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F

otograf, foodstylista, kuchár
a publicista Miroslav Kubečka je naším stálym spolupracovníkom od roku 2011. Ako jediný
na Slovensku sa venuje profesionálnemu aranžovaniu 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.

Vína k receptom vybral Anton Oláh,
Wine shop, Lachova 39, Bratislava

KONTAKT: mirokubecka@gmail.com

Lahôdkové
sviatky a chutný nový
rok vám želá kolektív
Mindshare!

Šalát s bryndzou,
penne, hráškom
a stonkovým zelerom
2 PORCIE
200 g uvarených cestovín penne
40 g mladých hráškových strúčikov
pokrájaných na polovice
40 g stonkového zeleru pokrájaného
na 1 cm kúsky
60 g bryndze
NA OMÁČKU
30 g vylúpaného čerstvého hrášku
30 g špenátových listov
120 ml zeleninového vývaru
60 ml sladkej smotany
1 ČL citrónovej šťavy
1 pretlačený strúčik cesnaku
1 ČL škrobu (napr. Arrow root)
soľ a korenie

Tip na víno
Savignon 2014 / Vins Winery

V

malom hrnci asi 3 minúty
povaríme pokrájaný hrášok a zeler, scedíme a hneď
vložíme do studenej vody s ľadom,
aby nestratili farbu. V druhom
hrnci privedieme k varu vývar so
škrobom, pridáme listy špenátu a
olúpaný hrášok a krátko povaríme.
Pridáme smotanu, citrónovú šťavu,
soľ, korenie a cesnak. Rozmixujeme na pyré. Zalejeme ním cestoviny, premiešame s uvareným
hráškom a zelerom a posypeme
bryndzou.

Šalát s údenou bryndzou,
baklažánom, cukinou,
paprikou a rajčinami
2 PORCIE
1/2 baklažánu pokrájaného
na kolieska o hrúbke 4 mm
1 cukina pokrájaná na kolieska o hrúbke 4 mm
2 veľké rajčiny pokrájané na kolieska o hrúbke 4 mm
1 červená hrubostenná paprika
pokrájaná na kolieska o hrúbke 4 mm
1/2 ČL saturejky
1 ČL tymianu
1 ČL posekaného rozmarínu
10 lístkov bazalky
1 PL posekanej petržlenovej vňate
3+1 PL olivového oleja
60 g údenej bryndze
1 feferónka
2 PL citrónovej šťavy
2 PL vody
soľ a korenie

Tip na víno
Chardonnay barrique 2013 / Chateau Modra

Z

eleninu potrieme 3 PL oleja,
posypeme soľou, bylinkami,
korením a opečieme na grile. Preložíme na taniere a zalejeme
nálevom.
Nálev urobíme z citrónovej šťavy,
1 PL oleja a 2 PL vody. Posypeme
pokrájanou feferónkou, bryndzou a
dozdobíme lístkami bazalky.

Zeleninový šalát
s kozím syrom
2 PORCIE
2 paradajky nakrájané
na väčšie kúsky
1/2 uhorky nakrájaná ako rajčiny
2 pokrájané hrubostenné papriky
6 rozštvrtených reďkoviek
1/2 hlávkového šalátu
potrhaného na kúsky
60 g čerstvého kozieho syra
50 ml citrónovej šťavy
50 ml olivového oleja
1/2 citrónu
soľ a korenie
2 PL citrónovej šťavy
2 PL vody
soľ a korenie

Tip na víno
Silvaner 2013 / Repa Winery

P

okrájanú zeleninu premiešame s rozmixovaným
olejom a citrónovou šťavou,
soľou a korením. Uložíme na tanier
a posypeme syrom.

Losos s bylinkovou
krustou
2 PORCIE
300 g lososa
2 PL strúhanky
100 g hustého jogurtu
3 PL posekaných byliniek (petržlen,
kôpor, tymian, bazalka)
1 PL posekaných vlašských orechov
1 strúčik cesnaku
posekaný nadrobno
soľ a korenie
čili paprička

Tip na víno
Rulandské šedé 2013 / Žitavské vinice

V

miske premiešame bylinky, cesnak, orechy, soľ,
korenie a jogurt, natrieme
na lososa a posypeme zvyšnou
strúhankou a čili papričkou. Lososa
pečieme položeného na koži v pekáči asi 20 minút pri teplote 170
stupňov. Podávame s varenými
zemiakmi.

Teľacie na hubách
a zelenine
4 PORCIE
600 g teľacieho močingu
50 g sušených húb
1 paprika pokrájaná nadrobno
2 paradajky pokrájané na kocky
1 pokrájaná cibuľa
2 pokrájané strúčiky cesnaku
8 stoniek tymianu
3 bobkové listy
mleté čierne korenie a soľ
1/3 ČL rasce
200 ml červeného vína

Tip na víno
Tramín barrique 2013 / Janoušek

M

äso nakrájame, odstránime veľké šľachy
a vhodíme do rozpáleného liatinového hrnca alebo hlbokej panvice. Opečieme ho, potom
pridáme cibuľu, cesnak a po chvíli
prilejeme víno. Pridáme papriku,
paradajku a sušené huby, rascu,
bobkový list a koreniny. Dusíme
na miernom ohni asi 60 minút.
Ako príloha sa hodia mladé malé
zemiaky uvarené v šupe, jemne
roztlačené a opečené na bravčovej
masti a mladej cibuľke.

Šalát z divokého chmeľu,
púpavových pukov
a šťavelu
2 PORCIE
1 hrsť (asi 24) výhonkov
divokého chmeľu
10 listov šťavelu
20 púpavových pukov
(surových alebo naložených
v sladkokyslom náleve)
200 g syra feta pokrájaného na kocky

Tip na víno
Frankovka rosé 2013 / Vinkor

N

a tanier poukladáme
chmeľové výhonky, na ne
šťavelové listy a napokon
púpavové puky a syr feta. Pokvapkáme olejom z fety alebo olivovým
olejom. Ak treba, dochutíme korením a jablčným octom.

Šalát z hviezdice
prostrednej
2 PORCIE
300 g hviezdice prostrednej
(umytej a osušenej)
2 štipky morskej jemnej soli
1 PL práškového cukru (alebo sladu)
50 ml olivového oleja
1 ČL bieleho vínneho octu
na dozdobenie kvety cesnačky
lekárskej, ďateliny, zádušníka, ﬁalky

Tip na víno
Cabernet Sauvignon biely 2013 / Vinárstvo Juraj Zápražný

Z

celých stoniek hviezdice
prostrednej o dĺžke cca 10 cm
a z pridaných divých kvietkov
si spravíme šalát. Z oleja, cukru, octu
a soli vyšľaháme emulziu, ktorou
zalejeme šalát. Premiešame.

Uhorkovo-avokádová
polievka
2 PORCIE
1 ošúpané avokádo bez jadra
1 ošúpaná uhorka
pokrájaná ma kocky
1 pokrájaná malá šalotka
1 štipka cayenského korenia
1 PL olivového oleja
šťava z jednej limetky
+ 1 ČL nastrúhanej kôry
soľ a voda
trebuľka na dozdobenie

Tip na víno
Müller Thurgau 2014 / Vins Winery

P

rísady dáme do mixéra
a rozmixujeme dohladka.
Posypeme nastrúhanou
uhorkou, kúskami limetkovej kôry
a hojne trebuľkou.

Špargľa s holandskou
omáčkou
2 PORCIE
500 g špargle
300 g zemiakov
2 vajíčka
100 ml bieleho vína
1 PL citrónovej šťavy
50 g + 50 g masla
(omáčka + zemiaky)
2 plátky šunky
soľ a korenie

Tip na víno
Devín 2013 / Rariga Winery

Š

pargľu zbavíme zhrubnutej šupky a uvaríme ju do
chrumkava v osolenej vode.
Zemiaky uvaríme, premiešame s
maslom a posypeme petržlenovou
vňaťou. V panvičke roztopíme
maslo.

OMÁČKA: 2 žĺtky vyšľaháme vo vandli so soľou a korením. V hrnčeku
povaríme víno s citrónovou šťavou
a po troške ju prilievame k žĺtkom.
Potom dáme vandlík nad paru a
šľaháme do bodu, keď začnú žĺtka
tuhnúť. Odstavíme z ohňa a pridáme roztopené maslo, ale len po
troškách a rýchlo šľaháme. Špargľu
prelejeme omáčkou, pridáme šunku a zemiaky a podávame.

Opekané čerstvé
sardinky
4 PREDJEDLÁ
16 pitvaných sardiniek,
200 g hladkej múky
soľ a korenie
štipka červenej sušenej
mletej papriky
olivový olej

Tip na víno
Rizling vlašský 2013 / Pavelka

Z

miešame múku, papriku,
soľ a korenie. Sardinky
umyjeme, osušíme papierovou utierkou a vyváľame v múčnej
zmeske. Potom prudko opečieme
na panvici na troške oleja cca 2 minúty. Podávame s bagetou a žltým
melónom.

Gastanová polievka
4 – 6 PORCIÍ
3 PL masla
1 stonka stonkového zeleru
1 stredne veľká mrkva
1 stredne veľká cibuľa
3 PL nasekanej petržlenovej vňate
1/4 PL mletých klinčekov
1 bobkový list
1200 ml kuracieho vývaru
350 g uvarených ošúpaných gaštanov
100 ml smotany na šľahanie
1 ČL mletého bieleho korenia
soľ

Tip na víno
Môže byť 2013 / Vinárstvo Dudo

P

osekáme zeler, mrkvu
a cibuľku na malé kúsky
a rozmixujeme v mixéri.
Na panvici rozpustíme maslo a pridáme rozmixované suroviny. Povaríme asi 10 minút. Pridáme gaštany,
vývar, vňať, klinčeky a bobkový
list. Privedieme k varu a varíme asi
35 minút. Vyberieme bobkový list,
potom polievku po malých dávkach
rozmixujeme. Pomixovanú zmes
zmiešame so smotanou, pridáme
soľ a korenie a privedieme k varu.
Odstavíme a podávame ozdobené
kúskom petržlenovej vňate.

Gastanovo-hruškový
koláčik
12 KS
1 plát lístkového cesta
namotaný na papieri
200 g gaštanového pyré
(tekuté, francúzske)
1 hruška
100 g marcipánu
250 ml šľahačky
1 hviezdica badiánu
3 klinčeky
30 g cukru
voda
na dozdobenie
napr. granátové jablko

Tip na víno
Rulandské šedé, výber z hrozna, 2012 / Dvory nad Žitavou

H

rušku olúpeme, rozštvrtíme,
vykrojíme jadrovník a nakrájame na malé plátky, cca 1 cm
hrubé o rozmere 2x2 cm. Vhodíme ich
do hrnca s vodou tak, aby pri varení
boli pod hladinou. Pridáme badián,
klinčeky a cukor a varíme asi 7 minút.
Vyberieme, scedíme a osušíme. Do formičiek o priemere cca 10 cm vložíme
kruhy cesta a pečieme zasypané napríklad fazuľou (tá zamedzí nafúknutiu
cesta), aby sa nám predpiekli pekné
formy. Pečieme len chvíľku, asi 10 minút, potom vyberieme a fazuľu vysypeme. Na dno vychladnutého koláčika
vložíme kúsok hrušky, zalejeme (alebo
obsypeme) gaštanovým pyré, prikryjeme kolieskom marcipánu a pečieme
asi 20 minút. Po vychladení ozdobíme
šľahačkou a posypeme pistáciami.
Dozdobíme hroznom alebo jadierkami
granátového jablka.

Pohánkovo-šošovicové
guľky
4 PORCIE
1 šálka šošovice
1 vajíčko
olej
100 g strúhanky
1/2 šálky pohánky
1 jarná cibuľka
2 strúčiky cesnaku
trochu uvarenej zeleniny z vývaru
petržlenová vňať
soľ a korenie

Tip na víno
Breslava 2013 / Chateau Belá

N

a panvici na troche oleja
opečieme cibuľu s cesnakom. V hrnci varíme
šošovicu al dente, potom pridáme
pohánku na 3 minúty, vodu zlejeme
a necháme stáť prikryté, zabalené v deke asi 15 minút. Následne
zmiešame strukoviny s opečenou
cibuľkou a cesnakom, pridáme
petržlenovú vňať, soľ, korenie
a vidličkou roztlačenú zeleninu.
Zo zmesi formujeme guľky a vyváľame ich v strúhanke. Vyprážame
asi 2 minúty v slnečnicovom oleji.

Gastanovo-čokoládové
bábovečky
8 KS
50 g tmavej čokolády
50 g masla
1 vajíčko
štipka soli
45 g trstinového cukru
5 g vanilínového cukru
2 PL portského vína alebo koňaku
70 g gaštanového pyré
30 g špaldovej múky
1 PL prášku do pečiva (vínny kameň)
4 ks uvarených, ošúpaných
a nahrubo posekaných gaštanov
20 g práškového cukru

Tip na víno
Cabernet slamový 2013 / Chateau Modra

Z

o 150 g uvarených gaštanov
si urobíme gaštanové pyré
pretlačením a premiešaním
s vanilínovým cukrom a 20 g práškového cukru. Rúru si predhrejeme
na 180 stupňov. Vajíčko rozdelíme
na bielko (vyšľaháme so štipkou
soli na sneh) a na žĺtko, ktoré vyšľaháme s portským vínom a 45 g cukru. Čokoládu rozpustíme nad parou
v hrnci, pridáme gaštanové pyré
a premiešame. Postupne pridáme
múku zmiešanú s práškom do pečiva, posekané gaštany a nakoniec
sneh z bielka a opatrne premiešame. Plníme do malých formičiek
a pečieme 15 – 25 minút.

Rýchle letné
ovocné dezerty

Malinový so želatínou

10 – 12 KS
1 plát piškótového cesta z obchodu
1 balíček čírej želatíny (6 – 10 plátkov)
4 PL ríbezľového džemu
1 ČL limetkovej šťavy
50 malín
lístky mäty na dozdobenie

Ríbezľový pohár s malinami
10 – 12 KS
200 g odstonkovaných ríbezlí
a 2 ks na stonke na dozdobenie
10 malín
2 PL práškového cukru
400 ml bieleho jogurtu
(napríklad gréckeho)

Tip na víno
Frankovka rosé 2013 / Golguz

Z

cesta okrúhlou formičkou vykrojíme 10 koliesok. Potrieme
ich ríbezľovým džemom a poukladáme naň maliny (5 ks). V hrnci
si v 200 ml studenej vody rozpustíme
želatínu. Po napučaní vyžmýkame
prebytočnú tekutinu, pridáme šťavu
z limetky a dáme na oheň. Stále miešame až do horúca, pozor, nesmie
zovrieť. Potom necháme pomaly
vychladnúť až do bodu, keď začne
tuhnúť. Vtedy potrieme maliny pierkom namáčaným v želatíne, alebo
ňou maliny polejeme a necháme v
chladničke úplne stuhnúť. Pred podávaním dozdobíme lístkami mäty.

J

ogurt premiešame s 2 PL cukru.
Odstonkované maliny a ríbezle
roztlačíme tlačidlom na pyré,
premiešame s cukrom a postupne
ukladáme do vysokého pohára na
striedačku s jogurtom. Pred podávaním necháme vychladiť v chladničke. Dozdobíme strapcom ríbezlí.

Seitan s hokkaido
tekvicou
4 PORCIE
400 g seitanu špeciál
(ochutený zeleninovým vývarom)
2 PL posekanej petržlenovej vňate
1/2 PL oregana
1/2 ČL tymianu
soľ a čerstvo pomleté čierne korenie
2 ks bobkového listu
1 veľká cibuľa, pokrájaná nadrobno
2 PL slnečnicového oleja
500 g tekvice hokkaido pokrájanej na
plátky, bez semienok
200 g kuskusu
horúca voda

Tip na víno
Pálava 2013 / Pavelka

C

ibuľu dáme opražiť na oleji
do hlbšej panvice. Keď zosklovatie, pridáme seitan
pokrájaný na kúsky (1×3 cm) a koreniny, vrátane petržlenovej vňate,
podlejeme cca 200 ml horúcej vody
a necháme 15 minút prikryté dusiť.
Pripravíme si kuskus podľa návodu. Na tanier servírujeme kuskus
a naň dáme seitan so šťavou.

Predjedlo s baklažánom
a parmezánom
4 PREDJEDLÁ
8 plátkov baklažánu o hrúbke 4 mm
2 PL olivového oleja
2 paradajky
100 g parmezánu
8 lístkov bazalky
soľ a čerstvo pomleté biele korenie

Tip na víno
Aurelius 2013 / Karpatská perla

B

aklažánové plátky potrieme olejom a dáme krátko
opiecť na panvicu alebo na
plech do rúry. Vyberieme, pokrájame na menšie kúsky, premiešame s pokrájanou paradajkou,
posekanou bazalkou, postrúhaným parmezánom a dochutíme.
Preložíme do zapekacích misiek
a pečieme v rúre pri 150 stupňoch
cca 7 – 10 minút.

Nivové jednohubky
v čokoláde
12 KS
4 stredne veľké ﬁgy
200 g polevy z mliečnej čokolády
200 g syra niva
1/3 granátového jablka - jednotlivé
jadierka

Tip na víno
Furmint Solaris 2013 / Ostrožovič

N

ad parou si roztopíme
čokoládovú polevu. Syr
a ﬁgy nakrájame na plátky
o rozmeroch asi 4×4×0,7 cm. Poukladáme ﬁgy na syr a ten prepichneme napichovadlom. Polejeme
čokoládou a necháme na plochom
site odkvapkať, posypeme zrniečkami jablka a necháme stuhnúť.

Mrazený jahodový
dezert s odšťaveným
agátovým kvetom
4 PORCIE
50 ml odšťavených agátových kvetov
1 PL ovocného cukru
1 limetka - šťava
200 g jahôd

Tip na víno
Bouvier 2013 / Sanvin

J

ahody posekáme na menšie
kúsky, premiešame s cukrom,
šťavou z agátu a limetkovou
šťavou. Preložíme do nádobiek
a necháme zmraziť.

Broskyne so šalviou
a agátovou šťavou
4 PORCIE
4 broskyne, pokrájané bez šupky
6 lístkov napr. ananásovej šalvie
50 ml sirupu z agáve
2 limetky – šťava

Tip na víno
Chardonnay 2013 / Vršek

B

roskyne nakrájame na malé
kocky, pridáme limetkovú
šťavu, sirup z agáve a najemno posekané lístky šalvie. Necháme
vychladnúť.

