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Olej a voda se nedají smíchat. Nebo dají?
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Exotická koření a těsta
Čerstvé je nejdůležitější.
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Dipy

Míchat, nebo nemíchat?
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Nebezpečně zdravé koktejly
Protřepat a smíchat.
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Zelené smoothie Triple Green
Tropické zelené smoothie
Aromatické zelené smoothie
Zelená bomba
Zelené smoothie s červenou řepou a zázvorem
Zelené smoothie s lesními plody
Zelené smoothie s mangem a pomerančem
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Zelené smoothie
Triple Green
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
2 oloupané banány nakrájené na kousky
1 salátová okurka nakrájená na kousky
50 g mladého špenátu
30 g listů kapusty kadeřavé bez stonku a natrhané na
kousky
2 zelená jablka bez jadřince a nakrájená na čtvrtky
½ oloupaného citronu bez semínek
2 očištěné řapíkaté celery nakrájené na kousky
600 ml chlazené kokosové vody
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
1 malý oloupaný banán nakrájený na kousky
½ salátové okurky nakrájené na kousky
20 g mladého špenátu
10 g listů kapusty kadeřavé bez stonku a natrhané na
kousky
1 malé zelené jablko bez jadřince a nakrájené na čtvrtky
¼ oloupaného citronu bez semínek
½ očištěné řapíkatého celeru nakrájeného na kousky
250 ml chlazené kokosové vody		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
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Aromatické zelené smoothie
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
1 oloupaná limetka bez semínek
5 oloupaných kiwi
2 salátové okurky nakrájené na kousky
6 kostek ledu
70 g listů kapusty kadeřavé bez stonku a natrhané na
kousky
2 hrušky bez jadřince nakrájené na čtvrtky
350 ml vychlazené kokosové vody
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce

Tropické zelené smoothie
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
400 g oloupaného ananasu nakrájeného na kousky
200 g nasekaného mraženého manga
90 g listů kapusty kadeřavé bez stonku a natrhané na
kousky
8 kostek ledu
60 g neloupaných mandlí
450 ml chlazené kokosové vody

½ oloupané limetka bez semínek
1 oloupané kiwi
½ salátové okurky nakrájené na kousky
20 g listů kapusty kadeřavé bez stonku a natrhané na
kousky
1 hruška bez jadřince nakrájená na čtvrtky
250 ml chlazené kokosové vody
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.

1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
150 g oloupaného ananasu nakrájeného na kousky
100 g nasekaného mraženého manga
30 g listů kapusty kadeřavé bez stonku a natrhané na
kousky
20 g neloupaných mandlí
300 ml chlazené kokosové vody
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
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Zelená bomba
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
1 oloupaný a rozpůlený pomeranč bez semínek
1 zelené jablko bez jadřince a nakrájené na čtvrtky
1 salátová okurka nakrájená na kousky
200 g zelených hroznů bez pecek
7 kostek ledu
60 g mladého špenátu
450 ml chlazené kokosové vody
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
½ oloupaného a rozpůleného pomeranče bez semínek
1 zelené jablko bez jadřince a nakrájené na čtvrtky
½ salátové okurky nakrájené na kousky
100 g zelených hroznů bez pecek
20 g mladého špenátu
220 ml chlazené kokosové vody		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.

Zelené smoothie s červenou
řepou a zázvorem
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
2 středně velké červené řepy, oloupané a nakrájené asi na
2cm kousky
180 g červených nebo zelených hroznů bez pecek
50 g mladého špenátu
2cm kousek zázvoru, oloupaný a nasekaný
½ oloupaného citronu bez semínek
1 oloupaný pomeranč bez semínek
16 čerstvých lístků máty
10 kostek ledu
400 ml vychlazeného bio jablečného džusu
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
1 malá červená řepa, oloupaná a nakrájená asi na 2cm
kousky
90 g červených nebo zelených hroznů bez pecek
30 g mladého špenátu
½cm kousek zázvoru, oloupaný a nasekaný
¼ oloupaného citronu bez semínek
¼ oloupaného pomeranče bez semínek
8 čerstvých lístků máty
250 ml vychlazeného bio jablečného džusu
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
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Zelené smoothie
s lesními plody

Zelené smoothie s mangem
a pomerančem

Příprava 5 minut

Příprava 5 minut

1,5 l / 4 porce

1,5 l / 4 porce

550 ml chlazeného džusu z granátového jablka
120 g mladého špenátu
2 oloupané a rozpůlené banány
300 g mražené směsi lesních plodů
260 g bílého jogurtu

3 oloupané pomeranče bez semínek
5 rozkrojených listů hlávkové kapusty
1 oloupané avokádo bez pecky
150 g nasekaného mraženého manga
650 ml chlazené kokosové vody

1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.

1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.

Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.

Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.

Příprava 5 minut

Příprava 5 minut

1 porce

1 porce

250 ml chlazeného džusu z granátového jablka
50 g mladého špenátu
1 oloupaný a rozpůlený banán
125 g mražené směsi lesních plodů
130 g bílého jogurtu		

1 oloupaný pomeranč bez semínek
2 rozkrojené listy hlávkové kapusty
½ oloupaného avokáda bez pecky
100 g nasekaného mraženého manga
300 ml chlazené kokosové vody		

1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.

1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.

Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.

Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
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Krémová
smoothie
Smoothie s mangem, chia semínky a vanilkou
Smoothie s malinami, hruškou a vanilkou
Koktejl ze superpotravin
Smoothie z lesních plodů s mátou
Snídaňové smoothie
Krémový koktejl se sušenkami
Broskvové letní mámení
Snídaňové smoothie s červenou řepou, acai a lesními plody
Mango Melba
Snídaňové smoothie s lesním ovocem a mátou
Smoothie müsli
Snídaňové smoothie s kokosem a avokádem
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Smoothie s mangem,
chia semínky a vanilkou
Příprava 5 minut
1,5 l / 4 porce
400 g nasekaného mraženého manga
200 g vanilkového jogurtu se sníženým obsahem tuku
2 lžíce chia semínek
750 ml chlazeného mléka dle vlastního výběru
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Příprava 5 minut
1 porce
150 g nasekaného mraženého manga
150 g vanilkového jogurtu se sníženým obsahem tuku
1 lžíce chia semínek
300 ml chlazeného mléka dle vlastního výběru
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
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Koktejl ze superpotravin
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
85 g loupaných mandlí
400 g mražených borůvek
1 lžíce maca prášku
55 g čerstvé kokosové dužiny nakrájené na kousky
800 ml chlazené kokosové vody
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
25 g loupaných mandlí
200 g mražených borůvek
2 lžičky maca prášku
55 g čerstvé kokosové dužiny nakrájené na kousky
400 ml chlazené kokosové vody		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.

Smoothie s malinami,
hruškou a vanilkou

Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Tip: Maca prášek zakoupíte v obchodech se zdravou
výživou.

Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
300 g vanilkového jogurtu se sníženým obsahem tuku
2 hrušky bez jadřince a nakrájené na čtvrtky
2 oloupané a rozpůlené banány
200 g mražených malin
350 ml chlazeného polotučného mléka
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
100 g vanilkového jogurtu se sníženým obsahem tuku
½ hrušky bez jadřince a nakrájené na čtvrtky
½ oloupaného a na kousky nakrájeného banánu
120 g mražených malin
180 ml chlazeného polotučného mléka		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.

13

Snídaňové smoothie
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
60 g ovesných otrub
2 lžíce chia semínek
8 datlí bez pecek
2 oloupané a rozpůlené banány
800 ml chlazeného neslazeného mandlového mléka
200 g řeckého jogurtu
1 ½ lžíce medu nebo javorového sirupu (dle chuti)
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
2 lžíce ovesných otrub
1 lžíce chia semínek
4 datle bez pecek
1 oloupaný a rozpůlený banán
400 ml chlazeného neslazeného mandlového mléka
80 g řeckého jogurtu
2 lžičky medu nebo javorového sirupu (dle chuti)

Smoothie z lesních plodů
s mátou
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
400 g mražené směsi lesních plodů
800 ml mandlového mléka
200 g bílého jogurtu
2 lžíce agávového sirupu
16 lístků máty
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce
200 g mražené směsi lesních plodů
300 ml mandlového mléka
100 g bílého jogurtu
2 lžičky agávového sirupu
8 lístků máty		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
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1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.

Broskvové letní mámení
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
4 čerstvé a zralé broskve, bez pecky a nakrájené na
čtvrtiny
500 ml chlazeného mléka
200 g bílého jogurtu
2 lžíce medu
1 lžička mleté skořice
6 kostek ledu
1 ½ lžičky vanilkového extraktu
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Příprava 10 minut
1 porce

Krémový koktejl
se sušenkami
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce

1 čerstvá a zralá broskev, bez pecky a nakrájená na
čtvrtiny
250 ml chlazeného mléka
100 g bílého jogurtu
2 lžičky medu
¼ lžička mleté skořice
¼ lžičky vanilkového extraktu		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.

12 sušenek Oreo
300 ml chlazeného mléka
500 g vanilkové zmrzliny
1. Vložte 4 sušenky do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte funkci PULSE a ve 4 krátkých intervalech
rozmixujte sušenky, nebo až budou nahrubo
rozmixovány, pak přesypte do misky a uložte stranou.
2. Přidejte zbývající sušenky, mléko a zmrzlinu do nádoby
mixéru a nasaďte víko.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
Servírování: Nalijte smoothie do vychlazených sklenic
a posypte rozdrcenými sušenkami.
Příprava 10 minut
1 porce
4 sušenky Oreo
300 ml chlazeného mléka
140 g vanilkové zmrzliny		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
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Snídaňové smoothie
s červenou řepou, acai
a lesními plody
Příprava 10 minut
1,5 l / 4 porce
340 ml vychlazené kokosové vody
2 oloupané a rozpůlené banány
240 g mražených borůvek
240 g mražené dužiny plodů acai
2 malé červené řepy, oloupené a nakrájené na kousky
100 g bio müsli granola
1-2 lžíce sušené syrovátky nebo proteinového prášku
(dle chuti)
Na ozdobu:
čerstvé borůvky, kustovnice čínská a granola
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program FROZEN DESSERT na 30-35 sekund
nebo až bude směs jemná. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
2. Rozdělte hotové smoothie do 4 misek.
Ozdobte: čerstvými borůvkami, kustovnicí čínskou
a granolou.
Příprava 10 minut
1-2 porce
180 ml vychlazené kokosové vody
1 oloupaný a rozpůlený banán
100 g mražených borůvek
100 g mražené dužiny plodů acai
½ malé červené řepy, oloupené a nakrájené na kousky
40 g bio müsli granola
1 lžíce sušené syrovátky nebo proteinového prášku
(dle chuti)
Na ozdobu:
čerstvé borůvky, kustovnice čínská a granola
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
2. Nalijte smoothie do misky.
Ozdobte: čerstvými borůvkami, kustovnicí čínskou
a granolou.
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Mango Melba
Příprava 15 minut
1,5 l / 4 porce
350 g mraženého nakrájeného manga
260 g mražených malin
800 ml chlazeného sójového mléka
Na ozdobu:
tenké plátky hrušky, čerstvé maliny a bio granola
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program FROZEN DESSERT na 30-35 sekund
nebo až bude směs jemná. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
2. Rozdělte hotové smoothie do 4 misek.
Ozdobte: plátky hrušky, malinami a granolou.
Příprava 10 minut
1-2 porce
190 g mraženého nakrájeného manga
120 g mražených malin
350 ml chlazeného sójového mléka
Na ozdobu:
tenké plátky hrušky, čerstvé maliny a bio granola
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
2. Nalijte smoothie do misky.
Ozdobte: čerstvými borůvkami, kustovnicí čínskou
a granolou.

Snídaňové smoothie
s lesním ovocem a mátou
Příprava 5 minut
1,5 l / 4 porce
400 g mražené směsi lesního ovoce
2 mražené banány, oloupené a nakrájené na kousky
750 ml chlazeného kokosového mléka
15 lístků čerstvé máty
70 g neloupaných mandlí nebo kešu oříšků
1 lžíce vanilkového proteinového prášku (dle chuti)
Na ozdobu:
čerstvé lesní plody, plátky banánu, plátky mandlí a malé
lístky máty
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE na 30-35 sekund
nebo až bude směs jemná. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
2. Rozdělte hotové smoothie do 4 misek.
Ozdobte: lesními plody, plátky banánů, mandlemi
a mátou.
Příprava 10 minut
1-2 porce
150 g mražené směsi lesního ovoce
1 mražený banán, oloupený a nakrájený na kousky
350 ml chlazeného kokosového mléka
10 lístků čerstvé máty
35 g neloupaných mandlí nebo kešu oříšků
2 lžičky vanilkového proteinového prášku (dle chuti)
Na ozdobu:
čerstvé lesní plody, plátky banánu, plátky mandlí a malé
lístky máty		
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
2. Nalijte smoothie do misky.
Ozdobte: lesními plody, plátky banánů, mandlemi
a mátou.
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Smoothie müsli
Příprava 5 minut / 1-2 hodiny namáčení

Příprava 10 minut

1,5 l / 4 porce

1-2 porce

Müsli
110 g drcených ovesných vloček
220 ml sójového nebo mandlového mléka
80 g bílého jogurtu
60 g sušených meruněk, nakrájených na plátky

Müsli
40 g drcených ovesných vloček
110 ml sójového nebo mandlového mléka
40 g bílého jogurtu
35 g sušených meruněk, nakrájených na plátky

Smoothie
450 ml chlazeného mandlového nebo sójového mléka
1 jablko pink lady, bez jadřince a nakrájené na čtvrtiny
6 kostek ledu
40 g plátků mandlí nebo plátků kokosu
Kůra z 1 citronu, nastrouhaná najemno
60 ml javorového sirupu

Smoothie
200 ml chlazeného mandlového nebo sójového mléka
1 jablko pink lady, bez jadřince a nakrájené na čtvrtiny
4 kostky ledu
20 g plátků mandlí nebo plátků kokosu
Kůra z ½ citronu, nastrouhaná najemno
2 lžíce javorového sirupu

Na ozdobu:
Plátky jablek, rozinky, nasekané pistácie a opražené plátky
kokosu

Na ozdobu:
Plátky jablek, rozinky, nasekané pistácie a opražené plátky
kokosu		

1. MÜSLI: V misce smíchejte vločky, mléko, jogurt
a meruňky. Zakryjte a nechte v chladničce na
1–2 hodiny.

1. MÜSLI: V misce smíchejte vločky, mléko, jogurt
a meruňky. Zakryjte a nechte v chladničce na
1–2 hodiny.

2. Müsli a všechny suroviny na smoothie vložte do
nádoby mixéru a nasaďte víko.

2. Müsli a všechny suroviny na smoothie vložte do hrnku
a nasaďte nožovou jednotku.

Zvolte program GREEN SMOOTHIE na 30-35 sekund
nebo až bude směs jemná. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
3. Rozdělte hotové smoothie do 4 misek.

Zvolte program SMOOTHIE a nechte mixér dokončit
zvolený program.
3. Nalijte smoothie do misky.

Ozdobte: plátky jablek, rozinkami, nasekanými pistáciemi
a opraženými plátky kokosu.
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Ozdobte: plátky jablek, rozinkami, nasekanými pistáciemi
a opraženými plátky kokosu.

Snídaňové smoothie
s kokosem a avokádem
Příprava 15 minut

Příprava 10 minut

1,5 l / 4 porce

1-2 porce

2 avokáda
80 g mladého špenátu
4 zelená jablka, bez jadřinců a nakrájená na kousky
200 ml chlazené kokosové vody
220 g kokosového jogurtu
40 g sušeného kokosu
6 kostek ledu
Najemno nastrouhaná kůra a šťáva z 1 limetky
1 lžička vanilkového extraktu
½ lžičky mleté skořice
¼ lžičky najemno nastrouhaného muškátového oříšku

½ avokáda
30 g mladého špenátu
1 zelené jablko, bez jadřince a nakrájené na kousky
100 ml chlazené kokosové vody
100 g kokosového jogurtu
20 g sušeného kokosu
3 kostek ledu
Najemno nastrouhaná kůra a šťáva z ½ limetky
½ lžičky vanilkového extraktu
¼ lžičky mleté skořice
¼ lžičky najemno nastrouhaného muškátového oříšku

Na ozdobu:
Plátky zeleného jablka, kůra a šťáva z limetky, kokosový
jogurt, opražené a nasekané pekanové ořechy, plátky
kokosu a mletá skořice

Na ozdobu:
Plátky zeleného jablka, kůra a šťáva z limetky, kokosový
jogurt, opražené a nasekané pekanové ořechy, plátky
kokosu a mletá skořice		

1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.

1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.

Zvolte program GREEN SMOOTHIE na 30-35 sekund
nebo až bude směs jemná. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
2. Rozdělte hotové smoothie do 4 misek.

Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
2. Nalijte smoothie do misky.

Ozdobte: jogurtem, plátky jablek (pokapané šťávou
z limetky), pekanovými ořechy, kokosem a skořicí.
Tip: Zakapejte plátky jablek šťávou z limetky a posypte
kůrou. Jablka tak nezhnědnou.

Ozdobte: jogurtem, plátky jablek (pokapané šťávou
z limetky), pekanovými ořechy, kokosem a skořicí.
Tip: Zakapejte plátky jablek šťávou z limetky a posypte
kůrou. Jablka tak nezhnědnou.
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Horké
polévky
Hrášková polévka s mátou
Tom Kha Gai
Polévka z pečených rajčat a papriky s omáčkou salsa verde
Salsa verde
Thajská kořeněná polévka z máslové dýně
Rychlá polévka s tortillou
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Hrášková polévka s mátou
Příprava 10 minut
1,2 l / 4 porce
450 g mraženého zeleného hrášku
2 jarní cibulky nasekané nahrubo
500 ml zeleninového vývaru o pokojové teplotě
35 g čerstvých lístků máty + navíc na ozdobu
200 ml smetany (min. 18 % tuku)
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
Na ozdobu:
Neslazený řecký jogurt na ozdobu nebo zakysaná smetana
1. Nasypte hrášek do velké teplovzdorné mísy. Zalijte
vařící vodou. Nechejte jej stát 5 minut, nebo dokud
neroztaje, a potom vodu slijte.
2. Vložte hrášek, jarní cibulku a vývar do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte program SOUP a nechte mixér dokončit zvolený
program.
3. Přidejte lístky máty a nasaďte víko.
Zvolte rychlost PUREE na 30 sekund, nebo dokud se
suroviny nerozmixují podle vašich představ, okořeňte solí
a pepřem.
Servírování: rozdělte polévku do polévkových misek,
ozdobte jogurtem nebo zakysanou smetanou a lístky máty.
Tip: V našich receptech na polévky jsme použili trvanlivé
vývary.
Používáte-li čerstvý vývar, nechte přejít varem po dobu
1–2 minut a poté jej nechte vychladnout na pokojovou
teplotu.
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Tom Kha Gai
Příprava 10 minut
1,2 l / 4 porce
500 ml kuřecího vývaru o pokojové teplotě
400ml kokosového mléka
1 stonek citronové trávy, pouze světlá část nakrájená na
kousky
2 ½cm kousek galangalu (kořen podobný zázvoru),
oloupaný a nakrájený na tenké plátky
4 lístky limetky
5 očištěných kořenů koriandru
2 dlouhé červené chilli papričky bez semínek, plus 1 navíc
nakrájená na tenké plátky na ozdobu
1 lžíce jemně mletého palmového cukru
1 lžíce limetkové šťávy
1 lžíce rybí omáčky

Servírování: Rozdělte kousky kuřete do servírovacích
misek a přelijte polévkou. Posypte šalotkami, lístky
koriandru a zbylou chilli papričkou.
Tip: V našich receptech na polévky jsme použili trvanlivé
vývary.
Používáte-li čerstvý vývar, nechte přejít varem po dobu
1–2 minut a poté jej nechte vychladnout na pokojovou
teplotu.

Na podávání:
2 vařená a nakrájená kuřecí prsa bez kůže
Červená šalotka nakrájená na tenké plátky
Nasekané lístky koriandru
Limetka nakrájená na klínky
1. Vložte vývar, kokosové mléko, citronovou trávu,
galangal, lístky limetky, kořeny koriandru a chilli
papričky do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte program SOUP a nechte mixér dokončit zvolený
program.
2. Přidejte palmový cukr, limetkovou šťávu, rybí omáčku
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost BLEND na 30 sekund, nebo dokud se
suroviny nerozmixují podle vašich představ.
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Polévka z pečených rajčat
a papriky s omáčkou salsa
verde
Příprava 10 minut / Vaření 55 minut
Na 1,2 l / 4 porce
6 velkých oválných rajčat podélně rozpůlených
2 červené papriky bez semínek a nakrájená na čtvrtiny
1 červená cibule nakrájená na klínky
3 oloupané stroužky česneku
2 lžíce olivového oleje
500 ml zeleninového vývaru o pokojové teplotě
2 lžičky rajčatového protlaku
20 g čerstvých lístků bazalky a extra lístky na ozdobu
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
Salsa verde na podávání
1. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 200 °C (180 °C
s horkovzduchem / plynovou troubu na 6). Na velký
plech rozložte pečicí papír.
2. Rozložte rajčata, papriku, cibuli a česnek na
plech. Pokapejte olivovým olejem a dochuťte solí
a pepřem. Lehce zatřeste, abyste olejem a kořením
obalili zeleninu. Pečte 40–45 minut nebo dozlatova
a do změknutí. Vyjměte z trouby a nechte 5 minut
vychladnout.
3. Pomocí naběračky vložte pečenou zeleninu do nádoby
mixéru. Přidejte vývar a rajčatový protlak a zavřete
víko.
Zvolte program SOUP a nechte mixér dokončit zvolený
program.
4. Přidejte bazalku, okořeňte solí a pepřem a zavřete víko.
Zvolte rychlost PUREE na 30 sekund.
Servírování: Rozdělte polévku do polévkových misek,
pokapejte omáčkou salsa verde a ozdobte lístky bazalky.
Tip: V našich receptech na polévky jsme použili trvanlivé
vývary.
Používáte-li čerstvý vývar, nechte přejít varem po dobu
1–2 minut a poté jej nechte vychladnout na pokojovou
teplotu.
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Salsa verde
Příprava 10 minut
400 ml
7 okapaných ančoviček
80 g čerstvých lístků plocholisté petržele
2 lžíce okapaných kapar
2 lžíce čerstvé citronové šťávy
100 ml olivového oleje
1. Vložte ančovičky, petržel, kapary, citronovou šťávu
a olej do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MIX na 35–40 sekund, nebo dokud se
suroviny nerozmixují podle vašich představ.
Skladování: přemístěte do čisté vzduchotěsné nádoby.
Skladujte v chladničce až 3 dny.
Tip: Podávejte jako ozdobu polévek nebo ke grilovanému
nebo smaženému masu, ke kuřecímu masu, k mořským
plodům nebo k pečené zelenině. Smíchejte omáčku salsa
verde s citronovou šťávou nebo majonézou a získáte
dresink na bramborový salát.
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Thajská kořeněná
polévka z máslové dýně
Příprava 10 minut / Vaření 35 minut
1,2 l / 4 porce
1 lžíce bio kokosového oleje
4 lžíce thajské červené kari pasty (viz strana 66)
650 g máslové dýně bez semínek, oloupané a nakrájené na
4cm kousky
700 ml kuřecího vývaru
270 ml kokosového mléka
2 lžíce rybí omáčky, dle chuti i více
Na podávání:
Lístky limetky nasekané najemno, sušené drcené chilli
papričky a sekané pražené kešu oříšky

1. Ve velké pánvi rozehřejte kokosový olej na mírném
ohni. Přidejte kari pastu a za stálého míchání opékejte
2–3 minuty, nebo dokud směs nezačne vonět.
2. Přidejte dýni a vývar. Zvyšte teplotu a přiveďte směs
k varu. Snižte teplotu a duste 20 minut, nebo dokud
dýně nezměkne. Nechte vychladnout na pokojovou
teplotu.
3. Odlijte ½ hrnku kokosového mléka a odložte jej
stranou.
4. Přidejte zbývající kokosové mléko do dýňové směsi.
Přeneste třetinu směsi na dýňovou polévku do nádoby
mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost PUREE na 2-3 minuty, nebo dokud nebude
směs horká.
Servírování: Rozdělte polévku do polévkových misek.
Pokapejte kokosovým mlékem, které jste si dali stranou.
Ozdobte lístky limetky, sušeným chilli a kešu oříšky.
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Rychlá polévka
s tortillou
Příprava 10 minut / Vaření 15 minut
1,2 l / 4 porce
1 rozpůlená cibule
2 oloupané stroužky česneku
60 ml rostlinného oleje
2 lžičky mexického chilli prášku
½ lžičky mletého kmínu
2 lžíce rajčatového protlaku
400g konzerva nasekaných rajčat
500 ml zeleninového vývaru o pokojové teplotě
2 stonky řapíkatého celeru, nakrájené na kousky
1 lžička sušeného oregana
420g konzerva červených fazolí, opláchnutých
a okapaných
3 kukuřičné tortilly o průměru 10 cm, nakrájené na 1 cm
široké proužky
1 nakrájené avokádo
1–2 kukuřičné klasy s odstraněnou slupkou a vyloupanými
zrny
25 g čerstvých lístků koriandru
2 lžíce čerstvé limetkové šťávy
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
1. Vložte cibuli a česnek do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost CHOP na 10 sekund, nebo dokud nebudou
nasekány nahrubo.

2. Ve velké pánvi rozehřejte 1 lžíci oleje. Přidejte
cibulovou směs, mexický chilli prášek a kmín. Vařte za
stálého míchání po dobu 3 minut, nebo dokud cibule
nezměkne. Přidejte rajčatový protlak a za stálého
míchání vařte ještě 1 minutu. Přeneste do nádoby
mixéru.
3. Přidejte rajčata, vývar, řapíkatý celer a oregano do
nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte program SOUP a nechte mixér dokončit zvolený
program.
4. Dejte si stranou 100 g okapaných červených fazolí.
Zbývající fazole vložte do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost PUREE na 2 minuty, okořeňte solí
a pepřem.
5. Mezitím ve velké pánvi rozehřejte zbylý olej. Přidejte
polovinu tortill. Opékejte za stálého otáčení 2 minuty,
nebo dokud nebudou zlaté a křupavé. Přeneste na
talíř pokrytý papírovou utěrkou. Opakujte proces se
zbývajícími kousky tortill, mezi dávkami pánev opět
zahřejte.
6. Smíchejte fazole, které jste dali stranou, avokádo,
kukuřičná zrna, koriandr a limetkovou šťávu v míse.
Okořeňte solí a pepřem.
Servírování: Rozdělte polévku do polévkových misek, navrch
dejte avokádovou směs a proužky tortill.
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Zázračné
mletí
Bezlepková moučná směs
Bezlepkové těsto na pizzu
Bezlepkové těsto na těstoviny
Celozrnný chleba
Čokoládové cookies
LSA – směs mletých semínek a ořechů
Sušenky s ovesnými vločkami, dýňovými semínky a LSA směsí
Kukuřičný chleba s podmáslím
Jablkový koláč s pohankou a quinoa
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Bezlepková moučná směs
Příprava 10 minut
1 kg
360 g bílé rýže, středně velká zrna
200 g hnědé rýže
160 g sušeného odstředěného mléka
210 g bezlepkové 100% kukuřičné mouky
170 g bio mouky z tapioky
40 g bio bramborové mouky
20 g xantanové gumy

1. Nasypte bílou a hnědou rýži do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MILL na 1 ½–2 minuty, nebo dokud
nebude rýže rozemleta na jemnou mouku. Přesypte mouku
z nádoby do velké mísy.
2. Nasypte zbývající suroviny do rýžové mouky.
Pomocí metličky zamíchejte, až bude rovnoměrně
promíchaná.
Skladování: přemístěte do čisté vzduchotěsné nádoby.
V chladničce můžete skladovat až 2 měsíce.
Tip: Můžete používat jako náhradu za hladkou mouku
v různých receptech.
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Bezlepkové těsto na pizzu
Příprava 10 minut + 45 minut kynutí / Vaření 20 minut
1 x 26cm pizza
350 g bezlepkové mouky
1 lžíce sušeného droždí
1 lžička cukru
¾ lžičky soli
160 ml teplé vody
60 ml olivového oleje extra virgin + trocha na zakapání
1. Vložte mouku, droždí, cukr a sůl do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost STIR na 10 sekund, nebo dokud se suroviny
nespojí. Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste
suroviny lépe zpracovali.
2. Nalijte vodu a olej do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost STIR na 30-45 sekund.
3. Setřete směs ze stěn a z rohů nádoby směrem
doprostřed a nasaďte víko. Opakujte celý proces,
dokud se z těsta nevytvoří měkká koule.
Zvolte program PULSE a 5krát v krátkých intervalech
zpracujte, abyste uvolnili těsto z čepelí.
4. Mírně posypte pracovní plochu bezlepkovou moukou.
Opatrně přesuňte těsto na pracovní plochu. Zpracujte
v ruce asi 30 sekund, nebo dokud nebude těsto hladké.
Přesuňte do mísy. Lehce pokapejte olivovým olejem.
Těsto několikrát otočte, aby se pokrylo olejem. Zakryjte
potravinovou fólií a utěrkou. Nechte na teplém místě
vykynout asi 45 minut, nebo dokud se velikost těsta
nezdvojnásobí.

5. Tip na přípravu pizzy: Horkovzdušnou troubu
předehřejte na 220 °C (200 °C s horkovzduchem /
plynovou troubu na 7). Mírně posypte pracovní plochu
bezlepkovou moukou. Vyválejte těsto do tvaru kruhu
o průměru přibližně 26 cm. Uložte těsto na vymaštěný
plech na pizzu. Zarolujte okraje, aby se vytvořila kůrka.
Potřete okraje trochou oleje. Pečte 5–7 minut, nebo
dokud těsto mírně nezezlátne.
6. Natřete na těsto omáčku na pizzu, rozložte své
oblíbené suroviny a posypte sýrem. Pečte dalších
7–8 minut, nebo dokud není spodní část křupavá
a opečená a sýr se nerozpustil.
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Bezlepkové těsto na těstoviny
Příprava 20 minut / Vaření 10 minut
2 porce
125 g hnědé rýže
125 g sušené cizrny
130 g mouky z tapioky
1 ½ lžičky xantanové gumy
2 vejce
1 lžíce olivového oleje
Špetka soli
1–2 lžíce vody
1. Vložte rýži a cizrnu do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MILL na 30 sekund až 1 minutu, nebo
dokud nebudou suroviny rozemlety na jemnou mouku.
Uložte si stranou ¼ hrnku rýžové mouky na posypání.
2. Do mísy nasypte mouku. Přidejte tapiokovou mouku
a xantanovou gumu a dobře promíchejte. Uprostřed
udělejte malý důlek. Do důlku rozbijte vejce.
Přidejte olej a špetku soli. Míchejte směs od středu,
pomalu přidávejte mouku ze stěn, až se ze surovin
vytvoří hladké těsto. Pokud se těsto nedaří a je příliš
suché, přidejte 1–2 lžíce vody. Zpracujte těsto v ruce,
dokud nevytvoříte hladkou kouli. Přestaňte, až se těsto
přestane lepit.

32

3. Mírně posypte pracovní plochu trochou mouky, co
jste si dali stranou do hrnku. Vyválejte těsto na placku
silnou 2 mm.
Nakrájejtena tenké proužky. Posypte čistou suchou
utěrku trochou mouky, co jste si dali stranou do hrnku.
Rozložte těstoviny na utěrku a nechte v klidu 5–10
minut lehce zaschnout.
4. Vařte postupně ve velkém kastrolu s vroucí osolenou
vodou po dobu 5–7 minut, nebo dokud nebudou „al
dente“.
Servírování: Podávejte se svým oblíbeným pestem nebo
omáčkou na těstoviny.

Celozrnný chleba
Příprava 10 min. + 1 hod. kynutí / Pečení 40 min.
1 bochník
560 g celých pšeničných zrn
2 ½ lžičky sušeného droždí
40 g změklého másla
310 ml teplé vody
2 lžičky soli
2 lžičky medu
1. Nasypte pšeničná zrna do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost MILL na 1–1 ½ minuty, nebo dokud
nebudou zrna rozemleta na mouku.
2. Pomocí elektrického mixéru s hnětacím hákem
smíchejte 3 šálky celozrnné mouky, droždí, máslo,
vodu, sůl a med. Míchejte na střední rychlost asi
4 minuty. Přidejte celozrnnou mouku (až ¾ šálku)
podle potřeby, dokud se nezačne těsto odlepovat od
stěn misky. Pokračujte v hnětení elektrickým mixérem
dál asi 5 minuty.
3. Přeneste těsto do zlehka vymazané mísy. Volně
zakryjte potravinovou fólií. Nechte na teplém místě asi
20 minut vykynout, nebo dokud těsto nezdvojnásobí
svou velikost.
4. Lehce vymažte formu na chleba o rozměrech 21 cm x
11 cm x 6,5 cm. Troubu předehřejte na 200 °C (180 °C
s horkovzduchem) / plynovou troubu na 6.
5. Zpracujte těsto v ruce a vytvarujte jej do připravené
formy. Zakryjte potravinovou fólií, kterou jste mírně
potřeli olejem. Nechte na teplém místě 30–40 minut
vykynout, nebo dokud dobře nevykyne.
6. Pečte 30–40 minut, nebo dokud nebude upečený
a nezezlátne. Vyklopte chleba z formy a nechte na
kovové mřížce vychladnout.
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Čokoládové cookies
Příprava 20 minut / Pečení 10-12 minut
20 kousků
200 g neslaného másla nakrájeného na kousky
100 g krupicového cukru
170 g hnědého cukru
Špetka soli
1 lžička vanilkového extraktu
1 celé vejce
1 žloutek
270 g hladké mouky
½ lžičky jedlé sody
200 g čokoládových pecek (mléčné, tmavé nebo bílé, dle
chuti)
1. Předehřejte troubu na 180 °C (170 °C
s horkovzduchem) / plynovou troubu na 6. Vyložte dva
plechy pečícím papírem.
2. V kastrolu rozpusťte 150 g másla, až bude oříškové
tmavé. Občas zamíchejte.
3. Sejměte z plotýnky a nechte 2 minuty vychladnout, než
přidáte zbývající suroviny. Nechte zcela vychladnout.
4. Vložte cukr, sůl, vanilkový extrakt, vejce a vychladlé
oříškové máslo do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MIX na 40 sekund.
5. Přidejte mouku a jedlou sodu do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost STIR na 30 sekund. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
6. Setřete stěny nádoby a přidejte čokoládové pecky.
Zvolte rychlost STIR na 20 sekund. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali. Abyste
zabránili nadměrnému zpracování, stírejte pravidelně
stěny nádoby, abyste zpracovali i mouku, která na nich
mohla zůstat.
7. Pomocí dvou lžic tvořte z těsta malé kuličky a přeneste
je na plech. Okolo každé nechte asi 4 cm volného
prostoru.
8. Druhou stranu lžíce stlačte kuličku a vytvořte malou
placku. Pečte asi 10–12 minut do zlatova. V polovině
pečení plech otočte. Nechte na plechu vychladnout asi
5 minut a poté přeneste sušenky na kovový rošt, aby
zcela vychladly.
Pro odstranění zbytků těsta okolo čepelí zvolte program
automatického čištění.
Tip: Vložte neupečené placky na plechu na 20 minut do
chladničky před upečením. Budou tím mít pravidelnější
tvar.
Skladování: Syrové těsto uchovávejte v mrazáku po dobu
až 2 měsíců. Pokud pečete ze zmraženého těsta, přidejte
2-4 minuty k řádnému dopečení.
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LSA – směs mletých semínek
a ořechů
Příprava 5 minut
460 g
240 g lněných semínek
140 g slunečnicových semínek
85 g neloupaných mandlí
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost MILL na 15-20 sekund, nebo dokud
nebudou semínka a mandle nasekány najemno.
Skladování: Přemístěte do vzduchotěsné nádoby.
V chladničce můžete skladovat až 3 měsíce.
Nutriční informace: LSA směs je bohatá na základní
živiny, jako jsou proteiny, omega-3 mastné kyseliny,
vláknina, vitamíny E, D, B1, B2, B5, a minerální látky, jako
jsou vápník, zinek a hořčík.
Tip: Přidejte trochu směsi do smoothie, müsli nebo jiných
snídaňových cereálií, jogurtu, do těsta na mufiny, koláče
nebo sušenky.
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Sušenky s ovesnými
vločkami, dýňovými semínky
a LSA směsí
Příprava 20 minut / Pečení 20 minut
28 kousků
150 g dýňových semínek
150 g hladké mouky
3 lžičky mletého zázvoru
90 g celozrnných ovesných vloček
150 g cukru krupice
40 g sušeného kokosu
55 g LSA směsi
170 g nesoleného másla nakrájeného na kousky
4 lžíce zlatého javorového sirupu
1 ½ lžičky jedlé sody
1 lžíce vařící vody
1. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 180 °C (160 °C
s horkovzduchem) / plynovou troubu na 6. Do dvou
plechů vložte pečicí papír.
2. Nasypte dýňová semínka, mouku, zázvor, ovesné
vločky, cukr, kokos a LSA směs do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost STIR na 20 sekund, až se všechny suroviny
řádně spojí.
3. Vložte máslo a javorový sirup do nádoby vhodné
do mikrovlnné trouby. Zakryjte potravinovou fólií
vhodnou do mikrovlnné trouby. Nastavte mikrovlnnou
troubu na vysoký výkon (100 %) na 40 sekund, nebo
dokud se máslo nerozpustí.
4. V teplovzdorné míse smíchejte jedlou sodu a vařící
vodu. Zamíchejte do máslové směsi.
5. Nalijte máslovou směs do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost STIR na 30 sekund.
6. Abyste zabránili nadměrnému zpracování, stírejte
stěny nádoby stěrkou, abyste do těsta zapracovali
veškerou mouku.
7. Pomocí polévkové lžíce ukrajujte kousky těsta.
Pokládejte je na připravené plechy 3 cm od sebe. Dnem
lžíce mírně stiskněte těsto. Pečte asi 10-12 minut, nebo
až budou upečené dozlatova, přibližně uprostřed
pečení plechy otočte. Nechte sušenky na plechu
5 minut vychladnout. A pak je opatrně přeneste na
kovovou mřížku a nechte je zcela vychladnout.
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Kukuřičný chleba
s podmáslím
Příprava 5 minut / Pečení 30 minut
1 bochník
320 g zrn kukuřice
2 lžičky prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
500 ml podmáslí
100 g hladké mouky
1 lžička mořské soli
2 zlehka vyšlehaná vejce
60 g měkkého másla na potření
1. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 200 °C (180
°C s horkovzduchem). Vymažte a vyložte plech
o rozměrech 21 cm x 21 cm x 4 cm pečicím papírem.
2. Nasypte kukuřičná zrna do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost MILL na 1 ½–2 minuty, nebo dokud
nebudou zrna rozemleta na jemnou mouku.
3. Přidejte prášek do pečiva, jedlou sodu, podmáslí,
mouku, sůl a vejce do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost STIR na 30 sekund, setřete stěny a znovu
zvolte STIR na 15 sekund, nebo dokud se nevytvoří hladké
těsto. Přelijte do připravené formy.
4. Pečte 25–30 minut, nebo dokud chleba nezezlátne
a nepřestane se lepit na zapíchnutou špejli.
Servírování: Podávejte se změklým máslem, s vaší
oblíbenou polévkou nebo dušeným masem.

Jablkový koláč s pohankou
a quinoa
Příprava 20 minut / Pečení 45 minut
10 porcí
200 g syrové pohanky
150 g quinoa vloček
165 g cukru krupice
1 lžíce prášku do pečiva
¼ lžičky mleté skořice
2 mírně vyšlehané vejce
160 ml polotučného mléka
125 ml oleje z makadamiových ořechů
90 g jablečné omáčky
2 lžičky vanilkového extraktu
2 oloupaná zelená jablka bez jadřinců a nakrájená na
tenké plátky
2 lžíce meruňkového džemu, lehce zahřátého
1. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 170 °C (150 °C
s horkovzduchem) / plynovou troubu na 3. Kulatou
formu o průměru 20 cm vymažte a vyložte pečicím
papírem.
2. Vložte pohanku a quinoa vločky do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MILL na 30 sekund, nebo dokud nebudou
rozemlety najemno.
3. Přidejte cukr, prášek do pečiva a skořici do nádoby
mixéru.
Zvolte rychlost STIR na 10 sekund, nebo dokud se suroviny
nespojí.
4. Přidejte vejce, mléko, olej, jablečnou omáčku a vanilku
do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost STIR na 30 sekund. Použijte stěrku, abyste
setřeli suroviny ze stěn nádoby.
5. Těsto nalijte do formy. Na těsto naskládejte nakrájená
jablka. Pečte 45–55 minut nebo do okamžiku, kdy se
těsto přestane lepit na zapíchnutou špejli. Po vyjmutí
z trouby nechte 5 minut ve formě. Poté opatrně
vyklopte na kovovou mřížku. Potřete koláč džemem,
dokud je ještě horký. Nechte stranou vychladnout
a poté podávejte.
Podávejte: s plnotučným řeckým jogurtem.
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Sladká
pokušení
Jogurtové nanuky s broskvemi, mučenkou a malinami
Čokoládová zmrzlina s lískovými oříšky a banánem
Zmražený jogurt s banány, pekanovými ořechy a medem
Italská zmrzlina z červených pomerančů a cukrového melounu
Italská zmrzlina s kokosem, mangem a limetou
Sorbet z jahod, vodního melounu a máty
Citronový sorbet
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Jogurtové nanuky
s broskvemi, mučenkou
a malinami
Příprava 5 minut + 6 hodin mražení
10 kousků
700 g krémového vanilkového jogurtu
410g konzerva plátků broskví ve vlastní šťávě, okapaných
2 mučenky
150 g čerstvých nebo rozmražených malin
1 lžíce cukru krupice
1. Vložte 1 šálek (260 g) jogurtu, broskve a dužinu
z mučenek do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost PUREE na 8 sekund, nebo dokud
nedosáhnete jemné konzistence.
2. Rozdělte broskvovou směs do 10 x 125 ml formiček na
nanuky.
3. Vložte zbývající jogurt, maliny a cukr do nádoby
mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost PUREE na 5 sekund, nebo dokud
nedosáhnete jemné konzistence.
4. Na broskvovou směs opatrně nalijte malinovou směs.
5. Do každé formičky vložte dřívko. Dejte do mrazáku asi
na 6 hodin, nebo dokud neztuhnou.
Tip: Nanuky z formiček snadněji uvolníte,
když je na chvíli ponoříte do horké vody a opatrně
vytáhnete za dřívko.
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Čokoládová zmrzlina
s lískovými oříšky a banánem
Příprava 5 minut + 5 hodin mražení
6-8 porcí
16 kostek ledu
160 ml slazeného kondenzovaného mléka
250 g čokoládové pomazánky s lískovými oříšky
2 mražené banány nakrájené na kousky
1. Vložte kostky ledu do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte program ICE CRUSH na 30 sekund, nebo dokud
většina kostek nebude rozdrcena. Setřete stěny podle
potřeby.
2. Vložte zbývající suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program FROZEN DESSERT a nechte mixér
dokončit zvolený program. Spusťte program znovu, pokud
je to třeba, až se vytvoří jemná směs.
Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe
zpracovali.
Servírování: Nalijte směs do nádoby vhodné do mrazáku
a nechte zmrznout po dobu asi 5 hodin, nebo dokud
nebude směs tuhá.
Skladování: Přeneste do nádoby vhodné do mrazáku
a skladujte až 2 týdny.
Pro odstranění zbytků směsi okolo čepelí zvolte program
automatického čištění.

Zmražený jogurt s banány,
pekanovými ořechy a medem
Příprava 5 minut + 30 minut vychlazení
6-8 porcí
4 mražené banány nakrájené na plátky
2 lžíce medu
1 lžička vanilkového extraktu
140 g řeckého jogurtu
70 g pekanových ořechů
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program FROZEN DESSERT a nechte mixér
dokončit zvolený program, nebo dokud se nevytvoří jemná
směs. Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny
lépe zpracovali.
Servírování: Nalijte směs do nádoby vhodné do mrazáku
a nechte vychladit v mrazáku asi 30 minut před podávání.
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Italská zmrzlina s kokosem,
mangem a limetou
Příprava 10 minut
6-8 porcí
600 g mražených kousků manga
1 oloupaná a rozpůlená limetka bez semínek
150 ml vychlazeného kokosového mléka
150 g vychlazeného sladkého kondenzovaného mléka
20 g vychladlého opraženého sušeného kokosu (dle chuti)
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program FROZEN DESSERT a nechte mixér
dokončit zvolený program, nebo dokud se nevytvoří jemná
směs. Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny
lépe zpracovali.
Servírování: Okamžitě.
Skladování: Přeneste do nádoby vhodné do mrazáku
a skladujte až 2 týdny.

Italská zmrzlina z červených
pomerančů a cukrového
melounu
Příprava 15 minut + 8 hodin mražení
8-10 porcí
1 cukrový meloun, oloupaný, bez semínek a nakrájený na
kousky
200 ml čerstvé šťávy z červených pomerančů
(asi 3–4 kusy)
1 lžíce čerstvé citronové šťávy
110 g cukru krupice
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost PUREE na 20 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná a cukr se nerozpustí.
2. Nalijte do nádoby o rozměrech 21 cm x 21 cm vhodné
do mrazáku. Zakryjte fólií. Vložte do mrazáku asi na
8 hodin nebo i přes noc, dokud neztuhne.
3. Pomocí vidličky rozbijte směs červených pomerančů
na malé kousky.
Servírování: Okamžitě.
Skladování: Přeneste do nádoby vhodné do mrazáku
a skladujte až 2 týdny.
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Sorbet z jahod, vodního
melounu a máty
Příprava 10 minut
6-8 porcí
300 g mražených jahod
250 g dužiny vodního melounu bez semínek a nakrájené
na menší kousky
2 malé oloupané a rozpůlené limetky bez semínek
55 g cukru
10 kostek ledu
15 g čerstvých lístků máty
1. Před zpracováním vložte vodní meloun a limetky do
mrazáku na 30 minut.
2. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program FROZEN DESSERT a nechte mixér
dokončit program, nebo dokud se nevytvoří hladká směs.
Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe
zpracovali.
Servírování: Okamžitě.
Skladování: Přeneste do nádoby vhodné do mrazáku
a skladujte až 2 týdny.

Citronový sorbet
Příprava 5 minut
4 porce
4 oloupané a rozpůlené citrony bez semínek
1 lžička najemno nastrouhané citronové kůry
100 g cukru krupice
30 kostek ledu
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program FROZEN DESSERT a nechte mixér
dokončit zvolený program, až bude sorbet hotový. Podle
potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe
zpracovali.
Servírování: Okamžitě.
Skladování: Přeneste do nádoby vhodné do mrazáku
a skladujte až 2 týdny.
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Ořechová másla
a mléka
Máslo z mandlí, chia a lněných semínek
Máslo z pistácií a makadamových ořechů
Máslo z pekanových a para ořechů a javorového sirupu
Mandlové mléko
Mléko z kešu ořechů
Sójové mléko
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Máslo z mandlí, chia
a lněných semínek
Příprava 5 minut
500 g
450 g opečených mandlí
2 lžíce lněných semínek
1 lžíce chia semínek
2 lžíce makadamového nebo rýžového oleje
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Postupně zvyšujte rychlost až na PUREE na 45 sekund.
Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe
zpracovali.
2. Sejměte víko a setřete stěny nádoby.
Zvolte rychlost MILL na 30 sekund, nebo dokud nebude
směs zpracovaná do požadované konzistence.
Skladování: Přemístěte do čisté vzduchotěsné nádoby
nebo sklenice. Skladujte v chladničce až 1 měsíc.
Tip: Pokud je máslo příliš husté, přidejte trochu oleje.
Pro odstranění zbytků směsi okolo čepelí zvolte program
automatického čištění.
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Máslo z pistácií
a makadamových ořechů
Příprava 5 minut / Pečení 10 minut
350 g
215 g pistáciových ořechů
140 g nesolených makadamových ořechů
1 lžíce makadamového nebo rýžového oleje
Špetka soli
1. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 200 °C (180 °C
s horkovzduchem).
2. Vložte 80 g pistáciových ořechů do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost CHOP na 5 sekund, nebo dokud nebudou
ořechy nasekány nahrubo, a přesypte do mísy.
3. Nasypte zbývající jádra pistácií a makadamové
ořechy na velký plech. Pečte 5–6 minut, nebo dokud
nebudou lehce opečené. Nechte stranou asi 15 minut
vychladnout.
4. Vložte opečené ořechy, olej a sůl do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Postupně zvyšujte rychlost až na PUREE na 45 sekund.
Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe
zpracovali.
5. Sejměte víko a setřete stěny nádoby.
Zvolte rychlost MILL na 15 sekund, nebo dokud nebude
směs zpracovaná do požadované konzistence.
6. Sejměte víko, setřete stěny nádoby a přidejte nasekané
pistáciové ořechy.
Zvolte rychlost STIR na 20-30 sekund, nebo dokud nebude
směs řádně promíchána.
Skladování: Přemístěte do čisté vzduchotěsné nádoby
nebo sklenice. V chladničce můžete skladovat až 1 měsíc.

Máslo z pekanových
a para ořechů a javorového
sirupu
Příprava 10 minut / Pečení 10 minut
350 g
250 g pekanových ořechů
75 g para ořechů
80 ml čistého javorového sirupu
Špetka mleté skořice
Špetka soli
1. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 180 °C (160 °C
s horkovzduchem) / plynovou troubu na 4. Velký plech
vyložte pečicím papírem.
2. Nasypte pekanové a para ořechy do misky. Nalijte
na ně javorový sirup a promíchejte, dokud nebudou
ořechy rovnoměrně pokryté.
3. Nasypte ořechy na připravený plech. Pečte 8-10
minut, nebo dokud nebudou ořechy zlatavě hnědé,
uprostřed pečení ořechy promíchejte. Nechte stranou
10–15 minut vychladnout.
4. Vložte vychladlé ořechy a zbývající suroviny do
nádoby mixéru a nasaďte víko.
Postupně zvyšujte rychlost až na PUREE na 45 sekund.
Podle potřeby použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe
zpracovali.
5. Sejměte víko a setřete stěny nádoby.
Zvolte rychlost MILL na 15 sekund, nebo dokud nebude
směs zpracovaná do požadované konzistence.
Skladování: Přesuňte máslo do čisté vzduchotěsné
nádoby. Skladujte v chladničce až 1měsíc.
Tip: Pokud je máslo příliš husté, přidejte trochu oleje.

Tip: Chcete-li mít pistáciové máslo zelenější,
použijte loupané pistáciové ořechy. Zakoupíte je ve
specializovaných obchodech.
Pro odstranění zbytků směsi okolo čepelí zvolte program
automatického čištění.
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Mandlové mléko
Příprava 15 minut
1l
150 g neloupaných mandlí
1 l vychlazené filtrované vody
1. Vložte mandle a filtrovanou vodu do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MILL na 30 sekund, nebo dokud nebude
směs téměř jemná.
2. Vložte sáček na ořechové mléko (nebo vyložte síto
velkým kusem mušelínu) do velké čisté nádoby
a nalijte mandlovou směs do sáčku. Zavřete sáček
a zmáčkněte drť v sáčku, abyste z ní dostali co nejvíce
mléka. Vytáhněte sáček a drť vyhoďte.
Skladování: Přelijte do čisté vzduchotěsné nádoby.
V chladničce můžete skladovat až 3 dny.
Tip: Dochuťte si mandlové mléko agávovým sirupem
nebo medem. Speciální sáčky na ořechová mléka můžete
zakoupit v obchodech se zdravou výživou. Mušelín
zakoupíte v galanterii nebo obchodě s domácími
potřebami.
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Mléko z kešu ořechů

Sójové mléko

Příprava 15 minut + 8 hodin namáčení

Příp. 15 min. + 8 hod. namáčení / Vaření 15 min.

1l

700 ml

310 g nepražených kešu ořechů
1 l chlazené filtrované vody

160 g bio sušených sójových bobů
1 l chlazené filtrované vody

1. Nasypte kešu ořechy do velké skleněné nebo
keramické mísy. Zalijte studenou vodou a zakryjte
potravinovou fólií. Mísu dejte do chladničky na 8 hodin
nebo přes noc, aby se ořechy namočily.

1. Nasypte sójové boby do velké skleněné nebo
keramické mísy. Zalijte studenou vodou a zakryjte
potravinovou fólií. Mísu dejte do chladničky na 8–10
hodin nebo přes noc, aby se boby namočily.

2. Vodu slijte a ořechy opláchněte pod studenou vodou.
Vložte kešu ořechy a filtrovanou vodu do nádoby
mixéru a nasaďte víko.

2. Vodu slijte a boby propláchněte studenou vodou. Boby,
které změnily svou barvu, vyhoďte. Nasypte sójové
boby a filtrované vody do nádoby mixéru a nasaďte
víko.

Zvolte rychlost MILL na 30-40 sekund.
3. Vložte sáček na ořechové mléko (nebo vyložte
síto velkým kusem mušelínu) do velké čisté
nádoby a nalijte kešu směs do sáčku. Zavřete sáček
a zmáčkněte drť v sáčku, abyste z ní dostali co nejvíce
mléka. Vytáhněte sáček a drť vyhoďte.
Skladování: Přelijte do čisté vzduchotěsné nádoby.
V chladničce můžete skladovat až 3 měsíce.
Tip: Dochuťte si mléko z kešu ořechů agávovým sirupem
nebo medem. Chcete-li vyrobit smetanu z kešu ořechů,
přidejte pouze 500 ml chlazené filtrované vody. Sáček na
ořechové mléko můžete zakoupit v obchodech se zdravou
výživou. Mušelín zakoupíte v obchodech s látkami nebo
v domácích potřebách.

Zvolte rychlost MILL na 30-40 sekund.
3. Vložte sáček na ořechové mléko (nebo vyložte síto
velkým kusem mušelínu) do velké čisté nádoby.
Nalijte sójovou směs do sáčku. Zavřete sáček
a jemně zmáčkněte drť v sáčku, abyste z ní dostali co
nejvíce mléka. Drť vyhoďte. Opakujte se zbývajícími
namočenými sójovými boby a zbývající vodou.
4. Nalijte sójové mléko do středně velkého hrnce
a zahřívejte. Přiveďte k varu, poté snižte teplotu
a pomalu vařte 10–15 minut. Pravidelně odstraňujte
případnou pěnu z povrchu. Stáhněte z tepla. Nechejte
vychladnout a dejte do chladničky na 2 hodiny, nebo
dokud nebude dobře vychlazené.
Skladování: Přelijte do čisté vzduchotěsné nádoby
a skladujte v chladničce až 3 dny.
Tip: Dochuťte si sójové mléko agávovým sirupem nebo
medem. Sáček na ořechové mléko můžete zakoupit
v obchodech se zdravou výživou. Mušelín zakoupíte
v obchodech s látkami nebo v domácích potřebách.
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Lahodné
omáčky
Sladká omáčka z jahod a malin
Krémová majonéza
Domácí kořeněná grilovací omáčka
Neodolatelná čokoládová omáčka
Rychlá holandská omáčka
Dresink z podmáslí a sýru feta
Zálivka z cherry rajčat
Zálivka s pomerančem a dijonskou hořčicí
Zálivka s limetkou a wasabi
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Sladká omáčka
z jahod a malin

Krémová majonéza
Příprava 5 minut
400 ml

Příprava 5 minut
400 ml
250 g očištěných jahod
125 g malin
55 g cukru krupice
1. Vložte suroviny do nádoby mixéru a nasaďte víko nebo
do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Postupně zvyšujte rychlost až na PUREE na 20 sekund,
nebo dokud nebude směs jemná.

4 žloutky
2 lžičky dijonské hořčice
2 lžíce čerstvé citronové šťávy nebo bílého vinného octa
1 lžička soli
350 ml oleje z hroznových semínek nebo lehkého
olivového oleje
1. Vložte žloutky, hořčici, citronovou šťávu a sůl do
nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MIX na 10 sekund, nebo dokud se suroviny
nespojí.

Skladování: Přelijte do vzduchotěsné nádoby
a uchovávejte v chladničce asi 2 dny.

Zvolte rychlost MIX na 2–3 minuty. Zatímco je mixér
v provozu, odstraňte vnitřní víčko a postupně přidávejte
olej, až získáte hustou emulzi.

Tip: Tato omáčka je vynikající s jogurtem, zmrzlinou
nebo s vaším oblíbeným dezertem. Chcete-li dosáhnout
výraznější chuti, přidejte 1 polévkovou lžíci likéru
Cointreau nebo Triple sec.

Skladování: Přelijte do vzduchotěsné nádoby a skladujte
v chladničce až 1 týden.
Tip: Pro přípravu aioli: přidejte 2 stroužky česneku
a zvyšte množství citronové šťávy na 2 lžíce. Pro přípravu
limetkového aioli použijte limetkovou šťávu místo
citronové.

Domácí kořeněná grilovací omáčka
Příprava 10 minut / Vaření 1 hodina a 10 minut
1,25 l
1 cibule nakrájená na čtvrtky
3 stroužky česneku
1 dlouhá červená chilli paprička nebo habanero chilli
paprička, bez semínek
700 ml rajčatového pyré
½ šálku pálivé BBQ směsi (viz strana 63)
75 g hnědého cukru
80 ml jablečného octa
115 g melasy nebo sirupu
60 g medu
2 lžíce dijonské nebo kremžské hořčice
1 lžíce olivového oleje
Sůl a pepř na dochucení

1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost PUREE na 40-50 sekund, nebo dokud
nebudou suroviny nasekány najemno.
2. Zahřejte velký hrnec na mírném ohni. Přidejte
rozmixovanou omáčku a přiveďte k varu. Snižte teplotu
a za občasného míchání vařte asi 50–60 minut, nebo
dokud omáčka nezhoustne. Okořeňte solí a pepřem.
Odstavte a nechte vychladnout.
Skladování: Přelijte do vzduchotěsné nádoby a skladujte
v chladničce až 2 měsíce.
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Neodolatelná čokoládová
omáčka
Příprava 5 minut
625 ml
250 ml smetany ke šlehání (33 %)
125 ml vody
340 g hořké čokolády nasekané nahrubo
40 g moučkového cukru
2 lžíce lísko oříškového likéru (dle chuti)
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost CHOP na 10 sekund.
Zvolte rychlost MILL na 2 minuty, nebo dokud nebude
omáčka rozmixována do jemné konzistence. Podle potřeby
použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
Servírování: S vaším oblíbeným dezertem.

56

Rychlá holandská omáčka
Příprava 5 minut
300 ml
3 žloutky
1 ½ lžíce citronové šťávy nebo bílého vinného octa
1 lžíce horké vody
¾ lžičky mořské soli
250 g rozpuštěného nesoleného másla
1. Vložte žloutky, citronovou šťávu nebo ocet, vodu a sůl
do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MILL na 30 sekund, nebo dokud směs
nezbělá a nebude krémová.
Zvolte rychlost BLEND na 1-2 minuty. Zatímco je mixér
v provozu, odstraňte vnitřní víčko a postupně přidávejte
rozpuštěné máslo. Zpracovávejte asi 30 sekund, nebo
dokud omáčka nezhoustne.
Servírování: Se sázenými vejci, dušeným chřestem nebo
bramborovými plackami.
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Dresink z podmáslí
a sýru feta
Příprava 5 minut
250 ml
125 ml podmáslí
100 g sýru feta
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 malý stroužek česneku
½ lžičky najemno nastrouhané citronové kůry
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
1. Vložte podmáslí, sýr feta, olivový olej, citronovou šťávu
a česnek do nádoby mixéru a nasaďte víko nebo do
hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost BLEND na 20 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná.
2. Přidejte citronovou kůru, dochuťte solí a pepřem.
Zvolte rychlost STIR na 5 sekund, nebo dokud se suroviny
nespojí.
Servírování: Zálivka na oblíbený salát nebo jako dresink
na brambory.
Skladování: Přelijte do čisté vzduchotěsné nádoby
a uchovávejte v chladničce až 2 dny.

Zálivka z cherry rajčat
Příprava 5 minut
440 ml
250 g zralých cherry rajčat
125 ml olivového oleje
1-2 lžíce balsamica nebo bílého balsamico octa
1 malý stroužek česneku
15 g čerstvých lístků bazalky
1 lžíce nasekané čerstvé plocholisté petržele
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
1. Vložte rajčata, olej, ocet, česnek, bazalku a petržel do
nádoby mixéru a nasaďte víko nebo do hrnku a nasaďte
nožovou jednotku.
Zvolte rychlost BLEND na 8-10 sekund, nebo dokud se
suroviny nespojí, okořeňte solí a pepřem.
Servírování: Zálivka na váš oblíbený salát.
Skladování: Přelijte do čisté vzduchotěsné nádoby
a uchovávejte v chladničce až 1 den.
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Zálivka s pomerančem
a dijonskou hořčicí
Příprava 5 minut
450 ml
1 pomeranč, najemno nastrouhaná kůra a dužina
1 šalotka
1 stroužek česneku
2 ½ lžíce bílého vinného octa
2 lžíce dijonské hořčice
1 lžíce medu
150 ml olivového oleje
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko nebo do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost BLEND na 20-25 sekund, nebo dokud se
suroviny nespojí.
Servírování: S vaším oblíbeným salátem.
Skladování: Přelijte do vzduchotěsné nádoby
a uchovávejte v chladničce až 3 dny.

Zálivka s limetkou a wasabi
Příprava 5 minut
350 ml
2 limetky, najemno nastrouhaná kůra a dužina bez
semínek
2 lžíce rýžového octa
40 g wasabi pasty
160 ml oleje z rýžových otrub nebo oleje z hroznových
semínek
Mořská sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko nebo do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost BLEND na 20-30 sekund, nebo dokud se
suroviny nespojí. Dochuťte solí a pepřem.
Servírování: Podávejte s oblíbeným salátem nebo použijte
jako dresink na kuře, tuňáka nebo krevetový salát.
Skladování: Přelijte do čisté vzduchotěsné nádoby
a uchovávejte v chladničce až 3 dny.
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Exotická koření
a těsta
Marocká směs koření
Jamajská vepřová žebírka
Trhané vepřové v housce
Grilované kuře piri piri
Thajská červená kari pasta
Krevety na kari
Steak s bylinkovou omáčkou chimichurri
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Marocká směs koření
Příprava 10 minut
75 g
12 lusků kardamomu
4 lžíce celého kmínu
2 ½ lžíce semínek koriandru
2 rozpůlené kousky skořice
2 lžičky fenyklových semínek
½ lžičky celého černého pepře
½ lžičky celého nového koření
2 lžičky mleté papriky
1 ½ lžičky mleté kurkumy
1. Lehce rozdrťte lusky kardamomu v ruce, abyste
dostali ven semínka. Lusky vyhoďte a semínka si dejte
stranou.
2. Vložte semínka kardamomu, kmín, koriandr, skořici,
fenykl, pepř a nové koření do nádoby mixéru a nasaďte
víko, nebo do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost MILL na 20-30 sekund, nebo dokud nebude
koření namleto na jemný prášek. Přesypte do misky.
3. Přidejte papriku a kurkumu. Řádně promíchejte.
Přesypte do čisté a suché vzduchotěsné nádoby. Na
chladném místě můžete skladovat až 3 měsíce.
Tip: Směs koření je vhodná pro jehněčí, hovězí, drůbeží
maso nebo zeleninu, opečte je na pánvi, grilujte nebo
pečte. Přidávejte do dušeného masa se zeleninou a jiných
dušených pokrmů i polévek. Používejte přibližně 1 lžíci
směsi koření na 500 g masa, drůbeže nebo zeleniny.

Marocké jehněčí kotletky
Příprava 10 minut / Pečení 15 minut
4 porce
16 (asi 1 kg) jehněčích kotlet
2 ½ lžíce marocké směsi koření
Sůl a pepř na dochucení
1 lžíce olivového oleje
Citron nakrájený na klínky na ozdobu
1. Vložte jehněčí kotlety do misky. Posypte směsí koření
a dobře promíchejte. Okořeňte solí a pepřem.
2. Ve velké pánvi rozehřejte olej. Postupně v dávkách
opečte jehněčí kotlety, vždy 2 minuty na každé straně,
nebo podle vašich požadavků. Položte na teplovzdorný
talíř. Zakryjte fólií a nechejte odpočívat 5 minut.
Podávejte: ozdobené citronem.
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Jamajská vepřová žebírka
Příprava 20 minut + 4 hodiny marinování / Pečení 2 hodiny
4–6 porcí
2 kg vepřových žebírek amerického stylu
(zadní žebra ze selete)
KOŘENĚNÁ MARINÁDA
10 g sušeného rozmarýnu
6 kuliček nového koření
¼ celé skořice
1 lžíce sušeného česneku
1 lžíce kari
1 lžíce mořské soli
½ lžičky žlutých hořčičných semínek
½ lžičky hnědých hořčičných semínek
60 g habanero nebo scotch bonnet chilli papriček bez
semínek
10 g čerstvých lístků plocholisté petržele
2 jarní cibulky nasekané na větší kousky
2 lžičky čerstvého tymiánu
2 ½ lžíce jablečného octa
60 ml pomerančové šťávy

Zvolte rychlost PUREE na 15-20 sekund, nebo dokud
nebude směs jemná.
7. Nalijte směs do středně velkého kastrolu. Vařte směs
pomalu na mírném ohni za občasného míchání asi
1 hodinu, nebo dokud směs neztmavne a nezhoustne.
Odstavte a nechte vychladnout.
8. Vyjměte žebírka z trouby, potřete obě strany žebírek
částí omáčky Jerk. Položte žebra zpět na kovovou
mřížku, pečte dalších 10–15 minut, až budou žebra
opečená dozlatova. Podávejte se zbývající omáčkou
Jerk.
Tip: omáčku Jerk i kořeněnou marinádu můžete také
používat ke kuřecímu masu nebo mořským plodům.
Množství a doby pečení se však budou lišit.

JAMAJSKÁ OMÁČKA JERK
1 červená cibule, rozkrájená na čtvrtky
3 stroužky česneku
1 lžíce olivového oleje
60 ml jamajského nebo kubánského kořeněného tmavého
rumu
950 ml kečupu
2 ½ lžíce jablečného octa
55 g hnědého cukru
1. Příprava kořeněné marinády: Vložte rozmarýn, nové
koření, skořici, sušený česnek, sůl a hořčičná semínka
do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MILL na 10 sekund, nebo dokud nebude
koření rozemleté na jemný prášek.
2. Přidejte chilli papričky, petržel, jarní cibulku, tymián,
ocet a pomerančovou šťávu a nasaďte víko.
Zvolte rychlost PUREE na 30 sekund, nebo dokud se
suroviny nerozmixují. Dejte si stranou asi ¼ šálku. Zakryjte
a schovejte do chladničky.
3. Zbývající část kořeněné marinády natřete na
obě strany vepřových žebírek. Zabalte žebra do
potravinové fólie. Uložte je do chladničky a nechte je
marinovat 1–4 hodiny.
4. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 180 °C (160 °C
s horkovzduchem) / plynovou troubu na 4. Velký pekáč
vyložte alobalem. Na alobal položte kovovou mřížku
mírně potřenou olejem.
5. Položte žebra na kovovou mřížku. Opatrně nalijte
1–2 šálky vody na dno pekáče. Pečte nezakryté
30 minut, pak žebra zakryjte alobalem a pečte další 1 ½
hodiny, nebo dokud maso nezměkne. Podle potřeby
dolévejte vodu na dno pekáče.
6. Příprava jamajské omáčky Jerk: Vložte všechny
suroviny do nádoby mixéru a nasaďte víko.
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Trhané vepřové v housce
Příprava 15 min. + 4 hod. marinování / Vaření 8 hod.
10-12 porcí
2 kg vepřové plece nakrájené na 4 kusy
2 lžíce rostlinného oleje
Filtrovaná voda nebo kuřecí vývar se sníženým obsahem
soli, na vaření
250 ml domácí kořeněné marinády na grilování
(strana 55)
Majonéza, baby špenát, na tenké plátky nakrájené okurky
a nakládané papričky jalapeňos
Malé briošky nebo malé kousky na burgery, rozkrojené
a opečené
KOŘENĚNÁ MARINÁDA NA GRILOVÁNÍ (170 g)
4 lžíce sladké papriky
2 lžíce sušené mleté cibule
2 lžíce sušeného mletého česneku
1 lžička celého černého pepře
½ lžičky žlutých hořčičných semínek
½ lžičky hnědých hořčičných semínek
2 lžíce soli
½ lžičky kajenského pepře
55 g hnědého cukru
1. Příprava kořeněné marinády: Vložte papriku, sušenou
cibuli, sušený česnek, pepř, hořčičná semínka, sůl
a kajenský pepř do nádoby mixéru a nasaďte víko, nebo
do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost MILL na 5-10 sekund.
2. Přidejte hnědý cukr a nasaďte víko.
Zvolte rychlost BLEND na 10-15 sekund.
3. Odeberte 5 lžic směsi a uložte stranou. Přemístěte
zbývající koření do čisté a suché vzduchotěsné nádoby.
Na chladném a tmavém místě ji můžete skladovat až
3 měsíce.
4. Potřete zbývající kořeněnou směsí vepřové maso.
Zabalte potravinové fólie. Uložte do chladničky
a nechte marinovat 4 hodiny nebo přes noc.
5. Vytáhněte maso z chladničky a nechte 30 minut
odpočinout, se zahřálo na pokojovou teplotu.
6. Ve velké pánvi rozehřejte olej. Opékejte maso
3–4 minuty na každé straně, nebo až bude opečené.
Přesuňte maso do hrnce na pomalé vaření. Zalijte
takovým množstvím vody nebo vývaru, aby hladina
sahala do poloviny masa. Zakryjte a vařte 4–5 hodin na
nastavení HIGH nebo 8-10 hodin na nastavení LOW,
nebo až maso změkne.
7. Přesuňte maso do velké keramické nebo skleněné
mísy. Pomocí 2 vidliček roztrhejte maso na kousky.
Slijte vypečenou šťávu z hrnce na pomalé vaření a dejte
si stranou šálku. Tuto šťávu přidejte k masu, abyste
usnadnili trhání a navlhčili jej. Přidejte 3 šálku omáčky
na grilování; řádně promíchejte.
Servírování: Na spodní část housky namažte majonézu,
papričky jalapeňos, trhané vepřové maso, nakládané
okurky, baby špenát a trochu grilovací omáčky.
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Tip: Místo přípravy v hrnci na pomalé vaření v kroku
6 můžete maso připravit v tlakovém hrnci po dobu asi
45 minut.

Grilované kuře piri piri
Příprava 10 minut + 4 hodiny marinování / Grilování 25 minut
250 ml omáčky / 4 porce
1 celé kuře (asi 1,5 kg), nakrájené na 8 kousků
Olej ve spreji na potření
Grilované kukuřičné klasy na podávání
Citron nakrájený na klínky na ozdobu
OMÁČKA PIRI PIRI
4 dlouhé červené chilli papričky nahrubo nasekané
4 celé thajské chilli papričky
3 stroužky česneku
2 lžičky sladké papriky
2 lžičky uzené papriky
1 lžička sušeného oregana
1 lžičky soli
60 ml čerstvé citronové šťávy
180 ml olivového oleje
60 ml whisky
1. V kouscích kuřete udělejte hluboké příčné řezy. Vložte
maso do uzavíratelného sáčku. Uložte do chladničky.
2. Příprava omáčky piri piri: Vložte všechny suroviny
s výjimkou whisky do nádoby mixéru a nasaďte víko,
nebo do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost CHOP na 10 sekund. Setřete směs ze stěn
nádoby. Poté zvolte rychlost PUREE na 20-30 sekund, nebo
dokud nebude směs jemná.
3. Nalijte polovinu omáčky piri piri do velkého
uzavíratelného plastového sáčku a uložte do
chladničky
4. Do zbývající části omáčky přidejte whisky a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost STIR na 5 sekund.
5. Nalijte omáčku do uzavíratelného sáčku s kousky
kuřete. Zavřete sáček a zatřeste jím, aby se omáčka
rovnoměrně rozprostřela. Vložte do chladničky
a nechte marinovat 4 hodiny nebo i přes noc.
6. Předehřejte gril nebo grilovací pánev. Postříkejte
kousky kuřete olejem. Grilujte 20–25 minut, dokud
nebude maso opečené a propečené.
Servírování: Podávejte se zbývající omáčkou, kukuřičnými
klasy a citronem.
Tip: Pokud nemáte rádi tolik pálivé omáčky, odstraňte
z chilli papriček semínka před jejich zpracováním.
Pečené kuře Piri piri: Vložte marinované kousky kuřete
na kovovou mřížku mírně potřenou olejem, poté mřížku
položte na hluboký plech vyložený alobalem. Pečte při
teplotě 200 °C (150 °C s horkovzduchem) 35–40 minut,
nebo dokud nebude kuřecí maso propečené.
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Thajská červená kari pasta
Příprava 25 minut / Vaření 5 minut

Příp.10 min. + 1 hod. marinování / Gril. 5 min.

425 ml

Vaření 5 minut / 4 porce

22 sušených dlouhých červených chilli papriček bez
semínek
4cm kousek galangalu nebo zázvoru, oloupaný
a nakrájený na tenké plátky
2 očištěné stonky citronové trávy nahrubo nasekané
12–14 očištěných kořenů koriandru
1 lžička pečené krevetové pasty (belacan, dle chuti) (viz
tip)
10 čerstvých lístků limetky, bez stopky a nakrájených na
jemné proužky
80 ml oleje z rýžových otrub nebo rostlinného oleje
4 asijské nebo červené šalotky nahrubo nasekané
12 oloupaných stroužků česneku
2 lžičky soli
1. Vložte chilli papričky do teplovzdorné nádoby. Zalijte
vařící vodou a nechte namočené asi 15 minut, nebo
dokud papričky nezměknou.
2. Vložte namočené papričky a zbývající suroviny do
nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost MIX na 20 sekund. Podle potřeby použijte
pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali. Přibližně
v polovině setřete stěny nádoby.
Zvolte rychlost BLEND na 30-40 sekund, nebo dokud směs
nedosáhne požadované konzistence.
Pro odstranění zbytků směsi okolo čepelí zvolte program
automatického čištění.
Skladování: Nalijte do čisté sklenice. Na povrch nalijte
trochu oleje a takto můžete pastu skladovat v chladničce 1
týden, případně ji můžete zamrazit až na 1 měsíc.
Tip: Pečenou krevetovou pastu koupíte ve vašem
supermarketu, v části věnované asijské kuchyni.
Nemůžete-li sehnat pečenou krevetovou pastu, použijte
nepečenou, ale musíte ji nejprve opéct. Zabalte krevetovou
pastu do kousku alobalu. Pečte v předehřáté horké troubě
1–2 minuty na každé straně.
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Krevety na kari
125 ml kokosového mléka
80 g thajské červené kari pasty
4 lístky limetky
600 g (asi 20 ks) řádně oloupaných velkých syrových
královských krevet s neporušeným ocasem
20 bambusových nebo dřevěných špejlí
Čerstvé lístky koriandru a limetky ve tvaru klínku na
ozdobu
1. Vložte kokosové mléko, kari pastu a lístky limetky
do nádoby mixéru a nasaďte víko, nebo do hrnku
a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost PUREE na 10 sekund, nebo dokud se
suroviny nerozmixují podle vašich představ.
2. Nalijte směs s kokosovým mlékem do mísy a přidejte
krevety. Důkladně promíchejte, zakryjte a nechejte
1 hodinu marinovat v chladničce.
3. Mezitím na 30 minut namočte špejle do mísy se
studenou vodou a nechte okapat.
4. Předehřejte gril nebo grilovací pánev. Napíchejte
krevety na bambusové špejle. Postupně opékejte,
1–2 minuty na každé straně, až budou krevety
propečené.
Servírování: Podávejte na velkém talíři. Pokapejte šťávou
z limetky a ozdobte koriandrem.

Steak s bylinkovou omáčkou chimichurri
Příprava 10 minut / Vaření 15 minut

Příprava 10 minut

450 ml / 4 porce

245 ml / 2-3 porce

4x 200g steaky z roštěnce
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
OMÁČKA CHIMICHURRI
280 ml olivového oleje, plus něco navíc na potření
5 stroužků česneku
3 jarní cibulky nasekané na větší kousky
30 g čerstvých lístků plocholisté petržele
20 g čerstvých lístků koriandru
10 g čerstvých lístků oregána
¼ lžičky čerstvého tymiánu
1 čerstvé papričky jalapeňos bez semínek a nasekané
nahrubo
2 lžičky sušeného chilli
60 ml citronové šťávy
2 lžíce limetkové šťávy
1. Příprava omáčky chimichurri: Vložte všechny suroviny
do nádoby mixéru a nasaďte víko, nebo do hrnku
a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost CHOP na 15–20 sekund, nebo dokud se
suroviny nerozmixují do jemné směsi. V případě potřeby
setřete stěrkou stěny nádoby.
2. Přesuňte do mísy. Okořeňte solí a pepřem. Zakryjte
potravinovou fólií, skladujte v chladničce, dokud ji
nebudete potřebovat.

OMÁČKA CHIMICHURRI
140 ml olivového oleje, plus něco navíc na potření
3 stroužků česneku
2 jarní cibulky nasekané na větší kousky
15 g čerstvých lístků plocholisté petržele
10 g čerstvých lístků koriandru
5 g čerstvých lístků oregána
1 snítka čerstvého tymiánu
½ čerstvé papričky jalapeňos bez semínek a nasekané
nahrubo
1 lžička sušeného chilli
30 ml citronové šťávy
1 lžíce limetkové šťávy
3. Ve velké grilovací pánvi rozehřejte olej nebo
předehřejte gril na vysokou teplotu. Lehce potřete
steaky olejem. Okořeňte solí a pepřem. Opékejte maso
3 minuty na každé straně, až bude řádně opečené.
Položte maso na kovovou mřížku a tuto položte
na plech. Lehce zakryjte alobalem a nechejte stát
5–6 minut, aby se steak rozležel.
Servírování: Podávejte na velkém talíři s omáčkou
chimichurri.
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Dipy
Dukkah s pistáciovými a lískovými ořechy
Pesto s rukolou a mandlemi
Hummus z červené papriky
Kořeněný dip z kešu ořechů
Dip ze sýru feta s papričkami jalapeňos a avokádem
Kořeněný dip z mrkví a koriandru

69

Dukkah s pistáciovými a lískovými ořechy
Příprava 15 minut / Pečení 15 minut

Příprava 10 minut / Pečení 15 minut

210 g / 2 šálky

150 g / 1 šálek

100 g pistáciových ořechů
100 g lískových ořechů
45 g sezamových semínek
2 lžíce semínek koriandru
2 lžíce celého kmínu
½ lžičky celého černého pepře
1 lžička mořské soli

50 g pistáciových ořechů
50 g lískových ořechů
2 lžíce sezamových semínek
1 lžíce semínek koriandru
1 lžíce celého kmínu
¼ lžičky celého černého pepře
¼ lžička mořské soli

NA PODÁVÁNÍ
Plátky křupavého chleba a olivový olej

NA PODÁVÁNÍ
Plátky křupavého chleba a olivový olej

1. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 180 °C (160 °C
s horkovzduchem).

6. Vložte koření a sůl do nádoby mixéru a nasaďte víko.

2. Rozložte pistáciové a lískové ořechy po velkém plechu.
Pečte 5-8 minut, nebo dokud nebudou lehce opečené.
Přesypte oříšky na utěrku a pokuste se setřít co nejvíce
slupek. Přesuňte do mísy. Nechte vychladnout.
3. Nasypte ořechy do nádoby mixéru a nasaďte víko, nebo
do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost CHOP na 3-5 sekund, nebo dokud nebudou
ořechy nasekány najemno, poté přesypte nasekané ořechy
do mísy.
4. V pánvi rozehřejte olej. Přidejte sezamová semínka,
za stálého míchání opékejte 2 minuty, nebo až budou
opražená. Přidejte opražená semínka k rozemletým
ořechům.
5. Na pánev vložte semínka koriandru, kmín a pepř. Za
stálého míchání opékejte asi 4 minuty, nebo až bude
koření křehké a začne praskat. Nechte vychladnout.
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Zvolte rychlost MILL na 20-30 sekund, nebo dokud
nebude koření namleto na jemný prášek. Koření nasypte
k sezamovým semínkům a dobře promíchejte.
Servírování: V servírovacích miskách podávejte dukkah
zakapaný olivovým olejem extra virgin. Podávejte
s chlebem.
Skladování: Skladujte ve vzduchotěsné nádobě na
chladném a tmavém místě nebo v chladničce až 2 měsíce.

Pesto s rukolou a mandlemi
Příprava 10 minut
280 g / 1 šálek
75 g mladé rukoly
35 g najemno nastrouhaného parmezánu
45 g opražených loupaných mandlí
2 stroužky česneku
100 ml olivového oleje a trochu navíc na potření
2 lžičky čerstvé limetkové šťávy
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
NA PODÁVÁNÍ
Chleba, zeleninové krudité nebo nakrájený turecký chléb
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost CHOP na 20-30 sekund, nebo dokud
nebudou suroviny nasekány najemno do téměř jemné
konzistence. Podle potřeby setřete stěny nádoby pomocí
stěrky. Okořeňte dle chuti solí a pepřem.
Servírování: Vložte do servírovacích misek a podávejte
s chlebem, zeleninovými krudité nebo nakrájeným
tureckým chlebem.
Skladování: Skladujte ve vzduchotěsné nádobě. Na
povrch pesta nalijte trochu olivového oleje extra virgin
(pomáhá předcházet oxidaci nebo hnědnutí). Zakryjte
potravinovou fólií a uchovávejte v chladničce až 3 dny.
Tip: Pesto je rovněž vhodné k těstovinám. Chcete-li
připravit bazalkové pesto, zaměňte rukolu za čerstvé lístky
bazalky a mandle za pražené piniové oříšky.
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Hummus z červené papriky
Příprava 15 minut / Pečení 20 minut

Příprava 15 minut / Pečení 20 minut

900 g / 2 ½ šálku

450 g / 1 ¾ šálku

1 velká červená paprika
100 ml olivového oleje
2x 425g konzervy cizrny opláchnuté a okapané
3 stroužky česneku
Šťáva z 1 citronu
2 ½ lžíce tahini
1 lžička mletého kmínu
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení

1 červená paprika
1 lžíce olivového oleje
425g konzerva cizrny opláchnuté a okapané
1 stroužek česneku
Šťáva z ½ citronu
1 lžíce tahini
½ lžičky mletého kmínu
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení

NA PODÁVÁNÍ
Opražený celý kmín, pitta chleba

NA PODÁVÁNÍ
Opražený celý kmín, pitta chleba

1. Potřete papriku olejem. Grilujte na předem nahřáté
grilovací pánvi při vysoké teplotě 20 minut, až celá
zhnědne, pravidelně otáčejte.
2. Přemístěte do uzavíratelného plastového sáčku
a odložte na 10 minut, nebo dokud nezměkne a mírně
nevychladne. Odstraňte a vyhoďte slupku a semínka.
3. Vložte papriku a zbývající suroviny do nádoby mixéru
a nasaďte víko, nebo do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte rychlost CHOP na 15 sekund, nebo dokud nebude
směs namletá do jemné konzistence. Podle potřeby
použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
Okořeňte solí a pepřem.
Servírování: Přeneste hummus do servírovací misky,
posypte kmínem a podávejte s pitta chlebem.
Tip: Pokud je směs příliš hustá, přidejte trochu teplé vody.
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Kořeněný dip z kešu ořechů
Příprava 10 minut + 4 hodiny namáčení

Příprava 10 minut + 4 hodiny namáčení

675 g / 2 ½ šálku

350 g / 1 ½ šálku

300 g sušených pražených nesolených kešu ořechů
2 stroužky česneku
2 lžíce sezamových semínek
125 ml kokosového mléka
80 ml čerstvé citronové šťávy
1 ½ lžíce olivového oleje
½ lžičky kajenského pepře
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení

150 g sušených pražených nesolených kešu ořechů
1 stroužek česneku
1 lžíce sezamových semínek
100 ml kokosového mléka
60 ml čerstvé citronové šťávy
1 lžíce olivového oleje
¼ lžičky kajenského pepře
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení

NA PODÁVÁNÍ
Tortillové chipsy, okurka nebo mrkev nakrájené na dlouhé
proužky na podávání

NA PODÁVÁNÍ
Tortillové chipsy, okurka nebo mrkev nakrájené na dlouhé
proužky na podávání

1. Nasypte kešu ořechy do velké skleněné nebo
keramické mísy. Zalijte filtrovanou vodou. Zakryjte
potravinovou fólií. Vložte do chladničky na 4 hodiny
nebo přes noc, aby se ořechy namočily. (Čím déle
budete kešu ořechy namáčet, tím krémovější
konzistenci bude dip mít).

2. Slijte kešu ořechy a vložte do nádoby mixéru nebo do
hrnku. Přidejte zbývající suroviny a nasaďte víko nebo
nožovou jednotku.
Zvolte rychlost MIX na 15 sekund, nebo dokud nebude
směs rozmixována do jemné konzistence. Podle potřeby
použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
Okořeňte solí a pepřem.
Servírování: Přesuňte do servírovací misky, podávejte
s opečenými kousky pitta chleba a proužky okurky nebo
mrkve.
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Dip ze sýru feta s papričkami
jalapeňos a avokádem
Příprava 10 minut
625 g / 2 ½ šálku
1 malá červená cibule nakrájená na čtvrtiny
4 čerstvé chilli papričky jalapeňos bez semínek
a nasekané nahrubo
2 avokáda
340 g sýru feta
1 stroužek česneku
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
Nasekané čerstvé lístky koriandru na ozdobu
NA PODÁVÁNÍ
Tortilla nebo tortillové chipsy
1. Vložte cibuli a papričky jalapeňos do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte funkci CHOP na 8 sekund, nebo dokud nebudou
suroviny nasekány nahrubo.
2. Přidejte zbývající suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte rychlost CHOP na 15 sekund.
Zvolte rychlost MIX na 15 sekund, nebo dokud nebude
směs rozmixována do jemné konzistence. Podle potřeby
použijte pěchovadlo, abyste suroviny lépe zpracovali.
Okořeňte solí a pepřem.
Servírování: Přesuňte do servírovací misky. Ozdobte
koriandrem a podávejte s tortillou nebo tortillovými chipsy.
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Kořeněný dip z mrkví a koriandru
Příprava 15 minut + 1 hodina na vychladnutí

Příprava 15 minut + 1 hodina na vychladnutí

745 g / 2 ½ šálku

420 g / 1 ½ šálku

3 oloupané mrkve nakrájené na kousky
125 ml vody
75 g tahini
2 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 šalotka nakrájená na čtvrtiny
2 datle bez pecek
1,5cm oloupaný kousek čerstvého zázvoru, nakrájený na
tenké plátky
60 ml olivového oleje
1 ½ lžičky mletého kmínu
1 lžička koření garam masala
15 g čerstvě nasekaných lístků koriandru
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení

2 oloupané mrkve nakrájené na kousky
80 ml vody
3 lžíce tahini
1 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 malá šalotka nakrájená na čtvrtiny
1 datle bez pecek
0,5cm oloupaný kousek čerstvého zázvoru, nakrájený na
tenké plátky
1 lžíce olivového oleje
1 lžička mletého kmínu
½ lžičky koření garam masala
8 g čerstvě nasekaných lístků koriandru
Sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení

NA PODÁVÁNÍ
Grilovaný chléb chapati, krekry nebo okurka nakrájená na
dlouhé proužky na podávání

NA PODÁVÁNÍ
Grilovaný chléb chapati, krekry nebo okurka nakrájená na
dlouhé proužky na podávání

1. Vložte mrkve a vodu do nádoby mixéru a nasaďte víko.

1. Vložte mrkve a vodu do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.

Zvolte rychlost CHOP na 15 sekund.
Zvolte rychlost PUREE na dalších 15 sekund, nebo dokud
nebude mrkev nasekána na jemné pyré.
2. Přidejte tahini, citronovou šťávu, šalotku, datle, zázvor,
olej, kmín, koření garam masala.
Zvolte rychlost CHOP na 20 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná.
3. Přidejte koriandr a okořeňte solí a pepřem.
Zvolte rychlost CHOP na 5 sekund, nebo dokud se
suroviny nespojí.
4. Přesuňte do servírovací misky a zakryjte potravinovou
fólií. Před podávání nechejte vychladit v chladničce
alespoň 1 hodinu.
Servírování: Přeneste do servírovací misky s natrhaným
chlebem chapati, krekry nebo kousky okurky.

Zvolte rychlost CHOP na 15 sekund, nebo dokud nebude
mrkev nasekána na jemné pyré.
2. Přidejte tahini, citronovou šťávu, šalotku, datle, zázvor,
olej, kmín, koření garam masala.
Zvolte rychlost CHOP na 20 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná.
3. Přidejte koriandr a okořeňte solí a pepřem.
Zvolte rychlost CHOP na 5 sekund, nebo dokud se
suroviny nespojí.
4. Přesuňte do servírovací misky a zakryjte potravinovou
fólií. Před podávání nechejte vychladit v chladničce
alespoň 1 hodinu.
Servírování: Přeneste do servírovací misky s natrhaným
chlebem chapati, krekry nebo kousky okurky.
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Nebezpečně zdravé
koktejly
Koktejl s bourbonem a červeným pomerančem
Caprioska s jahodami a granátovým jablkem
Mai Tai s vodním melounem
Okurková margarita s jalapeňos
Koktejl z tichomořského ostrova
Broskvovo-limetková drť
Střik z vodky, citrusů a brusinek
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Koktejl s bourbonem a červeným pomerančem
Příprava 15 minut

Příprava 10 minut

1,5 l

700 ml

12 oloupaných a rozpůlených červených pomerančů bez
semínek
3 oloupané limetky bez semínek
300 ml bourbon whisky
80 ml agávového nebo cukrového sirupu
12-14 kapek Angostura
15 kostek ledu

5 oloupaných a rozpůlených červených pomerančů bez
semínek
1 oloupaná limetka bez semínek
100 ml bourbon whisky
2 lžíce agávového nebo cukrového sirupu
6-8 kapek Angostura
10 kostek ledu

1. Vložte červené pomeranče, limetku, bourbon, sirup
a Angostura do nádoby mixéru a nasaďte víko.

1. Vložte červené pomeranče, limetku, bourbon, sirup
a Angostura do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.

Zvolte rychlost BLEND na 30 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná.
2. Přidejte led a nasaďte víko.

Zvolte rychlost BLEND na 30 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná.
2. Přidejte led a nasaďte nožovou jednotku.

Zvolte rychlost STIR na 10–15 sekund, nebo dokud nebude
led rozdrcený.

Zvolte rychlost STIR na 10–15 sekund, nebo dokud nebude
led rozdrcený.

Podávání: Sceďte a podávejte ve vychlazených
skleničkách na martini.

Podávání: Sceďte a podávejte ve vychlazených
skleničkách na martini.
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Caprioska s jahodami
a granátovým jablkem
Příprava 10 minut
1,5 l
350 g očištěných jahod
8 g čerstvých lístků máty
80 g cukru
240 ml vodky
800 ml chlazeného džusu z granátového jablka
Kostky ledu na podávání
1. Vložte jahody, mátu a cukr do nádoby mixéru a nasaďte
víko, nebo do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.

Mai Tai s vodním melounem
Příprava 10 minut
1,5 l
850 g dužiny vodního melounu bez pecek
2 oloupané a rozpůlené pomeranče bez semínek
150 ml vychlazeného ananasového džusu
60 ml bílého rumu
60 ml likéru Triple sec
1 lžička grenadini
Kostky ledu nebo nasekaný led na podávání
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko, nebo do hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost PUREE na 15 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná.
Servírování: Nalijte do sklenic naplněných ledem
a ozdobte vodním melounem.
Příprava 10 minut
700 ml
400 g dužiny vodního melounu bez pecek
1 oloupaný a rozpůlený pomeranče bez semínek
80 ml vychlazeného ananasového džusu
25 ml bílého rumu
25 ml likéru Triple sec
½ lžičky grenadini
Kostky ledu nebo nasekaný led na podávání
1. Zpracujte suroviny podle popisu výše.
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Zvolte rychlost CHOP na 2-3 sekundy, nebo dokud
nebudou suroviny nasekány nahrubo a řádně smíchány.
2. Přidejte vodku a džus z granátového jablka.
Zvolte rychlost STIR na 4-5 sekund, nebo dokud se
suroviny nespojí.
Servírování: Nalijte do sklenic naplněných ledem.
Příprava 5 minut
700 ml
8 očištěných jahod
15 čerstvých lístků máty
50 g cukru
90 ml vodky
400 ml chlazeného džusu z granátového jablka
Kostky ledu na podávání
1. Zpracujte suroviny podle popisu výše.

Okurková margarita
s jalapeňos

Koktejl z tichomořského
ostrova

Příprava 10 minut

Příprava 10 minut

1,5 l

1,5 l

5 salátových okurek, nakrájených na menší kousky
1 čerstvá chilli paprička jalapeňos bez semínek
15 čerstvých lístků máty
200 ml vody
250 ml limetkové šťávy
150 ml sirupu
200 ml tequily
30 kostek ledu
Kolečka limetky nebo okurky na ozdobu
1. Vložte okurku, jalapeňos, mátu a vodu do nádoby
mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost PUREE na 15 sekund, nebo dokud nebude
směs jemná.
2. Sceďte do mísy nebo sklenice.
3. Nalijte okurkovou šťávu, limetkovou šťávu, sirup
a tequilu do nádoby mixéru a nasaďte víko.
Zvolte rychlost BLEND na 10 sekund, nebo dokud se
suroviny nespojí.
Servírování: Rozdělte led do sklenic a nalijte hotový
koktejl. Ozdobte plátky limetky nebo okurky.

200 g mražených kousků manga
2 oloupané limetky bez semínek
10 g čerstvých lístků máty
500g konzerva liči, nechte okapat
4cm kousek zázvoru
400 ml chlazeného ananasového džusu
150 ml rumu
120 ml dužiny z mučenky
300 ml chlazené minerální vody
Kostky ledu na podávání
1. Vložte dužinu manga, limetku, mátu, liči, ananasový
džus a rum do nádoby mixéru a nasaďte víko, nebo do
hrnku a nasaďte nožovou jednotku.
Zvolte rychlost BLEND na 30 sekund, nebo dokud nebude
koktejl rozmixovaný do jemné konzistence.
Servírování: Nalijte koktejl do velké sklenice o objemu 2,5 l
nebo do velké mísy na punč. Přidejte dužinu z mučenky,
minerální vodu a led. Důkladně promíchejte.
Příprava 10 minut
700 ml

Příprava 5 minut
700 ml
2 salátové okurky, nakrájené na menší kousky
½ čerstvé chilli papričky jalapeňos bez semínek
8 čerstvých lístků máty
150 ml vody
120 ml limetkové šťávy
80 ml sirupu
100 ml tequily
16 kostek ledu
Kolečka limetky nebo okurky na ozdobu

100 g mražených kousků manga
½ oloupané limetky bez semínek
12 čerstvých lístků máty
130g konzerva liči, nechte okapat
1cm kousek zázvoru
150 ml chlazeného ananasového džusu
80 ml rumu
Dužina ze 2 mučenek
150 ml chlazené minerální vody
Kostky ledu na podávání
1. Zpracujte suroviny podle popisu výše.

1. Zpracujte suroviny podle popisu výše.
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Broskvovo-limetková drť
Příprava 10 minut

Příprava 10 minut

1,5 l

700 ml

5 velkých žlutých broskví, bez pecky nakrájené na
poloviny
2 oloupané a rozpůlené limetky bez semínek
10 kostek ledu + led navíc na servírování
180 ml bílého rumu
55 g cukru krupice
Kolečka limetky nebo okurky na ozdobu
1. Vložte všechny suroviny do nádoby mixéru a nasaďte
víko.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
Servírování: Nalijte do vychlazených sklenic, přidejte
další kostky ledu a ozdobte plátky limetky.
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2 velké žluté broskve, bez pecky nakrájené na poloviny
½ oloupané a rozpůlené limetky bez semínek
7 kostek ledu + led navíc na servírování
80 ml bílého rumu
30 g cukru krupice
Kolečka limetky nebo okurky na ozdobu
1. Vložte všechny suroviny do hrnku a nasaďte nožovou
jednotku.
Zvolte program GREEN SMOOTHIE a nechte mixér
dokončit zvolený program.
Servírování: Nalijte do vychlazených sklenic, přidejte
další kostky ledu a ozdobte plátky limetky.

Střik z vodky, citrusů a brusinek
Příprava 10 minut

Příprava 10 minut

1,5 l

700 ml

2 oloupané červené grepy bez semínek a nakrájené na
čtvrtiny
3 oloupané pomeranče bez semínek a nakrájené na
čtvrtiny
300 ml chlazeného brusinkového džusu
140 ml vodky
50 g cukru krupice
Kostky ledu na podávání
1. Vložte všechny ingredience do nádoby mixéru
a nasaďte víko.
Zvolte rychlost BLEND na 20–30 sekund, nebo dokud se
suroviny nesmíchají.
Servírování: Nalijte do vychladlých sklenic a přidejte
kostky ledu.

1 oloupaný červený grep bez semínek a nakrájený na
čtvrtiny
1 oloupaný pomeranč bez semínek a nakrájený na čtvrtiny
160 ml chlazeného brusinkového džusu
60 ml vodky
15 g cukru krupice
Kostky ledu na podávání
1. Vložte všechny ingredience do hrnku a nasaďte
nožovou jednotku.
Zvolte rychlost BLEND na 20–30 sekund, nebo dokud se
suroviny nesmíchají.
Servírování: Nalijte do vychladlých sklenic a přidejte
kostky ledu.
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Více inspirace naleznete na stránkách
www.sageappliances.cz
nebo
www.sagecz.cz

Zákaznická podpora:
info@sagecz.cz
Sage registrovaná značka v Anglii a Walesu č. 8223512.
Z důvodu neustálého vývoje produktů se mohou obrázky a ilustrace výrobků v tomto dokumentu mírně odlišovat od skutečných produktů.
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