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úvod

Táto malá knižka sa nevolá Omrvinky náhodou. Rovnako 
sa volá aj časť mojej pravidelnej rubriky Delikatesy v maga-
zíne Eva. Rubriky, ktorá v inej podobe predtým existovala 
na mojich blogoch, ale na stránkach tohoto mesačníka a aj 
vďaka fotkám Miša Durczoka nadobudla plnší rozmer.
A prečo podtitul Čo zostalo po varení? Po každom vare-
ní totiž niečo zostane. Či už lahodná chuť v ústach alebo 
nespotrebované suroviny, ktoré sa nakoniec nehodili do 
hotového jedla. Zostať môže aj ponaučenie, že tá ktorá 
surovina tam radšej nemala ísť.
Rovnakým spôsobom som sa dostal k vareniu. Počúval 
som, ako sa ľudia zápalisto doťahujú o to, aké korenie malo 
alebo nemalo do jedla ísť. Vtedy som tomu nie celkom rozu-
mel. Myslel som si, veď je to len jedlo - zjem, poďakujem a 
idem tráviť. Neskôr, ako som sa začal preplietať rôznymi 
kaviarňami a reštauráciami, som sa sám ocitol v rovnakej 
pozícii. Debatoval s mojími kuchármi-učiteľmi, prečo tam 
išla práve táto surovina a nie iná.
Po každých Delikatesách pravidelne zostáva kopec chutí, 
surovín a receptov, ktoré sa nakoniec do čísla nezmestili. 
V tejto knižke som preto zozbieral aspoň niekoľko z nich, 
pridal niečo vlastné aj tradičné a overené. Dúfam, že vám 
tieto omrvinky budú chutiť.

Venujem všetkým,  
ktorí ma učili a inšpirovali.



3

viem, ale správnu hustotu odhadneš aj sám.
Hummous sa tradične servíruje na tanieriku ako kopček. 
Do neho sprav hore malú jamku a nalej do nej trochu ex-
tra panenského olivového oleja. Samozrejme nezabudni 
na arabský chlieb.

Arabský chlieb so za'atarom

Aj keď je tento recept súčasťou iného zložitejšieho, ktorý 
spomeniem neskôr, rozhodol som sa ho popísať samo-
statne. Hodí sa totiž ako slané krekry k vínu alebo malým 
záhryzkom, hoci aj hummousu.
Arabský chlieb je vďačný polotovar, možeš do neho baliť, 
možeš ho plniť, možností je neúrekom.

Vezmi pláty arabského chleba, poukladaj ich na seba a 
pokrájaj naraz na rovnaké štvorce, veľké asi 3 až 4 cm. Do 
malej mištičky si nalej olivový olej, do ktorého pridaj mle-
tú červenú papriku a poriadne premiešaj. Štvorčeky daj 
do misky, nalej na ne paprikový olej tak, aby sa dostal na 
kazdý kúsok. Prehrabni a dobre zamiešaj. 
Môžeš si predohriať rúru, ale nie príliš.
Na plech rovnomerne rozsyp arabský chlieb a popráš  
za'atarom. Túto tradičnú arabskú koreniacu zmes si vy-
tvoríš veľmi ľahko – zmiešaj podrvený sušený tymián, 
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Niečo malé

Hummous

Našinec by toto jedlo volal nátierkou, ale ona je to skôr 
„namáčačka“. V arabskom svete, odkiaľ toto tradičné cí-
cerové jedlo pochádza, sa k nátierkám pristupuje naopak 
– nenatierajú sa, ale chlieb sa namáča do nich.
Hummous ma naučil ako jedno z prvých arabských jedál 
Egypťan Alaa, ktorý ma zároveň zavolal pracovať do Fez 
Café. Bola to menšia marocká reštaurácia v Darlinghurs-
te, Sydney. Svojho času bola vychýrená, ale neskôr majiteľ 
zmenil svoje obchodné zameranie na šperky, a tak šla ne-
skôr dolu vodou.

Suroviny
200 g cíceru (z plechovky, alebo sušeného a uvareného) * 
1 PL tahini (sézamová pasta) * šťavu s polovice citróna 

* olivový olej * ½ ČL kuminu (po našom je to rascovec 
rímsky) * 1 strúčik cesnaku * soľ podľa chuti

Do mixéra daj cícer, tahini, kumin, cesnak, citrónovú šťa-
vu a trochu oleja. Začni mixovať a postupne pridávaj olej, 
aby bola masa hladká a zmäkla. Presné množstvo ti nepo-



54

zľahka upražené sezamové semiačka a drvený sumach. 
Všetko zhruba rovnakým dielom. 
Plech daj do trúby a nezabudni pravidelne prehrabnúť, 
kým sa chlieb neupečie dozlatista. Pozor, lúbi rýchlo vy-
schnúť aj zhorieť, preto ho praž len toľko, aby bol príjemne 
chrumkavý.
Hotové krekry môžeš servírovať buď samostatne, alebo 
poukladať dookola nátierky – hostia si nimi môžu naberať 
jedlo uprostred.
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Biela rybacia polievka

Túto omáčku sme u nás vždy volali “frionorová“. Mama 
ju varievala z filé, ktoré nosila z Frionoru na Prievoze.

Suroviny
2 pláty rybieho filé * 4 zemiaky * 2 väčšie mrkvy * menšiu 

cibuľu * 2 PL múky * ½ l mlieka * bobkový list * nové 
korenie * celé čierne korenie * kúsok masla

Nadrobno pokrájanú cibuľu krátko orestuj na masle. Keď 
je hotová, môžeš poprášiť múkou a spraviť rýchlu zápraž-
ku. Dolej vodu a pridaj zemiaky s mrkvou, ktoré si očistil a 
pokrájal na menšie kocky. Nezabudni dosoliť a pridať bob-
kový list s korením, nechaj variť. Keď sú zemiaky s mrk-
vou skoro hotové, pridaj mlieko (ale nie rovno z ľadničky), 
nechaj zohriať a pridaj kúsky filé. Var už len krátko, aby sa 
ryba akurát uvarila, ale nerozpadla.
Môžeš servírovať s čerstvým citrónom, každý si už poliev-
ku prikyselí podľa svojej chuti.
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Polievky a omáčky

Kyslá zemiačka

Ako prešporské decko som sa polievok, prívarkov a omá-
čok najedol dosť. Medzi nimi bola aj táto klasická zemia-
ková, najlepšie s vajcom natvrdo. Zaujímavé je, že chutí 
úplne rovnako od mojej mamy aj od babky mojej drahej. 
Museli sa ju asi voľakedy učiť v škole, inak si to vysvetliť 
neviem.

Suroviny
1 kg zemiakov * 120 g kyslej smotany * 2 PL múky *  

1 cibuľu * bobkový list * nové korenie * celé čierne korenie 
* vodu * petržlenová vňať * soľ podľa chuti * trochu masla

Nadrobno pokrájanú cibuľku osmahni na masle. Zalej vo-
dou, pridaj ošúpané a na kocky pokrájané zemiaky, prisoľ 
a nechaj variť spolu s bobkovým listom a korením. V smo-
tane rozhabarkuj múku a opatrne zamiešaj do uvarených 
zemiakov, ale dávaj pozor, aby ti polievka nevrela, inak sa 
ti smotana sekne. Na dochutenie možeš pri servírovaní 
pridať posekanú petržlenovú vňaťku.
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Hotovú polievku rozmixuj na hladkú omáčku, možeš 
dokoreniť a naber ju do tanierov. Bagetu nakrájaj na ko-
lieska, opeč v trúbe a tesne pred podávaním zopár kúskov 
pohádž do tanierov.

Hrášková omáčka s mätou

Je to síce omáčka, ale aj to len kvôli skupenstvu. Vďaka 
mäte je svieža a chutná. Recept som si doniesol zo Sydney, 
spolu s mesačníkom InsideOut, v ktorom som ho našiel.

Suroviny
2 hrnčeky hrachu (mrazeného, z konzervy alebo sušeného 
a namočeného) * 2 väčšie zemiaky * 1/4 hrnčeka čerstvej 
mäty * zeleninový vývar * 1 cibuľu * trochu olivového oleja 

* kyslú smotanu * soľ a korenie podľa chuti

V hrnci na rozohriatom oleji orestuj nadrobno pokrájanú 
cibuľu, pridaj hrach, ošúpané a pokrájané zemiaky, mätu, 
vývar a nechaj variť. Ak nemáš vývar, použi liter vody a dve 
bujónové kocky.
Keď sú hrach a zemiaky uvarené, všetko rozmixuj a naser-
víruj do tanierov. Do stredu pridaj za lyžičku kyslej smota-
ny a ako ozdobu pár lístkov čerstvej mäty. Zavŕšiť to môže 
už len opečená bageta.
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Francúzska cesnaková omáčka

Cesnak mám zo všetkých surovín v kuchyni asi najradšej. 
Kým iné deti behali s cukríkmi v ústach, ja som cmúľal 
strúčik cesnaku. Tuším som vtedy za to dostal aj poznám-
ku do žiackej: „nedávajte dieťaťu na raňajky cesnak alebo 
klobásu…“ Vážne, mamy sa opýtajte.
Keď som sa dostal k tomuto jedlu, pomyslel som si, že toto 
je presne na moje gusto - idú do neho dve celé hlavičky ces-
naku. To som ešte nevedel, že mlieko stiahne väčšinu arómy 
a nikto neuverí, koľko cesnaku je v omáčke schovaného.
K receptu musím dať aj jednu pomôcku. Toľko strúčikov 
cesnaku očistíš jednoducho a rýchlo tak, že ich pobúchaš 
päsťou, šupka sa potom ľahko oddelí.

Suroviny
80 g masla * 2 celé hlavičky cesnaku * 2 menšie cibule *  

5 väčších zemiakov * ½ l mlieka * ½ l zeleninového vývaru 
* soľ a korenie podľa chuti * bagetu

V hrnci rozpusti 30g masla, pridaj ošúpané celé strúčiky 
z dvoch hlavičiek cesnaku a nechaj ich opiecť dozlatova. 
Pridaj nadrobno pokrájanú cibuľu, na kocky pokrájané 
zemiaky, zvyšok masla, mlieko a vývar, nechaj variť 15 až 
20 minút.
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Všetko daj do veľkej misky, opatrne zamiešaj a pridaj arab-
ský chlieb so za‘atarom. Rukou naber na taniere alebo do 
mištičiek. Navrch rozmrv trochu fetty a ledabolo poukla-
daj zopár kamalata olív. Pokvapkaj podľa chuti extra pa-
nenským olivovým olejom. Šalát môžeš jesť samostatne, 
ale kľudne aj s grilovanou jahňacinou alebo kuracinou.
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Alaa, Ahmed a Khal sa prekrikujú

Fatouche

Na tomto pôvodne libanonskom šaláte s francúzskym 
menom som sa vo Feze naučil správne používať veľký ku-
chársky nôž. Keď sa do neho pustíš, zistíš prečo.

Suroviny
4 rajčiny * 1 veľkú šalátovú uhorku * 1 veľkú červenú 

papriku * 1 červenú cibuľu * hrnček čerstvej mäty * hrnček 
koriandrovej alebo petržlenovej vňate * zopár

kalamata olív * fetta * arabský chlieb so za‘atarom (sólo 
recept vyššie) * olivový olej

Všetky vňate (mätovú aj koriandrovú) ober zo stoniek, 
lístky jemne uchop a veľmi ostrým nožom pokrájaj najem-
no. Ak budeš mať tupý nôž, vňať len pomliaždiš a všetka 
dobrá chuť zostane na doske.
Ďalej vezmi uhorku, prekroj po dĺžke, polovice polož na 
dosku a pokrájaj došikma na tenké a dlhé prúžky. Z papri-
ky vyber jadrovník a z polovičiek tiež pokrájaj tenšie a dlhé 
prúžky. Cibuľu pokrájaj podobne. Z rajčín vyrež tvrdé jad-
rá, prekroj ich a pokrájaj na tenšie plátky.
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ničke zarobený domáci vývar, čo je inak škoda, potom ťa 
asi neodhovorím od použitia bujónu v kocke.
Medzičasom očisti zemiaky, rajčiny a mrkvu, pokrájaj 
všetko na kocky. Všetku zeleninu pridaj do hrnca a nechaj 
ďalej variť, kým všetko nezmäkne.
Kuracie horné stehná bez kosti a kože, ktoré si predtým 
naložil do olivového oleja, soli a cesnaku prudko ogriluj, 
aby chytili pekné prúžky a odlož ich bokom.
Keď sú zelenina a cícer uvarené, všetko vyber z vývaru a 
samostatne rozmixuj alebo rozdrv pučidlom. Túto masu 
postupne pridaj späť do vývaru a rozmiešaj. Sám si takto 
môžeš určiť, aká hustá bude výsledná harira. Keď budeš 
mixovať zeleninu, nemusíš ju úplne dohladka. Je fajn, keď 
tu a tam natrafíš na celý kúsok sladkého zemiaku alebo cí-
ceru. Arabské jedlo je prirodzene pestré a nie monotónne 
a jednoliate.
Do hrnca pridaj ogrilované kuracie mäso a dostatok ku-
minu. Nechaj celú polievku ešte chvíľu povariť, aby sa 
chute spojili.
Pred servírovaním do nej zamiešaj čerstvú koriandrovú 
alebo petržlenovú vňať a môžeš podávať.
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Harira

Keď si spomeniem na túto hustú cícerovú polievku, v nose 
mi zavonia kumin a čerstvá koriandrová vňať. Harira je 
tradičná marocká polievka, ktorá sa podáva počas sviat-
koch (napríklad Ramadánu), ale dnes ho konzumujú 
bežne aj počas roka. V našich končinách sa dá pripraviť 
rýchlo a zasýti hlavne v studenších mesiacoch.

Suroviny
250 g sušeného cíceru * 2 sladké zemiaky (bataty) *  2 

olúpané rajčiny * 2 väčšie mrkvy * ½ l zeleninového vývaru 
* 4 kuracie horné stehná bez kože a kosti * cesnak * 

olivový olej * koriandrová alebo petržlenová vňať * kumin 
* soľ a korenie podľa chuti

Ako pri každom varení zo strukovín, aj tu treba začať tým, 
že namočíš cícer cez noc do nesolenej vody. Kľudne ho 
môžeš nechať máčať aj celý deň, len daj dostatok vody, aby 
si ju nemusel dolievať. Niekoho namáčanie bude možno  
otravovať, ale v skutočnosti nestojí ani minútu času a ur-
čite menej námahy, ako ošúpať kilo cibule.
Keď sa už cícer poriadne vyváľal vo vode, zlej ho a poriad-
ne opláchni. Daj do veľkého hrnca s litrom vody, pridaj 
vývar a nechaj variť na miernom ohni. Ak nemáš v mraz-
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Kofta

Tieto mäsové guľky sú známe naprieč celým Stredoze-
mím, v marockom prevedení majú skôr pozdĺžny tvar a 
nechýba v nich mäta.

Suroviny
½ kg mletého jahňacieho alebo hovädzieho mäsa * čerstvú 

mätu * čerstvú petržlenovú vňať * 2 strúčiky cesnak *  
1 vajíčko * trochu arabského chleba * škoricu * cumin * 

pomleté nové korenie * soľ a korenie podľa chuti

Do mletého mäsa pridaj rozhabarkované vajíčko a namo-
čený chlieb, poriadne premiešaj, pridaj rozmliaždený ces-
nak a ostatné korenie (všetko mleté). Petržlenovú vňať a 
mätu posekaj nadrobno. Dostatočne nadrobno, inak sa ti 
kofty budú rozpadávať. Vňate pridaj do mäsa a zamiešaj. 
Z masy vyformuj podlhovasté šúlky, tak akurát do dlane a 
nechaj ugrilovať. 
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Nájdené alebo vymyslené

Indiánsky fazuľový šalát

Nepamätám si kde a ako prišli rodičia k tomuto šalátu, ale 
viem isto, že ja ho mám od nich. Veľmi rýchly a výdatný 
šalát, výborný s pečivom aj ako príloha k iným jedlám.

Suroviny
1 plechovku červenej fazule * 1 malú cibuľku * 1 strúčik 

cesnaku * 1 ČL horčice * trochu olivového oleja * oregáno 
* soľ a korenie podľa chuti

Otvor plechovku fazule, zlej väčšinu nálevu, zvyšok daj do 
misky a fazulu samotnú odlož bokom.
Do nálevu pridaj nadrobno pokrájanú cibuľku, rozdrvený 
cesnak, olivový olej, horčicu a sušené drvené oregáno. Po-
riadne premiešaj a zmes nalej na fazuľu.
Ak tento šalát necháš chvíľu odstáť, len mu to prospeje.
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Možno sa pri čítaní receptu zľakneš, koľko chilli do po-
lievky ide. Finta je však v tom, že kokosové mlieko (na-
koniec aj kravské) dokážu stiahnuť ostrú chuť papričiek, 
takže výsledok sa bude dať prežiť. Aj keď nejaká slza pri 
tom určite padne…

Suroviny
½ l kokosového krému * 4 kuracie stehná bez kože a kosti 

* 6 až 8 čerstvých chilli papričiek bez stoniek * asi 20 
šampiónov * mladú cibuľku * zmes korenia na TomKa 

(obsahuje hlavne citrónovú trávu) * soľ podľa chuti

Do hrnca s trochou vody pridaj zmes korenia a nechaj na 
miernom ohni variť 5 minút. Pridaj na tenšie prúžky po-
krájané kuracie stehná a premiešaj. Nechaj chvíľu dusiť, 
potom pridaj asi deci vody, kokosový krém, chilli, pokrá-
jané šampióny a posekanú cibuľku. Ak suroviny vytŕčajú 
z polievky, dolej podľa potreby trochu vody, aby zostali 
zakryté.
Nechaj povariť, kým mäso a šampióny nezmäknú. Z mla-
dej cibuľky, ktorá ti ostala, narež dlhé a tenké fúzy a použi 
ich ako dekoráciu do naservírovanej polievky. Nezabudni 
však upozorniť svojich hostí, že si majú dávať pozor, aby 
omylom neprehltlil chilli, inak si namiesto kuchárskej po-
chvaly vyslúžiš hromženie. Samozrejme, len ak to dotyč-
ný predýcha…
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Medová zálievka na šalát

V lete, keď sa dajú zjesť kadejaké listy, aké rastú v záhrade, 
si zvykneme spraviť rýchly šalát. Častokrát ho stačí pokvap-
kať dobrým olivovým olejom alebo balsamicom, ale keď už 
robiť zálievku, potom určite túto s medom a cesnakom.

Suroviny
4 PL olivového oleja * 1 PL octu alebo citrónovej šťavy *  

1 roztlačený strúčik cesnaku * 2 ČL medu * 1 ČL horčice * 
soľ a korenie podľa chuti

Tom Ka

Za normálnych okolností nie som prívržencom polotova-
rov, ale pri exotickom jedle sa im nie vždy dá vyhnúť. Pla-
tí to aj o tejto známej thajskej polievke, ktorú ma naučila 
Naam, Thajka žijúca na Slovensku. Raz som chcel tom-ka 
narýchlo navariť doma, chýbala mi však koreniaca zmes. 
Pamätal som si zhruba jej zloženie (áno, aj v obchodoch 
viac čítam etikety ako nakupujem…), preto som sa ju snažil 
napodobniť zo surovín, ktoré som doma mal. Výsledok ne-
bol vonkoncom taký, ako s originálnou koreniacou pastou, 
takže v tomto prípade sa robiť machra vyslovene neoplatí.



21

Cesto rozdeľ na podlhovasté pláty, po dĺžke na ne poro-
zotieraj syrovú zmes a zaroluj do dlhého tenkého hada. 
Konce prstami postláčaj a dlhé záviny zroluj do tvaru za-
točených slimákov. Ulož na plech s mastným papierom, 
popichaj vidličkou a nechaj zapiecť dozlatista.

Nevadí, keď nezoženieš niektorý zo syrov. Ak sa ale roz-
hodneš vynechať fetta a dať povedzme len cottage chesse, 
jedlu bude chýbať soľ. Tú v pôvodom recepte samozrejme 
vďaka fetta pridávať netreba.
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Slimáky z troch syrov s kvôprom

Kdesi som nedávno zahliadol koláč z lístkového cesta, 
zatočený do tvaru slimáka. Mala to byť nejaká grécka špe-
cialita s fettou. Receptu som sa nedopátral, v každom prí-
pade som nakúpil všetko potrebné, lístkové cesto, fettu, 
cottage cheese, kvôpor. Od babky sme vtedy náhodou do-
stali kus ovčieho syra. Hodil sa do partie, takže nakoniec 
z toho vyšiel slimák s troma druhmi syra.

Suroviny
lístkové cesto * mladú cibuľku * strúčik  

cesnaku * pór * syr fetta * ovčí syr * cottage cheese * 
kvôpor  * olivový olej

Na olivovom oleji orestuj nadrobno pokrájanú cibuľku a 
pór, neskôr pridaj rozdrvený strúčik cesnaku. Keby tam 
bol od začiatku, zhorel by a zhorkol. Na záver pridaj po-
mrvenú fetta, ešte minútku porestuj, odstav v ohňa a ne-
chaj vychladnúť. Pridaj na malé kocky pokrájaný ovčí syr, 
cottage cheese a kvôpor.
Podľa toto, aké si kúpil cesto, ho rozbaľ alebo rozvalkaj na 
doske. Ja používam také, ktoré je už narolované na mast-
nom papiery. Stačí ho rozbaliť, naplniť a nechať piecť rov-
no na tom papiery.
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Pizzové rožky

Popri všetkých tých bruschette a iných talianskych chu-
ťovkách, ktoré sú teraz také populárne, som úplne zabu-
dol na lacné jedlo, ktoré sme zvykli pripravovať na párty 
pre priateľov za našich pološtudentských časov.

Budeš potrebovať pečivo, napríklad čerstvé rožky. Ak 
chceš tomu dať trochu punc, vyber si taliansku ciabattu 
alebo iné podlhovasté kvalitné pečivo. V malej miske spo-
lu poriadne rozmiešaj lúpané a drvené rajčiny z plechov-
ky, pridaj rozotretý strúčik cesnaku, sušené oregáno a 
nastrúhaný syr. Môže byť mozarella, ale kľudne aj parme-
zán. Špekulant asi pridá nadrobno pokrájané čierne olivy 
alebo kapari. Nezabudni dochutiť cukrom alebo citróno-
vou šťavou, podľa toho, akej chuti sú rajčiny.
Do rožkov sprav opatrne šikmé zárezy, aby sa dali jednak 
naplniť zmesou, a jednak celý rožok držal ešte pokope. 
Zárezy môžeš robiť asi s 1 až 2 cm rozostupmi. Malou ly-
žičkou opatrne naplň zárezy tak, aby zmes zostávala vnút-
ri a rožok bol zvonky čistý. Poukladaj na plech a nechaj 
zapiecť v rúre.
Tvoji hostia si možno prvý moment budú myslieť, že si im 
naservíroval obyčajné, narezané a opečené rožky. Zdanie 
však klame. V skutočnosti je to porcia poskladaných ma-
lých pizzových jednohubiek, ktoré sa dajú pekne pood-
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pečiva. Nechaj chvíľu stáť a vypracuj na hladké cesto.
Na sporáku zatiaľ rozohrej liatinovú platňu, pred samot-
ným pečením ju môžeš trochu pomúčiť, aby sa ti pampú-
chy nelepili.
Z cesta dlaňami vyformuj malé pampúšiky a opeč ich  
z oboch strán. Ak sa ti bude cesto lepiť, pomúč si ruky.
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deľovať a navyše majú rajčinový agrit na oboch stranách. 
A kto by si nedoprial takú hojnosť, mať pečivo natreté 
z oboch strán. Veď vravím, pre študáka královské jedlo.

 

Zemiakové pampúchy

Pripomínajú trochu lokše, len sú menšie, nadýchanejšie 
a dajú sa jesť nasladko aj naslano. Mne najviac chutia 
s kyslou smotanou alebo zákvasom. K receptu som prišiel 
úplne prozaicky, našiel som ho v knihe Zemiaky z edície 
Labužnícky klub vydavateľstva Slovart.

Suroviny
½ kg sypkých zemiakov * 60 g masla * 60 g polohrubej 

múky * 1 ČL prášku do pečiva * trochu strúhaného 
muškátového orieška * soľ a čerstvo pomleté čierne korenie 

podľa chuti

Ošúpané zemiaky nechaj variť v slanej vode, možu sa aj 
trochu rozvariť. Keď sú hotové, zlej všetku vodu a nechaj 
ich v horúcom hrnci. Takto sa vyparí všetka voda, ktorá 
v zemiakoch zostala.
Do vychladnutých zemiakov pridaj zmäknuté maslo a 
pučidlom poriadne premiešaj. Ďalej pridaj múku, mušká-
tový oriešok, čerstvo pomleté čierne korenie a prášok do 
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Polož na plech s papierom na pečenie a nechaj pomaly 
piecť dozlatista. Po dokončení nechaj chvíľu odpočinúť, 
nakrájaj na plátky a servíruj podľa svojej chuti a fantázie. 
Jeden príklad servírovanía máš aj priamo na obálke.
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Závin so špenátom a tuniakom

Lístkové cesto je veľmi vďačný materiál, dá sa naplniť 
takmer čímkoľvek a upečie sa pomerne rýchlo. K recep-
tu ma inšpiroval kamarát Ľuboš Škripko, vtedy mana-
žér hotela Grand v Jasnej. Raz mi spomenul, že ich ku-
chár pripravil takúto roládu, ale akosi sme sa nedostali 
k tomu, aby mi prezradil recept. Tak som si ho skrátka 
domyslel…

Suroviny
lístkové cesto * konzervu tuniaka vo vlastnej šťave * 
mrazený lístkový špenát * maslo * trocha kvôpru *  

1 vajíčko * soľ a čerstvo mleté čierne korenie

Podľa toto, aké si kúpil cesto, ho rozbaľ alebo rozvalkaj na 
doske. Po dĺžke na neho ulož špenát, musíš ho však ne-
chať poriadne odtiecť z vody, inak ti premočí celé jedlo. 
Zbytkovú vody vymačkaj rukami.
Ďalej na cesto poukladaj kúsky tuniaka, posyp kvôprom 
a pridaj pár plátkov masla. Môžeš dochutiť soľou a kore-
ním, prípadne pokvapkať trochou citróna.
Cesto pomaly zatoč do závinu, pozahýbaj konce a potri 
rozhabarkovaným vajcom. Nezabudni závin popichať 
vidličkou, inak ho pri pečení roztrhne.
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U Talianov na kávičke 

Affogato

Ak máš rád kávu a zmrzlinu, tak tento dezerto-nápoj ti  
určite bude chutiť.
Do pohárika alebo šialky daj kopček vanilkovej zmrzliny, 
polej ho čerstvo pripraveným espressom a ihneď podávaj 
s malou lyžičkou.
Osobne mám rád, keď zmrzlina ešte nie je rozpustená. 
Prevaľujem si ju vtedy v poháriku, prekladám dúškami 
kávy, skrátka toto je kávička vyslovene na hrajkanie…
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Talianske čokoládové biscotti

Tento recept som vymámil od cukrára Mima, s ktorým 
som pracoval v Nielsen Park Kiosku na jednej z pláží 
v Sydney. Skvelé mandľové cesto, nič lepšie k espressu si 
neviem predstaviť.

Suroviny
250 g mletých nepražených mandlí * 250 g mäkkého 

masla * 250 g cukru * 200 g polohrubej múky *  
50 g kakaa

Poriadne vymiešaj mäkké (nie roztopené alebo horúce) 
maslo s cukrom. Pridaj kakao, mandle a na záver múku. 
Z cesta vyformuj dlaňami kolieska s priemerom asi 5cm. 
Poukladaj na plech, na ktorý si rozprestrel papier na peče-
nie a nechaj opatrne piecť pri 180C, kým nestmavnú.
Nezabudni pravidelne kontrolovať, sú totiž tmavé, a pre-
to je niekedy ťažké od oka povedať, či sú už hotové. Ľúbia 
prihorieť.
Hotové biscotti nechaj vychladnúť a ulož do uzavretej ná-
doby, aby trochu zmäkli.
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Vymiešaj žĺtka s cukrom vrátane vanilkového dopenista. 
V mažiari podrv škoricu, kardamóm a klinčeky, pridaj do 
masy a zamiešaj. Ďalej pridaj olej, vodu a múku, do ktorej 
si primiešal prášok do pečiva. Do bielkov pridaj štipku soli 
a vyšľahaj na tvrdý sneh. Ten opatrne miešaj do masy.
Cesto vylej na omastený a pomúčený plech, poukladaj do 
neho polky marhúľ kožou navrch a nechaj upiecť dozlatis-
ta. Ak si použil marhule z kompótu, nezabudni ich nechať 
ztiecť, inak ti premočia koláč.
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Na sladké črevo

Trochu arabská marhuľová bublanina

S bublaninou sa mi spája takmer celé detstvo. V záhrade 
bývalo dosť ovocia, a tak vždy skončilo v maminom koláči. 
Spomenul som si na neho opäť, keď bola minulý rok veľká 
úroda marhúľ. Bol to hotový bublaninový záchvat, robie-
val som ju takmer každý deň. Našťastie mi naše sliepky 
usilovne asistovali produkciou vajíčok, inak by ma vtedaj-
šia slina asi stála gate.
Samozreme, po čase záchvat opadol, ale čím častejšie som 
piekol, tým viac som začal špekulovať, ako ju obmeniť 
inak, než len ovocím. Tak vznikla marhuľová bublanina so 
špaldovej múky s korením. Samotná múka dá koláču jem-
ne orieškovú príchuť, ostatné doladí kardamóm, škorica a 
mleté klinčeky.

Suroviny
4 vajíčka * pohár (2 dcl) cukru * 1 vanilkový cukor *  
½ pohára oleja * ½ pohára vlažnej vody * 1 ½ pohára 

hrubej špaldovej múky * ½ prášku do pečiva * 1 ČL mletej 
škorice * 6 zrniečok kardamómu * zopár klinčekov * 

marhule (môžu byť aj z kompótu) * štipka soli
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pre lepšiu chuť pridať štipku soli. Cesto vyvaľkaj, povykra-
juj tvary, aké potrebuješ. Môžeš potrieť bielkami, ktoré ti 
zostali a nechaj piecť dozlatista.
Ak si napríklad povykrajoval štvorce, môžeš ich naplniť 
lekvárom, orechami alebo makom, preložiť a zakrútiť do 
tvaru rožka.
Ak chceš použiť cesto naslano, môžeš použiť zvlnené ko-
lečko a vyrezať ním dlhé rezance, široké asi 2cm. Tieto po-
syp sezamom a nechaj upiecť.

34

Viedenské keksové cesto

Za recept na toto fantastické cesto vďačím starkej mojej 
ženy, ktorá ho má od svojej mamy z Prešporka. Cesto pri-
pravuje už automaticky, ako to len naše babky vedia. Keď 
sa ich potom pýtate na recept, tak vám ani nevedia povedať 
presné váhy surovín, lebo rokmi to majú skrátka v „oku“. 
Až keď sa človek pokúsi podľa ich stručného návodu upiecť 
rovnakú vec, zistí, že milé babky zabudli spomenúť niekto-
rý špecifický postup alebo surovinu. Ono to neni ani tak o 
skleróze, ale o tom, že tieto veci berú uplne samozrejme a 
čudujú sa akurát nad tým, jak to, že niekto nevie, že tam 
predsa mal ísť hrnček vody alebo čojaviemčoho.
Ale späť k cestu. Dá sa použiť nasladko, aj naslano, pri-
praviť ho je jednoduché a dá sa skladovať v mrazničke na 
neskôr. Kyslá smotana, ktorá sa do neho používa, mu na-
vyše dáva potrebnú ľahkosť.

Suroviny
320 g polohrubej múky * 2 žĺtka * 250 g masla  

(alebo margarínu) * 2 PL kyslej pochúťkovej smotany * 
štipku soli

Do múky vmiešaj tuk, žĺtka, smotanu a rukami vypracuj, 
kým sa cesto nezačne odlepovať od nádoby. Nezabudni 
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chaj aspoň 3 hodiny zachladiť v ľadničke.
Pred servírovaních nechaj zachladiť martini poháre, do 
nich veľkou lyžicou naber mousse, môžeš dozdobiť čer-
stvou jahodu a mätovým lístkom, ihneď podávaj.
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Mousse au chocolat

Po dobrej čokoláde sa vždy zalizujem jak kocúr, ale po tejto 
francúzskej čokoládovej pene sa idem doslova zadrhnúť.
Nie, mousse ma nenaučil žiaden Francúz, ale paradoxne 
Maročan v Sydney. Ako obyvateľ niekdajšej francúzskej 
kolónie ovládal nielen jazyk, ale aj prípravu tohoto skve-
lého dezertu.

Suroviny
170 g horkej čokolády * ¾ hrnčeka sladkej smotany *  

2 žĺtka * 1 ČL brandy * tretinu hrnčeka sladkej smotany 
(prvá sa zohrieva, táto sa bude šlahať) * 1 PL cukru *  

½ ČL vanilkového cukru

Zohrej v parnom kúpeli ¾ hrnčeka smotany. Predtým, ako 
by mala zovrieť, pridaj podrvenú čokoládu a miešaj, kým 
sa neroztopí. Odstav z plameňa, nechaj trochu vychlad-
núť a za stáleho miešania pridaj žĺtka s brandy. Musíš dať 
pozor, aby bola masa dosť vychladnutá nato, inak by sa ti 
žĺtka sekli.
Tento čokoládový základ zatiaľ odlož do chladničky a v 
inej nádobe vyšlahaj 1/3 hrnčeka smotany, do ktorého si 
pridal cukor s vanilkou. Sladkú vyšlahanú smotanu po-
maly vmiešaj do čokoládovej masy a hotovú mousse ne-
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Miesto pre tvoje recepty
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