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Krepy s omáčkou z bobúľ a
šľahačkou
20

1~2

MIN

RECEPT NA
12 – 14 KREPOV

MIN

Prísady
2 veľké vajcia
350 ml plnotučného mlieka
(3,5 %)
100 g hladkej múky
2 PL práškového cukru
1 štipka morskej soli
40 g nesoleného masla,
rozpusteného (v mikrovlnej
rúre 50 sekúnd na najvyššom
stupni)

Príprava

1.

Ručným mixérom vyšľahajte v miske vajcia s
mliekom. Pridajte múku, štipku soli a cukor,
ak si želáte, a zmes premiešavajte 5 sekúnd
za pomalého pridávania masla.

2.
3.

Odložte zmes na 30 minút do chladničky.
Po uležaní cesta rozohrejte panvicu na
strednom stupni a pridajte trocha oleja.
Zatraste panvicou. Naberte jednu plnú
naberačku alebo 60 ml cesta a vlejte ho na
panvicu, pričom ňou traste tak, aby sa cesto
rovnomerne rozložilo. Po asi 1 minúte krep
otočte a nechajte ho opäť smažiť približne
30 sekúnd. Potom ho dajte na tanier. Tento
postup opakujte až do spotrebovania cesta.

Olej na smaženie krepov
Omáčka:
500 g zmesi bobúľ podľa
výberu
40 g masla

4.

50 g cukru
Podávajte s hotovou
šľahačkou
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5.

Rozpustite na panvici maslo a pridajte
bobule a cukor. Všetko zohrievajte 2 – 3
minúty až do rozpustenia cukru a niekoľkých
plodov ovocia.
Na jednu porciu použite dva krepy a preložte
ich na štvrtinky. Na to pridajte trocha plodov
ovocia a šľahačky.

Lievance s cmarom

a jablkovo-javovorým kompótom a slaninou

15

25

MIN

RECEPT NA
18 LIEVANCOV

MIN

Prísady
KOMPÓT
25 g nesoleného masla

Príprava

1.

Maslo rozpustite na panvici na strednom
stupni, pridajte jablká a škoricu a všetko
povarte 5 minút. Potom pridajte sirup a celé
to varte ešte jednu minútu. Zmes odložte
bokom do misky, aby ste ju podávali s
lievancami.

550 g jabĺk, odkôstkovaných
a nakrájaných veľmi
nadrobno
1 ČL škorice
180 ml javorového sirupu
1 štipka soli
150 g prerastenej slaniny
LIEVANCE
240 g hladkej múky
1 PL prášku do pečiva
1 1/2 ČL nátronu
1 ČL škorice
¼ ČL muškátového orieška
½ ČL morskej soli
2 veľké vajcia
1 ČL vanilkovej pasty
450 – 500 ml cmaru
25 g nesoleného,
rozpusteného masla
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2.
3.

Pražte slaninu na strednom stupni z každej
strany 3 minúty a odložte ju bokom.

4.

Lievance: Pridajte do misky suché prísady a
zmiešajte ich s vlhkými prísadami (niekoľko
hrudiek je v poriadku, pretože lievance
nemajú byť príliš pevné).
Rozohrejte panvicu na strednom stupni a
udržujte túto teplotu. Lievance smažte v
60 ml porciách 1 – 2 minúty, až sa budú
tvoriť bubliny, a potom ich obráťte a smažte
jednu ďalšiu minútu. Rovnako postupujte so
zvyšným cestom. Lievance môžete udržiavať
v teple v rúre pri 100 °C, kým nebudú všetky
hotové. Poukladajte lievance na tanier a
podávajte ich so slaninou a kompótom.

Anglické raňajky so zemiakovými plackami
15

20~25

MIN

MIN

Prísady
2 zemiaky
1 vajce, vyšľahané
1 – 2 PL zemiakovej múčky
2 PL oleja
8 plátkov slaniny
8 klobások
4 paradajky
200 g mini šampiňónov
415 g pečenej fazule
Hrianka (voliteľná)
UPOZORNENIE:
Podľa toho, koľko panvíc
máte na prípravu raňajok,
by ste mali hotové pokrmy
udržiavať v teple v rúre,
zatiaľ čo pripravujete zvyšné
pokrmy.

Príprava

1.

Nastrúhajte zemiaky do misky vyloženej
utierkou. Následne zemiaky vytlačte, aby
sa odstránila väčšina tekutiny. Potom znova
stlačte. Pridajte 1 až 2 PL zemiakovej múčky
a vytvarujte 4 okrúhle zemiakové placky s
priemerom asi 9 cm.

2.

Rozohrejte na panvici 1 PL oleja a zemiakové
placky smažte 5 – 6 minút za stáleho
obracania na strednom stupni. V polovici
doby varenia pridajte druhú polievkovú lyžicu
oleja.

3.
4.
5.

Opražte slaninu na strednom stupni z každej
strany 2 – 3 minúty. Odložte ju bokom na
kuchynskej utierke, aby mohol tuk odkvapkať.
Klobásky smažte 3 minúty na strednom
stupni, potom znížte ohrev a smažte ďalších
10 minút. Odložte ich bokom.
Rozpoľte paradajky a povarte ich na strednom
stupni z každej strany 2 – 3 minúty. Odložte
ich bokom.

6.
7.
8.
9.

Huby poduste 2 – 3 minúty a odložte ich
bokom.
Rozšľahajte vajcia a pripravte ich podľa chuti.
Ohrievajte fazule na panvici 2 – 3 minúty.
Opražte chlieb a pokrm servírujte na 4
tanieroch.
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Frittata s šunkou a čedarom
15

20~25

MIN

MIN

Prísady
2 PL olivového oleja
1 malá cibuľa, na plátky
½ červenej a zelenej papriky,
na tenké prúžky
8 vajec
2 PL dvojitej smotany
(Crème double)
100 g čedaru, strúhaného
150 g šunky, na kocky
Soľ a korenie podľa potreby
½ ČL údenej papriky
2 PL čerstvého petržlenu,
nasekaného
Podávajte s opraženým
kváskovým chlebom

Príprava

1.

Rozohrejte panvicu na strednom stupni a
pridajte trocha oleja. Duste cibule 3 minúty
dozlata, pridajte prúžky papriky a varte 5 minút.

2.
3.

Zmiešajte v jednej mise vajcia, dvojitú smotanu,
korenie a papriku s 1 PL petržlenu.
Pridajte do panvice na strednom stupni
1 PL oleja a vlejte vaječnú zmes. Opatrne
premiešajte a pridajte syr, šunku a zeleninu.
Pri miešaní všetko rovnomerne rozložte. Za
stáleho miešania všetko povarte 2 minúty a
zakryte panvicu vhodným vekom. Znížte ohrev
a smažte prísady až do prepečenia.

4.

Prejdite špachtľou po obvode fritatty, aby sa
uvoľnili jej okraje, vyberte ju a nakrájajte na 4
časti. Posypte zvyšným petržlenom.

5.

Podávajte s opraženým kváskovým chlebom.
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Vajcia na spôsob Royale
10

5

MIN

MIN

Prísady
4 ŽĹTKY
1 AŽ 1½ PL ČERSTVEJ
CITRÓNOVEJ ŠŤAVY PODĽA
CHUTI
1 PL VODY
½ ČL MORSKEJ SOLI

Príprava

1.

Maslo rozpúšťajte na panvici na strednom
stupni po dobu 2 minút, až sa začnú tvoriť
bubliny. Vlejte ho do nádoby na neskoršie
spracovanie v mixéri alebo kuchynskom
robote.

2.

125 G NESOLENÉHO MASLA,
NA KOCKY

Pridajte do kuchynského robota alebo mixéra
žĺtky, citrónovú šťavu, vodu a soľ a všetko
miešajte 1½ minúty. Hmota sa spení. Pomaly
vlievajte horúce maslo. Nevmiešavajte príliš
rýchlo, aby sa hmota nezrazila. Všetko by ste
mali zmiešavať 40 až 60 sekúnd. Okoreňte
podľa chuti a zmes si odložte bokom do
nejakej nádoby.

4 veľké vajcia
4 anglické mafiny
120 g údeného lososa
1 avokádo, na tenké plátky
(voliteľné)

3.

2 PL pažítky, nasekanej

Naplňte panvicu vodou a priveďte do varu.
Trochu znížte ohrev a vajcia naukladajte do
panvice, varte 3 minúty a vyberte ich. Keďže
panvica je plochá, vajcia odporúčame po
uplynutí polovice času opatrne obrátiť.

4.

Mafiny opražte a obložte ich prúžkami
avokáda (ak chcete) a 30 g údeného lososa
na jeden kus, na to položte vajcia a polejte
omáčkou a posypte pažítkou.
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Sendvič s klobáskami a karamelizovanými červenými cibuľkami
5

20-25

MIN

MIN

Prísady
1 PL olivového oleja
1 veľká červená cibuľa,
nakrájaná nadrobno
8 klobások Cumberland
alebo Lincolnshire

Príprava

1.

Pridajte na panvicu olej a cibule smažte za
stáleho miešania 10 minút, až skaramelizujú.
Odložte ich bokom.

2.

2 PL masla
8 hrubých plátkov bieleho
chleba, príp. opraženého
Kečup alebo horčica
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3.

Dajte klobásky na panvicu a na strednom
stupni smažte 3 minúty. Znížte ohrev a za
občasného obracania smažte ďalej 8 – 10
minút.
Potrite chlieb maslom a rozpoľte klobásky. Na
každý chlieb položte 4 polovice, na to dajte
cibule a ochuťte kečupom alebo horčicou.

Kuracie prsia Piccata
15

10

MIN

MIN

Prísady
2 kuracie prsia bez kostí a
kože (450 g), rozpolené a
vyklepané na hrúbku 2 cm
1 ČL morskej soli
½ ČL korenia
40 g hladkej múky
2 PL olivového oleja
(voliteľné)
Kôra z jedného citróna
Šťava z 2 citrónov (4 PL)
200 ml kuracieho vývaru
1 PL kapár
2 PL čerstvého petržlenu,
nahrubo nasekaného
45 g nesoleného masla
Veľmi tenké špagety

Príprava

1.

Uložte kuracie prsia medzi dva listy papiera
na pečenie a vyklepajte ich tĺčikom na mäso
alebo ťažkou panvicou na hrúbku 2 cm.

2.
3.

Pridajte do múky soľ a korenie a obaľte v nej
kuracie prsia.
Rozohrejte panvicu na strednom stupni a
pridajte 1 PL oleja. Dajte kuracie prsia na
panvicu a smažte ich dohneda 2 minúty
z oboch strán. Potom ich odložte bokom
na tanier, kým budete pripravovať zvyšok
pokrmu. Pridajte zvyšný olej a kuracie prsia
znovu osmažte 2 minúty z každej strany.
Vlejte citrónovú šťavu a vývar a kura dajte
opäť na panvicu. Varte ešte 2 minúty.

4.

Kura následne vyberte a umiestnite na tanier.
Dajte na panvicu kapary, zmiešajte maslo
s omáčkou a nechajte všetko 2 – 3 minúty
mierne zahustiť. Prelejte kura omáčkou a
posypte trochou petržlenu.

5.

Servírujte s cestovinami.
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Kuracie Tikka Masala
15

20

MIN

MIN

Prísady
6 PL Tikka pasty (rozdelené
na dve polovice)

Príprava

1.

Zmiešajte 3 PL Tikka pasty s jogurtom a
vložte kura do marinády. Na marinovanie
môžete použiť stredne veľké vrecko na
zmrazovanie. Vložte ho na 1 hodinu do
chladničky.

2 celé kuracie prsia bez kostí
a kože
(450 g), nakrájané na kocky
s veľkosťou 2 cm
200 g bieleho jogurtu

2.

2 PL Ghee alebo oleja
(voliteľné)
1 veľká žltá cibuľa, olúpaná a
nakrájaná nadrobno
1 červená paprika, nakrájaná
na kocky s veľkosťou 2 cm
350 ml kuracieho vývaru
2 – 3 PL paradajkového
pretlaku
20 g mandľovej múky
Morská soľ podľa potreby
100 ml dvojitej smotany
(Crème double)
Koriander, mesiačiky limetky
a chutney na ozdobenie
Servírujte s ryžou basmati
alebo chlebom naan
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3.

Rozohrejte na panvici olej na strednom
stupni a duste cibule 4 – 5 minút, až pomaly
zhnednú. Následne pridajte papriku a zvyšné
3 PL Tikka pasty, paradajkový pretlak a
mandľovú múku. Všetko nechajte povariť 2
minúty a pridajte vývar. Všetko nechajte cca
5 minút povariť na malom plameni. Odložte
bokom do misky.
Vyberte kura z marinády a nechajte ho
odkvapkať. Dajte na čistú panvicu 1 PL oleja
alebo Ghee a kura smažte cca 5 minút,
kým nebude úplne prepečené. Pritom ho
pravidelne obracajte. Dajte na panvicu zmes
z cibule a omáčky a všetko povarte ďalšie
3 minúty. Rozšľahajte krém a dochuťte.
Pokrm ozdobte koriandrom a podávajte s
mesiačikmi limetky a naan alebo ryžou.

Kura s pomarančovou polevou
15

10

MIN

MIN

Prísady
2 kuracie prsia bez kostí a
kože (450 g), rozpolené a
vyklepané na hrúbku 1,5 cm
Soľ a korenie na dochutenie
kuraťa
40 g hladkej múky
2 PL oleja (voliteľné)
100 ml pomarančovej šťavy
POLEVA
90 g pomarančovej
marmelády
1 ČL dijonskej horčice
½ červeného čili, bez jadierok
a nakrájané nadrobno
1 strúčik cesnaku, roztlačený
100 ml pomarančovej šťavy
2 PL čerstvého petržlenu,
nasekaného
Miska s polovicou
nespracovaného pomaranča
Podávajte s ryžou Pilaf
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Príprava

1.

Uložte kuracie prsia medzi dva listy papiera
na pečenie a vyklepajte ich tĺčikom na mäso
alebo ťažkou panvicou na hrúbku 1,5 cm.

2.
3.

Pridajte do múky soľ a korenie a obaľte v nej
kuracie prsia.
Rozohrejte panvicu na strednom stupni a
pridajte 1 PL oleja. Dajte kuracie prsia na
panvicu a smažte ich dohneda 2 minúty z
oboch strán. Potom ich odložte bokom na
tanier. Teraz zmiešajte v malej miske všetky
prísady na polevu. Pridajte zvyšný olej a
kuracie prsia znovu osmažte 2 minúty z
každej strany. Vlejte pomarančovú šťavu a
polevu a kura dajte opäť na panvicu. Znížte
ohrev a varte ešte 2 minúty, a popritom kura
obracajte na panvici.

4.

Podávajte s ryžou Pilaf a ozdobte petržlenom
a pomarančovou kôrou.

Šťavnatý flank steak

na zeleninovom základe s Chimichurri omáčkou
15

15

MIN

MIN

Prísady
2 bavette steaky alebo podobné,
napr. zo slabín (450 g)
Morská soľ a korenie na ochutenie
2 PL oleja (voliteľné)
CHIMICHURRI OMÁČKA
2 – 3 strúčiky cesnaku, nakrájané
na kocky
25 g čerstvého petržlenu,
umytého a bez stebiel
1 ČL sušeného oregana
½ ČL údenej papriky
3 PL octu z červeného alebo
bieleho vína
110 ml olivového oleja
¼ ČL červených čili vločiek
(chipotle je skvelá voľba pre
dymovú chuť)
Soľ a korenie

1.
2.
3.

Všetky prísady na omáčku dajte do mixéra a
celé to rozmixujte nadrobno.
Steaky ochuťte podľa potreby soľou a
korením.
Rozohrejte panvicu na silnom stupni a pridajte
olej a potom steaky. Smažte z oboch strán
po 3 – 5 minút na stranu, v závislosti od
hrúbky. Mäso nesmažte dlhšie, pretože steak
sa najlepšie servíruje na spôsob rare (krvavý),
aby príliš nestuhol.

4.

Vyberte ho z panvice a nechajte odležať na 10
minút. Potom ho nakrájajte na tenké plátky v
smere proti textúre.

5.
6.

Vyčistite panvicu, pridajte 1 PL oleja a poduste
špargľu na 4 – 5 minút.
Po nakrájaní mäsa môžete pripraviť šalát.
Šalát rozložte na tanier a umiestnite naň mäso
a zeleninu. Pridajte omáčku.

7.

Podávajte s chrumkavým chlebom.

ŠALÁT
220 g rukoly
1 zväzok špargle, umytej a
podusenej
175 g dusených
artičokových srdiečok, polených
100 g cherry paradajok, polených
25 g ovčieho syra, strúhaného

22
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Pad Thai krevety
25

12~15

MIN

MIN

Prísady
200 g rovných ryžových
rezancov
50 ml vody
1 PL koncentrátu Tamarindu
30 g trstinového alebo
svetlohnedého cukru
3 PL čerstvej limetkovej
šťavy
1 PL ryžového vínneho octu
2 PL thajskej omáčky na ryby
2 PL rastlinného oleja
(voliteľné)
3 veľké šalotky, nakrájané na
tenké krúžky
2 vajcia, šľahané
300 g surových kreviet
obrovských
60 g cukrového hrachu,
poleného
100 g fazuľových klíčkov
60 g pražených arašidov,
nahrubo nasekaných
10 g čerstvého koriandra,
nahrubo nasekaného alebo
v celku
½ červeného čili, nadrobno
nakrájaného na ozdobenie
Plátky citróna a omáčka
Sriracha na ozdobenie
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Príprava

1.
2.

Pripravte rezance podľa návodu na obale a odložte
ich bokom.
Dajte na panvicu vodu, tamarind, cukor, citrónovú
šťavu, ryžové víno a rybaciu omáčku, všetko
nechajte podusiť 1 minútu a omáčku odložte bokom
do misky. Vyčistite panvicu.

3.

Dajte na panvicu 1 PL oleja a rozohrejte ju na silnom
stupni. Pridajte šalotky a smažte ich za stáleho
miešania 5 – 7 minút. Opražené šalotky odložte
bokom.

4.
5.

Vyšľahajte vajcia a za miešania ich povarte 1 minútu
na panvici. Odložte ich v miske bokom.
Dajte na panvicu 1 PL oleja a pridajte jarné cibuľky.
Nechajte podusiť 1 minútu a pridajte krevety.
Varte ich 1 – 2 minúty, kým nezískajú sklovitý
vzhľad. Odložte ich bokom a nechajte odkvapkať
prebytočnú vodu.

6.

Na panvicu vylejte omáčku a pridajte rezance a
povarte 1 minútu. Dbajte na to, aby nezostala žiadna
voda, inak budú rezance vodnaté. Alebo nechajte
tekutinu vyvariť. Krevety a jarné cibuľky dajte znova
na panvicu, pridajte k tomu polovicu šalotiek a
polovicu arašidov, všetky fazuľové klíčky a cukrový
hrach a niekoľko minút varte na nízkom stupni.

7.
8.

Všetko servírujte na tanier a preložte to zvyšnými
šalotkami, arašidmi, čili a koriandrom. Po obvode
taniera rozložte plátky citróna.
Podávajte s trochou rybacej omáčky a trochou
omáčky Sriracha.

Kuracie soté a miešaná
zelenina
25

15

MIN

MIN

Prísady
2 PL arašidového alebo
rastlinného oleja (voliteľné)

Príprava

1.

Rozohrejte panvicu na strednom stupni
a pridajte 1/2 PL oleja. Zatraste panvicou.
Pridajte polovicu kuraťa a varte 2 – 3 minúty.
Odložte bokom do misy. Zvyšok varte
rovnakým spôsobom a odložte bokom.

450 g kuracích pŕs bez
kostí a kože, nakrájaných na 1 cm
široké pásiky
5 jarných cibuliek, nakrájaných
na dĺžku 5 cm

2.

3 strúčiky cesnaku, na kocky
1,5 cm čerstvého zázvoru, na
kocky
1 červené čili, nakrájané
nadrobno
1 červená paprika, nakrájaná na
prúžky s hrúbkou 1 cm
200 g mäkkej brokolice,
nakrájanej na 5 cm ružičky
40 g pražených kešu jadier
Ryža podľa výberu alebo čínske
rezance na servírovanie
OMÁČKA
1½ PL kukuričnej múky
120 ml kuracieho vývaru alebo
vody
1 PL čínskeho ryžového vína
2½ PL slabej sójovej omáčky
2 PL hnedého cukru
1 PL sezamového oleja
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3.

Vyčistite panvicu, pridajte jednu PL oleja
a zatraste panvicou. Pridajte jarné cibuľky,
cesnak, zázvor a čili a miešajte 1 minútu.
Pridajte prúžky papriky a brokolicu a za
miešania všetko povarte 1 minútu. Pridajte
kura a omáčku a za miešania nechajte povariť
1 – 2 minúty. Pridajte kešu jadrá.
Servírujte s ryžou alebo rezancami podľa
výberu.

Losos z panvice

s kôprovým maslom a fazuľovým Succotash

15

12~14

MIN

MIN

Prísady
4 filety z lososa (každá cca
130 g)

Príprava

1.

Zmiešajte maslo a bylinky a v potravinovej
fólii z toho vytvarujte rolku. Rolku dajte
medzitým chladiť. Možno nebudete
potrebovať celé bylinkové maslo. Je však
vhodné aj pre iné pokrmy.

Soľ a korenie na dochutenie
podľa potreby
50 g masla
Po 1 PL čerstvého kôpru a
estragónu, nasekaného
SUCCOTASH
1 PL rastlinného oleja
(voliteľné)

2.
3.

Panvicu naplňte do polovice vodou a
priveďte do varu. Fazule varte 4 – 5 minút,
zlejte ich a odložte bokom.

200 g fazule šarlátovej,
nakrájanej na 2 cm kúsky

Rozohrejte panvicu na strednom stupni.
Losos ochuťte soľou a korením a smažte ho
6 – 7 minút na strane s kožou. Otočte ho
a smažte ďalších 6 – 7 minút. Položte naň
kúsok masla, nasaďte veko a panvicu odložte
bokom.

½ červenej cibule, na kocky
1 červená paprika, na kocky
4 kukuričné klasy, s
vyrezanými jadrami

4.

6 cherry paradajok, na
štvrtinky
60 ml bieleho vína
Soľ a korenie podľa potreby
Niekoľko štipiek kayenského
korenia
4 plátky citróna na
servírovanie
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5.

Rozohrejte ďalšiu panvicu na strednom
stupni a pridajte olej a cibule. Varte 2 – 3
minúty a pridajte papriku. Varte ďalšie 2
minúty a potom pridajte kukuricu, paradajky,
fazule a víno. Všetko povarte ďalšie 2 minúty
a okoreňte podľa chuti.
Servírujte Succotash na tanier a na každú
porciu položte jeden kus lososa s jedným
kúskom citróna.

Steak zo sviečkovice so syrom s modrou

plesňou na bielych fazuľkách a špargli
15

10~12

MIN

MIN

Prísady
1 PL olivového oleja
(voliteľné)
4 strúčiky cesnaku,
roztlačené
2 konzervy fazúľ Cannellini,
odliate a umyté (hmotnosť
po odkvapkaní 480 g)
150 ml kuracieho vývaru
Po 1 vetvičke rozmarínu a
tymianu
100 g cherry paradajok,
polených

Príprava

1.

Dajte na panvicu olej a pridajte k tomu
cesnak. Varte 1/2 minúty a potom pridajte
fazule.

2.

Pridajte paradajky, bylinky, korenie a vývar.
Všetko nechajte cca 10 minút povariť na
malom plameni.

3.
4.

Zmiešajte strúhanku a syr a zmes odložte
bokom.

Štipka čili vločiek
15 g syra Romano,
strúhaného
4 steaky zo sviečkovice s
hrúbkou asi 3 cm

5.

Soľ a korenie podľa potreby
½ PL olivového oleja
(voliteľné)
4 PL čerstvej strúhanky
50 g syra s modrou plesňou
Stilton, rozmrveného
100 ml červeného vína
100 ml hovädzieho vývaru
15 g nesoleného masla
Tymián na ozdobenie
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Rozohrejte panvicu na strednom stupni,
pridajte olej a steaky smažte 5 – 6 minút
z každej strany. Posypte steaky zmesou
strúhanky a syra a vložte ich do formy na
pečenie. Pečte v trúbe až do zlatohneda.
Do panvice, v ktorej sa steaky smažili, vlejte
víno a vývar a túto šťavu zredukujte na
polovicu. Vmiešajte maslo a odložte bokom
omáčku, ktorá sa bude podávať so steakmi a
fazuľami.

6.
7.

Na panvici poduste 2 minúty špargľu, pridajte
trochu vody, panvicu zakryte a špargľu
nechajte 1 minútu povariť.
Fazuľu a špargľu dajte na taniere a preložte
steakmi a omáčkou.

Smažené krevety obrovské so
smaženou vajcovou ryžou
10

15

MIN

MIN

Prísady
KREVETY OBROVSKÉ
300 g kreviet
1 PL arašidového oleja
1 PL zázvoru, strúhaného
3 strúčiky cesnaku,
nastrúhané

Príprava

1.

Rozohrejte na panvici olej, pridajte zázvor,
cesnak a čili a všetko poduste zhruba jednu
minútu, kým nezmäkne cesnak.

2.

Pridajte krevety a duste ich dovtedy, kým nie
sú takmer úplne ružové. Pridajte Pak Choi,
sójovú omáčku a víno Shaoxing a udržujte
relatívne silný ohrev. Zakryte panvicu na
niekoľko minút až do dovarenia Pak Choi.
Pridajte k tomu jarné cibuľky a koriander.

1 červené čili, nakrájané
2 hlávky Pak Choi, štvrtené
6 PL tmavej sójovej omáčky
1 PL svetlej sójovej omáčky
1 PL vína Shaoxing
10 g koriandra, nasekaného
SMAŽENÁ VAJCOVÁ RYŽA
500 g varenej jasmínovej ryže
3 vajcia, šľahané
1 zväzok jarných cibuliek,
nakrájaných pozdĺžne
2 PL arašidového oleja
¼ ČL sezamového oleja
¼ ČL bieleho korenia
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3.
4.
5.

Rozohrejte na panvici olej.
Pridajte ryžu a na silnom stupni stále
miešajte, kým nebude ryža teplá.
Ryžu odsuňte na jednu stranu a pridajte
rozšľahané vajce. Počkajte, až sa naspodku
vytvorí vrstva a pomaly drobte, ako by ste
pripravovali praženicu.

6.
7.

Vajce následne zmiešajte s ryžou a pridajte
biele korenie.
To celé servírujte s jarnými cibuľkami a
sezamovým olejom.

Losos s Teriyaki marinádou a
ružičkovým kelom
40

15

MIN

MIN

Prísady
LOSOS
4 filety z lososa
20 g zázvoru, strúhaného
4 ČL sezamového oleja
4 PL javorového sirupu
8 PL sójovej omáčky teriyaki

Príprava

1.
2.
3.

Najprv zmiešajte všetky prísady na losos a
nechajte ho odležať 30 minút v marináde.
Rozohrejte panvicu a vložte losos kožou
nadol.
Smažte losos 3 – 4 minúty na strednom
stupni, obráťte ho a varte ďalšie 4 minúty,
kým nebude prepečený. Krátko predtým
vylejte do panvice marinádu a nechajte ju
zahustiť.

4 strúčiky cesnaku, strúhané
2 PL vody
1 PL svetlej sójovej omáčky

4.

RUŽIČKOVÝ KEL
2 ČL arašidového oleja
400 g ružičkového kelu,
najemno nasekaného
1 ČL sezamového oleja
1 PL čiernych sezamových
semiačok
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5.

Medzitým rozohrejte panvicu s arašidovým
olejom. Potom vložte ružičkový kel a
nechajte ho povariť niekoľko minút pri silnom
stupni. Mal by trochu nabrať farbu. Nakoniec
pridajte sezamový olej a sezam.
Servírujte na tanieri časť ružičkového kelu,
jednu filetu z lososa a trocha omáčky.

Hovädzie na burgundský
spôsob
4

15

MIN

HODINY

Prísady
Olej, na smaženie
hovädzieho mäsa
1 kg hovädzieho, nakrájaného
na kúsky alebo nahrubo
2 – 3 ČL masla
100 g prerastenej slaniny,
nakrájanej nadrobno
1 cibuľa, na plátky
1 mrkva, na plátky
2 PL hladkej múky
1 fľaša burgundského vína
alebo vína Chianti
1 PL paradajkového pretlaku
2 strúčiky cesnaku, na plátky
1 bobkový list
2 vetvičky tymianu
12 malých cibúľ, lúpaných a
nakrájaných, plus 10 g masla
12 malých šampiňónov,
umytých a nakrájaných, plus
10 g masla
2 PL petržlenu, nasekaného
400 g varených zemiakov
alebo vaječných rezancov na
servírovanie

Príprava

1.

Predhrejte rúru na 150 °C. Rozohrejte panvicu, až
kým nebude veľmi horúca. Potom pridajte trocha
oleja a hovädzie mäso prudko osmažte v malých
porciách, až kým nebude zo všetkých strán hnedé.
Odložte ho bokom na tanier.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dajte na panvicu maslo a potom šunku. Opražte
šunku, aby zmäkla a získala trocha farby. Aj s
hovädzím mäsom ju odložte bokom.
Osmažte na panvici plátky cibule a mrkvu, aby
zmäkli a získali trocha farby (ak treba, pridajte viac
masla). Na konci pridajte na zopár minút cesnak.
Všetko dajte opäť na panvicu a posypte múkou,
okoreňte a pridajte bylinky, paradajkový pretlak a
víno na zakrytie mäsa.
Mäso vložte do formy na pečenie, dajte do rúry a
všetko pomaly varte 2 ½ hodiny.
Rozohrejte panvicu a dajte do nej 10 g masla. Keď
sa tvoria bubliny, pridajte cibule. Stále miešajte, až
budú rovnomerne do zlatohneda, a odložte bokom.
V tej istej panvici znovu rozohrejte 10 g masla a keď
sa začnú tvoriť bubliny, pridajte šampiňóny. Poduste
ich až do zlatohneda, potom ich okoreňte a odložte
bokom.

8.
9.

Po 2½ hodinách pridajte do eintopfu cibule a
šampiňóny a varte ďalšiu jednu hodinu alebo kým
nebude mäso jemné.
Podávajte so zemiakmi alebo rezancami a ozdobte
petržlenom.
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Jahňacie kotlety s rozmarínom a cesnakom
10

8

MIN

MIN

Prísady
3 – 4 strúčiky cesnaku,
roztlačené
1 PL čerstvého rozmarínu,
nasekaného
1 PL červeného vínneho octu
3 PL olivového oleja a 1
ďalšia PL na varenie
Soľ a korenie na dochutenie
12 jahňacích kotliet
UPOZORNENIE:
K pokrmu odporúčame
zemiaky s petržlenom a
čerstvý hrášok.
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Príprava

1.

Všetky prísady dajte do jednej misy a
nechajte ich odležať na niekoľko hodín,
prípadne na celú noc, ak je to možné.

2.

Rozohrejte panvicu. Pridajte do nej 1 PL
oleja. Vyberte kotlety z marinády – bez
cesnaku. Poduste ich na panvici na strednom
stupni, osmažte ich z každej strany 3 minúty
(medium rare) alebo 4 – 5 minút (well done).

Flambované mangá na vanilkovej zmrzline
10

2~3

MIN

MIN

Prísady
Celé mangá, ošúpané a
nakrájané na 1 x 2 cm veľké
kúsky
25 g nesoleného masla
40 g práškového cukru
Kôra z limetky
½ PL limetkovej šťavy
60 ml tequily
1 liter vanilkovej zmrzliny
alebo arómy, ktorú si k tomu
viete predstaviť.

Príprava

1.

Rozpustite na panvici maslo a pridajte cukor
a limetkovú šťavu. Všetko povarte 1 minútu.

2.
3.
4.
5.
6.

Pridajte mangá a varte ešte 1 minútu.
Pridajte tequilu.
Zapáľte ju zápalkou.
Povarte jednu minútu.
Pripravte trochu zmrzliny a servírujte ju s
mangom a omáčkou.
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Solený karamel na plátkoch
jablka
10

6~7

MIN

MIN

Prísady
200 g práškového cukru
2 PL vody
60 g nesoleného masla, na
kocky
100 ml mascarpone
1 ČL vanilkovej pasty
1 štipka morskej soli
4 jablká, odporúčame
Granny Smith, ktoré tejto
sladkej omáčke dodajú
trocha trpkosti
Odkôstkujte jablká a
nakrájajte ich na plátky.

42

DEZERT

Príprava

1.

Dajte na panvicu cukor a vodu a zamiešajte.
Všetko povarte 5 – 6 minút až do zlatožlta.
Opatrne miešajte až do karamelizácie zmesi.

2.
3.
4.

Po 6 minútach vmiešajte maslo a varte 1
minútu. Pozor, zmes vytvára bubliny a je
veľmi horúca.
Vmiešajte mascarpone, vanilku a morskú soľ.
Nechajte zmes vychladnúť na jednu hodinu a
potom ju servírujte s plátkami jablka.

Mliečna ryža s čerešňovým
kompótom
5

1¾

MIN

HODINY

Prísady
MLIEČNA RYŽA
50 g masla
35 g práškového cukru
100 g pudingovej ryže
850 ml plnotučného mlieka
150 ml mascarpone
Semená vanilkového struku
1 bobkový list
Niekoľko prúžkov citrónovej
kôry
Trocha nastrúhaného
muškátového orechu
ČEREŠŇOVÝ KOMPÓT

350 g čerešní
1 PL citrónovej šťavy
1 PL práškového hnedého
cukru
5 PL vody
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Príprava

1.

Predhrejte rúru na 150 °C. Rozpustite na
panvici maslo a pridajte ryžu a potom cukor.
Zmes zohrievajte na malom stupni až do
rozpustenia masla.

2.

Krátko pred varom pridajte mlieko,
mascarpone, vanilku, citrón a bobkový list.
Vypnite sporák a nastrúhajte na zmes trocha
muškátového orecha.

3.

Vlejte zmes do formy na pečenie a dajte ju
piecť do rúry na 1 až 1 ½ hodiny a počkajte, až
bude ryža mäkká. Pred servírovaním nechajte
mliečnu ryžu vychladnúť na 10 – 15 minút.

4.

Počas chladnutia mliečnej ryže si pripravte
kompót. Odkôstkujte čerešne a dajte ich spolu
s citrónovou šťavou a cukrom na panvicu.
Všetko nechajte povariť niekoľko minút až do
rozpustenia cukru a zmäknutia čerešní.

5.

Dajte do misky výdatné množstvo mliečnej
ryže a prelejte ju kompótom.

POKYNY NA ÚDRŽBU
Pred prvým použitím
Odstráňte všetky časti obalov a etikety.
Panvicu dôkladne opláchnite teplou vodou a
jemným umývacím prostriedkom a následne
ju dôkladne osušte.
Zapečatenie panvice pre lepšie výsledky
1. Pred prvým použitím natrite vnútornú
stranu kuchynskou utierkou namočenou
do jedlého oleja.
2. Rozohrejte panvicu na strednom stupni,
až kým sa nezačne olej škvariť.
3. Nechajte panvicu vychladnúť a potom ju
vyčistite vodou a utierkou.
4. Tento postup opakujte pravidelne, čím
zlepšíte nepriľnavú povrchovú úpravu a
predĺžite životnosť.
Všeobecná údržba
• Vhodné na použitie na všetkých typoch
sporákov.
• Neprehrievajte panvicu, keď je prázdna.
• Olej ani tuk nikdy nerozohrievajte natoľko,
že sa spáli alebo sčernie.
• Mierne značky na povrchu a opotrebenia
sú normálne a na účinok nepriľnavej
povrchovej úpravy nemajú vplyv.
• Väčšinu kuchynských pomôcok z kovu,
hlavne nože a vidličky, treba používať
mimoriadne opatrne. Na ochranu
nepriľnavej povrchovej úpravy a
zamedzenie poškriabaniu sa odporúča
používať kuchynské pomôcky z plastu,
silikónu alebo nylonu.
• Nekrájajte priamo na panvici.
• Pri používaní panvice ju nikdy
nenechávajte bez dozoru.
POKYNY NA ČISTENIE
• Pred čistením nechajte panvicu dôkladne
vychladnúť.

• Vnútornú a vonkajšiu pvorchovú úpravu
panvice vyčistite teplou vodou, jemným
umývacím prostriedkom a mäkkou
hubkou.
• NEPOUŽÍVAJTE čističe hrncov ani
drhnúce hubky z kovu ani abrazívne
prostriedky.
• Pred použitím sa uistite, že spodná strana
panvice je suchá.
POZOR
Čistenie v umývačke riadu:
• Niektoré prostriedky do umývačky riadu
obsahujú korozívne zložky, ktoré môžu
poškodiť panvice.
• V umývačke riadu môže vonkajšia a
vnútorná povrchová úprava panvice
pôsobením niektorých čistiacich
prostriedkov otupieť alebo zmeniť
farbu. Záruka sa na takéto opotrebenie
nevzťahuje.
VÝSTRAHA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.

Elektrické

Ceran

Plyn

Indukcia

Vhodné do
umývačky riadu

JETZT GLEICH BESTELLEN!

24cm KOCHTOPF MIT DECKEL

28cm GRILLPFANNE

28cm DECKEL

24cm DECKEL

0800 400 66 50*
*Gratis erreichbar
aus DE, AT und CH
EN: Order today: the matching lids, the 24cm pot
with lid, or the generous grill pan for delicious
grilled delicacies: 0800 400 66 50 (accessible free
of charge calling from DE, AT and CH) or at
www.mediashop.tv
FR: Commandez dès aujourd'hui les couvercles
adaptés, la casserole de 24 cm couvercle compris
ou la poêle gril aux dimensions généreuses qui fait
de vos grillades de véritables délices :
0800 400 66 50 (gratuit a partir de DE, AT et CH) ou
sur www.mediashop.tv

www.mediashop.tv
HU: Rendelje meg még ma: az illeszkedő fedőket,
a 24 cm-es edényt fedővel vagy a nagyméretű
grillserpenyőt az isteni, grillezett finomságok
elkészítéséhez. A legjobb, ha most rögtön meg is
rendeli a következő telefonszámon: 06 96 961 186
(a helyi beszélgetés díjáért) vagy a következő
honlapon www.mediashop.hu
CZ: Objednejte ještě dnes: vhodnou poklici, 24 cm
hrnec včetně poklice nebo velkou grilovací pánev
pro skvělé grilované pochoutky: 255 790 598 (za
místní tarif) nebo na www.mediashop.cz

IT: Ordinate subito i coperchi coordinati, la pentola
da 24 cm con coperchio o la generosa padella
per la griglia per cucinare deliziose prelibatezze:
0800 400 66 50 (gratuito da Germania, Austria e
Svizzera) oppure sul sito www.mediashop.tv

SK: Objednajte si ešte dnes: vhodné pokrievky,
hrniec s priemerom 24 cm vrátane pokrievky
alebo veľkorysú grilovaciu panvicu na prípravu
lahodných grilovaných jedál: 02 20 990 883 (pri
miestnych sadzbách) alebo na www.mediashop.sk

NL: Bestel vandaag nog: de bijpassende deksel,
de pan van 24 cm met deksel of de royale grillpan
voor heerlijke, gegrilde gerechten: 0900 02 99
(vanuit Nederland, lokaal tarief) resp.
0900 422 33 (vanuit België, € 0,50 p/m)
of via www.telsell.com

RO: Comandați încă de astăzi: capacele
corespunzătoare, oala de 24 de cm inclusiv
capacul sau tigaia generoasă pentru grătar
destinată pentru delicatese minunate la grătar:
031 811 4041 (la tariful local) sau la adresa
www.mediashoptv.ro

Importeur:
CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv | DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline | ROW: +423 388 18 00
Stand: 04/2021 | M28940 | M28941

