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Předmluva
Milí čtenáři, držíte v ruce knihu plnou zdravých a pestrých receptů
z výživných surovin.
Je to moje třetí kuchařka. Rád bych jí po předešlých dvou knihách
završil praktickou a lákavou trilogii a zároveň zde naplnil určitý
výživový kruh. Po zelenině a potom luštěninách („Zeleninové
kuchařce – z farmy přímo na váš stůl“ a „Luštěninové kuchařce se
spoustou zeleniny“) nemohlo snad ani přijít nic jiného, než je poslední
škála významných rostlinných surovin: obiloviny.
Obiloviny do zdravé výživy přirozeně patří – mají v ní svou důležitou
roli. Nabízejí spoustu možností k nejrůznějšímu experimentování
a jsou výborným základem pro kvalitní domácí vaření, který je dobré
mít stále ve spíži.
Doufám, že vám tato kniha bude sloužit k chuti a radosti stejně jako
jsem ji i já pro vás s radostí a chutí vytvářel. Mým cílem bylo pro knihu
vybrat ty nejlepší recepty, opravdu důkladně promyšlené, vyzkoušené
u nás doma i v restauraci, založené co nejvíce na sezónních a lokálních
zdrojích a sestavené co nejpřehledněji tak, abyste mohli objevovat
pestré využití jedné skupiny obilovin za druhou. A v neposlední řadě se
necháte doufám inspirovat i zářivě barevnými fotografiemi – protože
zdravá strava může být potěšením jak pro mlsné jazýčky, tak pro oko!
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Obiloviny plné vlákniny,
bílkovin a dalších živin
V současné době je konzumace pšeničných
výrobků, potažmo potravin s obsahem lepku,
velmi často spojována s nezdravou stravou
a s obezitou a řadou dalších civilizačních nemocí.
Možná tedy přemýšlíte, proč bychom měli
věnovat pozornost právě obilovinám.
Hlavním cílem této knihy je ony zavádějící
a příliš úzké představy o obilovinách coby
nevhodné skupině potravin vyvrátit – aniž
bychom tu jakkoli zlehčovali reálné zdravotní
obtíže lidí, kteří trpí některou z forem
intolerance lepku.
Nebudeme se tu totiž bavit o nudném „zrní“,
o surovinách s vysokým obsahem lepku nebo
bílé pšeničné mouce, která je bohužel skutečně
zbavená většiny výživové hodnoty. Zaměříme
se místo toho na nejrůznější zajímavé druhy
obilovin a blízce příbuzných pseudoobilovin:
jak na ty běžné a poměrně známé, tak na ty méně
obvyklé. Ukážeme si, že jídla z nich připravená,
a to od polévek až po dezerty, nejsou vůbec
nudná a našemu tělu (při pestrém jídelníčku
a při zohlednění individuálních zdravotních
dispozic) neškodí, naopak. Mým cílem – v této
knize a ostatně v celé mé práci – je kreativně
využít významného zdravotního potenciálu
daných surovin.
Tradiční obiloviny byly součástí lidského
jídelníčku odjakživa. Možná jsme však na ně
v poslední době pozapomněli a co hůř, do značné
míry jsme je nahradili jejich méně komplexní
podobou, tedy běžně dostupnými výrobky
z loupaných a průmyslově zpracovaných zrn.
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Takové produkty však postrádají přirozené
výživové hodnoty původních zdrojů, což je velká
škoda! A kromě tohoto výživového hlediska
bychom měli myslet i na jejich zemědělský
původ, na ekologický dopad, ale také na
uhlíkovou stopu. Není přece nutné připravovat
si každý den například supervýživnou quinou,
která se do Čech vozí až z Chile, když našemu
tělu prokáže obdobně cennou službu mnoho
tuzemských obilovin….
Přestože mají obiloviny obecně vysoký podíl
sacharidů (nicméně dodejme, že ty jsou důležité
pro správnou funkci mozku a nervové soustavy!),
v naší stravě by měly zabírat ideálně okolo 50 %.
Podstatné ale je, že pokud to má být zdravá
výživa, je třeba dávat přednost celozrnným
variantám. Co to znamená? Můžeme jíst jak
celá uvařená zrna, tak nejrůznější výrobky
z nich připravené, což je vlastně nejpřirozenější.
Právě tyto produkty nám dodávají nejkvalitnější
vlákninu, nezanedbatelné množství vitaminů
i minerálních látek. Nezapomínejme také na
důležitý fakt, že obiloviny jsou navíc zdrojem
bílkovin (přibližně 10–12 %, nejvíce je jich v ovsu
a pšenici).
Mezi klasické a v jídelníčku nejběžnější
OBILOVINY (semena jednoletých ušlechtilých
travin) patří určitě několik druhů pšenice, setý
ječmen, žito a bezpluchý oves. Z bezlepkových
druhů jsou to zrna kukuřice, jáhly a rýže, ale
také méně známý čirok. Obiloviny obsahují
především vitaminy skupiny B (zejména v obalu
zrna) a vitamin E (obsažen hlavně v klíčku).

Obsah těchto vitaminů je však vždy ovlivněn
mírou mechanického opracování, tedy opět
zdůrazňuji: výživné jsou v podobě celozrnné.
PSEUDOOBILOVINY (nebo také pseudocereálie)
jsou podskupinou určitých druhů trav,
které botanicky nepatří mezi obilí, ale mají
téměř shodné chemické složení a také
stejné gastronomické využití jako obiloviny.
A proto se v této výživné knize seznámíme
nejen s klasickými obilnými druhy, ale také
s pohankou, quinoou (merlíkem čilským)
a amarantem (laskavcem). Velikou výhodou
a charakteristickým rysem pseudoobilovin
je, že neobsahují lepek, a proto jsou klíčovým
pilířem bezlepkové stravy. Dále obsahují
poměrně vysoký podíl vlákniny a bílkovin a díky
nízkému glykemickému indexu nás také výtečně
na delší dobu zasytí.
Nesmíme zapomenout rovněž na to, že na trhu je
zároveň i nepřeberné množství produktů z těchto
surovin vyrobených, které jsou jak zdravé, tak
zajímavé a snadno využitelné. K dispozici jsou
různé celozrnné těstoviny, několik druhů bulguru
a kuskusu, spousta zdravých a méně známých
vloček (zdaleka nejen ovesných). A nechybí
ani rozmanité pochutiny, jako jsou cereální
snídaňové produkty, křupky či slané pochoutky,
vhodné třeba při rodinné oslavě – ne vždy musí
být podobné pochutiny nezdravé, je zkrátka
potřeba vybírat, jak a z čeho jsou vyrobeny,
a dávat přednost těm energeticky výživným.

JAK TUTO KNIHU POUŽÍVAT?
Kniha je logicky a přehledně rozdělena do
několika dílů podle druhu suroviny. Vždy si
nejprve stručně představíme její historii, základní
škálu jejího využití a také hlavní principy
správného skladování a kuchařského zpracování.
Následuje výběr receptů – od salátů, případně
i pomazánek, přes polévky a hlavní chody až
po dezerty a sladká jídla. Díky nim budete mít
možnost vyzkoušet si tyto obiloviny konkrétně
a podrobně v praxi a přitom se dozvědět
i něco zajímavého navíc, včetně užitečných
tipů, které jsem ve spojení s danou surovinou
v restauraci i doma nasbíral. U jednotlivých
receptů je v záhlaví také pokaždé uvedeno,
jedná-li se o pokrm vhodný při bezlepkové
stravě. V závěru knihy pak najdete ještě shrnutí
důležitých postupů a také praktické rejstříky –
abyste si snadno mohli vybrat recept pro
každou příležitost.
Řadu surovin budete nejspíše už znát, ale třeba
pro ně objevíte nové uplatnění. A další druhy
možná dostanete chuť vyzkoušet úplně poprvé.
V každém případě vám přeji, ať vám kniha
přinese spoustu inspirace a také vyjedených
talířů a spokojených úsměvů vašich blízkých!
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POLÉVKA Z BATÁTŮ A MRKVE
S OZIMOU PŠENICÍ
Batáty neboli sladké brambory jsou velice zdravá surovina, která by měla mít aspoň občas
své místo i ve vaší kuchyni. Je sice pravda, že to není až tak lokální surovina, každopádně je
k dostání všude: proč ji nevyzkoušet? A přemýšlíte, proč se pšenice použitá v tomto receptu
nazývá ozimou? Tento druh se seje na podzim, kdy vyklíčí, následuje zimní vegetativní stav
a teprve následující léto se tato zajímavá pšenice sklízí.
Následující recept je krásným příkladem lahodné zeleninové polévky, které přidaná zdravá
obilovina dodává na zajímavosti a výživnosti. S podobným sytým doplněním polévek si můžete
díky obilovinám snadno a kreativně pohrát!

70 g ozimé pšenice
350 oloupaného batátu

5

porcÍ

50
minut

200 g očištěné mrkve
150 g řapíkatého celeru
2 stroužky česneku
1 lžička provensálského koření
1 lžíce sypkého
zeleninového bujonu
1 lžička mořské soli
2 lžíce rajského protlaku
1 lžíce lahůdkového droždí
½ bio citronu

• Předem namočenou pšenici vaříme ve větším množství osolené
vody asi 50 minut (pokud jsme pšenici nenamočili, bude to trvat
přibližně o půl hodiny déle). Scedíme a necháme si ji stranou pod
pokličkou až do doby, kdy budeme mít hotovou polévku.
• Nahrubo nakrájenou zeleninu i s česnekem vložíme do hrnce,
zalijeme 1,7 l vody, přidáme koření a vaříme asi 30 minut, dokud
zelenina nezměkne. Přidáme protlak a ještě 5 minut provaříme.
• Do polévky vsypeme lahůdkové droždí, zastříkneme citronovou
šťávou a rozmixujeme.
• Vsypeme uvařenou pšenici a můžeme ještě zjemnit smetanou.
Dle potřeby nazdobíme zelenými bylinkami, já jsem tentokrát použil
brokolicové výhonky.

mandlová smetana (není nutné)
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DATLOVÁ BÁBOVKA
S MÁKEM A CITRONEM
Často se debatuje, jaká by správná bábovka měla být. Někteří preferují vláčné varianty, někomu
naopak nevadí, když je bábovka trochu suchá. U mě musí splňovat (samozřejmě kromě lahodné
chuti) pravidla zdravé výživy. To znamená použití vhodného sladidla, nahrazení aspoň části
mouky moukou celozrnnou, ale také přidání něčeho výživného, což je v tomto případě klasická
česká surovina: mák. Tato bábovka je tak akorát sladká, a i když se na řezu může jevit sušší,
díky přidanému jogurtu, sirupu a nasekaným datlím tomu tak není.

100 g špaldové celozrnné mouky
180 g pšeničné polohrubé mouky

70
minut

100 ml sójového mléka
1 hrst nasekaných datlí
(nebo rozinek)
70 g mletého máku
1 lžička skořice
½ kypřicího prášku bez fosfátů
1 lžička jedlé sody
1 bio citron
150 g datlového sirupu
1 banán (120 g)
40 g rozpuštěného
kokosového oleje
80 g sójového jogurtu
tuk a mouka na vysypání formy

• Zapneme troubu a necháme si ji předehřívat na 170 °C.
• Mouku prosejeme přes síto do větší mísy, přidáme umletý
mák, prášek do pečiva, sodu, nahrubo překrájené datle, skořici
a citronovou kůru.
• Banán vložíme do nádobky mixéru, přidáme sójové mléko, jogurt,
sirup a olej a umixujeme tyčovým mixérem do jemné konzistence.
• Tekutou směs vlijeme k suchým surovinám, přidáme ještě šťávu
z ½ citronu a celé důkladně promícháme.
• Vlijeme do vymazané a vysypané formy a vložíme do předem
vyhřáté trouby.
• Po 10 minutách ztlumíme teplotu na 160 °C a pečeme ještě asi
40 minut. Vyzkoušíme špejlí – po vytažení musí být suchá a čistá.
• Hotovou bábovku opatrně vyklepneme a posypeme trochou
moučkového cukru.

MŮJ TIP
Často do bábovky místo citronu přidávám i bio sušenou
(kandovanou) pomerančovou kůru.
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ŠPALDOVÝ BULGUR
S BROKOLICÍ A MANDLIČKAMI
Vyzkoušejte i jiné druhy bulguru, než je ten pšeničný. Na výběr je hned několik druhů,
co třeba špalda? Toto jídlo funguje výborně samostatně, ale také jako příloha k hlavnímu jídlu
anebo třeba ke grilování.

250 g špaldového bulguru
100 g mandlových plátků

4

porce

40
minut

1 menší brokolice
5 stroužků česneku
olivový olej
1 bio citron
mořská sůl
mletý pepř

• Bulgur zalijeme 600 ml vroucí vody, lehce osolíme a povaříme
3 minutky, necháme pod pokličkou dojít. (Při vaření lze přidat do
vody lžičku zeleninového bujonu pro lepší chuť.)
• Mandličky opražíme na suché pánvi dozlatova – opatrně, aby se
nepřipálily.
• Brokolice nakrájíme na malé růžičky, vložíme do vroucí vody
a vaříme 3 minuty, poté scedíme.
• Na oleji ve větší pánvi minutu smažíme najemno nasekaný česnek,
přidáme scezenou brokolici, bulgur (pokud by ho bylo moc na
velikost vaší pánve, nechte třetinu stranou a použijte třeba do ranní
kaše), nastrouhanou kůru a šťávu z citronu, osolíme a důkladně
promícháme. Nakonec vmícháme polovinu mandliček, druhou pak
použijeme až na dozdobení na talířích.

MŮJ TIP
Jídlo lze posypat bylinkami nebo přidat ještě sušená rajčátka
či uzený tempeh.
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OVES, JEČMEN A ŽITO
Oves
Oves je jednoděložná zelená bylina, která se
pěstuje především pro výživné zrno. Oves nejsou
ale jen populární vločky, je to obilka, která
velice dobře působí na naše trávení, je vhodná
při cukrovce, podporuje nervovou soustavu, je
prevencí kožních problémů, zlepšuje hypertenzi
či vysoký cholesterol. Obsahuje vitaminy B,
kyselinu listovou, mangan, hořčík, draslík
a železo. Oves vaříme ve větším množství a pak
používáme dále. Je skvělý k snídani, jako vložka
polévek, do salátů, ale také v podobě rostlinného
mléka nebo smetany, kterou doporučuji pro její
nasládlou a jemnou chuť.
Ovesné vločky se kromě použití do kaší hodí jako
pojivo karbanátků či zahušťovadlo polévek. Na
trhu nyní zakoupíte ovesné vločky i v bezlepkové
verzi, což je skvělé! (Oves byl totiž dříve přirozeně
bezlepkový, až kontaminace polí pšeničnými
zrny z něj udělala surovinu s obsahem lepku.
Jsou tu však i „nezávadná pole“, kde se takový
bezlepkový oves pěstuje, a z něj vznikají právě
takové vločky.)
Ječmen
Ječmen patří mezi nejstarší obilovinu u nás,
pěstovat se začal již před pěti tisíci lety. Obsahuje
vitaminy skupiny B a E, vhodný je i při srdečních
chorobách. Zpracovává se především do podoby
drobných krupek či mouky. Ječmen obsahuje
velice malé množství lepku, proto je dobré,
pokud vám v tom nebrání zdravotní důvody,
při pečení do těsta přidat i mouku pšeničnou,
aby se dílo nedrolilo. Velice dobře fungují také
ječné vločky, po namočení a rozmixování se
dají tvořit výtečné knedlíčky nebo noky, ty
se pak povaří ve vodě pár minut a je hotovo.
V této kapitole budete mít možnost si vyzkoušet
kroupovou polévku, knedlíky z krup, ale také
výtečné palačinky. Ječným sladem si rovněž
můžeme osladit moučník nebo šálek kávy

(má nízký glykemický index, a proto sladí o dost
méně nežli běžný sirup nebo cukr, je vhodný
např. při onemocnění diabetem). Na trhu je také
propagován zelený ječmen, často se tato surovina
používá při výrobě praženého obilného nápoje
nahrazujícího kávu.
Žito
Celé žitné zrno se v kuchyni používá zřídka.
Často se využívá jako krmivo, škrob v průmyslu,
ale také při výrobě whisky či obilné kávy. Jako
u předešlých zrn je i žito tvořeno především
sacharidy a dále rozpustnou vlákninou, která
dokáže vázat množství vody a tím chrání sliznici
střev. Obsahuje také vápník, fosfor, draslík,
fluor, hořčík a železo. Je významné pro posílení
imunity, zdraví kostí a dobrou krvetvorbu. U nás
je známější a oblíbené díky žitné mouce: pro
pečení chlebů, ve kterých je taktéž důležitý
žitný kvas. Mouka může být základem sušenek,
krekrů, ale také ji lze vyzkoušet jako zásmažku
do polévky.
Všechna tato zrna jsou nejvýživnější, pokud je
konzumujeme celá, uvařená bez jakéhokoliv
mechanického opracovaní. Z takového zrna
získáme nejvíce vlákniny, důležité pro naše
tělo. Tak jako u ovsa, také žito můžeme využívat
v podobě vloček, což je další alternativa do
ranních kaší, na zahušťování polévek nebo pro
přípravu karbanátků.
Při vaření celých zrn je vhodné použít až
trojnásobné množství vody (dobré je také zrna
předem namočit), značně nabývají na objemu
a mohla by se připálit. Doba vaření se pohybuje
mezi 45 až 60 minutami, velice dobré je využít
i tlakový hrnec.
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ŽITNÁ KEDLUBNOVÁ
POLÉVKA NA KARI
Žitné celozrnné vločky jsou velice specifickou a nepříliš často využívanou surovinou. Přitom mají,
tak jako další vločky, opravdu praktickou zahušťovací úlohu, zejména v polévkách. Já jim v tomto
receptu vybral společnost v podobě jarních kedluben, s jemným nádechem exotických vůní.
V základu najdete čerstvý zázvor, česnek a kari. Navrch patří jarní cibulka, koriandr nebo různé
druhy klíčků. Prostě polévka, co má říz a voní dálkami!

4 lžíce olivového oleje
1 cibule

5

porcí

40
minut

1 stroužek česneku
palec zázvoru
60 g žitných vloček
2 lžičky kari koření
1 kostka zeleninového bujonu
1 středně velká kedlubna
1 menší mrkev
1 menší brambora
sůl dle potřeby
jarní cibulka nebo čerstvý
koriandr, mungo či jiné klíčky
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• Do rozehřátého oleje vsypeme najemno nakrájenou cibuli, kterou
orestujeme do růžova. Přidáme nastrouhaný česnek, zázvor, vločky
a opět chvíli restujeme. Nakonec zlehka orestujeme i kari koření.
• Zalijeme 1,3 l vody, přidáme bujon, na nudličky nakrájenou
zeleninu a přivedeme k varu. Ztlumíme a pozvolna vaříme asi
20 minut. Odstavíme z plotny, dochutíme solí a necháme pod
pokličkou asi 10 minut dojít.
• Polévku naservírujeme do misek a posypeme ji čerstvými
bylinkami a klíčky.

MŮJ TIP
V průběhu sezony můžeme do polévky přidávat i hrášek, fazolky
a další druhy zeleniny dle fantazie a chuti.

STIR-FRY S OVSEM,
HOUBAMI SHITAKE A GOMASIEM
Propojování kuchyní je pro mě při tvorbě receptů klíčové, proto je možné se v mých pokrmech
setkat s klasickými surovinami i s exotikou. Oves mám všeobecně nejradši ze všech zrn, je velice
jemný a chutná přirozeně dobře.

4 středně velké sušené
houby shitake

4

porce

50
minut

4 lžíce sójové omáčky
250 g zrna ovsa
(namočeného den předem)
4 lžíce oleje
4 stroužky česneku
½ menšího pórku
2 lžíce lahůdkového droždí
1 sklenička nakládaných
baby kukuřiček
mořská sůl
dýňová semínka
petrželka na posyp

• Houby shitake zalijeme vroucí vodou. Zatížíme je tak, aby byly
ponořené, a necháme je 30 minut stranou. Vyjmeme, nakrájíme na
menší kousky, polijeme sójovou omáčkou a trochou vody z máčení
a necháme je takto zatím marinovat.
• Den předem namočený oves lehce osolíme, přivedeme k varu
a vaříme 20 minut. Scedíme a necháme pod pokličkou.
• Na oleji osmahneme nahrubo nasekaný česnek, po minutě
přidáme nahrubo nakrájený pórek, který také chvíli restujeme.
Nakonec zarestujeme houby. Podlijeme trochou vody z hub, přidáme
překrájenou kukuřici a minutku podusíme. Vsypeme ječmen, lžíci
droždí a zamícháme. Dle potřeby dochutíme solí.
• Na gomasio (semínkový posyp, v tomto případě dýňový) v mixéru
rozmixujeme semínka s droždím a trochou soli. Na talíři jídlo touto
směsí posypeme, dozdobit ho můžeme také najemno nakrájeným
zbytkem pórku.

MŮJ TIP
Jídlo můžete dochutit také sójovou omáčkou nebo posypat sezamem.
Velice dobrým salátem k tomuto pokrmu je domácí kvašená zelenina
nebo kimchi.
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KAPUSTOVO-OVESNÉ KARBANÁTKY
S KEŠU KŘENOVOU OMÁČKOU
Karbanátky všech druhů jsou ve zdravé výživě velice populární, ale ne každý tuší, jak je
připravovat. Zde je vyzkoušený recept, obohacený neobvyklou omáčkou s příchutí křenu,
který podle mě s kapustou výborně ladí.

200 g kapusty
130 g hrubých ovesných vloček

4

porce

60
minut

1 větší cibule
100 g uzeného tofu
2 stroužky česneku
1 lžíce majoránky
1–2 lžičky soli
mletý pepř
strouhanka na zahuštění a obalení
slunečnicový olej na smažení

KŘENOVÁ OMÁČKA
150 g kešu ořechů
2 lžíce lahůdkového droždí
2 lžíce octa
1–2 lžičky soli
mletý pepř
30 g čerstvého křenu

• Kapustu očistíme, nakrájíme na hrubší kousky, vložíme do
vroucí osolené vody a vaříme asi 12 minut. Scedíme a necháme
vychladnout. Důkladně vyždímáme a nasekáme na jemné kousky
(lze použít i elektrický sekáček s nádobkou).
• Na oleji v malé pánvi osmahneme cibulku do růžova a pak ji také
dáme stranou vychladnout.
• Vločky zalijeme ve větší míse vroucí vodou (těsně nad okraj vloček)
a necháme nabobtnat.
• Tofu umeleme (například sekáčkem) najemno, přidáme do mísy
s vločkami, vsypeme kapustu, česnek, koření a osolíme. Zamícháme,
dle potřeby (jestliže je směs hodně mokrá) můžeme vsypat i 2 lžíce
strouhanky, aby karbanátky lépe držely pohromadě. Vložíme na
½ hodiny ztuhnout do lednice.
• Do mixéru vložíme všechny suroviny na křenovou omáčku,
přilijeme ještě 500 ml vroucí vody a rozmixujeme najemno.
• Karbanátky obalujeme ve strouhance a smažíme na trošce oleje
do zlatova z obou stran, dokud nejsou tuhé a nerozpadají se.
• Na talíři karbanátky přelijeme křenovou omáčkou a servírujeme
s bramborem, posypané řeřichou či pažitkou.
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SEITAN V BRATISLAVSKÉ OMÁČCE
S KROUPOVÝMI KNEDLÍČKY
4

porce

50
minut

KNEDLÍČKY
250 g ječných krup
80 g ovesných vloček
80 g pohankové mouky
mořská sůl

OMÁČKA SE SEITANEM
1 cibule
4 lžíce oleje
2 lžíce protlaku
1 lžička mleté papriky
hrst na kostky nakrájeného celeru
hrst na kostky nakrájené mrkve
1 lžička zeleninového bujonu

• Kroupy vložíme do hrnce, zalijeme je
dvojnásobným množství vody, osolíme 1 lžičkou
soli a vaříme pozvolna asi 35 min. (Voda se téměř
vyvaří, dle potřeby můžeme trochu dolít.)

1 lžička mořské soli

• Vsypeme vločky, zamícháme a necháme pod
pokličkou 15 minut nasáknout.

balení seitanu speciál

• Nakonec přisypeme mouku, dostatečně osolíme,
zamícháme a necháme trochu vychladnout.

1 kyselá okurka

3 lžíce sójové omáčky
3 malé bobkové listy
hrstka mraženého hrášku

• Tvarujeme asi 4 cm velké kuličky, které vaříme ve
vroucí osolené vodě přibližně 8 minut.

100 ml rýžové smetany

• Scedíme, lehce promastíme olejem a necháme
pod pokličkou, dokud se neuvaří omáčka. (Pokud
byste knedlíky vařili den předem nebo do zásoby,
uvařené z hrnce je vkládejte ihned od mísy se
studenou vodou.)

• Na oleji osmahneme cibulku do růžova, pak
přidáme protlak a orestujeme. Vsypeme papriku,
kterou také pár vteřin orestujeme.

MŮJ TIP
Knedlíčky jsou velice variabilní surovinou a je
možné, že vám nějaké z oběda zbydou. Druhý
den vytvořte jídlo třeba se špenátem nebo zelím,
výborné jsou i s orestovaným tempehem či tofu.
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• Zalijeme 700 ml vody, vsypeme kořenovou
zeleninu, bujon, sůl, sójovou omáčku, bobkový list
a pozvolna dusíme pod pokličkou, dokud zelenina
nezačne měknout.
• Přidáme nakrájený seitan, na kostky nakrájenou
okurku, hrášek a chvíli povaříme, dokud omáčka
nezačne houstnout. Ochutíme solí a zjemníme
smetanou.

Bratislavská omáčka je jednou z klasik naší kuchyně, i když ji možná zas
tak často lidé nevaří. A kroupové knedlíčky pro vás nejspíš budou velkou
neznámou! Jsou ale syté a zdravé, a hlavně vyzkoušíte něco nového…

JEČNÉ PALAČINKY BEZ VAJEC
Náš malý Vašík má již delší dobu alergii na vaječný bílek, což znamená jisté omezení především
u sladkých pokrmů a dezertů, a tak jsou veganské recepty namístě. Několikrát jsem zkoušel
palačinky, s použitím různých druhů mouky i rostlinných nápojů, ale pořád to nebylo ono.
Až do chvíle, než jsem vyzkoušel ječnou mouku! Na tvorbu veganských palačinek je opravdu
ideální. Lze z ní vytvořit takové těsto, že z něj vykouzlíte i ty nejtenčí palačinky, poměrně dobře
drží a chuť je vážně dobrá. Ještě jsem ji doplnil moukou pohankovou, protože tu do palačinek
prostě rád přidávám téměř vždy, třeba jen v malém množství – ale není to nutné.

1 l ovesného mléka
(nebo jakéhokoli jiného
rostlinného)
330 g ječné celozrnné mouky,
jemně mleté
50 g pohankové mouky
(obě mouky mám vyzkoušené
od Probia)
1 lžička kypřicího prášku
špetka mořské soli
kokosový olej na smažení
(nemusí být)
oblíbená marmeláda,
nutella či tvarohová náplň
a ovoce dle chuti

12

palačinek

• Do mísy vlijeme mléko, přidáme sůl, kypřicí prášek, postupně
metličkou vmícháme ječnou mouku a nakonec přisypeme mouku
pohankovou.
• Vypracujeme řidší těsto, které necháme nejméně 30 minut
odstát. Mouky od různých výrobců se ovšem po odležení chovají
odlišně: je možné, že bude potřeba těsto ještě mírně doladit, pak jej
dle potřeby trochu nařeďte vodou. Těsto by mělo být pěkně tekuté,
aby vám vyšly tenké palačinky.
• Palačinky opékáme na rozehřáté pánvi (já používám průměr 24 cm)
lehce omaštěné kokosovým olejem (lze to samozřejmě i na jiném
tuku, ale nám takto chutnají více).
• Hotové palačinky pomažeme marmeládou či nutellou nebo je
plníme tofu tvarohem (návod níže) s rozinkami či čerstvým ovocem.

MŮJ TIP
Vytvořte si skvělý tofu tvaroh: bílé tofu rozmixujte se sójovou
smetanou (či mlékem), citronovou kůrou a trochou citronové šťávy
a s libovolným sladidlem (já na 200 g tofu dávám 1 vanilkový cukr).
Nakonec můžete přidat předem namočené rozinky nebo skořici.
A pokud byste chtěli vyzkoušet o něco zdravější variantu bez lepku,
na str. 149 najdete recept na palačinky pohankovo-ořechové.
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ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA
S JÁHLAMI A ŘEŘICHOU
Tahle polévka má svoje pevné místo v jídelníčku naší restaurace již řadu let. Myslím si, že jáhly
ke špenátu nějak patří, je to prostě dobrá bezlepková vložka, která dělá polévku bohatší. Třeba na
jaře, kdy je na trhu k dispozici mladý čerstvý špenát, je ta nejlepší příležitost polévku připravit.

100 g jáhel
4 lžíce olivového oleje

5

porcí

2 stroužky česneku
špetka mletého muškátu
1 lžička drceného kmínu
1 lžička sypkého
zeleninového bujonu
1 lžička soli
malá hrstka čerstvého oregana
2 střední svazky listového špenátu
miska čerstvé řeřichy

minut

bez lepku

svazek jarní cibule
2 menší brambory

50

• Horkou vodou propláchnuté jáhly zalijeme 300 ml vody a lehce
osolíme. Přivedeme k varu, ztlumíme žár na polovinu a pozvolna
vaříme 10 minut. Během vaření občas promícháme. Necháme pod
pokličkou dojít a občas prohrneme vidličkou, aby se neslepily.
• Očištěné spodní části cibulí nakrájíme nahrubo a osmahneme na
oleji do růžova. Ke konci přisypeme na plátky nakrájený česnek
a opět krátce zasmahneme.
• Základ zalijeme 1 a ½ l vody, přidáme Würzl, muškát, kmín
a osolíme. Přidáme také na kostky nakrájené brambory a vaříme,
dokud nezměknou.
• Nakonec přidáme dvě třetiny opraného špenátu a provaříme asi
5 minut. Polévku rozmixujeme tyčovým mixérem.
• Zbytek listů špenátu (třetinu) osmahneme zprudka na lžíci oleji
na pánvi. Do hotové polévky vložíme jáhly, osmahnutý špenát
a vše necháme asi 10 minut odpočinout. Jáhly ještě mírně nabydou
na objemu.
• Naservírujeme do misky a posypeme čerstvou řeřichou.

MŮJ TIP
Polévku můžeme zjemnit rostlinnou smetanou.

102 JÁHLY

JAHODOVÉ KNEDLÍKY
Z JÁHEL A RÝŽE
Když začne jahodová sezona, tak vždy – kromě mačkaných jahod a bublaniny – přichází hezká
„povinnost“ uvařit dětem skvělé a zdravé knedlíky. A možná nebudete věřit, tento oblíbený
pokrm jde vykouzlit z jáhel, velice výživné celozrnné rýže a trochy pohankové mouky.
Vše drží krásně pohromadě, přesvědčte se sami v toto nevšedním receptu!

100 g jáhel
100 g basmati rýže natural

4–5
porcí

třtinový cukr
špetka soli
rostlinný margarín na omaštění

minut

bez lepku

300 g pohankové mouky
vanička menších jahod
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• Jáhly a rýži spaříme horkou vodou, scedíme, zalijeme 900 ml vlažné
vody a pozvolna vaříme, dokud se voda téměř nevyvaří, měla by
vzniknout hustá kaše, kterou necháme pod pokličkou dojít.
• Přidáme pohankovou mouku, 3 lžičky cukru, zamícháme
a necháme vychladnout.
• Lžící klademe těsto na stůl vysypaný pohankovou moukou,
uděláme z něj placičky a ty plníme celými jahodami. Vytvarujeme
knedlíky (těsto je docela lepivé, manipulace vyžaduje trpělivost,
dle potřeby můžete přidat trochu více mouky, ne však moc,
aby knedlíky nebyly až příliš tuhé), z těsta bude asi 20 kousků.
• Knedlíky vložíme do vroucí vody a pozvolna vaříme 12 minut.
Na talíři je posypeme cukrem a polijeme rozpuštěným margarínem.
Také je můžeme posypat opraženou strouhankou.

MŮJ TIP
Rozdrolte v misce tofu natural s cukrem a trochou citronové šťávy
či kůry a knedlíky tímto „tvarohem“ posypte.
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POHANKA
Tato proslulá pseudoobilovina se opět navrací
a stává se nedílnou součástí moderní zdravé
stravy. V minulosti byla tato tuzemská surovina
běžná – nahrazovala ve stravě o něco dražší
obiloviny, jako byly třeba kroupy či pšenice.
Pohanka je ceněna především pro vysoký obsah
bioflavonoidů, působících blahodárně na naše
cévy. Látky v ní obsažené mimo jiné obnovují
poškozené buňky jater, prospívají střevům
a napomáhají při léčbě křečových žil. Pohanka
je výborná také při detoxikaci či vysokém
cholesterolu. Je přirozeně bezlepková a velice
vhodná, pokud trpíte diabetem.
Pohanku bychom měli skladovat v suchém
a teplém prostředí, nejlépe ve skleněné
uzavíratelné nádobě. Je lepší vždy kupovat
pohanku českou – ideálně světlou, tedy
mechanicky loupanou, v bio kvalitě (k sehnání
od Probio), která je nejvýživnější. V dnešní době
lze zakoupit také mnoho pohankových produktů,
jako jsou vločky, rostlinný nápoj a smetana,
bulgur, nudle soba, instantní kaše či pukance,
ale i dětské křupky.
Příprava celých pohankových krup nevyžaduje
dlouhou tepelnou úpravu, bez máčení (pouze
proberte, zda neobsahují drobné kamínky)
stačí 7 minut mírného varu, na skus. Také je
můžete po 5 minutách varu uložit na chvíli do
peřin (tak v nich zůstane živin nejvíce). Pokud
s pohankou začínáte, je dobré ji nejdříve spařit
horkou vodou, která ji částečně zbaví nepříjemné
zemité chuti. Jako přílohu lze pohanku
například vsypat na osmaženou cibulku a chvíli
opražit, pak zalít vodou s tymiánem a dopéct
7 až 10 minut v troubě. Uvařená a neochucená
pohanka vydrží v lednici i týden, větší zásobě
nevadí ani uchování v mrazáku. Vyzkoušejte ji
také v nastavované kaši, v karbanátcích, rizotech
či plněných paprikách. Výtečná je na cibulce
a česneku s brynzou a pažitkou, nebo ji lze
i všemožně zapékat. Celé kroupy jsou výborné
do salátů, vynikající je třeba salát s pečenou
středomořskou zeleninou (cukety, lilek a papriky)

ve spojení s kapary, olivami a hlavně bazalkou,
skvělou společnost jí bezesporu udělají i sladká
cherry rajčátka, přelitá balsamikem. Vyzkoušet
můžete podobný s rajčaty a pórkem ze str. 122.
Zapojte pohanku i do pomazánek, uvařenou ji lze
rozmixovat na skvělou škvarkovou pomazánku
s lahůdkovým droždím, česnekem a s najemno
nakrájenou kyselou okurkou, posypanou
smaženou cibulkou. Z pohanky je výborný
i falešný tataráček (recept na str. 130). Pohanku
taktéž můžete nechat naklíčit, poté celou přidávat
libovolně v menším množství do salátu, ale také
ji v této podobě rozmixovat a vytvořit neobvyklý
hummus (recept str. 129).
Lámanka – tedy drcená pohanka – je nejlepší
surovinou při výrobě kaší či do polévek, vaří se
pouze pár minut, také ji lze jen nasypat do hotové
polévky a nechat 10 minut pod pokličkou dojít.
Z mouky či hrubší krupice vykouzlíte skvělé noky
nebo halušky (recept na str. 142).
Pohance sluší i příprava na sladko, často slouží
jako korpus svěžích letních dortů: uvaříme
hustou kaši a necháme ji ve formě ztuhnout,
pro zaručený úspěch lze přidat ještě lžičku
vloček mořské řasy agar-agar, korpus můžeme
také obohatit semínky nebo ořechy. Po ztuhnutí
korpus zdobíme ovocem, velice osvěžující je také
ovoce zalít rozvařeným a džusem ochuceným
agarem. Nebo vyzkoušejte nevšední palačinky
(str. 149). Z pohanky, tak jako z ovesných vloček,
lze připravit i rostlinný nápoj – mléko. Stačí
jen pohanku namočit přes noc, druhý den ji
rozmixovat a přecedit přes plátýnko. Je výtečné
doslazené javorovým sirupem, chuť lze zlepšit
i rozmixovaným banánem.
A víte, že neloupaná pohanka naopak není
určena k tepelné úpravě v kuchyni? Často se
ale plní do speciálních polštářků, které po
zahřátí drží teplo, následně slouží k obkladům
při poranění a jiných problémech a podobně
pohanka funguje, i pokud ji vychladíte. Slupky
z oloupané pohanky také mohou sloužit
k přípravě čaje.
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POMAZÁNKA Z KLÍČENÉ
POHANKY A SLUNEČNICE
Z naklíčené pohanky lze kromě salátu vykouzlit i tuto zajímavou pomazánku ve stylu
orientálního hummusu.

150 g naklíčené pohanky
100 g slunečnicových semínek
80 g sušených rajčat
1 lžíce sezamové pasty tahini
1 menší lžíce hořčice
2 stroužky utřeného česneku
6 lžic citronové šťávy
8 lžic olivového oleje
½ lžičky mletého římského kmínu
1 lžička mořské soli
mletá sladká (nebo uzená) paprika

1

miska

20
minut

+ 4 dny
klíčení

bez lepku

• Pohanku necháme předem naklíčit v nakličovací misce (obdobně
jako jiné běžné suroviny k naklíčení), trvá to asi 4 dny.
• V den přípravy zalijeme vodou rajčata a slunečnicová semínka
a necháme je nejméně 2 hodiny nabobtnat.
• Do mixéru vložíme naklíčenou pohanku a scezenou slunečnici
s rajčaty, spolu se zbylými surovinami. Rozmixujeme na jemnou
pomazánku. (Rajčata bývají docela slaná, pokud ne, opět dosolíme
dle vlastní chuti.)
• Nazdobíme nasekanou petrželkou, můžeme polít olejem,
posypat mletou paprikou, opraženou slunečnicí nebo nasekanými
sušenými rajčátky.

malý svazek petrželky
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POHANKOVÝ TATARÁČEK
Byly časy, kdy jsem dělával falešný tataráček z uvařených brambor. Od jisté doby se snažím více
zařazovat do pomazánek i různé obiloviny, kterých bývá v domácích receptech pomálu. A i proto
vznikla tato nová verze tataráčku, v kombinaci s pečeným sójovým masem velice výživná
a hlavně neobvyklá.

80 g pohankových krup
50 g sójové drtě

8

porcí

1 lžíce sušeného česneku
50 ml olivového oleje
½ najemno nakrájené cibule
1 lžíce papriky
½ lžička chilli
1 utřený stroužek česneku
7 lžic kečupu

minut

bez lepku

1 lžička zeleninového bujonu
5 lžic sójové omáčky

50

• Pohanku a sójovou drť zalijeme vodou na povrch, přidáme bujon,
přivedeme k a varu a pozvolna vaříme asi 12 minut, poté necháme
ještě asi 10 minut pod pokličkou dojít.
• Scedíme, vsypeme na malý pekáček, polijeme sójovou omáčkou,
posypeme česnekem, zalijeme trochou oleje, zamícháme a pečeme
na 160 °C asi 15 minut, dokud směs nezhnědne.
• Vychladlou směs vložíme do mixéru a nahrubo umeleme,
dle potřeby přilijeme trochu vody, přendáme do misky.
• Přidáme zbytek surovin a zamícháme.
• Tataráček lze servírovat na nasucho upečených topinkách
potřených česnekem.

1 lžíce plnotučné hořčice
špetka mletého pepře

MŮJ TIP

mořská sůl

Před mixováním směsi můžete pro ještě výraznější chuť přidat jednu
větší kyselou okurku.

petrželka nebo jarní cibulka
na posyp
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POHANKOVÉ HALUŠKY SE ŠPENÁTEM
A KŘUPAVÝM TEMPEHEM
Halušky se dělají různě, většinou z brambor a mouky, má oblíbená kombinace je z žitné
a hrachové mouky, která dobře pojí a dává přidanou výživovou hodnotu jídla. Dají se kombinovat
se zelím, tofu brynzou nebo pečeným celerovým špekem. Já jsem pro vás vyzkoušel novinku,
a to halušky v bezlepkové verzi ze strouhaných brambor a pohankové mouky. Jsou krásně jemné
a při vaření výborně drží při sobě. V tomto receptu jsem sáhl po jarním farmářském špenátu,
skvělou společnost mu dělá mandlová smetana a dokřupava opražený tempeh.

BRAMBOROVÉ HALUŠKY
400 g syrových oloupaných
brambor
160 g pohankové mouky
2 lžičky mořské soli
1 lžíce lahůdkového droždí

OMÁČKA SE ŠPENÁTEM
2 menší cibule
5 lžic slunečnicového oleje
4 stroužky česneku
150 g čerstvého listového špenátu
2 dcl mandlové smetany
(nebo sójové)
1 lžička mořské soli
2–3 lžičky lahůdkového droždí
1 balení (200 g) uzeného tempehu
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4

porce

50
minut

bez lepku

• Brambory nastrouháme na co nejjemnějším struhadle do misky,
přisypeme mouku, droždí, osolíme a rukama propracujeme lepivé těsto,
které necháme 10 minut odstát. Přes síto na halušky vtlačujeme do vroucí
osolené vody halušky (průběžně mícháme vodu, aby se neslepily), které
vaříme asi 5 minut. Poté scedíme a propláchneme vlažnou vodou, aby se
neslepily, můžete je i na chvíli vložit do lednice, aby více ztuhly.
• Na oleji ve větší pánvi osmahneme najemno nakrájenou cibulku dozlatova
(polovinu dáme do misky stranou na ozdobení hotového pokrmu), přidáme
najemno nasekaný česnek, který také minutku restujeme.
• Vsypeme nahrubo nasekaný špenát, který necháme zavadnout. Zalijeme
smetanou, ochutíme solí, droždím a pár sekund prohříváme.
• Nakonec vmícháme halušky, které také ještě chvíli prohřejeme
(dle potřeby můžeme nalít trochu vody na rozředění), dochutíme opět solí
a pepřem.
• Na menší pánvi s trochou oleje restujeme na kostičky nakrájený tempeh,
dokud nezhnědne a není křupavý.
• Část tempehu vmícháme přímo do halušek, na talíři pak halušky
posypeme osmaženou cibulkou a zbylým tempehem.

POHANKA S KYSANÝM ZELÍM,
ŘEPOU A KŘENEM
Pohanka je jednou ze surovin, kterou se opravdu hodí zařazovat především v chladnější
části roku. Díky obsaženému rutinu má zahřívající účinek pro organismus a krásně se hodí
k nejrůznější podzimní a zimní zelenině. Proto jsem vsadil v jednom jídle na tuto kombinaci
tuzemských surovin, kterou znáte třeba ze salátu.

600 g červené řepy
1 lžička sušeného rozmarýnu

4

porce

slunečnicový olej
400 g překrájeného kysaného zelí
1 lžička drceného kmínu
2 lžíce čerstvě
nastrouhaného křenu
mletý barevný pepř
svazek pažitky
mořská sůl

minut

bez lepku

400 g pohankových krup
2 velké cibule

70

• Řepu nakrájíme na menší kostky, polijeme 4 lžícemi oleje, posypeme
rozmarýnem, osolíme a pečeme do měkka v troubě na 180 °C asi
70 minut. (Mám jeden skvělý trik: aby řepa nebyla po dlouhém pečení
vysušená, dejte na spod trouby nádobu s vodou, která bude teplotu
v troubě zvlhčovat, řepa pak bude pěkně šťavnatá i po upečení.)
• Pohanku zalijeme 700 ml vody, přivedeme k varu, ztlumíme,
pozvolna vaříme asi 8–10 minut, dokud není na skus, pak necháme
pod pokličkou dojít.
• Na rozehřátém oleji ve větším hrnci orestujeme najemno nakrájenou
cibuli dozlatova, polovinu odložíme do menší misky na posyp.
Přidáme zelí, kmín, podlijeme asi ½ l vody (můžete použít i kostku
zeleninového bujonu pro lepší chuť), osolíme a přibližně 15 minut
dusíme. (Pokud je směs příliš kyselá, můžeme přidat pár lžic cukru.)
• Vsypeme pohanku, upečenou řepu, křen, zamícháme, dochutíme
solí a pepřem.
• Na talíři posypeme usmaženou cibulkou a najemno nakrájenou
pažitkou.

MŮJ TIP
Toto jídlo lze udělat také s uvařenou špaldou, obohatit uzeným
tempehem či tofu. Do cibulového základu se také hodí zarestovat
nahrubo nasekaný česnek.
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SALÁT Z MARINOVANÉHO FENYKLU
S KUKUŘIČNÝM SVÍTKEM
Svěží zeleninové saláty je dobré občas doplnit něčím vydatným. V takovém případě skvěle slouží
luštěniny, ale také výrobky z obilovin, třeba jako tento veganský „svítek“, který vám nedá moc
práce. S jakoukoliv bylinkou z něj vykouzlíte sytou přílohu či vložku do polévky, ale také součást
sezonního salátu.

100 g instantní kukuřičné polenty
hrst nasekaného
medvědího česneku
1 lžíce lahůdkového droždí
1 čerstvý fenykl
panenský olivový olej
½ bio citronu
mořská sůl
mletý pepř
hrst cherry rajčátek
2 hrstky mixu baby lístků salátu
(rukola, špenát či řepné listy)

4

porce

40
minut

+ 2 hodiny
odležení

bez lepku

• Do menšího hrnce vlijeme 300 ml vody, osolíme, přidáme 2 lžíce
oleje a přivedeme k varu.
• Vsypeme polentu, mícháme metličkou a na mírném plameni ji
chvíli vaříme, dokud nezhoustne (při přípravě je potřeba opatrnost,
polenta z hrnce často prská ven a mohla by nás nepříjemně spálit).
• Odstavíme, vmícháme medvědí česnek (mimo sezonu lze použít
petrželka) a droždí.
• Vytvarujeme do malého pekáčku nebo krabičky s pečicím papírem,
mokrou lžící uhladíme a necháme v lednici ztuhnout, nejméně
2 hodiny.
• Fenykl nakrájíme najemno (je potřeba odkrojit tuhý vršek
a vnitřní košťál, drobné oddenky z vršku nechte na zdobení salátu)
a zastříkneme citronovou šťávou (použijeme i nastrouhanou kůru),
doplníme solí, olivovým olejem a necháme 2 hodiny marinovat
v lednici.
• Vystydlou polentu nakrájíme na malé kostky, vložíme do mísy,
přidáme fenykl i s nálevem, listy, překrojená rajčátka, ochutíme
pepřem a vše zamícháme.
• Můžeme opět přelít olivovým olejem. Salát ozdobíme vrchními
oddenky z fenyklu.
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OBRÁCENÝ POLENTOVÝ
KOLÁČ S BROSKVEMI
Možná by vás to nenapadlo, ale kukuřičnou polentu můžeme použít do koláče i tak,
aniž bychom ji předem vařili ve vodě – a přesto bude v dezertu krásně křupavá.

OVOCNÁ VRSTVA
3 větší broskve
1 vrchovatá lžíce
rostlinného margarínu
1 vrchovatá lžíce hnědého cukru

6–8
porcí

70
minut

bez lepku

• Chia semínka vsypeme do malé misky, zalijeme je mandlovou
smetanou společně s vodou, zamícháme a necháme 2 minuty
nabobtnat.

POLENTOVO-OŘECHOVÉ TĚSTO

• Dáme si předehřát troubu na 180 °C.

3 lžičky chia semínek

• Dortovou formu o průměru 20 cm vysteleme pečicím papírem
(toto doporučuji a sám to tak dělám od doby, co mi tuk vytekl do
trouby, větší kuchyňskou kalamitu jsem nezažil), vymažeme tukem,
posypeme cukrem a poklademe hrubšími měsíčky broskví. Pak
koláč vložíme do trouby, kde ponecháme, dokud nezačne cukr
bublat, trvá to asi 5 minut.

10 lžic mandlové smetany
10 lžic vlažné vody
80 g instantní kukuřičné polenty
80 g vyloupaných
vlašských ořechů
50 g pohankové mouky
1 vanilkový cukr
60 g třtinového cukru
1 bio citron
1 lžička prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
špetka soli
opražené mandličky na ozdobu
(nemusí být)
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• Mezitím vložíme do misky polentu, najemno umleté ořechy,
mouku, cukr, šťávu a kůru z citronu, obě kypřidla a sůl. Suroviny
promícháme, zalijeme chia směsí a zamícháme. Necháme
10 minut odležet.
• Směs vlijeme do formy na předpečené ovoce, rovnoměrně
uhladíme a pečeme na 170 °C asi 30–35 minut, dokud povrch
nezezlátne.
• Potom necháme stranou 20 minut vychladnout a nakonec opatrně
obrátíme na talíř a sejmeme pečicí papír. Koláč ještě můžeme
posypat opraženými mandličkami.

RAJČATOVÁ POLÉVKA
S ČERVENOU RÝŽÍ
Dlouho jsem dumal nad tím, jak udělat zdravější rajčatovou polévku. Takovou, do které se nedává
velké množství cukru. Rajčata jsou totiž všeobecně kyselá – záleží, jak jsou vyzrálá, často však
sladké dochucení zkrátka vyžadují. A proto jsem během vaření do polévky přihodil několik datlí
a nakonec vyladil chuť sójovou omáčkou, která je nasládlá, a efekt byl uspokojivý – polévka je moc
dobrá. Také jsem do ní přidal opět méně obvyklý druh rýže. Právě červená rýže si díky své tvrdší
slupce drží pěkně tvar, a proto se často využívá jako vložka do salátů nebo polévek.

60 g červené rýže
5 lžic olivového oleje
2 hrstky najemno nakrájeného
řapíkatého celeru
2 hrstky najemno nakrájené mrkve
1 ks červené cibule

5

porcí

50
minut

bez lepku

• Rýži propláchneme, zalijeme dvouapůlnásobným množstvím vody,
osolíme, přivedeme k varu a vaříme asi 45 minut. Potom ji necháme
pod pokličkou dojít.

2 lžíce čerstvých lístků tymiánu

• Do rozehřátého oleje vsypeme celer s mrkví, osmahneme do růžova.
Přidáme najemno nakrájenou cibuli, nasekaný česnek, tymián a opět asi
5 minut restujeme. (Základ by se neměl připalovat, každopádně čím déle
ho restujeme, tím lepší bude výsledná chuť polévky.)

2 plechovky (2x 400 ml)
krájených rajčat

• Vlijeme rajčata, zalijeme 1 l vody, vložíme bujon, datle, osolíme a pod
pokličkou vaříme pozvolna asi 25 minut.

1 kostka zeleninového bujonu

• Přidáme sójovou omáčku a rozmixujeme. (Polévka by měla být řidší,
rýže ji ještě dohustí, proto můžete dle potřeby během mixování přilít
trochu vody.)

3 stroužky česneku

4 větší datle
1 lžíce mořské soli
5 lžic sójové omáčky

• Do polévky vsypeme scezenou rýži, dle potřeby osolíme, pokud by
polévka byla stále kyselá (záleží na druhu rajčat), dochutíme ji ještě
libovolným sirupem či medem.
• Na talíři ochutíme lžičkou olivového oleje.

MŮJ TIP
Polévku můžete zjemnit rostlinnou smetanou, vsypat čerstvě nasekanou
bazalku nebo veganský parmazán.
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SVĚŽÍ SALÁT Z MÍCHANÉ QUINOY
S BYLINKAMI
Možná se vám naskytne situace, že máte doma pár rozdělaných sáčků quinoy (bílé, červené či
černé) a budete chtít je využít v jednom salátu, mám na mysli uvařit je společně. Taková možnost
tu je, níže najdete návod. Takto uvařenou směs můžete pak použít všemožně. Tento salát se bude
bezesporu hodit ke grilování nebo když přijde nějaká návštěva. Taková variace barev každého
ohromí, co říkáte?

50 g černé quinoy
50 g červené quinoy

4

porce

½ okurky hadovky
2 zralá rajčata
½ červené cibule
½ limety
1 lžička mletého chilli
mořská sůl
1 stroužek česneku
olivový olej
mletý pepř
čerstvé bylinky dle možností
(bazalka, koriandr, kopr
nebo petrželka)
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minut

bez lepku

50 g bílé quinoy
1 žlutá paprika

50

• Do hrnce vsypeme černou a červenou quinou, zalijeme 400 ml vody
a přivedeme k varu. Po 5 minutách vaření vsypeme bílou quinou
a pozvolna vaříme asi 20 minut. Necháme dojít pod pokličkou,
můžeme prokypřit i vidličkou. Následně necháme vychladit.
• Do větší mísy nakrájíme na malé kostičky rajčata bez vnitřních
jader, papriku, okurku, rajčata, cibuli, přidáme šťávu z limety,
utřený česnek, chilli, osolíme a zamícháme.
• Vsypeme uvařenou quinou, nasekané bylinky, zalijeme olejem,
ochutíme pepřem či solí a zamícháme.

MŮJ TIP
Do salátu občas zamíchám i nějaké ovoce, zralý ananas, broskve
nebo třeba kousky grepu.

KUKUŘIČNÝ CHOWDER
S AMARANTEM A KAPUSTOU
1 cibule

Ruku na srdce, kukuřičná polévka není v našem kraji až tak obvyklá.

olivový olej

Všeobecně s kukuřicí (kromě vařeného klasu) v kuchyni moc často

2 lodyhy řapíkatého celeru

neexperimentujeme, tak je možná čas to napravit. Připravil jsem si pro

3 stroužky česneku
60 g amarantu
1 lžička římského kmínu

vás polévku, která je populární v Anglii pod názvem chowder. Polévka je
obohacená amarantem, nabitým bílkovinami, a zelenými kapustovými
listy. Klasický recept obsahuje slaninu, ovšem ta moje je veganská,
po uzené paprice úžasně voňavá a krásně křupavá.

½ lžičky uzené papriky
1 lžička tymiánu
300 g brambor

5

porcí

1 lžička mořské soli
200 ml rýžové smetany
mletý pepř
2 větší kapustové listy
pažitka na posyp

VEGANSKÁ SLANINA
2 hrsti kokosových chipsů
1 vrchovatá lžička uzené papriky
2 lžíce sójové omáčky tamari
2 lžíce javorového sirupu
1 lžička sušeného česneku

minut

bez lepku

300 g mražené kukuřice
1 kostka zeleninového bujonu

50

• Najemno nakrájenou cibuli, celer a česnek vsypeme na 6 lžic
rozehřátého oleje a restujeme asi 5 minut.
• Přisypeme amarant, který také chvíli restujeme. Nakonec přidáme
kmín, tymián, papriku a opět pár sekund orestujeme.
• Zalijeme 1 a ½ l vody, přidáme na kostky nakrájený brambor, kukuřici,
bujon, osolíme a vaříme pozvolna pod pokličkou asi 30 minut.
• Všechny suroviny na slaninu vložíme do misky, zamícháme a přesuneme
na pekáček s pečicím papírem. Vložíme do trouby pod vrchní gril na
170 °C a opečeme dozlatova – opatrně, aby se nám paprika nepřipálila,
trvá to jen chvíli. Pak necháme vychladit.
• Polévku odstavíme a nahrubo rozmixujeme. Vsypeme kapustu, kterou
následně 2 minutky povaříme.
• Přidáme smetanu, dle potřeby ještě dosolíme (můžete přidat i lahůdkové
droždí) a necháme pod pokličkou nejméně 5 minut dojít.
• Na talíři posypeme najemno nakrájenou pažitkou a slaninou, a pokud
máte navíc, přisypte i pár zrn kukuřice.

1 lžíce olivového oleje

MŮJ TIP

špetka jemné soli

Veganská slanina bude po vychladnutí krásně křupavá, můžete jí posypat
nějaký salát nebo různá hlavní jídla.

špetka mletého pepře
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OVESNÁ KAŠE S AMARANTEM
40 g amarantu

2

80 g jemných ovesných vloček

porce

15
minut

1 hrstka rozinek
1 menší banán
400 ml rostlinného mléka
libovolné ovoce a ořechy na posyp
med nebo sirup na přislazení
2 lžičky kokosového oleje

• Den předem vsypeme amarant do většího hrnce a zalijeme ho
300 ml vlažné vody.
• Druhý den ráno přivedeme k varu a pozvolna vaříme 15 minut.
• Vsypeme vločky, rozinky, na kolečka nakrájený banán, zalijeme
mlékem a vaříme dalších 10 minut, dokud kaše nezhoustne.
Nakonec vmícháme kokosový olej na zjemnění.
• Hotovou kaši vlijeme do hlubokého talíře či misky, polijeme
medem, zasypeme ovocem, oříšky či semínky. Také ji můžeme
obohatit libovolným jogurtem.

JAK NA SNÍDAŇOVÉ KAŠE?
Vyberte vhodnou surovinu
Příprava kaší není složitá ani časově náročná. Většinou se začíná od kaší ovesných, které jsou velice
jednoduché. Postupně bychom však měli pro výživovou pestrost zařazovat i lámanou pohanku, jáhly,
kukuřici, žitné vločky, rýži nebo třeba kuskus. Vždy je důležité den předem vločky namočit, kaše
bude dříve uvařená a lépe stravitelná. Také můžete kaši zalít horkou vodou do speciálních termosek
na jídlo a ráno ji jen nalít do talíře či misky.
S ovocem nikdy nešetřete
Je dobré se pravidelně zásobovat ovocem. V sezoně vším čerstvým, co se prodává a roste. Mimo
ni mít zásobu mražených bobulovin, především borůvek, malin či rybízu, které mají antioxidační
účinky. Při vaření kaší také často používám banán nebo jablíčka, které kaši ochutí a není ji
pak potřeba až tolik sladit. Také se nebráním exotice, během zimy dávám na kaši dobře uzrálé
mango nebo třeba kiwi. K proslazení kaše používám při vaření hrst sušených rozinek, švestek
nebo meruněk.
Ořechy a semínka vás vyživí a vyčistí střevo
Do kaší sypu různá semínka či ořechy. Len nebo mák mám dopředu umletý na mlýnku na kávu,
takových surovin však nedoporučuji skladovat namleté velké množství, aby se nezkazily. Z ořechů
často využívám domácí vlašáky, lískové ořechy nebo třeba kešu – všechny je dobré den předem
probudit k životu namočením. Na kaši dávám pro zpestření i lžičku kokosového oleje, arašídového
másla anebo kakaa.
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Jedním z nápaditých způsobů, jak smysluplně využít amarant, je do
ranních kaší. Snídaňové kaše jsou sice velice zdravé, ale ne každý je
připravuje. U nás doma se od jisté doby patřičně zabydlely a už si bez nich
nedovedeme představit ráno. Kaše totiž skvěle zasytí, pomohou trávení
a dodají energii do nového dne.

QUINOOVÉ TYČINKY
PLNÉ ENERGIE
Quinoa nemusí být pouze šibalsky schovaná v polévce nebo jako součást rizota. Pufování,
neboli nabývání suroviny na objemu, je metoda hojně využívaná nejen ve zdravé výživě.
Tak jako pufovanou quinou lze zakoupit třeba i pufovanou rýži, pšenici, žito a řadu dalších
obilovin. Často se quinoa využívá i do směsí cereálií k snídani, ale také k výrobě moučníků
a tyčinek, jako jsou třeba právě tyto.

100 g arašídového másla
50 g medu
nebo libovolného sirupu
50 g kokosového oleje
50 g dýňových semínek
50 g slunečnicových semínek
50 g sušených brusinek
60 g pufované quinoy
1 lžička skořice

POLEVA
110 g tmavé čokolády a na vaření
1 lžíce kokosového oleje
1 lžička citronové kůry
špetka jemné mořské soli
hrstka strouhaného kokosu
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8–10
porcí

25
minut

bez lepku

• Do malého rendlíku vložíme arašídové máslo, med, kokosový olej
a na velmi mírném plameni zahříváme, dokud se vše nerozpustí
a nespojí.
• Do větší mísy vsypeme zbytek surovin na tyčinky, nakonec vlijeme
rozpuštěné máslo a zamícháme. Přesuneme do pekáče o velikosti
15 × 25 cm s pečicím papírem, pečlivě utlačíme do roviny a vložíme
na chvíli do lednice.
• Suroviny na polevu rozpustíme ve vodní lázni, vlijeme do formy
a rozetřeme, posypeme strouhaným kokosem a opět vložíme
do lednice, a to nejméně na 2 hodiny.
• Poté nakrájíme ostrým nožem libovolné porce – vždy však pouze
potřebné porce, protože v pokojové teplotě by se po určité době
začaly tyčinky drolit a rozpadat, proto je dobré vše udržovat
v chladu.

MŮJ TIP
Vyzkoušejte také pufovanou quinou jako další možnou surovinu
do domácí granoly ze str. 93.

PRAKTICKÉ RADY ZÁVĚREM
NA KONEC JEŠTĚ PRO PŘEHLEDNOST MALÉ SHRNUTÍ A PÁR „OBILOVINOVÝCH“
DOPORUČENÍ, KTERÁ BY SE VÁM MOHLA PŘI KAŽDODENNÍM VAŘENÍ HODIT!

jáhly

12–15 minut

ječmen (celé zrno nebo kroupy)

30–40 minut

kukuřičná krupice hrubá

30–40 minut

kukuřičná krupice jemná

25 minut

kukuřičná polenta instantní

1 minuta varu

oves bezpluchý celý

20–25 minut

pohanka zrno

10–12

pohanka lámanka

8 minut

pšenice červená, špalda, kamut (celé zrno)

45 minut

pšenice ozimá

50 minut

pšeničný bulgur

1 minuta varu a nechat dojít

pšeničný kuskus (celozrnný)

zalít horkou vodou a nechat dojít

quinoa

15–20 minut

A PÁR ŠIKOVNÝCH TIPŮ:

rýže

20 a více minut – podle druhu (viz str. 167)

• Do cibulového základu krémových zeleninových
polévek lze vsypat a zarestovat i pár lžic
jakýchkoliv vloček, které po rozmixování polévku
obohatí a budou chutnat i těm, kteří zdravé
stravě nefandí.

těstoviny celozrnné

8–12 minut – podle druhu

vločky všech druhů

většinou stačí zalít vroucí vodou

• Obiloviny a jim příbuzné druhy existují v mnoha
druzích a úpravách. Pokud se z jakéhokoliv
důvodu potřebujete vyhýbat lepku, pak lze
určitě doporučit přirozeně bezlepkové druhy –
a pro konkrétní inspiraci pak recepty z kapitol
věnovaných pohance, jáhlám, kukuřici, rýži,
čiroku a amarantu.

• Obiloviny je všeobecně vhodné ve stravě často
obměňovat, to znamená dávat si třeba každý
den jiný druh a v různé podobě. Je to docela
snadné: ráno se dají báječně využít ve vydatných
snídaňových kaších, přes den jsou skvělé
bohaté polévky a nejrůznější přílohy z obilovin
a k večeru se hodí třeba zdravá pomazánka či
celozrnné kváskové pečivo. Pestrost je nejen
chutná, ale hlavně velmi zdravá!

• Pokud často používáte celozrnné mouky,
vyplatilo by se vám obstarat si elektrický mlýnek
na mletí celých zrn. Taková doma připravená
mouka z kamenného mlýnku je vždy čerstvá,
z ověřeného zdroje (kupujete-li si kvalitní zrna)
a navíc je vždy při ruce. Součástí některých
mlýnků jsou i vločkovače, což je také velice
praktické a ekonomické.
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amarant						20–25 minut
asi 45 minut – podle druhu a hrubosti

• Budete-li si přizpůsobovat klasické recepty
a nahrazovat v nich uvedenou bílou mouku za tu
celozrnnou, nenahrazujte ji plným množstvím.
Je to proto, že celozrnná mouka by neměla
přesáhnout 50 %, jinak by těsto bylo příliš hutné
a řádně by nevyběhlo.

• Celá zrna obilovin je praktické vařit pro úsporu
času rovnou ve větším množství. Ze stejného
důvodu je také dobré je předem namočit. Uvařené
je pak můžete skladovat i několik dní v chladu
anebo si je zamrazit po porcích a následně
kdykoli dle potřeby použít do polévek, hlavních
chodů i salátů.

(bez namočení předem, které další přípravu zkrátí)

čirok

• Obilovin není třeba se bát, je však nutno
zvolit ty správné. Nakupujte celá zrna, nejlépe
z ekologického zemědělství, a dávejte přednost
celozrnným výrobkům! To vše dodá vašemu
tělu spoustu živin v podobě vitaminů, minerálů
a bílkovin, ale především velice důležité vlákniny.

• Obiloviny a pseudoobiloviny skladujte nejlépe
ve skleněných uzavíratelných nádobách na
temném, suchém a chladnějším místě. Většina
jich takto vydrží ve spíži v pořádku i několik
měsíců. Výjimkou jsou jáhly, kukuřice a také
všechny (pseudo)obiloviny ve formě vloček –
ty se musí spotřebovat co nejdříve (u nich hrozí
rychlejší žluknutí).

ORIENTAČNÍ DOBY VARU

• Všechny vločky s obsahem lepku mají výtečnou
pojivost, proto s nimi vykouzlíte krásné
knedlíčky, vhodné jsou na přípravu různých
karbanátků či zeleninové sekané.
• Řidší vločkové kaše, oslazené sirupem
a následně rozmixované, si můžete připravené ve
sklenicích uložit do lednice, poté je stačí už jen
nazdobit ovocem a během chvilky tak vykouzlíte
zdravý a osvěžující dezert.

PŘEHLED RECEPTŮ
POMAZÁNKY
Několik jednoduchých a výživných veganských
pomazánek, kterými se můžete inspirovat pro
přípravu vlastních dobrot podle sezonních bylinek
či oblíbených semínek!
Budapešťská pomazánka z tofu a jáhel / 98
Kopřivová pomazánka / 62
Pomazánka z klíčené pohanky a slunečnice / 129

SALÁTY
Od lehkých křupavých salátů až po vydatné salátové
pokrmy, plné zeleniny a bylinek.
Jáhlový salát pak choi s žampiony / 101
Kroupový salát s čočkou a kysaným zelím / 65
Podzimní kuskusový salát s kadeřávkem
a hruškou / 50
Podzimní rajčatový salát s pohankou / 122
Polentový salát s rostlinným párkem
a sojanézou / 160
Rýžový salát s pestem z medvědího česneku / 168
Salát z černé rýže s čočkou, česnekem
a bazalkou / 171
Salát z kamutu s batáty a shitake / 14
Salát z klíčené pohanky s čekankou
a pomerančem / 125
Salát z marinovaného fenyklu
s kukuřičným svítkem / 152
Salát z pšenice ozimé s mrkví / 17
Svěží salát z míchané quinoy s bylinkami / 190
Těstovinový salát se zeleninou a sojanézou
s černou solí / 126

POLÉVKY
Voňavé vývary i husté krémové polévky, vždy ovšem
obohacené zdravými „zrníčky“, ať už ve formě
nenápadného zahuštění, nebo pořádných knedlíčků.
Celerovo-cuketová polévka s kukuřičným
svítkem / 155
Hlívová smetanová polévka s jáhlovými
vločkami / 105
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Kmínová polévka s kukuřičnou krupicí
a tofu vejcem / 156
Krémová polévka z pečeného celeru
a česneku / 106
Kukuřičný chowder s amarantem
a kapustou / 194
Kvásková zelňačka s rostlinnými párečky / 73
Miso polévka z mladé kapusty
s pohankou a kimchi / 133
Ovesná polévka s fazolkami a koprem / 69
Petrželová polévka s rýžovými vločkami
a bazalkovým pestem / 176
Polévka z batátů a mrkve s ozimou pšenicí / 21
Rajčatová polévka s červenou rýží / 172
Špenátová polévka s jáhlami a řeřichou / 102
Uzená kroupová polévka / 70
Vločková květáková polévka / 18
Zeleninová miso polévka s kulatozrnnou rýží / 175
Zeleninový vývar s drožďovými knedlíčky / 66
Zimní hlívová polévka s červenou quinoou / 193
Žampionová polévka s pohankou a šalvějí / 134
Žitná kedlubnová polévka na kari / 74

HLAVNÍ CHODY
Obiloviny a pseudoobiloviny, od celého zrna až po
rychlé těstoviny, jako skvělý základ zdravých
a lahodných obědů i večeří, stačí si vybrat…
Čirok s medovou mrkvičkou, kešu
a tahini dresinkem / 210
Houbový bulgur s pečenou dýní / 53
Jáhly s cibulí a špenátem na kurkumě / 109
Ječné noky se špenátem / 77
Kapustovo-ovesné karbanátky s kešu
křenovou omáčkou / 81
Kuskus s fenyklem, pečeným lilkem
a černou solí / 54
Květák po polsku / 29
Orientální rýže s pečenou petrželí a olivami / 180
Pečený seitan s celozrnným knedlíkem
a cuketovým zelím / 33
Pikantní jáhly s jidášovým uchem
a kadeřávkem / 110
Plněné paprikové lusky / 183
Pohanka s celerem, sušenými rajčátky
a koprem / 138

Pohanka s kysaným zelím, řepou a křenem / 145
Pohankové halušky se špenátem
a křupavým tempehem / 142
Polský bigos s pohankou a tempehem / 137
Quinoa s pečenou zeleninou a olivami / 197
Rajské risotto / 179
Robi v hořčičné omáčce s rýží a amarantem / 26
Seitan v bratislavské omáčce
s kroupovými knedlíčky / 82
Smažená kimchi rýže s uzeným tofu / 184
Smetanová polenta s restovanou kapustou,
žampiony a tofu / 163
Smetanové jáhly s hráškem
a lískovými ořechy / 113
Stir-fry s ovsem, houbami shitake
a gomasiem / 78
Středomořské těstoviny s pečenou zeleninou / 30
Špagety s boloňskou sójovou směsí / 37
Špalda s jarní zeleninou a praženou
slunečnicí / 23
Špaldový bulgur s brokolicí a mandličkami / 57
Tempeh na černo s jáhlovo-amarantovým
knedlíkem / 198
Těstoviny s pečeným květákem a cizrnou / 25
Tofu s mrkví na růžovém pepři
s pohankovými nočky / 141
Zapékaná červená pšenice s květákem / 34
Zapékaný zeleninový bulgur
se sójovým přelivem / 58

SLADKÉ
Je libo klasický moučník ve zdravějším provedení,
osvěžující svačinku, domácí sušenky nebo báječné
palačinky?
Banánový chlebíček s vlašskými ořechy / 46
Celý oves se skořicovými švestkami a mákem / 85
Čirokové sušenky s čokoládou
a mořskou solí / 205
Datlová bábovka s mákem a citronem / 38
Dětské těstoviny s pečenými jahůdkami / 42
Jáhlový kakaový pudink s ovocem / 117
Jáhlový makovec / 118
Jahodové knedlíky z jáhel a rýže / 114
Ječné palačinky bez vajec / 79
Ječné šátečky s marmeládou / 93
Letní crumble s ovesnými vločkami / 86
Mandlová bublanina s jahodami, rebarborou
a drobenkou / 45

Medová sakrajda / 42
Nepečený pohankovo-dýňový dortík
s černým rybízem / 146
Obrácený polentový koláč s broskvemi / 164
Ovesná kaše s amarantem / 202
Pečená kokosová rýže s mangem a skořicí / 187
Quinoové tyčinky plné energie / 206
Tartaletky s kešu krémem a meruňkami / 90
Výživné pohankovo-ořechové palačinky / 149

PŘÍLOHY
Obvykle jsou tyto zajímavé a zdravé přílohy z (pseudo)
obilovin v knize představeny jako součást receptu
na celý hlavní chod, ale budou se hodit i takto
samostatně, coby univerzální přílohy pro jakékoli
vaše variace!
Celozrnné žitné placky / 62
Houskové celozrnné knedlíky
(klasická pšenice a špalda) / 33
Jáhlovo-amarantový knedlík s petrželkou / 198
Ječné noky se špenátem (i jako hlavní chod) / 77
Kroupové knedlíčky (ječmen a oves) / 82
Pečená polenta s hráškem a sušenými
rajčaty / 159
Pohankové halušky / 142
Pohankové nočky / 141

DALŠÍ POCHOUTKY A VYCHYTÁVKY

Co by se ještě mohlo hodit i k jiným jídlům dle chuti?
Spoustu dalších dresinků na saláty, zálivek na
zapékaná jídla či polev na dezerty samozřejmě
najdete i přímo u jednotlivých receptů…
Gomasio (dýňové) / 78
Kešu krém (sladký) / 90
Křenová omáčka / 91
Kukuřičný svítek / 152
Nakládaná červená cibulka / 201
Parmazán (veganský) / 163
Pesto bazalkové / 176
Pesto z medvědího česneku / 168
Pohankový tataráček / 130
Slanina (veganská) / 194
Sojanéza / 126
Tvaroh (veganský) / 89
Vejce (veganské) / 156
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