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O Koko
Veronika Koko Kokešová pochází z Plzně, kam se také ráda a často
vrací za svou maminkou. Po osmiletém gymnáziu si střihla ještě
obor Management hotelnictví, lázeňství a gastronomie na Vysoké
škole hotelové v Praze 8, kde také získala titul (k)Ing. Již za dob
studií nastoupila do oblíbeného pražského rádia Expres FM, a na
stejné vlně, v ranní show, nás svým ostrovtipem probouzí dodnes.
Tři roky se jí také poštěstilo dělat testovače slev pro slevový portál,
prostě zaměstnání snů! V roce 2013 jste ji mohli vidět i v České
televizi coby moderátorku pořadu o automobilech.
Její život ale nabral nový směr (nebo spíš rychlejších otáček)
v roce 2012, kdy založila dnes slavný blog MENUdomu.cz, za nějž
o rok později vyhrála titul Blogerka roku 2013 i 2014 v kategorii
FOOD, Foodblog roku 2013 (Absolutní vítěz díky největšímu
počtu hlasů čtenářů a diváků) a Křišťálovou lupu 2014 v kategorii
One (wo)man show. Koko můžete vidět i v jejích pořadech
o vaření na internetové televizi Stream.cz – v MENU domů se
vždycky nadlábne v luxusní restauraci a poté převede jídlo do své
kuchyně a na vlastní talíř, MENU v sezóně je zaměřené na vaření
ze sezónních surovin od jara do podzimu a MENU podle Koko
představuje videopostupy z knihy, kterou právě držíte v ruce.
Najdete je také na jejím blogu, stejně jako všechny skvosty,
které se do této knihy nevešly.
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MENU ZE DVORA
Nejde tu o dvůr královský, nýbrž o dvorek malebně
vesnický. Zpravidla jej lemují králíkárny a kurník
s výběhem, kam se člověk
bojí šlápnout i v gumovkách.
Když se řekne dvůr, vybavuji
si ten babiččin, vůni sena,
kokrhání, hýkání, i moje
králíčky Boba a Bobka, kteří
dopadli jako mnoho jiných před
nimi i po nich, což mi v čase
inkriminovaného oběda bylo krutě
zatajeno. Smutný to den. Nicméně k drůbeži
a dalšímu domácímu zvířectvu se v poslední
době opět ráda vracím. Dnes je ale kupuji
od farmářů.

Králičí
ﬁletto italiano
V obchodech je k dostání nejčastěji takzvaný králičí ﬁlet, což
je nadneseně řečeno králičí svíčková – má i charakteristický
tvar. Jeden kus váží kolem sedmdesáti gramů. V řeznictví jsem
ale viděla už i vykostěný celý králičí hřbet. Ten váží kolem čtyř
set gramů. Fanoušci seriálu Dexter se mohou pokusit o domácí
hřbetní vykosťování. Já se tomu ale v případě králíka pořád nějak
vyhýbám. Zato mám skvělou vychytávku do tohoto i dalších
receptů s těstovinami nudlového typu – nastavit pastu cuketou.
Škrabkou na brambory vykouzlíte dlouhé cuketopappardelle,
jedním podélným řezem pak i užší tagliatelle. Takhle tenké plátky
se nemusí ani nechávat vařit ve vodě před přidáním k omáčce.
Pro jasný italský směr pokrmu dodávám ještě mortadellu
a klasické antipasti v podobě oliv, sušených rajčat a nakládaných
artyčoků. Zaměňovat či vynechávat můžete libovolně
dle vlastních preferencí.

Ingredience na 4 porce
400 g masa z králičího hřbetu / 2 velká kolečka italské mortadelly /
250 g sušených těstovin linguine / 250 g cukety / 6 ks nakládaných
sušených rajčat / 10 ks černých oliv / nakládané artyčoky podle chuti
/ čerstvý libeček / sůl / pepř / drcené chilli
(lze vynechat) / 20 g másla
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26 / Postup
Troubu předehřejte na 170 stupňů. Malý
pekáček nebo zapékací mísu vyložte
pečicím papírem. Na prkénku si rozložte
obří kolečko (respektive koleso) pravé
italské mortadelly. Plátek králičího masa
naklepejte přes fólii a rozdělte na půl. První
polovinu rozprostřete do středu mortadelly.
Osolte, opepřete a nahoru rozmístěte olivy
a sušená rajčata. Pevně zaviňte jako tortillu
(tedy založte okraje a těsně smotejte balíček,
ze kterého nic nevyčuhuje). Spojem dolů pak
položte na pečicí papír do pekáče. Stejně
vyrobte i druhou rolku. Pekáč přikryjte
alobalem a vložte do trouby. Nechte
15 minut péct.
Ve vroucí osolené vodě vařte linguine
do stavu velmi al dente, tedy asi minutu
pod nejnižší hodnotu uvedenou na obalu.
Škrabkou na brambory tvořte cuketové
nudle. Ořezávejte cuketu podélně ze
čtyř stran, až zbude jen hranol se zrníčky
uprostřed – o ten už nestojíte. Pokrájejte
i libeček. Z pekáče sundejte alobal a králičí
rolky pečte odkryté ještě asi 10 minut – až
bude mortadella souvisle opečená dohněda.
Rozehřejte na pánvi máslo, přidejte cukety,
osolte, opepřete, přidejte chilli. Než slijete
těstoviny, odeberte hrnek vody, ve které se
vařily. Scezené těstoviny hoďte do pánve
k cuketám, promíchejte. Zalijte několika

lžícemi vody slité z těstovin a přisypte
pokrájený libeček. Pánev přiklopte a nechte
2 minuty spojit chutě a vstřebat vodu.
Pokud by se těstoviny přichytávaly, přidejte
ještě vodu.
Vyjměte maso z trouby a nechte pár minut
odpočívat. Poté každou rolku nakrájejte
na kolečka a podávejte spolu s linguine
a nakládanými artyčoky.

Tip na zeleninu
Raději použijte více menších a mladých
cuketek než cuketího dinosaura. Znáte
to – co je mladé, to je pevnější. Ani ve světě
zeleniny tomu není jinak.

Tip na obměnu masa
Stejně můžete použít plátky kuřecích nebo
krůtích prsou. Mortadella je poměrně tučná
uzenina, takže maso uchrání před vysušením.

Kachna s čekankou,
hruškou a šup-nudlemi
Šup-nudle jsou obvyklým sortimentem v německých a rakouských supermarketech,
u nás je seženete nejpravděpodobněji v Lidlu, a říkám jim takhle ze dvou důvodů.
Ve škole jsem se učila anglicky, francouzsky a španělsky, ale nikdy německy, takže
neumím správně vyslovit „schupfnudeln“. Navíc je stačí šoupnout na pánev, orestovat
na omastku a šťávě z kachny, a jsou hotové. Skvěle na talíři nahrazují bramborové
knedlíky nebo noky. Pokud bude zrovna 11. listopadu, s klidem můžete vyměnit kachní
stehno za husí. Restovaná čekanka plní v receptu odlehčovací funkci, a protože je mírně
nahořklá (hlavně ta červená), vyvažuje ji podzimní máslová hruška. Prostě dokonalá
kombinace. Když máme tloustnout, tak po takhle skvělém jídle.

Ingredience na 4 porce
4 kachní stehna nebo zadní čtvrtky / 1 velká červená cibule / několik větviček
čerstvého tymiánu / 1 lžíce celého kmínu / sůl / 400 ml vody nebo drůbežího vývaru /
500 g schupfnudeln / 2 lžíce nasekané čerstvé petrželky / 300 g bílých čekankových puků /
100 g červené čekanky / 1 hruška
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Postup
Nakrájejte červenou cibuli nadrobno.
Máslovou hrušku zbavte jádřince
a pokrájejte na větší kusy. Začněte
předehřívat troubu na 170 stupňů.

Maso opět polijte výpekem. Z hladiny
seberte tolik tuku, kolik jen půjde. Zbytek
vraťte do trouby, teplotu stále udržujte na
170 stupňů.

Odřežte přebytečnou kůži a tuk ze syrového
masa. Stehna dostatečně nasolte a nechte
je prozatím stranou. Odřezky na středním
plameni vyškvařte v pekáči na plotýnce,
aby pustily sádlo. Na tomto sádle dohněda
orestujte červenou cibuli. Přidejte tymián,
nasolená stehna kůží nahoru a pokrájenou
hrušku. Podlijte vodou nebo vývarem
a přiveďte k varu. Přiklopte poklicí nebo
zakryjte co nejtěsněji alobalem a vložte do
předehřáté trouby. Pečte zakryté asi hodinu
a půl. Nemusíte nic kontrolovat, hlídat,
otáčet. Zatím. Aby maso odpadalo od kostí
a kůže skvostně zezlátla, musí si stehna
dlouho pobýt v troubě při nižší teplotě.
Až ke konci se od vás očekávají tři rundy
přelévání výpekem. Po hodině a půl pečení
vyjměte pekáč z trouby, odkryjte a poprvé
maso důkladně polijte vypečeným tukem.
Hojně pokmínujte a vraťte do trouby.

Když už kachna v troubě solidně chytá
bronz, trochu sebraného sádla rozehřejte
na pánvi a začněte na něm opékat nudle.
Spíše pomaleji, aby se stačily prohřát.
Nemusíte je moc míchat. Spíše tu a tam
prohoďte. Něžně, aby držely tvar. Když
jsou opečené dozlatova, naposledy přelijte
kachnu výpekem a vraťte do trouby. Zvyšte
teplotu na 200 stupňů. Od této chvíle už
musíte dění v troubě celkem hlídat. Přesto
ale v pohodě stihnete nasypat k nudlím
nasekanou petrželku, promíchat a rozdělit
na 4 talíře. Na horkou pánev přidejte další
lžíci vypečeného sádla a na něm nechte
změknout čekanku. Nenechávejte ji tam déle
než 2 minuty. Přidejte k čekajícím nudlím.
Nyní vyjměte z trouby dohněda upečenou
kachnu a přesuňte na talíře spolu s trochou
šťávy, jíž přelijete přílohu, a také s kusy
vařené hrušky. Rodina slintajíc usedá, pivo
otevřeno, trouba i sporák vypnuty, svíčka
plápolá a nikdo nic neříká, jen tu a tam
někdo zamlaská.

Omyjte čekanku, rozeberte na jednotlivé
lístky, tvrdé a příliš hořké dolní řapíky
odkrojte. Listy několikrát překrojte. Vybalte
šup-nudle a oddělte je od sebe, často
bývají slepené.

Tip
K čekankám můžete přidat pro barvu i pár
listů špenátu. Na jaře zas vynechte hrušku
a místo čekanek můžete podusit na pánvi
medvědí česnek nebo samotný špenát.

MYSLIVECKÉ MENU
Na divoké maso potřebujete divoké koření. Bobkový list,
jalovec, rozmarýn, tymián, kořenovou zeleninu, papriku, pepř,
nové koření, zázvor – prostě voňavé, intenzivní, žádné něžné
bylinky. To ale neznamená, že by mělo chuť zvěřiny převálcovat.
Naopak – oč silnější koření, o to citlivější dávkování. A netvrďte
mi, že zvěřina smrdí. Kdyby se vám to náhodou stalo, vyměňte
řezníka, nebo se seznamte s myslivcem. Rozdíl mezi kvalitní
mladou zvěřinou a nevábným tuhým kusem něčeho, v čem
byste maso poznali leda podle tvaru, je stejně propastný jako
mezi vydojenou kravkou (dojnice prominou, není to neúcta
k jejich tvrdé práci) a mladým býčkem z plemene Aberdeen
Angus. Nebudete muset hledat dlouho, schopní myslivci
žijí mezi námi. Ne že by se zrovna procházeli po náměstích
velkoměst s pérem na klobouku, ale až vyrazíte hlouběji do
našeho zemského ráje to na pohled, určitě potkáte známého,
který má známého… A už je štětina v rukávě.

Pizza Capricciosa
Nemůžu tvrdit, že kuchyňská trouba zvládne upéct pizzu stejně jako originální
pec. Profesionální pece vyvinou teplotu od 320 do 500 stupňů. Naše domácí
maximum bývá někde mezi 220 a 250 stupni. K tomu není co dodat. Ale výkonný
zahradní gril zvládne mnohem vyšší teplotu než trouba. Pokud to s pizzou myslíte
vážně, bude se vám hodit pizza kámen, na kterém upečete i chleba nebo focacciu.
Kámen se před pečením pořádně předehřeje, a když na něj sesunete těsto, rychle
mu předá teplo – kynuté těsto se „zvedne“, bublinky CO2 uvnitř těsta se teplem
roztáhnou, až pak se kůrka opeče v žáru ohně. Proto je výsledek (ať už pizza nebo
jiné pečivo) nadýchanější než z trouby a má krásně křupavý okraj.

Ingredience na těsto na 1 pizzu
125 g hladké pekařské mouky „00“ / 50–60 ml vlažné perlivé vody / 6–7 g čerstvého
droždí / ¾ lžičky soli / ½ lžičky cukru krupice / ½ lžíce olivového oleje

rychlé sugo na 1 pizzu
5 lžic rajčatového pyré či passaty / 1 stroužek česneku / sůl a cukr
podle chuti / 1 lžíce olivového oleje / bazalka, pepř, oregano
a další koření podle chuti
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132 /

Kuře a risone verde
Když grilujete, projevíte se jako mnohem soﬁstikovanější hostitelé,
jestliže jste schopni podávat nápadité a předem připravené přílohy ke
grilovaným pochoutkám. Ostatně každá překvapující příloha je lepší
než půlka předkrájeného chleba s podezřele dlouhou trvanlivostí.
A kdo je připraven, není zaskočen.
To cizí slovní spojení v názvu znamená „zelená těstovinová rýže“.
V receptu najdete něco jako pesto – stejně zeleňounké, ale dietnější
(schválně si někdy najděte, kolik se do toho pravého dává oleje).
Připravíte si tedy ne-tak-docela-pesto, které vyniká svěží barvou
a skvělou chutí. Těstovinová rýže sice zní jako holčičí jídlo, ale dobře
okořeněné šťavnaté kuřecí stehýnko s křupavou kůžičkou, které se k ní
podává, není nic, nad čím by chlapi měli ohrnovat nos. A i kdyby, stejně
budou holkám potají závidět.

Ingredience na 4 porce kuřete
s marinádou
4 kuřecí stehna / 6 lžic kuřecího vývaru nebo vody / 6 lžic světlého piva /
4 lžíce olivového oleje / 2 lžíce medu / 2 lžičky kari koření / ½ lžičky soli /
1 lžíce sojové omáčky / pepř

na risone verde
200 g suché těstovinové rýže / 150 g vyloupaného hrášku / 20 g kešu
ořechů / 4 stroužky česneku / 4 lžíce extra panenského olivového oleje
(Monini s příchutí bazalky) / 150 ml kuřecího vývaru / minimálně
20 g čerstvých měkkých bylinek (ideálně směs bazalky a petrželky) /
200 g mozzarelly (už bez nálevu)

