom ošúpeme 
a nakrájame na 

kolieska o hrúbke 5-7mm. 
V miske si pripravíme 
emulziu z oleja a sójovej 
omáčky, cviklu v nej namo-
číme, posypeme ju tymia-
nom, levanduľovými kvet-
mi a korením.Na cca 15 
minút piecť do rúry vyhria-
tej na 150 stupňov. Tekvicu 
ošúpeme a vyrežeme z nej 
rovnako veľké kruhy ako 
z cvikly. Potrieme olejom, 
soľou a korením a dáme 
na plech piecť do rúry pri 
teplote 180 stupňov na 
15-20 minút. Syr nareže-
me na hrúbku 5-7 mm a 
vykrajovadlom vykrajujeme 
ozdobné kruhy. Na tanier 
dáme do stredu cviklu, na 
ňu tekvicu a syr a ešte raz 
to zopakujeme. Dozdobíme 
listovým šalátom, reďkov-
kou, rajčinou a kvetom 
levandule.



V hrnci na masle 
opečieme 
prekrojenú 
cibuľu, vložíme 
hŕstkovú zmes, 

zalejeme vodou, pridáme 
bobkový list, zemiak, nové 
korenie, mrkvu a varíme 
15 minút. Potom pridáme 
soľ, korenie, majoránku 
a tymian, uvarený cícer a 
varíme ešte 20 minút. Keď 
je zmes uvarená, pridáme 
čerstvý hrach, petržlenovú 
vňať a pokrájané čili.

200 g zmesi na hŕstkovú 
polievku

30 g čerstvého hrášku
100 g uvareného cícera

100 g pokrájaných  
viedenských párkov 
1 pokrájaná mrkva

1 zemiak pokrájaný na kocky
1/2 ČL tymianu
2 bobkové listy

4 guľôčky nového korenia
1/2 ČL rasce

1/2 ČL majoránky
1 cibuľa

10 g masla 
soľ a korenie

1 čili paprička
pokrájaná petržlenová vňať

Hŕstková polievka



Na porcelánovú 
misu natrháme 
šaláty, posype-
me pokrájanými 

figami, syrom, orechmi  
a prelejeme zálievkou 
(ocot a olej v pomere 1:1).

6 fíg
zmes listových šalátov

50 g vlašských orechov
120 g čerstvého kozieho syra

Na zálievku:
balzamikový ocot

panenský olivový olej
soľ a korenie

Figový šalát s čerstvým 
kozím syrom



Jahňacie lýtko na červenom víne
2 jahňacie lýtka

1 cibuľa
3 strúčiky cesnaku

500 ml červeného vína plnej 
chuti

500 ml hovädzieho vývaru
2 mrkvy

1 petržlen
kúsok zelerovej vňate

40 g masla
vetvičky rozmarínu

1 ČL tymian
1 PL olivového oleja

2 bobkové listy
30 g rajčinového pretlaku

soľ a korenie

Rúru predhre-
jeme na 210 
stupňov. Lýt-
ka okoreníme 
a osolíme a 

potom prudko opečieme 
na olivovom oleji z každej 
strany. Pokrájanú zeleni-
nu osolíme, okoreníme a 
pomaly opekáme asi 15 
minút na masle v pekáči 
spolu s bobkovým listom, 
tymianom, rozmarínom, 
rozštvrtenou cibuľkou, 
očisteným a pokrájaným 
cesnakom. Pridáme pre-
tlak, premiešame, potom 
vložíme lýtka a zalejeme 
ich do polovice vínom a 
trochou vývaru. Prikryje-
me alobalom a pečieme 
v rúre 1,5 a 2,5 hodiny. 
Občas podlejem vývarom a 
mäso občas prevrátime. Po 
upečení ho vyberieme, šťa-
vu zlejeme a na panvici ne-
cháme odpariť (deglazovať) 
na hustú omáčku. Potom 
odložíme z ohňa, pridáme 
trošku masla a premieša-
me. Lýtka posadíme do 
lôžka zo zemiakového pyré 
(alebo aj petržlenového) a 
polejeme ich omáčkou. 



Vodu s cukrom 
mierne zahre-
jeme, aby sa 
cukor rozpustil. 
Sirup necháme 

vychladnúť a potom doň 
vložíme bazové kvety na 
24 hodín. Scedíme cez 
jemnú gázu, primiešame 
sekt a limetkovú šťavu 
a jemne podrvené lesné 
jahody, niektoré necháme 
vcelku. Premiešame a vlo-
žíme do mrazničky. Keď 
zmes jemne namrzne, tak 
ju premiešame vidličkou. 
To zopakujeme ešte 4-krát. 
Podávame ozdobené čer-
stvým ovocím a lístkami 
medovky.

500 ml filtrovanej vody
150 ml suchého sektu

120 g jemného  
kryštálového cukru
8 bazových kvetov
60 g lesných jahôd

1 limetka

Jahodovo–bazová granita



Gaštany poleje-
me roztope-
nou čokolá-
dou, vrchy 
prikryjeme 

kruhmi vystrihnutými z 
papiera, aby ostali neposy-
pané a zvyšok posypeme 
mletými orieškami. Na 
čisté čokoládové miesto 
na vrchu gaštana prilepí-
me hrozienko. Necháme 
vychladnúť.

20 uvarených a ošúpaných 
gaštanov

100 g horkej čokolády na 
varenie

30 g mletých pistácií
20 žltých hrozienok

Gaštany  
v horkej čokoláde



Pitahayu rozreže-
me pozdĺžne na 
polovice, vydla-
beme lyžičkou 
a nasekáme 

na malé kúsky. Aj ostatné 
ovocie posekáme na malé 
kúsky, hrozno vykôst-
kujeme a rozštvrtíme. V 
malom hrnčeku necháme 
zovrieť v 2 dl vody cukor 
a aníz. Necháme vychlad-
núť. Ovocie premiešame, 
vložíme späť do šupky z 
pitahaye a polejeme siru-
pom. Dozdobíme kúskom 
mäty.

2 ks pitahaye
1 baby ananás

2 jahody
10 bobuliek zeleného hrozna

2 PL ovocného cukru
10 semien anízu

Ovocný šalát 
L. A. Dream



Cesto vypracu-
jeme zmieša-
ním surovín a 
odložíme do 
chladničky na 

30 až 60 minút. Potom 
si časť dáme na dosku a 
vyvaľkáme na hrúbku  
3 mm. Vykrajujeme kruhy 
a do nich jemne zabalíme 
gaštany tak, že kraje cesta 
zalepíme. Ukladáme na 
plech a v teplovzdušnej 
rúre pečieme pri 180 stup-
ňoch cca 25 minút alebo 
do zlatista.

300 g hladkej múky
200 g jemného krupicového cukru

1 vajce
1 ČL vínneho kameňa

4 PL javorového sirupu
120 g mäkkého masla

50 g mletých vlašských orechov
50 ks uvarených ošúpaných  

gaštanov
štipka soli

Gaštanové oká



Cesto rozvinie-
me a povykra-
jujeme z neho 
kolieska o 
priemere  

10 cm. Potrieme ich 
vrstvou premiešaného 
pretlaku a paprikovej 
pasty. Posypeme oreganom 
a tymianom. Potom na 
polovicu kladieme salámu, 
paradajky, čili  
a na druhú polovicu 
cibuľu, pór, oranžovú 
papriku, čili a na obe 
trhanú parenicu. Pečieme 
v teplovzdušnej rúre 12-15 
minút pri 180 stupňoch.

1 pizzové cesto
8 koliesok salámy  

pokrájanej na kúsky
6 cherry paradajok  

pokrájaných na kolieska
1 parenica potrhaná  

na menšie kúsky
2 PL oregana alebo podľa 

chute
1 ČL tymianu

70 g paradajkového  
pretlaku

30 g ostrej paprikovej 
zmesi

1 oranžová  hrubostenná 
paprika pokrájaná  

na kúsky
2 pokrájané čili papričky 

1 ks póru, cca 10 cm

Minipizze s parenicou



Z múky, vajca, 
soli a korenia 
vypracujeme 
cesto, ktoré 
rozdelíme na 

dve gule a necháme ich v 
potravinárskej fólii odležať 
na chladnom mieste 30 
minút. Potom cesto vyvaľ-
káme na hrúbku caa1mm, 
povykrajujeme z neho 
kruhy veľkosti 10 cm. Veľ-
ké šalviové listy pokrájame 
na tenké rezance a krátko 
ich opečieme v masle. Pri-
miešame k nim bryndzu a 
strúhanku. Dochutíme. Po 
vychladnutí plníme kruhy 
do stredu. Okolie potrie-
me maslom, preložíme a 
prstami zlepíme, stlačíme. 
Potom preložíme cez prst 
do tvaru prstienka a opäť 
zlepíme. Varíme 4 minúty 
vo vriacej osolenej vode. 
Servírujeme so šalviovými 
lístkami opečenými na 
masle. Dochutíme.

4 žĺtka
1 celé vajce

300 g múky z tvrdej 
pšenice

200 g hladkej múky
soľ a korenie

Plnka: 
160 g údenej bryndze

1 PL masla
6 lístkov šalvie 

(cca 10-centimetrových)
1 PL strúhanky

80 g mletých vlašských 
orechov

soľ a korenie

Na poliatie a obloženie:
3 PL masla a 12 lístkov šal-
vie (cca 5-centimetrových)

Torteliny plnené 
údenou bryndzou  

s orechmi a šalviou



Špargľu povaríme 
4 minúty vo vria-
cej vode, vodu 
hneď zlejeme a 
špargľu preloží-

me do nádoby s ľadovou 
vodou. Uvaríme v slanej 
vode 3-4 artičoky (alebo 
použijeme zavárané) a 
vyrežeme z nich srdiečka. 
Rozštvrtíme. Dáme ich do 
nádoby s 2 PL citrónovej 
šťavy. 3 PL olivového oleja 
a troškou soli. Premie-
šame. Na tanier dáme 
šalátové lístky prekladané 
pokrájanou špargľou a ar-
tičokmi, pridáme bryndzu 
zmiešanú so smotanou. 
Dochutíme.

TIP: Výborne sa hodia aj 
sójové klíčky a krutóny. 
Podávame s chladeným 
vínom Müller Thurgau.

600 g zelenej špargle
12 kúskov pokrájaných 
artičokových srdiečok

300 g rôznych zelených 
šalátových listov, prípadne 

mladý špenát
125 g údenej bryndze

50 ml smotany na šľahanie
soľ a korenie

Šalát so špargľou,  
artičokami a údenou 

bryndzou



Ingrediencie zmie-
šame s čili olejom, 
okrem oleja slnečni-
cového a olivového, 
vložíme ich do plas-

tového vrecka spolu s mä-
som a necháme marinovať 
cez noc v chladničke. Na 
druhý deň preložíme mäso 
do vysokého hrnca, zaleje-
me olejmi 50:50 tak, aby 
mäso bolo úplne prekryté. 
Varíme na najslabšom 
plameni asi 2-3 hodiny, až 
kým mäso nezmäkne a ne-
začne odpadávať od kostí. 
Pri varení by to malo len 
jemne prebublávať. Variť 
môžeme aj dlhšie. 

***
Konfitovanie je spôsob 
prípravy a konzervovania 
mäsa, kedy sa tepelne 
upravuje vo vlastnom tuku 
a potom uskladňuje v 
chlade úplne ponorené do 
tuku, v ktorom sa pripra-
vovalo. Mäso sa nasolí, 
podľa chute nakorení, 
marinuje a nechá odležať 
12 alebo aj 24 hodín v 
chlade. Najlepší je konfit 
vraj až po minimálne troch 
mesiacoch. Takéto hrdin-
ské odriekanie sa však 
málokomu podarí. 

zajac naporciovaný  
na 6 kusov

1 PL tymianu
1/2 PL rozmarínu

2 PL čili oleja
4 strúčiky pretlačeného 

cesnaku
1 šalotka

4 cm zázvoru,  
postrúhaného

4 klinčeky
4 bobkové listy

soľ a korenie
olivový olej

slnečnicový olej

Konfit z mladého 
zajaca



Cibuľu a cesnak 
orestujeme na 
1 PL masla do 
zlatista. Potom 
pridáme smrč-

ky (ak sú sušené, máčame 
ich predtým 15 minút 
vo vriacej vode) a spolu 
dusíme 12 minút. Pridáme 
tymian, petržlen, smotanu, 
oriešky, soľ, korenie a na 
kocky (2x2cm) nakrájané 
zemiaky. Necháme vy-
chladnúť. Jednotlivé pláty 
cesta potrieme rozpuste-
nými 3 PL masla - tri pláty 
na jednu štrúdľu. Naplní-
me ich zmesou a posy-
peme strúhaným syrom. 
Vrch potrieme maslom. 
Pečieme cca 25 minút pri 
200 stupňoch.

600 g uvarených  
a ošúpaných zemiakov 

250 g smrčkov (alebo 30 g 
sušených)

2 cibule pokrájané  
nadrobno

3 pokrájané strúčiky 
cesnaku

1 ČL tymianu
1 PL masla

1 zväzok pokrájanej hlad-
kej petržlenovej vňate
180 g kyslej smotany

3 PL oleja
1 balík strúhaného syra

soľ a korenie
30 g nasucho opražených 

píniových orieškov
3 PL masla

6 plátov štrúdľového cesta

Zemiaková štrúdľa  
s hubami



Rúru pred-
hrejeme na 
225 stupňov. 
Vymiesime 
hladké cesto 

a vyvaľkáme na tenko, cca 
3 mm (môžeme použiť aj 
hotový produkt). Povrch 
natrieme bryndzou 
zmiešanou so smotanou. 
Vrch posypeme zvyšnými 
surovinami. Pečieme v 
rúre cca 20 minút, alebo 
do zlatista - chrumkava.

TIP: Môžeme vynechať 
slaninu a pridať pokrájaný 
fenikel.

250 g údenej bryndze
120 ml sladkej smotany

15 cm póru pokrájaného 
na kolieska

1/2 zelenej papriky
1+1 žltá a zelená čili 

paprička pokrájaná  
na kolieska

30 g údenej slaninky 
pokrájanej na kocky

20 g hríbov namočených v 
horúcej vode

1 jarná cibuľka
2 šalotky pokrájané  
pozdĺžne na 8 častí

Na cesto:
2 PL oleja

125 ml vody
1 štipka soli

250 g hladkej múky

Bryndzový osúch



Do misiek 
nakrájame 
ovocie, do 
väčších dáme 
celé kusy 

a zalejeme ho limetkou 
ochuteným roztokom do 
4/5 misky. Necháme stuh-
núť a do zvyšku formičky 
natlačíme rozvarené pše-
no. Necháme vychladnúť.

ovocie: jahody, ríbezle, 
čerešne

agar agar: roztok 1/2 l  
(alebo podľa potreby  
a veľkosti formičiek)

limetková šťava do agaru
rozvarené pšeno

Ovocný koláčik 
bez cukru a múky



Postrúhané 
zemiaky 
zmiešame s 
múkou, soľou a 
vajcami a opa-

trne vypracujeme cesto. 
Urobíme si valec a z neho 
odkrajujeme malé kúsky, 
ktoré rukou vyformujeme 
do placky hrubej asi  
4 mm a plníme vykôstko-
vaným ovocím. Uzavrieme 
a vhadzujeme do vriacej 
vody. Keď guľky začnú 
plávať na hladine, tak sú 
uvarené. Prekladáme ich 
do nádoby s trochou mas-
la, aby sa nám nezlepili. V 
panvici si opražíme strú-
hanku s maslom, štipkou 
soli a po odstavení ohňa 
pridáme práškový cukor. 
Zmes premiešame  
a nasypeme na gule.

750 g uvarených a potom 
nastrúhaných zemiakov

vykôstkované ovocie
-marhule, čerešne, slivky

350 g hrubej múky
2 vajcia

štipka soli

Marhuľové gule  
s posýpkou



Cukor so žĺtka-
mi šľaháme 
ručným šľaha-
čom 8 minút, 
vmiešame po-

lovicu likéru a opatrne už 
len vidličkou zamiešame 
po lyžiciach mascarpone. 
Piškóty rýchlo namáčame 
v káve a ukladáme na dno 
porcelánovej misy štvor-
cového tvaru s plochým 
dnom, pokvapkáme liké-
rom, posypeme malinami 
a natrieme krém. Povrch 
uhladíme a husto posype-
me kakaom, najlepšie cez 
sitko. Tiramisu necháme v 
chladničke aspoň 6 hodín, 
aby sa všetky chute spojili.

200 g jemného krupicového 
cukru

4 žĺtky
100 g malín

4 cl likéru amaretto
500 g syra mascarpone

250 g cukrárenských piškót 
väčšia šálka kávy

4 cl likéru limoncello 
kakao

Malinové tiramisu



recepty, foodstyling, foto: Miroslav Kubečka
grafická úprava: Zuzana Flimelová

© Miroslav Kubečka

Čerešňovo–levanduľový sorbet

Barové vody

Brokolicový šalát

Mäsové koláčiky s bryndzou

Kuracie špízy

Krevetovo–lososové yakitory

Pečená cvikla s levanduľou, tekvicou a ovčím syrom

Hŕstková polievka

Figový šalát s čerstvým kozím syrom

Jahňacie lýtko na červenom víne

Jahodovo-bazová granita

Gaštany v horkej čokoláde

Ovocný šalát L. A. Dream

Gaštanové oká

Minipizze s parenicou

Torteliny plnené údenou bryndzou  

s orechmi a šalviou

Šalát so špargľou, 

artičokami a údenou bryndzou  

Konfit z mladého zajaca

Zemiaková štrúdľa s hubami

Bryndzový osúch

Ovocný koláčik bez cukru a múky

Marhuľové gule s posýpkou

Malinové tiramisu




