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BIOPOTRAVINY – PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
V ekologickém zemědělství je na první místo stavěna vždy kvalita. Tímto zamě-
řením se liší od normálního – konvenčního zemědělství, které se naopak snaží 
o co největší množství produktů. Bioprodukty jsou například vyprodukovány 
bez chemie a syntetických hnojiv, neobsahují geneticky upravené organismy.

Biopotravinu poznáte lehce – podle zeleného loga ve tvaru půlměsíce s nápisem 
„produkt ekologického zemědělství“. Pak si můžete být jisti, že farmář, který ji 
vypěstoval, prošel náročnými kontrolami organizace KEZ, která je v České re-
publice pověřena Ministerstvem zemědělství jako jediná. V našem sortimentu se 
však setkáte i s biopotravinami z celého světa. Každá země má pak své logo pro 
tyto produkty.

Proč bychom je měli kupovat?
Mnohé studie potvrzují, že biopotraviny mají větší obsah některých vitamínů 
a minerálů. Většina z nás kupuje tyto potraviny právě proto, že neobsahují che-
mická rezidua.

Navíc pokud si zakoupíte biopotravinu, přispíváte na ekologizaci produkce – 
podporujete „biofarmáře“ a vycházíte vstříc životnímu prostředí, neboť ekolo-
gické zemědělství je k přírodě velice šetrné.

Proč jsou biopotraviny dražší než konvenční potraviny?
My v Country Life si nemyslíme, že jsou drahé. Myslíme si, že konvenční po-
traviny jsou naopak příliš levné. Od poloviny dvacátého století byli zemědělci 
podporováni v tom, aby „vyráběli“ obrovské množství potravin s co nejmenšími 
náklady. To si samozřejmě vyžádalo další vstupy do zemědělství v podobě che-
mických přípravků, hormonů, umělých hnojiv apod. Zemědělství se tak dostalo 
rázem do úplně jiné pozice. Neprodukuje již potraviny, ale vyrábí je na úkor 
přírody. Daň, kterou si takový způsob hospodaření vyžádá, pak platíme všichni. 
Z tohoto důvodu považujeme biopotraviny za mnohem levnější než potraviny 
konvenční.

V nabídce firmy Country Life pak můžete vybírat z více než 400 druhů biopo-
travin. Mnohé z nich zakoupíte v našich prodejnách v Melantrichově 
a Jungmannově ulici, dále pak v rozrůstající se síti prodejen zdravé výživy po 
celé České republice a v neposlední řadě v síti vybraných obchodních řetězců: 
Tesco, Carrefour, Globus, Delvita, Hypernova a Albert.
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NĚKOLIK SLOV K PRAKTICKÉ ČÁSTI.
Složení receptů pozůstává výhradně z potravin rostlinného původu, čímž se dá 
tato publikace přiřadit k „vegetariánským“, nebo spíš k „veganským kuchařkám“. 
Chci upozornit, že v receptech není představena komplexní skladba vyvážené 
vegetariánské stravy. 

Publikace je zaměřena na podporu využití BIO produktů velkoobchodu se 
zdravou výživou firmy Country Life (největší dodavatel Bio produktů v České 
republice), která nabízí více než 400 položek zboží. 

V receptech jsou BIO produkty, které jsou v nabídce této firmy, označeny 
vždy tučně.

Podíl použitých skupin BIO potravin:
1. Obiloviny a výrobky z obilovin  39 %  25 produktů
2. Ořechy a semena     19 %  12 produktů
3. Luštěniny a výrobky z luštěnin  17 %  11 produktů
4. Koření a ochucující prostředky  17 %  11 produktů 
5. Oleje a tuky      8 %  5 produktů

BIO produkty jsou doplněny o produkty a potraviny (zelenina, ovoce, bram-
bory, sójové výrobky apod.), které tato firma zatím nenabízí. V případě, že se 
rozhodneme jít cestou zdraví, určitě si zdroje ovoce nebo zeleniny v BIO kvalitě, 
podle míry našich možností, najdeme. Pokud ne, pak bez výčitek použijme 
produkty, které jsou k dispozici a které jsme používali dosud (třeba mrkev či 
brambory z prodejen zeleniny). 

Recepty jsou sestaveny tak, aby nás vedly k osvojení si základních úprav produktů, 
jakož i k přípravě chutných, třeba i vlastních receptů. A také tak, aby obsahovaly 
každý ze tří základních denních pokrmů. Musím přiznat, že jsem se snažil přizpů-
sobit se rychlé době, v níž žijeme. Proto jsem upřednostnil některé rychle připravi-
telné pokrmy před prvotním produktem (např. kuskus, kernoto, či různé druhy 
celozrnných těstovin před pšenicí, nebo červenou čočku,před jinými luštěninami.) 
Chci tím demonstrovat, že se dá zdravě vařit i v případě nedostatku času, že nemu-
síme být pokaždé vázáni na osmihodinové máčení anebo dvouhodinové vaření. 

Počítám s tím, že v mnohých místech republiky BIO produkty nebudou k se-
hnání nebo jenom v nějaké zmenšené nabídce. V takovém případě stačí zajít do 
nejbližšího obchůdku se zdravou výživou a použít uvedené produkty bez BIO 
certifikátu. Stejně uděláte pro svoje zdraví mnohem více, než kdybyste se od 
těchto produktů a výrobků nechali odradit úplně. 

Výše vedené skupiny potravin v kombinaci se zeleninou, ovocem a malým 
množstvím mléčných produktů (zdroj vitaminu B12) nám poskytují kompletní 
živiny a ochranné látky potřebné pro náš organizmus.
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Celá knížka je připravena praktickým způsobem i z hlediska knihařského zpra-
cování. Kuchařka, kterou otevřete k tomu, abyste se do ní podívali několikrát 
během vaření, ale která se vám záhy zavře, není příliš praktická. Proto je tato 
publikace v kroužkové vazbě. 

Aby vám oči nebloudily shlukem slov, jsou jak jednotlivé suroviny pro přípra-
vu, tak i postup přípravy pokrmu seřazeny přehledně pod sebou (postup je 
v jednotlivých krocích).

Přeji vám hodně chutných jídel, které ve svém důsledku povedou předně k va-
šemu zdraví.

Použité zkratky

š – šálek               čl – čajová lžíce              PL – polévková lžíce
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POMAZÁNKY  
(NA SLANO)
 1. Pomazánka „Labužník“ z corn   

flackes s miso pastou
 2. Hummus – pomazánka z cizrny
 3. Jáhlová s hráškem
 4. Rýžová s brokolicí
 5. Pohanková s francouzským drož-

dím
 6. Cizrnová s olivami
 7. Čočková s rýží a uzeným tofu
 8. Pšeničná pomazánka „salámový 

sýr“
 9. Bramborová s pohankou
 10. Čočková
 11. Kuskusová s cibulí
 12. Kuskusová s olivami

KRÉMY A POMAZÁNKY  
(NA SLADKO)
 13. Slunečnicová s karobem
 14. Džem ze sušeného ovoce
 15. Arašídové (ořechové, mandlové) 

máslo
 16. Arašídovo-karobový krém
 17. Jáhlová s lískovými oříšky
 18. Slunečnicový krém s banánem
 19. Tofu krém s karobem a banánem

 20. Maková náplň – pomazánka
 21. Krém z dýňových semínek
 22. Karobová čokoláda
 23. Jáhlovo-kokosové máslo

SLADKÉ KAŠE
 24. Jáhlová pěna
 25. Granola
 26. Jáhlová kaše s jablky a malinami
 27. Pohanková kaše s papájou, ořechy 

a ovo cem
 28. Rýžová kaše s banánem, karobem 

a lís kovými oříšky
 29. Kaše z ovesných vloček s banánem 

a po merančem
 30. Kuskusová kaše se slunečnicí a ma-

linami
 31. Špaldová kaše s ovocem a dýňový-

mi semínky
 32. Sladká nudlová kaše se sušeným 

ovocem 

STUDENÁ KUCHYNĚ
 33. Rýžový salát se zeleninou a záliv-

kou
 34. Rýžová zálivka s kapií
 35. Kuskusový nářez se špenátem
 36. Zálivka ze slunečnice

Přehled receptů
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 37. Kuskusový salát se zeleninou
 38. Kuskusový nářez dvoubarevný 

s uzeným tofu
 39. Těstovinový salát se zeleninou 

a uzeným tofu
 40. Jáhlový nářez se „šunkou“
 41. Lehká sójová zálivka
 42. Pohankový salát se zeleninou

CHLEBY A PEČIVO
 43. Výroba celozrnného chleba a pe-

čiva
 44. Celozrnné vafle

POLÉVKY
 45. Zeleninová s kuskusem
 46. Kapustová se špaldovým kerno-

tem
 47. Polévka z červené ledviny se zeleni-

nou
 48. Květáková s kuskusem
 49. Rychlá polévka z červené čočky 

s uze ným tofu
 50. Vývar z cizrny

PŘÍLOHY
 51. Rýže natural
 52. Pohanka
 53. Jáhly
 54. Kuskus
 55. Špaldový bulgur
 56. Špaldové kernoto
 57. Ječné kroupy
 58. Celozrnné pšeničné noky

TEPLÁ KUCHYNĚ
 59. Těstoviny „Paris“
 60. Bramborové hašé s pohankou 

a miso pastou
 61. Fazole na mexický způsob
 62. Špaldové kernoto s tykví
 63. Čočkové hašé na droždí
 64. Pohanka na cibulce s lahůdkovým 

drož dím
 65. Plněné brambory s cizrnovou ná-

plní
 66. Fazole s těstovinou
 67. Sója na paprice
 68. Jáhlové klopsy
 69. Burgry z ovesných vloček
 70. Omáčka z miso pasty
 71. Kuskusový nákyp se zeleninou
 72. Červená čočka po bulharsku
 73. Zapékané těstoviny s cizrnou 

a zeleni nou
 74. Těstovinový nákyp s mrkví a brokoli-

cí
 75. „Špaldoto“ se sójovými kostkami
 76. Fazole na uherský způsob s jáhly
 77. Celozrnné pirohy s bramborovou 

náplní a kyselým zelím
 78. „Kuskusoto“ s tofu
 79. Květák s kuskusem
 80. Zeleninový nákyp s kuskusem
 81. Kuskus s fazolemi
 82. Kuskusové karbanátky se seza-

mem
 83. Zapékané těstoviny s tofu a bro-

kolicí
 84. Sójové krupoto
 85. Hustý těstovinový guláš
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 86. Nudlové hašé s tofu a olivami
 87. Červená čočka s květákem
 88. Burgry ze špaldového bulguru
 89. Pizza „Made in home“
 90. Červená čočka neloupaná s pohan-

kovými nočky

SLADKÁ KUCHYNĚ  
(JÍDLA A MOUČNÍKY)

 91. Jáhlový nákyp s meruňkami
 92. Celozrnné těstoviny s kokosem a ja-

blky
 93. Špaldový koláč s kukuřičným kré-

mem
 94. Jáhlový koláč s broskvemi
 95. Nepečené sezamovo-karobové ku ličky
 96. Celozrnná kolečka se sezamem
 97. Kuskusové koláčky s rozinkami
 98. Kuskusový nákyp s ovocem
 99. Pohankové noky s ovocným pyré 

JÍDLA S TOFU
100. Tofu salát po řecku
101. Pečené tofu kostky
102. Rychlé tofu
103.  Tofu univerzál (na způsob tresčích 

 jater)
104. Tofu v tomatě
105.  Tofu plátky s barevnou paprikou a se-

zamem

106.  Zapékané tofu medailónky se žam-
piony

107. Čínské tofu se špagetami
108. Tofu se zelím a arašídy
109. Boloňské tofu (na špagety)
110. Tofu s kapií a kukuřicí
111. Pohankový tofuburger
112. Tofu nudličky na kedlubně
113. Vegetables tofu (tofu v zelenině)
114. Dušená kapusta s tofu
115.  Bramborový knedlík plněný špenátem 

a tofu
116.  Zeleninový pilaf s tofu a pšeničným 

bulgurem
117. Tofu guláš Atyp
118. Tofu po římsku
119. „Paprikáš“ z tofu
120 Tofu a’la „svíčková na smetaně“
121. Základní brynza z tofu
122. Brynzové halušky z tofu
123. Rodinný chlebový nákyp s tofu
124. Tofu dortík zeleninový
125. Tofu šátečky s kedlubnem
126. Tofu pizza (nekynutá) se špenátem
127.  Tofu pizza (nekynutá) s mladou cibul-

kou
128. Sladký tvaroh z tofu
129.  Tvarohový dort z tofu s banánem 

a ovocným přelivem
130. Ovocný salát s tofu krémem
131. „Ljuba“ koláč s tofu 
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I. Pomazánky – na slano

1. POMAZÁNKA „LABUŽNÍK“ (z corn flackes s miso pastou)

Je zajímavou a zdravou alternativou tradičních pomazánek. Její překvapivá chuť 
a rychlá příprava bez vaření, mletí či mixování z ní dělá žádaný pokrm, zejména 
ke snídani v kombinaci se zeleninou.

corn flackes  1 š  1 š = 1,4 dcl
voda  3/4-1 š
olivový olej  4 čl
miso rýžové  1/2 PL
Würzl zeleninový bujón 1/2 čl
sušené francouzské droždí  2 PL
česnek (utřený)  3 stroužky

Corn flackes rozmačkáme mezi prsty na drobno a zalijeme vařící vodou.  ³
Necháme 5 minut odstát.
Potom zamícháme ostatní suroviny a necháme vychladnout. ³
Před podáváním znovu zamícháme a natíráme na celozrnný chléb. Zdobíme  ³
cibulí a zeleninou.

2. HUMMUS – POMAZÁNKA Z CIZRNY
Hummus je hladká pomazánka netypické, ale velmi příjemné chuti, vhodná ke 
snídani, na chlebíčky apod.

sezam přírodní  3/4 š
olej slunečnicový  4 PL
sůl  špetka
cizrna uvařená na měkko  2 š  1 š = 1,8 dcl
citrónová šťáva  1,5 PL
česnek   4 stroužky
sůl  1 čl
jablečná šťáva  1/2 š
olej slunečnicový  2 PL
mletý koriandr  1/4 čl
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Sezam (pomletý na kávovém mlýnku) umixujeme s olejem a špetkou soli  ³
v mixéru, čímž získáme „tahin“ (polotovar).
Do mixéru přidáme ostatní suroviny a rozmixujeme na hladkou pomazánku. ³
Natíráme na celozrnný chléb a zdobíme zeleninou, příp. trochou kečupu. ³

3. JÁHLOVÁ POMAZÁNKA S HRÁŠKEM
jáhly uvařené  2 š 1 š = 2 dcl
hrášek mražený – napařený   1 š
dušená cibule   2 PL
sušené francouzské droždí   4 čl
Würzl zeleninový bujón 1,5 čl
kurkuma   1 čl
olej slunečnicový (jiný)   4 L
voda   1/2 š

Všechny suroviny rozmixujeme na hladko. ³
Podle vlastního uvážení můžeme přidat více oleje, vody či pochutin. ³
Mažeme na celozrnný chléb a zdobíme zeleninou. ³

4. RÝŽOVÁ POMAZÁNKA S BROKOLICÍ
rýže natural uvařená   1,5 š   1 š = 2 dcl
brokolice napařená   1 š
dušená cibule   2 PL
sušené francouzské droždí   3 čl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
olej slunečnicový (jiný)   4 PL
voda   1/3 š
Shoyu – sójová omáčka   1 čl
česnek   2-3 stroužky

Všechny suroviny rozmixujeme na hladko.  ³
Podle vlastního uvážení můžeme přidat více oleje, vody či pochutin.  ³
Natíráme na celozrnný chléb a zdobíme zeleninou. ³

5. POHANKOVÁ POMAZÁNKA S FRANCOUZSKÝM DROŽDÍM
pohanka lámaná uvařená   1 š   1 š = 2 dcl
dušená cibule   2 PL
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sušené francouzské droždí   3-4 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
olej olivový (jiný)   3 PL
Shoyu – sójová omáčka   1 čl
česnek   3 stroužky
voda (málo nebo vůbec)   podle konzistence

Všechny suroviny rozmixujeme na hladko.  ³
Podle vlastního uvážení můžeme přidat více oleje, vody či pochutin.  ³
Natíráme na celozrnný chléb a zdobíme plátkem cibule. ³
Nakonec posypeme francouzským sušeným droždím. ³

6. CIZRNOVÁ POMAZÁNKA S OLIVAMI
cizrna uvařená na měkko   1,5 š   1 š = 2 dcl
olivy černé vypeckované   15 ks
dušená cibule   2 PL
sušené francouzské droždí   3 PL
olej olivový (jiný)  3 PL
Würzl zeleninový bujón 1-1,5 čl
voda   1/3 š
Shoyu – sójová omáčka   1 čl
česnek   3-4 stroužky
šťáva z citronu   z 1/2 citrónu (pozor na pecky, jsou hořké)

Všechny suroviny rozmixujeme na hladko.  ³
Podle vlastního uvážení můžeme přidat více oleje, vody či pochutin.  ³
Natíráme na celozrnný chléb a zdobíme kroužky nakrájených oliv a zeleninou. ³

7. ČOČKOVÁ POMAZÁNKA S RÝŽÍ A UZENÝM TOFU
rýže natural uvařená   1/2 š   1 š = 2 dcl
čočka hnědá uvařená   1,5 š
dušená cibule   2 PL
tofu uzené   1/3 kostky
Würzl zeleninový bujón 1,5 čl
olej slunečnicový (jiný)   4 PL
Shoyu – sójová omáčka   1 čl
česnek   3 stroužky
bazalka a majoránka špetka
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Všechny suroviny rozmixujeme na hladko.  ³
Podle vlastního uvážení můžeme přidat více oleje, vody či pochutin.  ³
Natíráme na celozrnný chléb a zdobíme zeleninou. ³

8. PŠENIČNÁ POMAZÁNKA „SALÁMOVÝ SÝR“
Pomazánka, pokud je pšenice jemně rozemletá nebo rozmixovaná, má sýrovou 
konzistenci a překvapivě dobrou chuť.

pšenice uvařená do rozpuku   1,5 š   1 š = 2 dcl
dušená cibule   2 PL
tofu uzené   1/3 kostky
sušené francouzské droždí   2 PL
Würzl zeleninový bujón 1,5 čl
olej slunečnicový (jiný)   3-4 PL
voda 1/5 š
Shoyu – sójová omáčka   1 čl

Pšenici rozmixujeme na krém v kvalitním mixéru, resp. pomeleme v masovém  ³
mlýnku na jemné hašé.
Spolu s pomletou pšenicí vložíme do mixéru ostatní suroviny a umixujeme  ³
na hladko. 
Podle vlastního uvážení můžeme přidat víc oleje, vody nebo pochutin. ³
Natíráme na celozrnný chléb a zdobíme zeleninou. ³

9. BRAMBOROVÁ POMAZÁNKA S POHANKOU
pohanka lámaná uvařená   1 š   1 š = 2 dcl
brambory vařené   1 š
dušená cibule   2 PL
sušené francouzské droždí   2 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
olej slunečnicový (jiný)   3 PL
Shoyu – sójová omáčka   1 čl
česnek   2-3 stroužky
majoránka   špetka

Všechny suroviny rozmixujeme na hladko.  ³
Podle vlastního uvážení můžeme přidat více oleje, vody či pochutin.  ³
Natíráme na celozrnný chléb a zdobíme zeleninou. ³
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10.  ČOČKOVÁ POMAZÁNKA
čočka hnědá uvařená   1 š   1 š = 1,5 dcl
olej olivový   2 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
Shoyu – sójová omáčka   1 čl
česnek   2 stroužky
instantní mouka   2 PL
sůl   podle chuti

Všechny suroviny vložíme do mixéru a umixujeme na hladko. ³
Podle konzistence a vlastního uvážení můžeme přidat víc oleje, trochu vody,  ³
nebo dochutit.
Natíráme na celozrnný chléb nebo pečivo a zdobíme zeleninou.  ³

11.  KUSKUSOVÁ POMAZÁNKA S CIBULÍ 
cibule větší   1 ks
voda   5 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
droždí francouzské suš.   2 PL
česnek čerstvý   2 stroužky
Shoyu – sójová omáčka   2 čl
voda vroucí   3/4-1 š   1 š = 2 dcl
kuskus celozrnný    1,5 š
příloha  podle receptu č. 54
olivový olej   4-5 PL

Nakrájenou cibuli podusíme na vodě a vložíme do mixéru. ³
Přidáme ostatní suroviny a umixujeme na hladko.  ³
Podle vlastní chuti můžeme dochutit a přidáním vody, oleje či kuskusu  ³
upravit konzistenci.
Pomazánku natíráme na celozrnný chléb a zdobíme šťavnatou zeleninou. ³

12. KUSKUSOVÁ POMAZÁNKA S OLIVAMI 
kuskus celozrnný 2,5 š   1 š = 2 dcl
příloha  podle receptu č. 54
česnek čerstvý   2 – 3 stroužky
paprika mletá sladká   1/2 čl
petrželová nať sušená   1 čl
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olivy černé vypeckované   12 ks
droždí francouzské suš.   4 PL
olivový olej   6 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
voda   3/4-1 š

Všechny suroviny vložíme do mixéru a umixujeme na hladko. ³
Podle vlastního uvážení a chuti můžeme přidat víc vody, oleje, kuskusu nebo  ³
ochucovadel.
Natíráme na celozrnný chléb, přizdobíme kolečky nakrájených oliv, cibulí  ³
nebo jinou zeleninou.
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II. Krémy a pomazánky – na sladko

13.  SLUNEČNICOVÁ POMAZÁNKA S KAROBEM
Stejnorodá hladká hmota, resp. s drobnými kousky slunečnice, dobře roztíratelná.

sójový nápoj Provamel ochucený 1 š   1 š = 1,4 dcl
slunečnice   1 š
svatojánský chléb – prášek   2-3PL
med   1 PL

Horký sójový nápoj spolu se slunečnicí rozmixujeme ponorným mixérem na  ³
hladko.
Přimícháme svatojánský chléb (karob) a med. Mícháme až do stejnorodé  ³
kon zis tence.
Necháme vychladnout a znovu promícháme. Natíráme na celozrnný chléb  ³
nebo pečivo.
Můžeme přizdobit plátky ovoce (kiwi, banán). ³

14.  DŽEM ZE SUŠENÉHO OVOCE
Zdravá náhrada běžných džemů, které obsahují velké množství bílého cukru. 
A navíc – tento džem neprochází tepelnou úpravou. Jeho nevýhodou oproti 
standardním džemům je nízká trvanlivost. Výhodou však je jeho rychlá příprava.

rozinky   1 š   1 š = 2 dcl
švestky sušené   1 š
papája sušená   1/2 š
vroucí voda   1 š

Sušené ovoce zalijeme vroucí vodou a necháme stát asi 15-20 minut. ³
Ovoce scedíme (vodu ponecháme), vložíme do mixéru a rozmixujeme pokud  ³
možno na hladko.
Podle potřeby a hustoty džemu můžeme během mixování přidat vodu pone- ³
chanou z ovo ce.
Poté džem necháme vychladnout a natíráme na celozrnný chléb nebo pečivo.  ³
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15. ARAŠÍDOVÉ (OŘECHOVÉ, MANDLOVÉ…) MÁSLO
Je vhodnou náhradou živočišných nebo rostlinných másel. Můžeme je připravit 
jako slanou nebo sladkou alternativu. Lze je uchovávat i delší dobu. Samotné 
arašídové máslo je sušší, před podáváním možno ředit vodou nebo sójovým 
nápojem a ochu tit medem. Mnozí je konzumují i bez další úpravy.

arašídy (ořechy, mandle…)   1,5 š   1 š = 2 dcl
sůl   špetka
med   2 PL

Arašídy (nebo ořechy…) po krátkém zahřátí nasucho na plechu v troubě (až  ³
zavoní) vložíme do mixéru a mixujeme.
Sušší směs se nám postupem času začne odspodu uvolňovat v pastovité konzis- ³
tenci.
Během mixování můžeme ze stěn nádobky stírat rozmixovanou přilepenou  ³
hmotu.
Rozmixujeme na hladko, potom přidáme med a pokračujeme ještě chvíli. ³
Hotové máslo skladujeme v lednici. ³
Máslo natíráme na chléb, případně z něj můžeme vyrábět chutné krémy  ³
(následující recept).

16. ARAŠÍDOVO-KAROBOVÝ KRÉM (OŘECHOVÝ, MANDLOVÝ…)
Krém je hladký, příjemný na vzhled i na chuť, lehce roztíratelný. Nezapomeňme, 
že i když je chutný, obsahuje značné množství tuku z použitých ořechů.

arašídové (ořechové…) máslo   1/2 š   1 š = 2 dcl
(podle předcházejícího receptu)
karobový prášek   2-3 čl
sójový nápoj Provamel ochucený   15 PL
vanilkový cukr   podle chuti

Arašídové máslo dáme do mixéru, přidáme karobový prášek, vanilkový cukr  ³
a začneme mixovat.
Během mixování postupně přiléváme ochucené sójový nápoj. ³
Pokud použijeme sójový nápoj bez ochucení, můžeme přidat med. ³
Krém je možné připravovat různé hustoty v závislosti na množství přidané  ³
tekutiny.
Hotový krém můžeme natírat na celozrnný chléb nebo pečivo, resp. jím  ³
doplňovat a zdobit obilné kaše.
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17. JÁHLOVÁ POMAZÁNKA S LÍSKOVÝMI OŘÍŠKY
Pomazánka je téměř hladká a má typickou vůni opražených oříšků.

jáhly uvařené na hustou kaši    1,5 š   1 š = 2 dcl
(se sójovým nápojem)
lískové oříšky   1/2 š
sójový nápoj Provamel natural   1/4 š
med   1-2 PL
vanilkový cukr   1 čl

Lískové oříšky opražíme na sucho a rozemeleme na mlýnku (resp. rozmixuje me  ³
v mixéru). Vložíme do mixéru spolu s jáhlovou kaší, sladidly a mixujeme.
Postupně přiléváme podle potřeby sójový nápoj a mixujeme, až je pomazán- ³
ka hladká a požadované hustoty. 
Natíráme na celozrnné pečivo a zdobíme ovocem (banán, kiwi, jahody…) ³

18. SLUNEČNICOVÝ KRÉM S BANÁNEM
Krém je hladký, dostatečně nadýchaný, lehce roztíratelný. 

slunečnice   1/2 š   1 š = 2 dcl
vroucí voda   5 PL
banán   1 ks
med   1-2 PL
vanilkový cukr   1 čl

Slunečnici zalijeme vroucí vodou a mixujeme na hladko. ³
Přidáme ostatní suroviny a mixujeme do hladké nadýchané hmoty. ³
Pomazánku necháme vychladnout a znovu ji promícháme. Lze ji natírat na  ³
celozrnné pečivo nebo přidávat do kaší či do müsli.

19. TOFU KRÉM S KAROBEM A BANÁNEM
Krém je hladký a roztíratelný, jemné banánovo-karobové chuti.

tofu bílé   1 kostka
banán   1 ks
karobový prášek   4-6 čl
vanilkový cukr   1-2 čl
med   2 PL
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Všechny suroviny vložíme do mixéru a umixujeme na hladko. ³
Tofu krém můžeme natírat na chléb nebo konzumovat přímo. ³

20.  MAKOVÁ NÁPLŇ – POMAZÁNKA
Tato pomazánka je výborným zdrojem vápníku. Je vhodná pro časté snídaně. 

mák modrý   250 g
cukr přírodní   70 g
vanilkový cukr   1 ks
sójový nápoj Provamel horký   3 dcl
ovesné vločky pomleté   4-6 PL

Mák rozemeleme v mlýnku, dáme do mixéru spolu s ostatními surovinami  ³
a umi xujeme na hladko. 
Podle žádané konzistence můžeme přidat buď více sójového nápoje nebo  ³
vloček.
Po vychladnutí opět promícháme.  ³
Natíráme na celozrnné pečivo nebo chléb (ozdobíme ovocem), nebo použí- ³
váme jako náplň do celozrnných koláčků. 

21. KRÉM Z DÝŇOVÝCH SEMÍNEK
Krém svojí chutí trochu připomíná ochucený tvaroh. Můžeme ho používat k přímé 
konzumaci, nebo na přelití kaší, müsli apod., nebo jako zálivku do ovocných salátů.

sójový nápoj Provamel horký   1,5 š   1 š = 1,4 dcl
dýňová semínka   1 š
med   2 čl
vanilkový cukr   2 čl
sůl   špetka
citrónová šťáva   z 1 menšího citrónu

Horké sójový nápoj umixujeme s dýňovými semínky na hladký krém. ³
Přidáme ostatní suroviny a umixujeme na hladko. ³
Nakonec přidáme citrónovou šťávu a krém necháme v lednici vychladnout. ³

22. KAROBOVÁ „ČOKOLÁDA“
Pomazánka je vhodná na chléb nebo na ochucení kaší či müsli. Její výhodou je 
pozitivní vliv karobu na zdraví organismu a nízký obsah tuku.
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sójový nápoj Provamel ochucený   1 š   1 š = 1,4 dcl
karobový prášek   5 PL
med   1-1,5 PL
vanilkový cukr   2 čl
olej sezamový   1,5 PL

Sójový nápoj uvedeme do varu. ³
Přidáme ostatní suroviny, vymícháme na hladko a uložíme v chladu. ³
Po vychladnutí znovu promícháme a natíráme na celozrnný chléb. Doporučuji  ³
ještě ozdobit nasekanými mandlemi a kolečky banánu.

23.  JÁHLOVO-KOKOSOVÉ MÁSLO 6 dcl
Jáhlové máslo je zdravou alternativou ztužených rostlinných másel s chutí i vůní 
kokosu. Je lehce roztíratelné a v chladu je lze skladovat asi 3 – 4 dny. Je vhodné 
k použití jak na sladko v kombinaci s ovocem, tak i na slano v kombinaci se 
zeleninou.

voda   3 š   1 š = 1,4 dcl
sójový nápoj Provamel   2 š
sůl   1/2 čl
jáhlová mouka   6-7 vrch. PL
kokos strouhaný   2 1/4 š (100g)
citrónová šťáva   podle chuti 

Vodu se sójovým nápojem svaříme, přidáme sůl a postupně (za neustálého  ³
šlehání) přidáváme jáhlovou mouku.
Vaříme asi 8 minut na hustou kaši. ³
Po odstavení necháme pod pokličkou dojít asi 10 minut. ³
Potom přidáme kokos a spolu umixujeme na hladký krém. Nakonec dochu- ³
tíme podle vlastního uvážení citrónovou šťávou.
Krém nalijeme do kelímků, přikryjeme a necháme vychladnout. Skladujeme  ³
v lednici.
Po vychladnutí natíráme na chléb, nebo používáme jako základ pomazánek. ³
Medová ³  – jáhlové máslo vymícháme s medem a natíráme na chléb. 
Drožďová s česnekem ³  – jáhlové máslo ochutíme utřeným česnekem, francouz-
ským sušeným droždím, sójovou omáčkou apod. 
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III. Sladké kaše

24. JÁHLOVÁ PĚNA 2-3 porce

Jídlo je pěnovité konzistence, hladké s příměsí rozinek. Vynikající a výživná snídaně.

voda   5 š   1 š = 1,8 dcl
jáhly    1,5 š
sušené sójový nápoj   5 PL
sůl   1/3 čl
med   1,5 PL
vanilkový cukr   1/2 sáčku
rozinky   3 PL
ovoce kompotované   1/2 š
lískové oříšky mleté   na posyp

Proprané jáhly uvaříme ve vodě. Doba mírného varu je asi 20 minut. ³
Po uvaření na kaši přidáme sušené sójový nápoj, sůl, med a vanilkový cukr.  ³
Vše rozmixujeme ponorným mixérem.
Přimícháme rozinky a rozdělíme na 2-3 talíře. 1 šálek jáhlové pěny si ponecháme. ³
Ten umixujeme s kompotovaným ovocem a polijeme jím kašei na talířích. ³
Nakonec posypeme mletými oříšky a ozdobíme plátky ovoce. ³

25. GRANOLA
Granola je křupavá směs vloček, sušeného ovoce, ořechů a medu. Po přelití tep-
lým sójovým nápojem a v kombinaci s ovocem je vhodná ke snídani.

ovesné vločky   4 š   1 š = 1,8 dcl
rozinky   1/2 š
vlašské ořechy nasekané   2 PL
kokos strouhaný   2-3 PL
sezam pomletý   2 PL
med   1,5 PL
voda teplá   1/2 š
jablečná šťáva   1/2 š
olej sezamový   2 PL
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Všechny sypké suroviny smícháme a zalijeme teplou vodou a jablečnou šťávou. ³
Promícháme a hněteme mezi prsty, aby se vločky dostatečně navlhčily. ³
Dáme na plech a pečeme při nízké teplotě (kolem 100 °C) za občasného  ³
zamíchání asi 30–45 minut.
Barva po upečení je zlatohnědá až světlehnědá. ³
Zapečenou a dobře vysušenou křupavou granolu je možné skladovat. ³
Po zalití teplým nebo vroucím sójovým nápojem misku s granolou přikryje- ³
me a necháme stát 15 minut. 
Poté ozdobíme ovocem.  ³
Granolu lze podávat i v suché podobě, nebo může být použita jako posypka  ³
na obil né kaše. 

26. JÁHLOVÁ KAŠE S JABLKY A MALINAMI 2 porce
Pro kaši je charakteristická hustější konzistence z rozvařených škrobnatých jáhel. 
Má lahodnou chuť a po ozdobení je příjemná i oku labužníka. Je vhodná hlavně 
ke snídani nebo jako dezert po obědě. 

sójový nápoj Provamel natural   2 š   1 š =2 dcl
voda    1 š
sůl   špetka
cukr přírodní   2 čl
jáhly   4 vrch. PL
vanilkový cukr   podle chuti
rozinky   1-2 PL
jablka   na ozdobu
maliny   na ozdobu
ořechy mleté   na ozdobu

Sójový nápoj svaříme s vodou a přidáme špetku soli. ³
Jáhly několikrát propereme v horké vodě a scezené přidáme do vařící tekutiny. ³
Za občasného míchání vaříme jáhly na mírném ohni asi 20 minut. ³
Po odstavení přidáme promyté rozinky a osladíme. ³
Kaši dávkujeme na talíře a zdobíme vkusně upraveným ovocem a mletými  ³
ořechy.

27. POHANKOVÁ KAŠE S PAPÁJOU, OŘECHY A OVOCEM 2 porce
Kaše má typickou pohankovou chuť a hustější konzistenci. Chuť jí dodává při-
daná papája (nebo jiné sušené ovoce), přidané ořechy a čerstvé ovoce. Vhodná 
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ke snídani zejména z hlediska prospěšnosti lidskému zdraví – je přírodním lékem 
na cévní a srdeční choroby.

sójový nápoj Provamel natural   2 š   1 š = 2 dcl
voda   1 š
sůl   špetka
cukr přírodní   2 čl
pohanka loupaná lámaná   6 PL
vanilkový cukr   podle chuti
papája sušená   1 PL
višně   na ozdobu
vlašské ořechy   na ozdobu
 

Sójový nápoj svaříme s vodou a přidáme špetku soli. ³
Pohanku propereme v horké vodě a scezenou přidáme do vařící tekutiny. ³
Za občasného míchání vaříme na mírném ohni asi 15-20 minut. ³
Po odstavení přidáme sušenou papáju a osladíme. ³
Kaši dávkujeme na talíře a zdobíme čerstvým ovocem a ořechy. ³

28. RÝŽOVÁ KAŠE S BANÁNEM, KAROBEM A LÍSKOVÝMI OŘÍŠKY 
2 porce

Kaše je nestejnorodé kašovité konzistence, v níž je část rýže rozmixovaná a část 
celá. Po ozdobení je lahodnou snídaní či lehkou večeří jak pro oko, tak i pro 
jazyk.

sójový nápoj Provamel natural   2 š   1 š = 2 dcl
voda   1 š
sůl   špetka
cukr přírodní   2-3 čl
rýže natural   5 PL
vanilkový cukr   podle chuti
rozinky   1-2 PL
banány   na ozdobu 
lískové oříšky   na ozdobu
svatojánský chléb – prášek   na posypání 

Sójový nápoj svaříme s vodou a přidáme špetku soli. ³
Rýži propereme v horké vodě a scezenou přidáme do vařící tekutiny. ³
Poté ji za občasného míchání vaříme na mírném ohni asi 40 minut. ³
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Část rýže rozmixujeme a část ponecháme celou. Potom necháme projít varem. ³
Po odstavení přidáme sušené rozinky a osladíme. ³
Kaši dávkujeme na talíře, ozdobíme plátky banánu a oříšky. Nakonec jemně  ³
posypeme svatojánským chlebem – karobem (přes sítko). 

29. KAŠE Z OVESNÝCH VLOČEK S BANÁNEM A POMERANČEM 2 porce
Kaše z rozvařených vloček je vláčná, dostatečně sytá a biologicky hodnotná. 
Kromě bílkovin ze sójového nápoje a samotných vloček obsahuje hodně vlákni-
ny, vitamínů skupiny B a minerálních látek. Vhodná jako zdravá snídaně.

sójový nápoj Provamel natural   2 š  1 š = 2 dcl
voda   1 š
sůl   špetka
med   1,5 PL
ovesné vločky jemné   6 PL
rozinky   1-2 PL
vanilkový cukr   podle chuti
banány   na ozdobu
pomeranče   na ozdobu

Sójový nápoj svaříme s vodou a přidáme špetku soli. ³
Vločky vsypeme do tekutiny a zamícháme. ³
Za občasného míchání vaříme na mírném ohni asi 15-20 minut. ³
Po odstavení přidáme sušené rozinky a osladíme. ³
Kaši dávkujeme na talíře (část kaše můžeme smíchat s karobem – dvouba- ³
revný efekt ) a ozdobíme plátky banánu a pomeranče.

30. KUSKUSOVÁ KAŠE SE SLUNEČNICÍ A MALINAMI 2 porce
Kuskusová kaše není hladká. Je tvořena malými rozvařenými kuličkami kuskusu, 
které se díky vysokému obsahu škrobu rozvaří na kaši. Je to nenáročná, rychlá 
a přitom chutná snídaně.

sójový nápoj Provamel natural   2 š   1 š = 2 dcl
voda   1 š
sůl   špetka
med   1,5 PL
kuskus celozrnný   4-6 PL
vanilkový cukr   podle chuti
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rozinky   1-2 PL
maliny   na ozdobu
slunečnice   na posyp
kokos   na posyp

Sójový nápoj svaříme s vodou a přidáme špetku soli. ³
Kuskus vsypeme do tekutiny a zamícháme. ³
Za občasného míchání vaříme na mírném ohni asi 12-15 minut. ³
Po odstavení přidáme sušené rozinky a osladíme. ³
Kaši dávkujeme na talíře, ozdobíme např. malinami a posypeme slunečnicí  ³
s kokosem.

31. ŠPALDOVÁ KAŠE S OVOCEM A DÝŇOVÝMI SEMÍNKY 2 porce 
Špaldová kaše je hladké stejnorodé konzistence. Její hodnota z hlediska vyváženo-
sti živin je určena samotným složením špaldy jako obiloviny. Vhodná ke snídani 
i jako lehká večeře.

sójový nápoj Provamel natural   2 š   1 š = 2 dcl
voda   1 š
sůl   špetka
med    1-2 PL
špaldová mouka   4-5 PL
vanilkový cukr   podle chuti
jablka   na ozdobu
pomeranče   na ozdobu
dýňová semínka   na posyp

Sójový nápoj svaříme s vodou a přidáme špetku soli. ³
Špaldovou mouku za neustálého zašlehávání metličkou postupně vmícháme  ³
do tekutiny.
Za občasného míchání vaříme na mírném ohni asi 5-10 minut. ³
Kaši dávkujeme na talíře. Ozdobíme ji jablečnými a pomerančovými kostič- ³
kami, které si předem nakrájíme.
Nakonec posypeme dýňovými semínky a osladíme tekutým medem. ³

32. SLADKÁ NUDLOVÁ KAŠE SE SUŠENÝM OVOCEM 4 porce
Jiná varianta oblíbených sladkých kaší, která je lahodná svou jemnou chutí 
a konzistencí.
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voda   8 š   1 š = 1,4 dcl
sůl   1/2 čl
celozrnné žitné vlasové nudle   3 š
olej    1 PL
vanilkový cukr   1/2 sáčku
sójový nápoj Provamel   3 š
med   1,5 PL
sušené ovoce   1 větší hrst
(ananas, papája, rozinky, banán…)
oříšky lískové   na ozdobu
banán   na ozdobu

Do vařící vody dáme sůl, olej a přidáme nudle. Vaříme je asi 10 minut téměř  ³
do rozvaření.
Přidáme vanilku, sójové mléko a dovaříme do kašovité konzistence – asi 5  ³
minut.
Po odstavení vmícháme med a drobně nasekané sušené ovoce a necháme 5  ³
minut stát.
Podáváme na mělkém talíři. Zdobíme na sucho praženými umletými oříšky  ³
a čerstvým banánem.
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IV. Studená kuchyně

33. RÝŽOVÝ SALÁT SE ZELENINOU A ZÁLIVKOU 2-3 porce

rýže natural uvařená   2-3 š   1 š = 1,8 dcl  
rajče   1 ks
paprika   1 ks
okurka   1 ks
cibule   1 ks
bazalka   na ochucení
lahůdkové francouzské droždí    na ochucení
drcený kmín   na ochucení
sůl   na ochucení
rýžový zálivka (násl. recept) 1/2-3/4 š

Zeleninu nakrájíme na menší kousky, dáme do misky a přidáme na měkko  ³
uvařenou vychladlou rýži.
Ochutíme podle vlastní chuti (bazalku rozmělníme) a zalijeme zálivkou. ³
Zlehka smícháme a případně dochutíme. ³

 34. RÝŽOVÁ ZÁLIVKA S KAPIÍ
Zálivka je hladká a polotekutá. Je vhodná na zeleninové a jiné saláty, nebo jako 
přeliv na hotová jídla (smažené tofu, květák apod.).
 
rýže natural uvařená   6-7 vrch. PL
olej slunečnicový   4 PL
voda   1/2 š   1 š = 1,8 dcl
sůl   1,5 čl
cukr přírodní   3-4 čl
vinný ocet   3 čl
bazalka   1/2 čl
česnekový prášek   1 čl
sterilovaná kapie bez nálevu   1/2 š

Všechny suroviny vložíme do mixéru a rozmixujeme na hladko. ³
Konzistenci můžeme upravovat přidáním rýže, nebo vody do požadované hustoty. ³
Zálivku lze různě dochucovat. ³
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35.  KUSKUSOVÝ NÁŘEZ SE ŠPENÁTEM
Kuskusový nářez je výrobkem „studené kuchyně“. Je vhodný ke snídani i k ve-
čeři, lze jej i tepelně upravit k obědu. V případě, že nám nechutná špenát, je 
možné nahradit jej rajčatovým protlakem, mletou paprikou, strouhaným uzeným 
tofu apod. Při dané suroviny určují charakteristickou barvu i chuť. Hustá kon-
zistence je zajištěna dostatečným rozvařením škrobovitého kuskusu. 

olej slunečnicový   1 PL
cibule   2 ks
voda   4 PL
droždí čerstvé   1-2 kostky
voda   10 š   1 š =1,4 dcl
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
sůl   1 čl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
kuskus celozrnný   400 g
mražená kukuřice   2,5 š
špenát mražený   400-500 g
česnek   5 stroužků
sójový nápoj Provamel (smetana) 1 š
Shoyu nebo sůl na dochucení   podle chuti
olej na vymazání a potření   trochu

Na oleji a vodě podusíme cibulku, pak přidáme droždí a vše smažíme, až to voní. ³
Zalijeme vodou, ochutíme a necháme zavařit. ³
Přidáme kuskus, kukuřici a spolu vaříme na mírném ohni asi 10-12 minut  ³
(občas promícháme). 
Přidáme blok mraženého špenátu, který se nám pomalu rozpustí, a opět  ³
necháme projít varem. Celý obsah hrnce by měl být husté kašovité konzis-
tence s rozvařeným kuskusem.
Vmícháme sójový nápoj (smetanu) a utřený česnek, případně dochutíme  ³
a necháme znovu projít varem.
Obsah nalijeme do vymaštěné formy na dortové korpusy (lze použít i jinou  ³
formu, vysokou) a uhladíme povrch.
Po ztuhnutí potřeme povrch olejem pomocí peroutky a necháme úplně vy- ³
chladnout (v lednici).
Nářez krájíme vychlazený ještě před odstraněním obruče formy.  ³
Po jeho uvolnění (nebo vyklopení obsahu – záleží na formě, jakou jsme použili)  ³
nářez opatrně překládáme na talíř, na kterém ho chceme servírovat. Po dá váme 
s ci bulí, chlebem, zeleninou. Lze jej rovněž ohřát a podávat s brambory a zeleninou. 
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36.  ZÁLIVKA ZE SLUNEČNICE
Zálivka je hladká nebo téměř hladká. Používáme ji do zeleninových salátů jako 
tukovou složku a pojidlo. Rovněž lze použít na přelívání teplých nebo studených 
pokrmů.

slunečnice loupaná   1,5 š   1 š = 1,8 dcl
voda horká   2 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
Shoyu – sójová omáčka   1 čl
cukr přírodní   1,5 čl
cibule   1/2 menší
sůl   podle chuti
citrónová šťáva   2 čl
voda   podle potřeby

Slunečnici spolu s vodou rozmixujeme na jemný krém. ³
Přidáme ostatní suroviny a mixujeme na hladko.  ³
Necháme vychladnout a znovu mixujeme. Podle vlastního uvážení dochutí- ³
me, nebo můžeme přidat vodu.

37.  KUSKUSOVÝ SALÁT SE ZELENINOU 2-3 porce
Kuskusový salát je chutný a sytý. Příprava je neocenitelně jednoduchá a rychlá. 
V horkém letním období jej lze podávat i jako lehký oběd.

kuskus celozrnný – příloha   1,5 š   1 š = 2 dcl
pórek drobně nakrájený    1/2 š
listy hlávkového salátu   5-7 ks
rajče větší   1 ks
kukuřice mražená nebo konzerv.  4 PL
olivový olej   1 PL
droždí francouzské sušené   1 PL
česnek čerstvý utřený  2 stroužky
Würzl zeleninový bujón 1/2-3/4 čl

Listy hlávkového salátu nakrájíme na větší kousky, pórek na drobno a rajče  ³
na menší kousky.
V salátové míse zlehka smícháme s ostatními surovinami. ³
Podáváme samotný nebo zalitý zdravou zálivkou, s celozrnným chlebem  ³
nebo pečivem.
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38.  KUSKUSOVÝ NÁŘEZ DVOUBAREVNÝ S UZENÝM TOFU 1300 g
Po nakrájení tvoří řez hezkou dvoubarevnou mozaiku s bílými kousky tofu. Je chu ťo-
vým i vizuálním zpestřením klasických, často se opakujících jídel. Chutný od snída ně 
po večeři, vhodný i na slavnostně prostřený stůl. Podle vlastního uvážení můžeme 
přidat ke žluté a červené ještě zelenou barvu (špenát), nebo některou z nich nahradit. 

voda   4 š   1 š = 2 dcl
kuskus celozrnný  1, 2 š
Würzl zeleninový bujón 2 čl
bazalka   1/2 čl
cibule drobně nakrájená   1 š
droždí francouzské sušené   2 PL
Shoyu – sójová omáčka   1-2 čl
uzené tofu na malé kostičky   200 g
olej slunečnicový   2 PL
kurkuma   1,5 čl
šťáva z červené řepy   1/4 š

Suroviny (kromě Shoyu) vložíme do vroucí vody a na mírném ohni vaříme  ³
asi 10-12 minut až do rozvaření na hustou kaši.
Do kaše zamícháme tofu a olej a rozdělíme ji na dvě poloviny.  ³
Olejem vymastíme chlebovou formu (nebo formy). ³
Do jedné poloviny kaše zamícháme kurkumu a dáme ji na dno formy. Možné  ³
úpra vy (níže znázorněné) je možné dělat pomocí stěrky. Hustá kaše dobře 
drží tvar i v šikmé poloze (obr. 2 a 3).
Do druhé poloviny zamícháme šťávu z červené řepy a za stálého míchání po- ³
vaříme asi 2-3 minuty. Potom jí doplníme formu až po vrch, který uhladíme. 
Necháme dobře vychladnout, plátky nakrájíme ještě ve formě a potom její  ³
obsah opa trně vyklopíme. 
Podáváme na studeno s celozrnným chlebem a zeleninou. ³
Po obalení lze plátky osmažit a podávat s brambory a zeleninovým salátem.  ³

39.  TĚSTOVINOVÝ SALÁT SE ZELENINOU A UZENÝM TOFU 6-8 porcí
Lehký, výživný a chutný salát vhodný ke svačině, nebo místo oběda či večeře. 
Po dá vá me s chlebem. 

čínské zelí   150 g
rajčata   2 ks
paprika zelená   1 ks
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okurka   1 větší
cibule   1 větší
kolínka celozrnná pš. uvařená   1 kg
Würzl zeleninový bujón 1 čl
sůl   1/2 čl
Shoyu – sójová omáčka   2 PL
zaziky – koření   špetka
sojanéza (zálivka)  1 š   1 š = 2 dcl
voda   1 š
uzené tofu   1/3-1/2 kostky

Zeleninu nakrájíme na menší úhledné kousky, okurku nastrouháme na hru- ³
bém struhadle a přidáme ostatní suroviny.
Sojanézu zředíme vodou, tofu nakrájíme nadrobno, nebo nastrouháme na  ³
nudličky a všechno zlehka vmícháme do salátu.
Salát podáváme vychlazený s chlebem. ³

40.  JÁHLOVÝ NÁŘEZ SE „ŠUNKOU“ 1600 g
Hotový nářez je dostatečně tuhý k tomu, aby se dal krájet a udržel svůj tvar. Je 
možné podávat s chlebem ke snídani či večeři. Rovněž je vhodný na studené 
mísy. Po ohřátí v troubě a přelití osmaženou cibulkou nebo omáčkou se může 
podávat jako součást oběda.

olej slunečnicový   2 PL
cibule   1 velká
sójový granulát „šunka“   50 g
Würzl zeleninový bujón 1/2 PL
voda   1,25 litru
jáhly   250 g
bazalka   1 čl
Shoyu – sójová omáčka   1,5 PL
česnekový prášek   1 čl
pažitka sušená   2 čl
sůl   1/2 čl
uzené tofu   1/2-3/4 kostky
instantní mouka   3-4 PL   podle potřeby i víc

Na oleji podusíme nakrájenou cibuli a do ní dáme osmažit sójovou „šun- ³
ku“.
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Ochutíme, po chvíli zalijeme vodou a vaříme asi 5-10 minut. ³
Přidáme jáhly proprané v horké vodě. Ochutíme a vaříme asi 20 minut, až  ³
kaše zhoustne.
Po odstavení přimícháme na kostky nakrájené tofu a instantní mouku. (Pro  ³
změnu barvy můžeme do poloviny směsi přidat rajčatový protlak, pro zahuš-
tění více instantní mouky). Podle potřeby dochutíme.
Vzniklou hustou (ještě horkou) směs dáme do vymaštěné chlebové formy  ³
nebo na plech a necháme úplně vychladnout (v lednici).
Po vychladnutí nakrájíme na porce a pak vyklopíme na servírovací tác.  ³
Podáváme studené s celozrnným chlebem a zeleninou. ³

41.  LEHKÁ SÓJOVÁ ZÁLIVKA 1 litr
Zálivka je zdravější a lehčí alternativou majonéz. Obsah oleje je asi 10 % opro-
ti cca 90 % u žloutkových domácích majonéz. Používá se na přelévání pokrmů 
hotových, nebo pokrmů před zapékáním. Rovněž lze použít na studené zeleni-
nové či jiné saláty. V případě hustější konzistence zálivky je vhodná i jako jemná 
pomazánka na chléb.

voda   4 dcl
hladká mouka   100 g
olej slunečnicový   100 g
Würzl zeleninový bujón 1 PL
sůl   podle chuti
cukr přírodní   2-3 PL
citrónová šťáva   4 PL
sójový nápoj Provamel   asi 4 dcl

Do vroucí vody přisypáváme za stálého zašlehávání mouku a vaříme na mír- ³
ném ohni na hustější polotekutou hmotu asi 5 minut. Hmota musí být 
hladká a stejnorodá.
Po mírném vychladnutí ochutíme a postupně zašleháváme olej a poté sójový  ³
nápoj, až do požadované hustoty zálivky.
Nakonec zálivku dochutíme, naplníme do sklenek s víkem a necháme vy- ³
chladit v lednici. Podáváme ji buď v této konzistenci, nebo ji podle vlastního 
uvážení můžeme před servírováním zředit. 

Upozornění: v případě použití nepřevařeného sójového nápoje nebo nesterilo-
vání zálivky je určená k okamžité spotřebě, nejpozději do 48 hodin při sklado-
vání v chladu.
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Pokud chceme sladkou variantu zálivky, nepřidáme slaná ochucovadla, ale vanil-
kový cukr a více cukru.

42. POHANKOVÝ SALÁT SE ZELENINOU 3-4 porce 
Milovníci salátů ocení jeho lehkost, pestrost a především zdravotní prospěš-
nost.

pohanka dušená (recept č. 52) 3 š   1 š = 1,8 dcl
kukuřice sterilovaná bez nálevu  1 š
rajče   1 velké
okurka   1 menší
paprika   1 ks
cibule   1 ks
Würzl zeleninový bujón na ochucení
lehká sójová zálivka   1 š
(recept č. 41)  

Zeleninu nakrájíme na malé kousky a lehce smícháme s ostatními surovina- ³
mi. Podle potřeby dochutíme.
Podáváme vychlazené s celozrnným chlebem jako samostatné jídlo k obědu  ³
či večeři. Rovněž lze podávat jako předkrm na salátovém listu.
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V. Chleby a pečivo

43. VÝROBA CELOZRNNÉHO CHLEBA A PEČIVA

Celozrnný chléb je hutnější, hustější a tmavší. Jeho hlavní předností však je 
dosta tek vlákniny a především o 300 % vyšší biologická hodnota oproti chlebu 
z bílé mouky. 

kvásek:
mouka   1 PL
sůl   špetka
cukr přírodní   1 PL
droždí čerstvé   1,5 kostky (75 g)  
vlažná voda   2 š   1 š = 1,8 dcl

těsto:
polohrubá mouka   6 š
celozrnná pšeničná mouka   6 š
ovesné vločky   2 š
lněné semínko    3/4 š
drcený kmín na sucho osmahlý  1,5 PL
cukr přírodní   1-2 PL
sůl   1/2 PL
voda vlažná   3 š

Mírným smícháním surovin připravíme kvásek, který necháme vykynout na  ³
teplém místě.
Lněné semínko částečně pomeleme na kávovém mlýnku a smícháme s ostat- ³
ními suchými surovinami.
Přidáme nakynutý kvásek a vodu. Hnětením vypracujeme těsto, které pak  ³
necháme nakynout.
Po nakynutí posypeme pracovní stůl moukou a oddělíme si část těsta na chléb  ³
a část na pečivo.
Část na chléb oddělíme podle velikosti chlebové formy, prohněteme, vytvarujeme  ³
válec a vložíme do vymaštěné chlebové formy. Necháme opět nakynout.
Zbylou část těsta na pečivo prohněteme, vytvarujeme válec a rozdělíme na  ³
stejné kousky, které uklá dáme na mírně vymaštěný plech. Kousky můžeme 
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rovněž tvarovat podle vlastní fantazie. Na plechu necháme nakynout. Povrch 
můžeme posypat různými druhy semínek.
Nakynutý chléb i pečivo vkládáme do vyhřáté trouby (180 °C) a pečeme:  ³
pečivo cca 15 minut a chléb dopékáme dalších 35 až 50 minut asi při 160 °C.
Po vyjmutí z trouby necháme vychladnout, chléb vyklopíme z formy a dáme  ³
na rošt.

44. CELOZRNNÉ VAFLE
Vhodná rychlá nekvašená náhrada chleba. Po upečení jsou vafle křupavé. 
Pozor: k výrobě je zapotřebí vaflovač.

celozrnná mouka pšeničná   1 š   1 š = 1,8 dcl
polohrubá mouka   1 š
ovesné vločky   1 š
slunečnice loupaná   2 PL
sůl   1/2 čl
majoránka   na ochucení
česnekový prášek   na ochucení
drcený kmín   na ochucení
vlažná voda   2 š
olivový olej   na potření

Suché komponenty smícháme. ³
Přidáme vodu a rozmícháme na hustější polotekuté těsto. ³
Lžící dávkujeme na rozpálený vaflovač.  ³
Pečeme 7-10 minut, až se těsto od teflonu oddělí a vafle je upečená. ³
Po upečení dáme vafle na rošt, aby se nezapařily. Můžeme je potřít olivovým  ³
ole jem.
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VI. Polévky

45.  ZELENINOVÁ POLÉVKA S KUSKUSEM 2 porce

Kuskus jako zavářka do polévky je velmi vhodnou alternativou tradičních zahušťova-
cích surovin. Polévku nejen zahustí, ale dodá jí i sytost a zvýší její nutriční hodnotu.

voda   5 š   1 š = 2 dcl
nakrájená kořenová zelenina   1 š
hrášek   1/2 š
Würzl zeleninový bujón 1,5 čl
kuskus celozrnný   2 PL
petrželová nať čerstvá sekaná   1,5 čl
česnek   2 stroužky
olej olivový   1 čl

Nakrájenou zeleninu vaříme asi 10-15 minut. ³
Přidáme hrášek a kuskus a vaříme dalších asi 8 minut. ³
Ochutíme, převaříme, přidáme olej a můžeme podávat. ³
Polévka je hustější konzistence. Podle vlastního uvážení můžeme přidat vodu  ³
a dochutit.

46.  KAPUSTOVÁ POLÉVKA SE ŠPALDOVÝM KERNOTEM 5 porcí
Tradiční polévka s netradičním doplňkem, který dává polévce sytost a plnost.

olej slunečnicový   2 PL
cibule   1 ks
kapusta   200-250 g
drcený kmín   1/2 čl
mletá paprika   1 PL
voda   10 š   1 š = 1,8 dcl
špaldové kernoto   1/2 š
brambory   3 ks
Würzl zeleninový bujón 2 čl
sůl   2 čl
česnek (utřený)   4-5 stroužků
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majoránka   1-1,5 čl
olej slunečnicový   2 PL

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji. Přidáme nakrájenou kapustu a kmín, spolu  ³
podusíme a po chvilce zasypeme mletou paprikou; zamícháme a ihned zalijeme. 
Přidáme špaldové kernoto a vaříme. Po 15 minutách přidáme na kostky nakráje- ³
né brambory a vaříme dalších asi 15 minut – až do změknutí špaldového kernota.
Nakonec ochutíme (v případě potřeby nebo podle vlastního uvážení zahus- ³
tíme zašle há ním hrubé mouky), necháme projít varem a až do doby podá-
vání necháme stát pod pokličkou.
Při servírování zdobíme nasekanou petrželovou natí. ³

47.  POLÉVKA Z ČERVENÉ LEDVINY SE ZELENINOU 3-4 porce
červená ledvina – fazole   1 š   1 š = 1,8 dcl
voda   10 š
kořenová zelenina (nakrájená)   1,5-2 š
bobkový list   3 ks
brambory (nakrájené)   1 š
olej   2 PL
cibule   1 velká
Würzl zeleninový bujón 2 čl
sůl   1 čl
česnek (utřený)   4-5 stroužků
mouka celozrnná   3-4 PL
mletá paprika   1 PL
voda   1 š
petrželová nať   na ozdobu
celozrnné těstoviny uvařené   přídavek do polévky

Fazole namočíme na 8 hodin. Pak vodu slijeme a dáme vařit do čisté vody  ³
s bobkovým listem.
Když jsou uvařené do poloměkka, přidáme na malé kousky nakrájenou ko- ³
řenovou zeleninu. Po dalších 15 minutách varu přidáme na kostičky nakrá-
jené brambory a vaříme, dokud nejsou všechny suroviny měkké.
Nakrájenou cibuli osmažíme na oleji, ochutíme, přidáme mouku a za stálého  ³
míchání zasypeme paprikou a ihned zalijeme studenou vodou. Po rozmíchá-
ní tuto směs vlijeme do polévky, necháme projít varem a dochutíme.
Na talíř dáme uvařené celozrnné těstoviny, zalijeme polévkou a posypeme  ³
nasekanou petrželovou natí.
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48.  POLÉVKA KVĚTÁKOVÁ S KUSKUSEM 2 porce
voda   4 š   1 š = 2 dcl
květák   200 g
kuskus celozrnný   2 PL
Würzl zeleninový bujón 1,5 čl
bazalka   1/4 čl
petrželka čerstvá sekaná   2 čl
sójový nápoj Provamel   1 š
olej slunečnicový   1 čl

Květákové růžičky vaříme ve vodě asi 12 minut. ³
Přidáme kuskus a vaříme dalších asi 8 minut. ³
Přidáme ostatní suroviny, ochutíme, povaříme asi 3 minuty a odstavíme. ³
Přidáme olej a můžeme podávat. ³
Polévka je hustější konzistence, proto podle vlastního uvážení můžeme přidat  ³
vodu a dochutit.

49. RYCHLÁ POLÉVKA Z ČERVENÉ ČOČKY S UZENÝM TOFU 3 porce 
Polévka je zahuštěná rozvařenou čočkou. Je sytá a její předností je zejména rych-
lá příprava díky vlastnostem zpracování červené čočky.

olej   1 PL
cibule   1 ks
mletá paprika   1/2 čl
voda   7 š   1 š = 1,4 dcl
červená čočka   1,5 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
polévková směs   1 čl
česnek (utřený)   4 stroužky
miso pasta rýžová   1 PL
majoránka   3/4 čl
uzené tofu   1/5 kostky

Na drobno nakrájenou cibuli podusíme na oleji, zasypeme paprikou a ihned  ³
zalijeme vodou.
Přidáme červenou čočku a vaříme téměř do rozvaření asi 12-15 minut. ³
Ochutíme, přidáme nastrouhané uzené tofu, necháme projít varem a odsta- ³
víme.
Při podávaní přidáme olej a ozdobíme nasekanou petrželovou natí. ³
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50. VÝVAR Z CIZRNY 4 porce
Jeho výhodou oproti vývaru z masa nebo kostí je zdravotní nezávadnost.

cizrna   1 š   1 š = 1,8 dcl
voda   12 š
mrkev   5 ks
kedluben   1 ks
petržel (i s natí)   2 ks
paprika zelená   1/2 ks
kapusta   1-2 listy
cibule   1 ks
česnek   3 stroužky
Würzl zeleninový bujón 3 čl
sůl   podle potřeby
slunečnicový olej   2 PL
petrželová nať   na ozdobu

Cizrnu máčíme ve vodě asi 8 hodin, potom ji slijeme a v čisté vodě na mír- ³
ném ohni vaříme do poloměkka.
Potom přidáme veškerou zeleninu vcelku, nebo krájenou na velké kusy a va- ³
říme, až je cizrna měkká.
Polévku dochutíme, necháme projít varem a scedíme. ³
Při podávání vkládáme do horkého vývaru na kostičky nakrájenou uvařenou  ³
zeleninu a uvařenou cizrnu. Vrch posypeme nasekanou petrželovou natí.
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VII. Přílohy

51. RÝŽE NATURAL 
Po udušení nebo uvaření používáme jako přílohu, nebo jako základní polotovar 
k přípravě pomazánek, sekané, karbanátků, rizota apod.

rýže natural   2 š   1 š = 2 dcl
sůl   1 čl
cibule   1 menší
bobkový list   1-2 ks
olej slunečnicový   2 PL
voda   4 š

Rýži propereme v horké vodě a necháme na sítku osušit. ³
Potom ji na pánvi na sucho opražíme, až je rýže horká. ³
Zalijeme vařící vodou, osolíme, přidáme oloupanou celou cibuli, olej, bobkový  ³
list a pod pokličkou dusíme na mírnějším ohni asi 40 minut. Po chvíli stání pod 
pokličkou ji opatrně rozmícháme vidličkou. Rýže musí být sypká a měkká.

52. POHANKA 
Vyjma přílohy je použití stejné jako u rýže a ostatních přílohových obilovin, tj. 
jako základ zdravých pomazánek, karbanátků, sekané, pohankových jídel se ze-
leninou a sojovými výrobky. Při použití k mletým výrobkům je třeba vědět, že 
pohanka lepí méně než ostatní obiloviny. Proto je vhodná její kombinace se 
surovinami s vyšším obsahem škrobu (ovesné vločky apod.).

pohanka celá loupaná   1 š   1 š = 2 dcl
voda   2 š
sůl   1 čl
cibule menší   1 ks
olej slunečnicový   1 PL
bobkový list   1-2 ks

Pohanku propereme v horké vodě a necháme na sítku osušit. ³
Potom ji na pánvi na sucho opražíme, až je pohanka horká. ³
Zalijeme vařící vodou, osolíme, přidáme oloupanou celou cibuli, olej, bob- ³
kový list a pod pokličkou dusíme na mírnějším ohni asi 15-20 minut.
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Po chvíli stání pod pokličkou ji opatrně rozmícháme vidličkou. Pohanka  ³
musí být sypká a měkká.

53.  JÁHLY 
Jáhly jsou po udušení téměř sypké, ne mazlavé. Jsou výborné pro svoji biologic-
kou hodnotu. I po uvaření si zachovávají zásadotvornost. Kromě přílohy jsou 
vhodné k přípravě kaší, krémů, pomazánek na sladko i na slano, jáhlového más-
la, karbanátků apod. Jáhly jsou bezlepkové, proto je vhodné jejich zařazení do 
jídelníčku mnohých alergiků.

Upozornění: Udělat dobré a sypké jáhly (jako přílohu) je někdy umění. Jáhly mohou 
mít různou savost a v případě nadměrného množství vody se rády rozvářejí. 

jáhly   4 š   1 š = 1,4 dcl
voda   7 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
sůl   1,5 čl
hřebíček   několik ks
olej   1 PL

Jáhly propereme v horké vodě a necháme je na sítku osušit. ³
Potom je nasucho opražíme a zalijeme vařící vodou. ³
Ochutíme je, přikryjeme pokličkou a na mírném ohni dusíme asi 20 minut. ³
Po chvíli stání pod peřinou je opatrně rozmícháme vidličkou.  ³

54.  KUSKUS 
Kuskus je vděčnou potravinou pro svou rychlou, téměř instantní přípravu. Kromě 
použití jako přílohy je jeho variabilita nesmírně velká, od sladkých kaší přes 
pomazánky a karbanátky, až po nákypy a zavářky do polévek.

kuskus celozrnný   1 š   1 š = 2 dcl
Würzl zeleninový bujón 2 čl
olej slunečnicový   1 PL
voda vroucí   1,6 š

Kuskus opražíme nasucho na pánvi do horka. Přidáme Würzl a olej, zamí- ³
cháme a zalijeme vařící vodou. Necháme na mírném ohni asi 1 minutu, 
odstavíme a pod pokličkou necháme dojít asi 10-15 minut. 
Potom opatrně vidličkou rozmícháme. Kuskus musí být sypký a měkký. ³



43

55.  ŠPALDOVÝ BULGUR 
Bulgur je po udušení a rozmíchání měkký, téměř sypký až mírně kašovitý. Je 
vhodný jako příloha k pokrmům se zeleninou nebo s omáčkami. Lze jej rovněž 
použít ve studené kuchyni na saláty v kombinaci se zeleninou a zálivkou.

cibule   1 větší
olej slunečnicový 1 PL
špaldový bulgur   1,5 š   1 š = 1,4 dcl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
sůl   1 čl
voda vařící   4 š
česnekový prášek   1/2 čl

Nakrájenou cibuli osmažíme na oleji, přidáme bulgur, ochutíme a spolu  ³
dostatečně osmažíme.
Zalijeme vodou a přidáme česnekový prášek. Zamícháme a pod pokličkou  ³
dusíme asi 25 minut (na mírném ohni). Pozor na připálení odspodu. 
Po skončení tepelné úpravy jej necháme ještě 10 minut pod pokličkou. Pak  ³
ho opatrně rozmícháme vidličkou. 

56. ŠPALDOVÉ KERNOTO
Špaldové kernoto je po udušení měkké, mírně mazlavé vlivem škrobu, příjemné 
chuti. 

Můžeme ho podávat jako přílohu k zeleninovým pokrmům i jako součást ze-
leninových salátů. Po rozmixování je vhodnou surovinou pro výrobu sekané, 
karbanátků a různých pomazánek.

cibule   1 ks
olej slunečnicový (jiný)   1 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
sůl   1/3 čl
špaldové kernoto   1,5 š   1 š = 1,4 dcl
voda   4 š
česnek   2-3 stroužky

Nakrájenou cibuli osmažíme na oleji, ochutíme, přidáme špaldové kernoto  ³
a smažíme.
Zalijeme vodou, ochutíme česnekem a na mírném ohni dusíme asi 30 minut. ³
Po odstavení a změknutí necháme dojít pod pokličkou asi 10 minut. ³
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57. JEČNÉ KROUPY
Kroupy jsou po udušení měkké, mírně mazlavé vlivem škrobu a příjemné chuti. 
Můžeme je podávat jako přílohu k zeleninovým pokrmům, jako součást zeleni-
nových salátů. Po rozmixování jsou vhodnou surovinou na sekanou, karbanátky, 
pomazánky apod.

voda   10 š   1 š = 1,4 dcl
kroupy ječné   2,5 š
Würzl zeleninový bujón 2 čl
olej slunečnicový   1 PL
sůl   1 menší čl
bobkový list   2 ks
kurkuma   1 menší čl
cibule nebo pórek   podle uvážení
petrželová nať   na ozdobu

V ochucené vodě vaříme ječné kroupy do měkka (asi 1 hodinu na mírném  ³
ohni).
Po odstavení necháme dojít asi 10 minut pod pokličkou. ³
Podáváme ozdobené petrželovou natí. ³

58. CELOZRNNÉ PŠENIČNÉ NOKY
Jsou vhodnou přílohou k jídlům s omáčkou, nebo jako samotný pokrm v kom-
binaci s dušeným zelím, upraveným tofu apod.

těsto:
celozrnná mouka pšeničná   5 š   1 š = 1,4 dcl
sůl   1,5 čl
voda   3 š

voda   dostatečné množství
olej   1 PL

Suroviny smícháme a tím vytvoříme těsto.  ³
To necháme chvilku odstát a poté je propasírujeme přes cedník s velkými  ³
otvory do vařící osolené vody s přídavkem oleje. Za občasného míchání va-
říme asi 10 minut. Těsto se nesmí rozpadat nebo rozvářet.
Po uvaření noky promyjeme vodou a scedíme. V případě, že nejsou podává- ³
ny ihned, promastíme je olejem.
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VIII. Teplá kuchyně

59. TĚSTOVINY „PARIS“ 4-6 porcí

Oblíbené těstovinové jídlo, které zaujme chutí a nápadem nejen běžné konzumenty, 
ale i labužníky a zejména příznivce italské či francouzské kuchyně. Po zapečení má 
charakter nákypu s možností krájení na porce. Je dostatečně kypré – netřeba polévat. 

celozrnná žitná kolínka   400 g
voda   dostatečné množství
olej   1 PL
sůl   podle potřeby
celozrnná špaldová mouka   4 PL
voda studená   2,5 š   1 š = 1,4 dcl
sójový nápoj Provamel   2 š
Würzl zeleninový bujón 2 čl
sůl   1 menší čl
kečup (rajčatový protlak)   3 vrch. PL
bazalka   1/2 čl
oregano   1/2 čl
provensálské koření   1/3 čl
kešu   1 š (80 g)
sójový nápoj Provamel   podle potřeby
olej   na vymazání

V osolené vodě s přídavkem oleje uvaříme těstoviny do měkka. Pak je pro- ³
pláchneme teplou vodou a scedíme.
Celozrnnou mouku opražíme na sucho. Poté ji zalijeme studenou vodou a sójovým  ³
nápojem a rozšleháme na stejnorodou omáčkovitou hmotu. Za stálého míchání 
přivedeme do varu a pak na mírném ohni vaříme ještě asi 5 minut.
Během varu ochutíme Würzlem a solí. ³
Do jedné poloviny omáčky přidáme kečup a bylinky. Necháme spolu znovu  ³
projít varem.
Do druhé poloviny přidáme kešu oříšky a rozmixujeme ponorným mixérem  ³
na hladký krém.
Olejem vymastíme formu na dortové korpusy (nebo jinou formu). ³
V případě potřeby můžeme omáčku zředit trochou sójového nápoje. Na dno  ³
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formy nalijeme trochu červené omáčky a pak poklademe tenkou vrstvou 
uvařených těstovin. Ty pokapeme (zalijeme) bílou omáčkou a přidáme další 
vrstvu těstovin. Uve de ný proces opakujeme asi 2krát až 3krát tak, aby se 
spotřebovaly všechny těstoviny i omáčka.
Na poslední vrstvu těstovin dáme červenou omáčku, kterou uhladíme a po- ³
vrch pokapeme tečkami bílé omáčky (z estetických důvodů). Jemně utřeseme 
a dáme zapéct do předem vyhřáté trouby asi na 15-20 minut.
Po mírném vychladnutí krájíme porce a podáváme posypané nasekanými  ³
kešu oříšky, případně zalité kečupem.

60. BRAMBOROVÉ HAŠÉ S POHANKOU A MISO PASTOU 5 porcí 
Jídlo je hustější kašovité konzistence, jemné chuti, vyjma výrazné pažitky.

brambory na kostky   1 kg
mrkev na kolečka   200 g
voda   6 š   1 š = 1,4 dcl
pohanka lámanka   1 š
saturejka   1/3 čl
Würzl zeleninový bujón 1-1,5 čl
miso ječné   1,5 PL
rostlinné máslo Provamel
pažitka čerstvá

Brambory a mrkev vaříme ve vodě, až téměř změknou. ³
Přidáme pohanku a na mírném ohni dovaříme, asi 8 až 10 minut, občas zamícháme. ³
Ochutíme saturejkou a Würzlem, přimícháme miso pastu rozetřenou v troše  ³
vody a všechno dohromady necháme projít varem.
Ještě teplé nachystáme na mělký talíř. Na povrch nakrájíme tenké plátky  ³
rostlinného másla, posypeme čerstvou petrželovou natí nebo pažitkou.

61. FAZOLE NA MEXICKÝ ZPŮSOB 2 porce
Hotové jídlo můžeme podávat s rýží, pohankou nebo jáhlami. Je omáčkovité 
konzistence s chutí podle použité zeleniny. Chceme-li, aby jídlo bylo pikantní, 
použijeme chilli místo skořice.

cibule   1 ks
olej slunečnicový   1 PL
paprika   1 ks
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rajčata   2 ks
cukr   1,5 čl
oregano   mezi prsty
bazalka   mezi prsty
Würzl zeleninový bujón 1/2-1 čl
rajčatový protlak   4 čl
sójová omáčka Shoyu   1 čl
vinný ocet   1-2 čl
mouka polohrubá   1 PL
voda   1/3 š    1 š = 1,8 dcl
fazole červená ledvina uvařená  1,5 š
kukuřice sterilovaná bez nálevu  3 PL
skořice   špetka
olej kukuřičný (nebo jiný)   2 PL

Pokrájenou cibuli osmahneme na oleji. ³
Přidáme papriku nakrájenou na nudličky a podusíme. ³
Po chvilce přidáme rajčata nakrájená na menší měsíčky a všechno spolu dusíme do  ³
poloměkka (ne na lečo). Přidáme ochucovadla, zasypeme moukou a zamícháme.
Zalijeme studenou vodou, rozmícháme a necháme projít varem. ³
Přidáme předem na měkko uvařenou fazoli (vaří se s bob. listem a trochou soli). ³
Přidáme kukuřici a skořici, necháme projít varem, případně dochutíme. ³
Do hotového jídla přidáme olej.  ³

62. ŠPALDOVÉ KERNOTO S TYKVÍ 4-6 porcí
Jídlo je šťavnaté, s příjemnou chutí i vůní kopru, i když jeho základem je obilo-
vina. Lze podávat jako hlavní chod k obědu nebo k večeři. 

olej slunečnicový (jiný) 1 PL
cibule větší   1 ks
kopr sušený   2 čl
tykev nastrouhaná   500 g
kečup (rajčatový protlak)   2-3 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
špaldové kernoto   2 š   1 š = 1,4 dcl
voda   5 š
sójový nápoj Provamel   2 š
sůl   1/2-1 čl
citrónová šťáva   1-2 PL
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olej   1 PL
dýňová semínka   na posyp

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji, přidáme kopr a nastrouhanou tykev. ³
Po chvilce dušení přidáme kečup a Würzl. Po dalším dušení přidáme špaldo- ³
vé kernoto a zalijeme vodou. Na mírném ohni dusíme znovu asi 30 minut.
Přidáme sójový nápoj a necháme projít varem asi 5 minut. ³
Dochutíme a necháme pod pokličkou dojít asi 10 minut.  ³
Před podáváním přidáme olej a posypeme dýňovými semínky. ³

63. ČOČKOVÉ HAŠÉ NA DROŽDÍ 2-3 porce
Kombinací aminokyselin (bílkovin) a ostatních výživných látek z obiloviny 
a luštěniny dostaneme plnohodnotné jídlo. Hotové jídlo je polosypké až kašo-
vité konzistence s příjemnou vůní droždí, česneku a ostatních použitých surovin. 
Lze podávat jako hlavní jídlo v kombinaci se zeleninou. 

olej slunečnicový (jiný)   2 PL
cibule nakrájená   3 PL
voda   4 PL
droždí čerstvé   1 kostka
voda   1/4 š   1 š = 2 dcl
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
Würzl zeleninový bojón 2 čl
rýže natural dušená   1,5 š
(předcházející recept)
čočka hnědá uvařená    1,5 š
(s trochou nálevu)
česnek   3 stroužky
petrželová nať čerstvá   podle chuti
majoránka   špetku
sůl   na dochucení

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji s vodou. ³
Potom do ní rozdrobíme kostku droždí a za stálého míchání osmažíme. ³
Zalijeme vodou a ochutíme. ³
Přidáme dušenou rýži a uvařenou čočku. Spolu dusíme asi 3 minuty. ³
Nakonec ochutíme česnekem, majoránkou, petrželovou natí a v případě  ³
potřeby dosolíme.
Podáváme s dušenou zeleninou nebo s čerstvým zeleninovým salátem. ³
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64. POHANKA NA CIBULCE S LAHŮDKOVÝM DROŽDÍM 2 porce
Vhodnost pohanky pro naši stravu je nezpochybnitelná, má pozitivní vliv na 
srdce a cévy. Zůstává jen na nás, zda jsme ochotni naučit se z ní připravovat 
chutná a zdravá jídla. Toto jídlo je polosypké konzistence s typickou pohankovou 
chutí zvýrazněnou chutí francouzského droždí a dušené cibulky.

olej slunečnicový   2 PL
cibule nakrájená   2 PL
pórek nakrájený   3 PL
sušené francouzské droždí   2-3 PL
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
voda   1/3 š   1 š = 2 dcl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
petrželová nať   1 čl
pohanka dušená   2 š
(podle receptu č. 52)
česnek   2 stroužky
majoránka   špetka
sůl nebo Shoyu   na dochucení

Pórek s cibulí podusíme na oleji a zasypeme sušeným droždím. ³
Přidáme ochucovadla a zalijeme vodou. ³
Přidáme pohanku a spolu podusíme asi 3 minuty. ³
Dochutíme utřeným česnekem, majoránkou a v případě potřeby přisolíme.  ³
Vše necháme projít varem.
Podáváme s osmahnutým tofu, s dušenou zeleninou nebo se salátem z čerstvé  ³
zeleniny.

65. PLNĚNÉ BRAMBORY S CIZRNOVOU NÁPLNÍ 4 porce
Oblíbenost pečených brambor se zvýší přidáním chutné a jemné náplně z cizrny.

brambory větší (podlouhlé)   4 ks
olej slunečnicový na vymaštění
sůl na osolení plátků brambor   špetka

náplň:
konce uvařených brambor
cibule menší   1 ks
cizrna uvařená v troše nálevu 5 PL
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Würzl zeleninový bujón 1 čl
bazalka   špetka
sójová smetana Provamel 3 PL
sůl   1/3 čl
majoránka   1/2 čl
petrželová nať   podle chuti
sezam   na posyp

Brambory uvaříme do poloměkka. Po vychladnutí nakrájíme na centimetro- ³
vé plátky (konce brambor odložíme).
Plech vymastíme olejem, poklademe plátky brambor a mírně je osolíme. ³
Do mixéru dáme zbylé konce brambor a ostatní suroviny na přípravu náplně  ³
(kromě sezamu) a vše rozmixujeme. 
Vzniklou náplň dávkujeme pomocí dvou lžiček na plátky brambor. ³
Vrch posypeme sezamem a pečeme v troubě při 180 °C (asi 16-20 minut). ³
Podáváme samotné, nebo se zadělávanou cizrnou či cizrnovou kaší (na způ- ³
sob hrachové), případně i se zeleninou.

66. FAZOLE S TĚSTOVINAMI 2 porce
Nenáročné, ale chutné jídlo s dostatkem bílkovin, vlákniny, minerálů i energie.

olej slunečnicový   2 PL
cibule nakrájená   3 PL
voda   4 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
petrželová nať nasekaná   2 PL
česnek   2 stroužky
voda   1/3 š   1 š = 2 dcl
celozrnné těstoviny    1,5 š
fazole uvařené   1,5 š
francouzské sušené droždí   3 čl
sůl nebo Würzl na dochucení   podle chuti

Nakrájenou cibuli podusíme na vodě s olejem, přidáme Würzl, nasekanou  ³
petrželovou nať a utřený česnek.
Zalijeme vodou, přidáme předem uvařené těstoviny a fazole, spolu dusíme  ³
asi 3 minuty.
Přimícháme sušené droždí a dochutíme. Necháme projít varem. ³
Podáváme se zeleninovou oblohou. ³
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67. SÓJA NA PAPRICE 4-5 porcí 
Oblíbenost omáčkových jídel je známá. Méně známá je však s luštěninou (sójou) 
použitou jako základ. Jídlo má vynikající chuť díky zajímavému složení nedráž-
divého koření a přídavku čerstvé papriky.

bazalka   3 čl
bobkový list   3-5 ks
olej slunečnicový   1 PL
cibule nakrájená   2 PL
barevná paprika    1/3 š   1 š = 2 dcl
(nakrájená na drobno)
paprika mletá   1,5 čl
sója uvařená s trochou nálevu   2 š
voda   2 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
mletá směs bazalky a bob. listu  1/2 čl
sójový nápoj Provamel   1 š
hladká mouka   1,5 PL
Shoyu – sójová omáčka a sůl   na dochucení

V kávovém mlýnku pomeleme bazalku s bobkovým listem (nebo rozmixu- ³
jeme v mixéru) na prášek.
Cibulku podusíme na oleji, přidáme papriku a dusíme 5 minut. ³
Zasypeme mletou paprikou, zamícháme a ihned zalijeme vodou. ³
Přidáme sóju s trochou nálevu, ochutíme a spolu vaříme 3-5 minut. ³
Do sójového nápoje zašleháme mouku (pozor na hrudky), čímž jídlo zahustíme. ³
Za občasného míchání na mírném ohni vaříme asi 5 minut a podle potřeby  ³
dochutíme sójovou omáčkou nebo solí. 
Podáváme s celozrnnými těstovinami, noky nebo s knedlíkem.  ³

68. JÁHLOVÉ KLOPSY (s rajčatovou omáčkou nebo dušenými rajčaty) 
5-6 porcí 

Jídlo je netradiční jak svým složením, tak technologickou úpravou. Klopsy jsou při-
praveny jednoduchým rozvařením škrobnatých jáhel, které po vychladnutí mají schop-
nost držet pohromadě bez jakéhokoli pojidla. S dušenými rajčaty nebo s rajčatovou 
omáčkou ochucenou na italský způsob jsou zajímavou obměnou tradičních jídel.

olej slunečnicový (jiný)  1 PL
cibule nakrájená   3 PL
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kurkuma   1 čl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
voda vroucí   4 š   1 š = 2 dcl 
jáhly   1 š
česnekový prášek   1 čl
petrželová nať nasekaná   2 PL
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
(uzené tofu)   1/3-1/2 kostky
olivový olej   3 PL

Na oleji podusíme cibuli, přidáme kurkumu, Würzl a zalijeme. Přidáme v horké  ³
vodě promyté jáhly, ochutíme a na mírném ohni vaříme 20-25 minut na kaši.
Podle potřeby dochutíme (dosolíme). Můžeme přimíchat jemně nastrouhané  ³
uze né tofu a olivový olej.
Dávkovačem na zmrzlinu klademe kopečky ještě poloteplé směsi na vymaš- ³
těný plech nebo větší talíř. Pak necháme kopečky vychladnout.
Před podáváním je mírně ohřejeme v troubě. ³
Podáváme s dušenými rajčaty ochucenými  ³ oreganem, bazalkou, provensál-
ským kořením a olivovým olejem, nebo zalité rajčatovou omáčkou.

69. BURGRY Z OVESNÝCH VLOČEK 5-6 porcí
Jsou zdravou alternativou klasických karbanátků. Obsahují málo tuku, hodně 
vlákniny a nesmaží se. Podobně je můžeme připravit jen z jemných vloček, 
příprava je pak rychlejší a burgry šťavnatější. 

voda   3 š   1 š = 2 dcl
Shoyu – sójová omáčka   1,5 PL
česnekový prášek   1 čl
cibule nakrájená menší   1 ks
sůl   1/2 čl
petrželová nať sušená   1 čl
bazalka   1/2 čl
ovesné vločky hrubé   1 š
lněné semínko   1,5 PL
ovesné vločky jemné   5 PL
olivový olej   2 PL
majoránka   1 čl
sójová smetana Provamel do jamek
mletá paprika   na posyp
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Do vařící vody dáme všechny suroviny až po ovesné vločky hrubé (včetně) a tuto  ³
směs na mírném ohni vaříme asi 10-15 minut (za občasného míchání).
Teprve potom přidáme lněné semínko, jemné ovesné vločky a dovaříme na  ³
hustou hmotu (3-5 minut).
Po odstavení zamícháme olej a majoránku, příp. podle chuti můžeme přidat  ³
ještě utře ný česnek a sůl.
Na vymaštěný plech děláme kopečky pomocí dávkovače na zmrzlinu a potom  ³
je vydutým koncem dávkovače (nebo pomocí polévkové lžíce) zploštíme tak, 
aby ve středu vznikl malý důlek.
Důlky na burgrech zalijeme sójovou smetanou a nakonec je jemně posypeme  ³
mletou paprikou přes sítko. 
Pečeme v troubě asi 20 minut. ³
Podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem, nebo s hrachovou  ³
kaší či zadělávanou zeleninou.

70. OMÁČKA Z MISO PASTY 
Omáčka je hladká, karamelové barvy s charakteristickou mírně nakyslou chutí 
s převahou chuti miso pasty. Můžeme jí polévat jídla, přílohy apod.

celozrnná mouka špaldová   3 PL
voda    2 š   1 š = 1,4 dcl
sójový nápoj Provamel   1 š
miso pasta rýžová   1,5 PL
sůl   1/3-1/2 čl
rostlinné máslo PROVAMEL 
(nebo jiné)
citrónová šťáva   z 1/2 menšího citrónu

Mouku opražíme na sucho, zalijeme studenou vodou a sójovým nápojem. ³
Vše šleháme tak dlouho, až je omáčka hladká. Za stálého míchání uvedeme  ³
do varu a vaříme asi 5 minut. Přidáme miso pastu a sůl. 
Nakonec zašleháme rostlinné máslo a citronovou šťávu a necháme projít varem. ³

71.  KUSKUSOVÝ NÁKYP SE ZELENINOU 4 porce
Tento nákyp je oproti tradičním nákypům připraven jednodušším způsobem. 
K jeho přípravě stačí pouze jeden hrnec a zapékací forma (plech). Pojidlem je 
pouze škrob obsažený v kuskusu (výrobek z pšenice) a není tedy třeba vajec. Je 
vhodný jako hlavní chod k obědu či k večeři. Podává se se zeleninovým salátem. 
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olej slunečnicový (jiný)  1 PL
cibule nakrájená   3 PL
kurkuma   1 čl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
směs mražené zeleniny   2 š   1š = 2 dcl
voda   2 š
sůl   1 čl
petrželová nať sušená   1 čl
česnekový prášek   1 čl
celozrnný kuskus   5-6 PL
sušené lahůdkové droždí   2 PL
sójová smetana Provamel do jídla 1-2 PL
olej na vymazání    trochu
sójová smetana Provamel na polití 

Na oleji osmažíme cibuli, přidáme Würzl a kurkumu. ³
Pak přidáme mraženou zeleninu, vše zalijeme vodou, uvedeme do varu a ochutíme. ³
Přidáme kuskus a na mírném ohni vaříme asi 10 minut do rozvaření na kaši. ³
Přimícháme sušené droždí, sójovou smetanu a necháme chvíli stát. Vymažeme  ³
plech nebo nádobu, ve které budeme jídlo zapékat.
Kaši dáme do nádoby max. do výšky 3-4 cm, povrch uhladíme a pokapeme  ³
sójovou smetanou. 
Poté zapečeme v troubě – asi 20 minut. ³
Po částečném vychladnutí můžeme nákyp krájet a podávat s bramborovou  ³
kaší. Lze podávat i samotný se zeleninovým salátem. 

72. ČERVENÁ ČOČKA PO BULHARSKU 3-4 porce 
Hotové jídlo má lečovou vůni a velmi příjemnou chuť. Konzistence je podobná 
hrachové kaši. Můžeme podávat k obědu s karbanátkem, s opečeným tofu nebo 
pouze s chlebem.

olej slunečnicový (jiný)  1 PL
cibule   1 velká
paprika zelená   1 velká
rajčata   2 ks
Würzl zeleninový bujón 2 čl
bazalka   1/3 čl
provensálské koření   1/3 čl
voda   3,5 š   1 š = 1,4 dcl
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červená čočka   1 š
sójové mléko Provamel 3/4 š
hladká mouka   1,5 PL

Cibuli, papriku a rajčata pokrájíme na menší kostičky a dusíme na oleji asi 5 minut. ³
Ochutíme, zalijeme vodou a přidáme červenou čočku. Vaříme asi 12 minut  ³
– do rozvaření čočky.
V sójovém nápoji rozšleháme mouku a vmícháme ji do čočky. Za občasného  ³
míchání na slabém ohni necháme vařit ještě asi 5 minut. V případě potřeby 
dochutíme solí.
Podáváme teplé s karbanátkem, s opečeným tofu a s chlebem. ³

73.  ZAPÉKANÉ TĚSTOVINY S CIZRNOU A ZELENINOU 5-6 porcí
Zapékané těstoviny drží pohromadě díky škrobu z polorozvařených těstovin, aniž 
by bylo třeba přidávat vejce. Jídlo je zajímavé jak svou kombinací, tak i vzhledem. 
Může se podávat jako hlavní pokrm k obědu.

olej slunčenicový (jiný) 1 PL
cibule nakrájená   2 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
česnekový prášek   1 čl
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
voda   4 š   1 š = 2 dcl
směs mražené zeleniny   1,5 š
celozrnná vřetena pšeničná   2 š
cizrna uvařená   1 š
sójová smetana Provamel do jídla 3 PL
olej na vymazání    trochu
sójová smetana Provamel na zalití

Na oleji osmažíme cibuli, ochutíme a zalijeme vodou. ³
Přidáme zeleninu a celozrnné těstoviny.  ³
Vaříme do změknutí těstovin (příp. až do mírného rozvaření, samozahuštění). ³
Potom zamícháme uvařenou cizrnu a sójovou smetanu a vše necháme projít  ³
varem.
Vkládáme do dobře vymaštěné formy, povrch uhladíme a pokapeme sójovou  ³
smetanou.
V troubě zapékáme asi 15 minut. ³
Podáváme se zeleninovým salátem. ³
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74.  TĚSTOVINOVÝ NÁKYP S MRKVÍ A BROKOLICÍ 6 porcí 
Na řezu vychladlého nákypu je vidět mozaiku z červené mrkve, zelené brokolice 
a hnědých těstovin. Toto lehké jídlo je vhodné jako hlavní chod oběda se zele-
ninovým salátem, nebo na studeno se zeleninou a chlebem.

olej   1 PL
cibule větší   1 ks
voda   5 PL
voda na zalití   20 š   1 š = 1,4 dcl
mrkev   3-4 ks
celozrnná špaldová vřetena   400 g
brokolice   400 g
bazalka   1 čl
provensálské koření   1 čl
saturejka   1 čl
Würzl zeleninový bujón 2,5 čl
celozrnná mouka   2 PL
sójová smetana (nápoj) Provamel do jídla 3/4 š
uzené tofu   1/2 kostky
olej na vymazání   trochu
sójová smetana Provamel na přelití

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji a vodě a potom zalijeme vodou. ³
Přidáme mrkev nakrájenou na půlkolečka a vaříme 10 minut. ³
Přidáme celozrnná špaldová vřetena (těstoviny) a vaříme dalších 10 minut,  ³
občas promícháme.
Přidáme na kousky nakrájenou brokolici a vaříme ještě asi 15 minut. Jakmile  ³
se těs toviny začnou rozvařovat, směs se tím sama zahustí.
Ochutíme, zašleháme celozrnnou mouku a sójový nápoj, vše chvíli povaříme  ³
a odstavíme.
Poté zamícháme na menší kostky nakrájené uzené tofu, případně dochutíme. ³
Směs dáme na vymaštěný plech (běžný kuchyňský). Povrch uhladíme a po- ³
kapeme sójovou smetanou.
Pečeme v troubě asi 15-20 minut při 180 °C. Chvíli po vychladnutí můžeme nákyp  ³
naporcovat. Nákyp ozdobíme plátky cibule a podáváme se zeleninovým salátem. 

75.  ŠPALDOTO SE SÓJOVÝMI KOSTKAMI 6-7 porcí
Špaldoto je obdoba rizota. Není tak sypké, ale je šťavnatější. Mnozí budou mile 
překvapeni lahodnou chutí špaldového kernota, které je vděčným produktem 
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nejen po chuťové stránce, ale i z hlediska rychlé tepelné úpravy – doba varu je 
25-30 minut. Nemá tendenci se rozvářet, drží svůj tvar.

olej slunečnicový (jiný)  1 PL
cibule   1 ks
voda   4 PL
sójové kostky holandské 150 g
(drobné) 
Shoyu – sójová omáčka   2 čl  
Würzl zeleninový bujón 2 čl  
bazalka   1 čl
rajčatový protlak ředěný   1,5 š   1 š = 1,4 dcl
voda   20 š
špaldové kernoto   3 š
sůl   1 čl
směs mražené zeleniny    350 g
Benátská směs (hrášek, kukuřice, kapie, mrkev)
česnek   4-5 stroužků
Shoyu nebo sůl   na dochucení
petrželová nať sušená   2-3 čl
olivový olej   2 PL

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji a vodě a přidáme suché sójové kostky. ³
Přidáme pochutiny a za neustálého míchání je pražíme v základě. ³
Zalijeme rajčatovým protlakem a vodou, uvedeme do varu a vaříme 15-20 minut. ³
Přidáme špaldové kernoto a vaříme na mírném ohni dalších 25 minut. ³
Pak přidáme mraženou zeleninu a vše dovaříme – asi 10 minut. V případě  ³
potřeby můžeme přilít trochu vody.
Jakmile jsou všechny komponenty měkké, jídlo dochutíme, necháme projít  ³
varem a odstavíme.
Povrch polijeme olivovým olejem a podáváme teplé s čerstvou zeleninou. Lze  ³
posypat nastrouhaným uzeným tofu.

76. FAZOLE NA UHERSKÝ ZPŮSOB S JÁHLAMI 4-6 porcí
Pokrm má hustější omáčkovitou konzistenci a je bohatý svým složením. Spolu 
s dušenými jáhlami je chutným a výživným obědem.

fazole   3 š   1 š = 1,4 dcl
voda   10 š
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bobkový list   2 ks
sůl   1 čl
Würzl zeleninový bujón 2 čl
mrkev menší   4 ks
olej   1 PL
cibule velká   1 ks
rajčatový protlak ředěný   1 š
lečo sterilované   0,5 litru
česnek   4-5 stroužky
mouka celozrnná   2 PL
sójová smetana (nápoj) Provamel 4 PL (8 PL)
citrónová šťáva   z 1/2 citrónu

Fazole namočíme přes noc do vody. Ráno vodu slijeme a nalijeme 10 š čerstvé  ³
vody spolu s bobkovým listem, solí a Würzlem. Vaříme téměř do měkka.
Pak přidáme na kolečka nakrájenou mrkev a vaříme, až obě suroviny změknou. ³
Na oleji osmahneme cibulku, zalijeme ji rajčatovým protlakem a po chvíli lečem. ³
Lečo ochutíme utřeným česnekem, zasypeme moukou, zamícháme a spolu  ³
se sójovou smetanou vaříme na mírném ohni asi 3 minuty.
Tuto lečovou směs nalijeme do už měkkých fazolí, necháme projít varem, ochu- ³
tíme citrónem a odstavíme. Podáváme s dušenými jáhlami (podle receptu č. 53).

77.   CELOZRNNÉ PIROHY S BRAMBOROVOU NÁPLNÍ  
A KYSELÝM ZELÍM                                                                 6 porcí 

Pirohy jsou poměrně oblíbeným jídlem. Uvádím bezmasou variantu, která je 
návratem k tradičním pirohům našich předků.

náplň:
pórek střední velikosti   1 ks
olej slunečnicový (jiný) 2 PL
voda   1/4 š   1 š = 1,4 dcl
petrželová nať sušená   2 čl
česnekový prášek   1,5 čl
mletá paprika   2 čl
Shoyu – sójová omáčka   2 PL
voda   1/2 š
brambory uvařené ve slupce  10 ks
(střední velikost)
sůl nebo česnek  na dochucení
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těsto:
mouka celozrnná špaldová   500 g
petrželová nať sušená   2 PL
olej   2 PL
voda   2 3/4 š
sůl   1,5 čl
mouka hladká na pomoučení   podle potřeby
voda   dostatečné množství
sůl   1 čl
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
rostlinné máslo Provamel 1 čl na porci
kyselé zelí   50-100 g na porci

Drobně nakrájený pórek podusíme na oleji a vodě, ochutíme a po zamíchá- ³
ní mleté papriky základ ihned zalijeme a necháme projít varem.
Uvařené a oloupané brambory rozmačkáme vidličkou a zamícháme do základu. ³
V případě potřeby tuto náplň dochutíme. ³
Z uvedených surovin si připravíme těsto, které musíme rukama dobře vypracovat. ³
Pomoučené těsto vyválíme do tloušťky 2-3 mm. Pak z něj vykrajujeme kolečka. ³
Náplň klademe na vykrojená kolečka lžičkou. Pak je v půli přeložíme. Okraje  ³
stlačíme vidličkou, aby se pirohy spojily.
V dostatečném množství vařící osolené vody s přídavkem oleje je vaříme 8-10  ³
minut. Musíme dávat pozor, aby se nám mícháním nerozpadaly. Po uvaření 
opatrně scedíme a klademe na talíř.
Na rostlinném másle rychle osmahneme kyselé zelí, kterým pirohy před  ³
podáváním poklademe.

78.  „KUSKUSOTO“ S TOFU 2 porce
Pokrm je rychlejší a zdravější variantou klasického rizota. Je téměř sypké a má 
příjemnou chuť. 

cibule nakrájená   1/2 š   1 š = 2 dcl
olej slunečnicový   1 PL
voda   2 PL
Würzl zeleninový bujón 2 čl
kořenová zelenina + hrášek   1 š
paprika mletá sladká   1,5 čl
voda   3 š
česnekový prášek   2 čl
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bazalka   1/3-1/2 čl
saturejka   1/3-1/2 čl
bílé tofu, menší kostky   200 g
Shoyu - sójová omáčka   1,5 PL
olej   1 PL
kuskus celozrnný   1/2-3/5 š
uzené tofu na strouhání   1/5 kostky

Cibuli podusíme na oleji a vodě, ochutíme a přidáme zeleninu. ³
Po chvíli dušení zasypeme paprikou, ihned zalijeme vodou a ochutíme. ³
Tofu nakrájené na kostky pokapeme sójovou omáčkou a olejem a zapečeme  ³
v troubě – asi 10 minut.
Do vody přidáme kuskus, vaříme asi 3 minuty a pod pokličkou necháme  ³
dojít asi 10 minut.
Potom přimícháme zapečené tofu a v případě potřeby dosolíme. ³
Před podáváním přizdobíme nastrouhaným uzeným tofu a čerstvou zeleninou. ³

79. KVĚTÁK S KUSKUSEM 2 porce
Pokrm má omáčkovitou až kašovitou konzistenci. Můžeme ho podávat k obědu 
s karbanátkem nebo opečeným tofu.

cibule nakrájená   1/2 š   1 š = 2 dcl
olej slunečnicový   1 PL
voda   3 š
květák na malé růžičky   350 g
Würzl zeleninový bujón 3 čl
bazalka   1/2 čl
Shoyu – sójová omáčka   2 čl
kuskus celozrnný   3 PL
hrášek napařený   4 PL
voda na dolití   podle potřeby
sušené francouzské droždí   na posyp
olivový olej   1 PL

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji, zalijeme vodou a ochutíme. ³
Přidáme květák a dusíme téměř do měkka. ³
Pak přidáme kuskus s hráškem a dusíme ještě asi 8 minut.  ³
Podle potřeby dolijeme vodu a dochutíme.  ³
Podáváme posypané sušeným francouzským droždím a polité olivovým olejem. ³
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80.  ZELENINOVÝ NÁKYP S KUSKUSEM 2 porce
Zeleninový nákyp s kuskusem je po zapečení tužší konzistence a může se krájet. 
Za pékaná jídla patří mezi oblíbené pokrmy, zpravidla nevyžadují kombinaci 
s přílohou nebo bílkovinovým doplňkem, čímž jsou jednoduchá a rychlá k pří-
pravě obě da. 

cibule nakrájená   1/2 š   1 š = 2 dcl
olej slunečnicový   1 PL
voda   1 PL
zelenina kořenová + hrášek   2 š
voda    3 š
Würzl zeleninový bujón 2 čl
česnekový prášek   2 čl
kurkuma   2 čl
bazalka   1/2 čl
Shoyu – sójová omáčka   2 čl
sójový nápoj Provamel   3/4 š
kuskus celozrnný   7 PL
olej    na vymaštění
strouhanka    na vysypání
sojanéza nebo zálivka   4 PL

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji a vodě.  ³
Přidáme zeleninu, chvíli podusíme, zalijeme vodou a ochutíme. Dusíme do  ³
změknutí.
Dále přidáme sójový nápojo a kuskus. Za občasného promíchání vaříme asi  ³
8 minut. Potom dochutíme a necháme pod pokličkou stát asi 10 minut.
Směs vylijeme do olejem vymaštěné a strouhankou vysypané formy, povrch  ³
uhla díme, zalijeme sojanézou a pečeme asi 20 minut ve vyhřáté troubě. 
Podáváme posypané čerstvou nasekanou petrželovou natí s přílohou zeleni- ³
nového salátu.

81.  KUSKUS S FAZOLEMI 3 porce
Jednoduchý pokrm je vhodnou kombinací obiloviny a luštěniny, tj. uhlohydrá-
tů a bílkovin. Můžeme ho podávat k obědu se zeleninovým salátem.

pórek nakrájený   1 š   1 š = 2 dcl
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
voda   5 PL
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droždí francouzské sušené   3 PL
rajčatový protlak   2 PL
voda   1 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
česnekový prášek   1 čl
petrželová nať sušená   1 čl
fazole uvařené na měkko   2 š
kuskus celozrnný    2 š
(příloha podle receptu č. 54)

Pórek podusíme na oleji a vodě. ³
Poté přidáme sušené droždí a zalijeme rajčatovým protlakem. Po chvíli dal- ³
šího dušení zalijeme vodou, ochutíme a převaříme. 
Přidáme uvařené fazole a kuskus, spolu podusíme asi 2-3 minuty. Podle vlastní  ³
chuti můžeme dochutit. Podáváme na salátovém listu se zeleninovým salátem. 

82.  KUSKUSOVÉ KARBANÁTKY SE SEZAMEM 12-15 ks
Lehká varianta karbanátků. Upečené jsou měkké, příjemné chuti i vzhledu. Drží 
vcelku i bez přidání jakéhokoliv pojiva (např. vejce) díky obsahu škrobu v kus-
kusu, který se po uvaření rozloží a váže tuto hmotu. Jsou vhodné ke snídani, 
obědu či k večeři, záleží na použití a přílohách. 

voda   5 š   1 š = 2 dcl
kuskus celozrnný   1 š
Würzl zeleninový bujón 2 čl
bazalka   1/2 čl
majoránka   1 čl
šťáva z červené řepy   1/2 š
česnek   5 str.
petrželová nať   2 čl
olej sezamový   2 PL
sezam přírodní   na posyp

Vodu přivedeme do varu, přidáme všechny suroviny až po petrželovou nať  ³
(včetně) a vaříme na mírném ohni na hustou kaši asi 10-12 minut.
Po odstavení zamícháme olej a necháme chvíli stát.  ³
Dávkovačem na zmrzlinu klademe směs na vymaštěný plech, kopečky zploš- ³
tíme a posypeme sezamem. 
Pečeme ve vyhřáté troubě 15-20 minut. ³
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Podáváme s bramborovou kaší, resp. luštěninovou kaší nebo zadělávanou  ³
zeleninou. Lze použít i k výrobě burgrů do celozrnného pečiva se zeleninou.

83.  ZAPÉKANÉ TĚSTOVINY S TOFU A BROKOLICÍ 4 porce
Zapékaný pokrm vynikající chuti. Je zajímavý způsobem podání – v zapékacích 
(menších nerezových) miskách. Vhodný k obědu se zeleninovým salátem.

tofu bílé  1/2 kostky
(uzené – nebo míchané)
olej slunečnicový (jiný) 1-2 PL
cibule   1 ks
kapie sterilovaná   3 PL
hrášek sterilovaný   3 PL
bazalka   1/2-3/4 čl
instantní mouka   4-5 PL
celozrnná kolínka uvařená   500 g
sojanéza (zálivka)   1 š   1 š = 1,5 dcl
voda   1 1/3 š
Würzl zeleninový bujón 1/3 PL
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
brokolice spařená   200-300 g
voda   4 PL
sojanéza (zálivka)   4 PL

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji s malými kostkami nakrájeného tofu. ³
Přidáme ostatní suroviny (kromě posledních tří) a vše dusíme asi 3-5 minut. ³
Olejem vymastíme a strouhankou vysypeme 4 nerezové misky. Do nich pak  ³
rozdělíme uvařenou směs.
Na povrch kolem středu misky položíme menší růžičky brokolice, zalijeme  ³
zálivkou (vodou ředěná sojanéza) a pečeme ve vyhřáté troubě 15-20 minut.
Podáváme teplé v miskách, ve kterých jsme jídlo zapékali.  ³

84.  SÓJOVÉ KRUPOTO 3-4 porce
Sójové krupoto je obdobou rizota. Jedná se o sytý a hodnotný pokrm, který má 
i přes svou jednoduchou přípravu zajímavou chuť. 

olej slunečnicový   2-3 PL
cibule   1 velká
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Würzl zeleninový bujón 1-2 čl
sůl   podle potřeby
kroupy ječné uvařené   4 š   1 š = 1,8 dcl
(recept č. 57) 
sója uvařená do měkka   3 š
česnek   3-4 stroužky
petrželová nať čerstvá   2 PL
uzené tofu   na vrch

Na oleji osmažíme nakrájenou cibuli, ochutíme a přidáme uvařené kroupy a sóju. ³
Dochutíme solí (v případě potřeby) a čerstvou nasekanou petrželovou natí. ³
Podáváme posypané nastrouhaným uzeným tofu. Přílohou je zeleninový salát. ³

85.  HUSTÝ TĚSTOVINOVÝ GULÁŠ 5 porcí 
„Guláš“ je nezahuštěný, přesto dostatečně hustý k podávání jakožto hlavního 
chodu jednodu chého a rychlého oběda.

cibule   1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
směs na těstoviny   1,5 čl
(bazalka, dobromysl, tymián, šalvěj, pažitka)
Würzl zeleninový bujón 1 čl
paprika mletá   2 čl
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
voda   8 š 1 š = 1,4 dcl
celozrnné špaldové mušličky   2,5 š  
květák   150 g
mrkev   100 g
uzené tofu   1/2-1 kostka
sůl   1 čl
česnek   3-4 stroužky
sójový nápoj Provamel   1 š
petrželová nať   na ozdobu

Nakrájenou cibuli osmažíme na oleji, přidáme koření a po zamíchání mleté  ³
pa pri  ky ihned zalijeme vodou.
Do vařící tekutiny vložíme těstoviny, květákové růžičky a mrkvová půlkoleč- ³
ka. Vše vaříme asi 20 minut.
Během varu přidáme na kostičky nakrájené tofu. ³
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Nakonec dochutíme, přidáme sójový nápojo a spolu povaříme asi 5 minut  ³
(po dle potřeby dolijeme trochu vody).
Při servírování v hlubokých talířích zdobíme nasekanou petrželovou natí.  ³
Po dá váme s celozrnným chlebem.

86.  NUDLOVÉ HAŠÉ S TOFU A S OLIVAMI 3-4 porce
Netradiční jídlo nenáročné na přípravu. Kombinací uvedených surovin dosáh-
neme zajímavé chuti. Nudlové hašé má hustou omáčkovitou až kašovitou kon-
zistenci. Můžeme podávat jako hlavní chod oběda. 

cibule   1 větší
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
Würzl zeleninový bujón 1,5 čl
rozmarýn   1/2 čl
bazalka   1/2 čl
voda vařící   5 š   1 š = 1,4 dcl
celozrnné žitné vlasové nudle   1,5 š
okurka   1 střední (150 g)
kurkuma   3/4 čl
olej olivový   1 PL
tofu česnekové (bílé)   1 kostka
Shoyu – sójová omáčka   1 PL
olivy černé vypeckované   10 ks

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji, ochutíme a zalijeme vodou. ³
Do vařící tekutiny vsypeme vlasové nudle a vaříme je téměř do rozvaření asi  ³
8-10 minut.
Přidáme na malé kostky nakrájenou okurku a kurkumu. Dusíme další asi 3  ³
minuty.
Podle potřeby dochutíme Shoyu nebo solí. ³
Dále na oleji osmahneme na kostičky nakrájený tofu, zalijeme sójovou omáč- ³
kou a přidáme na kolečka nakrájené olivy.
Nudlové hašé nachystáme na talíře, povrch posypeme osmahnutým tofu  ³
s olivami a můžeme přizdobit měsíčky rajčete a čerstvou petrželovou natí.

87.  ČERVENÁ ČOČKA S KVĚTÁKEM (se špaldovým bulgurem) 5-6 porcí
Spolu s uvařeným špaldovým bulgurem (nebo jinou obilninovou přílohou) je vyváže-
ným jídlem vhodným nejen k obědu, ale pro svoji lehkou stravitelnost i k večeři. 
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voda   8-9 š   1 š = 1,4 dcl
květák na růžičky   750 g
Würzl zeleninový bujón 2 čl 
bazalka   3/4 čl
dobromysl   špetka
saturejka   1/3 čl
červená čočka   1,5 š
česnekový prášek   1 čl
kečup   3 vrch. PL
sůl   1 čl
Shoyu – sójová omáčka   2 čl
olej slunečnicový   2 PL
vegetariánský salám VETO   množství podle chuti

Květák vaříme ve vodě s bylinkami a Würzlem asi 15 minut. ³
Pak přidáme červenou čočku a pod pokličkou vaříme dalších asi 10-12 minut. ³
Nakonec dochutíme, vše necháme ještě jednou projít varem. Odstavíme  ³
a povrch pokapeme olejem.
Jídlo je hustější konzistence, mírně zahuštěné rozvařenou čočkou a měkkým  ³
(celým a nerozvařeným) květákem. 
Podáváme se špaldovým bulgurem (podle receptu č. 55) a s plátky na oleji  ³
opečeného vegetariánského salámu. 

88.  BURGRY ZE ŠPALDOVÉHO BULGURU 6-8 porcí
Zdravé burgry můžeme podávat s bramborovou kaší, resp. hrachovou kaší, se 
zadělávanou zeleninou, brambory na kyselo apod., nebo na chlebě s hořčicí 
a cibulí, příp. zeleninou, či v celozrnném pečivu jako klasický (ham) burger.

cibule   1 větší
olej slunečnicový   1 PL
Würzl zeleninový bujón 1,5 čl
špaldový bulgur   1,5 š   1 š = 1,4 dcl
voda   4 š
kmín drcený   1 čl
bazalka   3/4 čl
pažitka sušená   2 čl
tofu uzené   1 kostka (150 g)
česnek (utřený)   5 stroužků
majoránka   1-2 čl
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Shoyu – sójová omáčka   1 PL
olej slunečnicový   2 PL
sezam přírodní   na posyp

Nakrájenou cibuli podusíme na oleji, ochutíme, přidáme bulgur a po osmah- ³
nutí z obou stran zalijeme vodou.
Dochutíme a pod pokličkou dusíme asi 25 minut do téměř kašovité konzis- ³
tence (bulgur musí být měkký, max. mírně rozvařený).
Během dušení přidáme na kostičky nakrájené nebo nastrouhané uzené tofu.  ³
Po odstavení necháme pod pokličkou asi 10 minut.
Znovu můžeme dochutit, přidáme olej a vše dobře promícháme.  ³
Dávkovačem na zmrzlinu klademe 2 kopečky směsi na sebe (na vymaštěný  ³
plech), potom je vytvarujeme do tvaru kulatého karbanátku, povrch posype-
me sezamem a pečeme ve vyhřáté troubě asi 15-20 minut.
Zbylou, neupečenou směs můžeme po rozmíchání s trochou vody použít  ³
jako pomazánku na celozrnný chléb, který můžeme ozdobit zeleninou.

89.  PIZZA „Made in home“ 1 pizza – 4x 1/4
Pizza bez obvyklých živočišných produktů nám otevírá nové možnosti její pří-
pravy a dává inspiraci k vlastní tvořivosti. Tato pizza je dobře propečená se za-
pečeným povrchem, který se při krájení neroztéká.

Kvásek:
voda vlažná   5 PL
sušené aktivní droždí   1 čl
mouka   2 čl
sůl   špetka

Do vody přidáme ostatní suroviny a zlehka zamícháme. Na teplém místě nechá-
me nakynout.

Těsto:
celozrnná mouka pšeničná   1 š   1 š = 1,4 dcl
jáhlová mouka   1 š
sůl   1/3 čl
cukr přírodní   1,5 čl
nakynutý kvásek   celý
voda vlažná  3/4 š
hladká mouka na pomoučení   podle potřeby
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Suché komponenty smícháme. Přidáme ostatní suroviny a vypracujeme hlad- ³
ké těsto polotuhé konzistence, které necháme vykynout na teplém místě.
Poté ho prohněteme a rovnoměrně roztáhneme na vymaštěný okrouhlý plech  ³
na pizzu. Necháme opět vykynout a místy propícháme vidličkou. 
Předpečeme ve vyhřáté troubě asi 5 minut. Vyjmeme z trouby a na předpe- ³
čené těsto dáme náplň.

Náplň:
rajčata střední velikosti   2 ks
česnek   2-3 stroužky
cibule   1/2 menší
Würzl zeleninový bujón 1 čl
cukr přírodní   2 čl
umeocet   2,5 čl
brambory uvařené   1 středně velký
bazalka   1/2 čl
oregano   1/2 čl
olej   1 čl

Všechny suroviny rozmixujeme na polohladkou náplň. ³
Tu rovnoměrně rozetřeme (všechnu nebo část – podle uvážení) na předpeče- ³
né těsto.
Na povrch poklademe nakrájenou cibuli, rajčata, olivy černé vypeckované  ³
nakrájené na kolečka a sterilovanou kukuřici. Můžeme ještě posypat nastrou-
haným uzeným tofu.
Takto připravenou pizzu pečeme asi 12-15 minut ve vyhřáté troubě. Pizza je  ³
dostatečně propečená zespodu i zevnitř.

90. ČERVENÁ ČOČKA NELOUPANÁ S POHANKOVÝMI NOČKY 4 porce
Netradiční pokrm z hlediska svého složení. Chuťově je však blízký – chutná po 
smažené cibuli a česneku. Jídlo je přiměřeně zahuštěné měkkou nerozvařenou 
čočkou a uva řenými nočky. Je vhodné jako luštěninová příloha, nebo jako hlav-
ní chod k obě du.

voda   8 š   1 š = 1,4 dcl
červená čočka neloupaná   2 š
bobkový list   2 ks
voda   4 š
pohanková mouka   10 PL
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voda   1 š
sůl   1/2 čl
olej   2 PL
cibule velká   1 ks
saturejka   1/2 čl
Würzl zeleninový bujón 2 čl
česnek   4 stroužky
ječné nebo rýžové miso   1-1,5 PL

Do vody s bobkovým listem dáme vařit promytou čočku a na mírném ohni  ³
vaříme asi 1 hodinu. Za tu dobu se nám voda téměř vyvaří a čočka změkne.
Dolijeme 4 š vody a necháme znovu přejít varem. ³
Z mouky, vody a trochou soli vypracujeme polotuhé těsto, které přes cedník  ³
s velkými otvory protlačíme do vařící vody (s čočkou) a za občasného míchá-
ní vaříme 10-12 minut. Jídlo se tak samo zahustí.
Na oleji osmahneme nakrájenou cibuli, ochutíme a přidáme do jídla.  ³
Necháme projít varem a dochutíme.
Podáváme s chlebem nebo s bramborovou kaší a zeleninovým salátem. ³
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IX. Sladká kuchyně – jídla a moučníky

91.  JÁHLOVÝ NÁKYP S MERUŇKAMI 1 plech (menší na plochu a vyšší)

Je zdravou alternativou běžných nákypů, u kterých se používají vejce. Je šťavna-
tý a příjemné chuti. 

voda   8 š   1 š = 1,4 dcl
jáhly   4 š
sójový nápoj Provamel   4 š
sůl   1/2 čl
vanilkový cukr   1 sáček
rozinky   3/4 š
voda   3/4 š
lněné semínko   3 PL
cukr přírodní   4 PL
rostlinné máslo na vymaštění    1 čl
strouhanka na vysypání   podle potřeby  
meruňky – kompot   7 dcl
sezamový olej   2 PL

Přeliv:
zbylá kaše
džem tmavý
nálev z kompotu
sójový nápoj Provamel

Jáhly propereme v horké vodě a vaříme ve vodě do měkka – asi 20 minut.  ³
Přilijeme sójový nápoj, přidáme sůl, vanilku a na mírném ohni vaříme do  ³
rozvaření na hustou kaši.
Do 3/4 š vody namočíme na 20 minut rozinky, potom je přidáme i s nálevem  ³
do kaše. Pak přidáme lněné semínko, cukr a necháme znovu projít varem. 
Necháme chvíli chladnout.
Do vymaštěného a vysypaného plechu nalijeme asi 40% připravené kaše  ³
a povrch uhladíme.
Na povrch klademe rovnoměrně po celé ploše okapané meruňky a zalijeme  ³
dalšími 40% kaše. Povrch znovu uhladíme a potřeme sezamovým olejem.
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Pečeme v troubě při 180 °C asi 20 minut, až je povrch žlutohnědý. ³
Po chvíli chladnutí nákyp nakrájíme a podáváme přelitý ovocným přelivem. ³
Přeliv si vyrobíme umixováním uvedených surovin na hustší hmotu podobnou  ³
koktejlu. Jeho hustota záleží na množství a poměru jednotlivých surovin.

92. CELOZRNNÉ TĚSTOVINY S KOKOSEM A JABLKY 4 porce 
Pokrm můžeme podávat jako sladký oběd nebo lehkou večeři.

voda   dostatečné množství
sůl   1/2 čl
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
celozrnná vřetena barevná   400 g
sójový nápoj Provamel ochucený 2 dcl
kokos strouhaný 2 š   1 š = 1,4 dcl
instantní mouka   2 PL
med   2 PL
jablka   4 ks
strouhanka    podle chuti

Ve vroucí osolené vodě s přídavkem oleje uvaříme celozrnné těstoviny na  ³
měkko a scedíme.
Než se nám těstoviny uvaří, dáme do misky převařit sójové mléko, do které- ³
ho pak vmícháme kokos, instantní mouku a med.
Jablka nastrouháme na pyré i se slupkou. ³
Těstoviny smícháme s kokosovou směsí a podáváme zalité jablkovým pyré  ³
a posypané na sucho opraženou strouhankou.

93. ŠPALDOVÝ KOLÁČ S KUKUŘIČNÝM KRÉMEM 1 plech
Koláč ze špaldové mouky se nepodobá piškotovému těstu. Musíme tedy počítat 
s tím, že těsto bude poněkud tužší, přitom však přirozeně vlhké z nastrouhaných 
jablek. Je nejen zdravý svým složením, ale i dostatečně sytý.

špaldová mouka celozrnná   15 PL
karobový prášek   4 PL
kokos strouhaný   4 PL
lněné semínko   3 PL
rozinky   1/2 š   1 š = 1,4 dcl
slunečnice   4 PL
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vanilkový cukr   1 ks
prášek do pečiva   1/2 ks
sůl   1/2 čl
med   2 PL
jablka větší   2 ks
voda vlažná   2,5 š
rostlinné máslo na vymaštění   1 čl

Krém:
sójový nápoj Provamel   3 š
(nebo napůl s vodou)
vanilkový cukr   1 ks
lněné semínko   1,5 PL
sůl   špetka
kukuřičná mouka polohrubá   4-5 PL
rostlinné máslo Provamel   3 čl
malý grapefruit   1 ks
přírodní cukr   4 PL
džem meruňkový na upečené těsto podle chuti

Ze všech surovin, včetně vlažné vody, vypracujeme těsto, které se konzisten- ³
cí podobá husté kaši.
Rozprostřeme ho na vymaštěný plech a povrch uhladíme. Pečeme v troubě  ³
při 170 °C asi 20-25 minut tak, aby bylo z obou stran upečené.
Do vroucího sójového nápoje přidáme ostatní komponenty a za stálého  ³
míchání postupně přisypáváme kukuřičnou mouku. Vše vaříme ještě asi 5 
minut na hustou kaši.
Po odstavení přidáme rostlinné máslo, šťávu z grapefruitu (není nutná) a cu- ³
kr. Krém důkladně ušleháme. Pracujeme s ještě horkým krémem. 
Na upečený korpus natřeme po celé ploše meruňkový džem a na něj dáme  ³
kukuřičný krém. Jeho povrch uhladíme.
Necháme dobře vychladit a poté již můžeme koláč krájet. Při krájení nesmí- ³
me zapomenout na skutečnost, že spodek (těsto) je tužší a vrch má spíše 
pudinkovou konzistenci.

94. JÁHLOVÝ KOLÁČ S BROSKVEMI (S MERUŇKAMI) 1 plech
Jáhlový koláč není typický koláč „do ruky“. Pro jeho vlhkost a hustou (celistvou 
a nerozpadající se) pudinkovou konzistenci ho konzumujeme raději lžičkou 
z talířku. Je zdravý, výživný a neméně chutný.
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sójový nápoj Provamel 4 š   1 š = 1,4 dcl
voda   4 š
sůl   špetka
jáhly   2 š
vanilkový cukr   1 ks
cukr přírodní   4 PL
karobový prášek   1 čl
rostlinné máslo Provamel 2 čl
instantní mouka na dohuštění   4-5 PL
rostlinné máslo na vymaštění   1 čl
broskve – kompot (meruňky)   7 dcl
slunečnice   na posyp
chalva sezamová (60 g)   2 ks

Ve vodě se sójovým nápojem (a se špetkou soli) uvaříme promyté jáhly na  ³
hustou kaši (asi 20-25 minut).
Po odstavení ochutíme, zamícháme máslo a instantní mouku k dohuštění. ³
Vylijeme na vymaštěný plech a uhladíme povrch. ³
Scezené broskve nakrájíme na menší kousky a rozložíme po celé ploše jáhlo- ³
vého podkladu. 
Posypeme slunečnicovými semínky a na povrch rovnoměrně nastrouháme  ³
chalvu, kterou jsme chvíli předtím vzali z mrazničky. Chalva je sladký seza-
mový výrobek, který je běžně k dostání v prodejnách zdravé výživy.
Pečeme asi 15-18 minut při 180 °C, až je chalva světlehnědé barvy. ³
Koláč krájíme až po úplném vychladnutí a nabíráme opatrně s ohledem  ³
k jeho sice husté, ale přesto více pudinkové konzistenci. 

95.  NEPEČENÉ SEZAMOVO-KAROBOVÉ KULIČKY
Kuličky jsou chutný, déle trvanlivý moučník, který můžeme mít vždy po ruce. 
Svý mi zdravotními přednostmi a složením daleko předčí běžné, sobě podobné 
nezdravé moučníky.

sezam přírodní   2 š   1 š = 1,4 dcl 
rozinky   2 š
slunečnice   1 š
karobový prášek   1 š
ananasová šťáva   1 š
karobový prášek na obalování   3 PL
vanilkový cukr   1 ks
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Sezam opražíme na sucho na pánvi a potom ho rozemeleme v kávovém  ³
mlýnku na prášek, který krásně provoní místnost.
Rozinky s medem částečně rozmixujeme a přidáme do misky k sezamu. ³
Pak přidáme celou nebo částečně rozmixovanou slunečnici a karobový prá- ³
šek.
Z těchto surovin vypracujeme lepkavou hmotu přidáním ananasové šťávy. ³
Z hmoty vykrájíme lžičkou malé kousky, ze kterých vytvarujeme kuličky. ³
Smícháme karobový prášek s vanilkovým cukrem. V této směsi kuličky oba- ³
lujeme.
Hotové skladujeme v lednici. ³

96.  CELOZRNNÁ KOLEČKA SE SEZAMEM
Těsto na kolečka je podobné lineckému těstu s tím rozdílem, že obsahuje celo-
zrnnou mouku, méně tuku, je bez bílého cukru a bez vajec. 

Uvedené „zdravé“ složení je dostatečnou motivací k tomu, abychom celozrnná 
kolečka se sezamem zkusili. Mohou se dělat rovněž jako obdoba lineckých ko-
leček s džemem.

celozrnná mouka pšeničná   500 g
sůl   1/2 čl
med   3 PL
rostlinné máslo Provamel 125 g
sójový dezert Provamel  3/4 š  1 š = 1,4 dcl
mouka na pomoučení   podle potřeby
sezam   na posyp

Suroviny smícháme a vypracujeme kompaktní těsto (podobné lineckému)  ³
a necháme 10 minut stát.
Pracovní plochu pomoučíme a těsto rozválíme na tenký plát o tloušťce asi 2-3 mm. ³
Těsto na stole posypeme sezamem, jejž válem jemně vtlačíme do těsta.  ³
Potom vykrajujeme malá kolečka, která ukládáme na plech. ³
Pečeme je při 170 °C asi 12-18 minut (až jsou kolečka zespodu i svrchu  ³
vypečená do sucha a do světlehnědé až hnědé barvy).
Celozrnná kolečka skladujeme na suchém místě. ³

97.  KUSKUSOVÉ KOLÁČKY S ROZINKAMI 12-18 ks
Koláčky jsou po upečení měkčí, avšak celistvé a nerozpadající se. Na povrchu 
mají jemnou vypečenou kůrku.
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voda   3 š    1š = 2 dcl
sójový nápoj Provamel vanilkový 2 š
sůl   špetka
rozinky   5 PL
kuskus celozrnný   1 š
cukr přírodní   3-4 PL
ořechy nasekané (i více druhů)   3 PL a víc

Do vroucí tekutiny přidáme ostatní suroviny a vaříme asi 12 minut na hustou kaši. ³
Po odstavení a částečném vychladnutí klademe kopečky na vymaštěný plech  ³
dávkovačem na zmrzlinu. 
Kopečky lžící mírně zmáčkneme, posypeme zbylou částí nasekaných ořechů  ³
a necháme chladnout asi 15 minut.
Potom pečeme ve vyhřáté troubě asi 15-18 minut. ³

98.  KUSKUSOVÝ NÁKYP S OVOCEM 1 plech (menší na plochu a vyšší)
Nákyp se po vychladnutí dobře krájí, je šťavnatý a příjemné chuti. Je vhodný 
jako sladký oběd nebo jako moučník po jídle. Pro mnohé by byl přijatelný ke 
snídani. 

voda   3 š   1 š = 2 dcl
sójový nápoj Provamel vanilkový 2 š
sůl   špetka
kuskus celozrnný   1 š
cukr přírodní   3-4 PL
ovoce nakrájené (měkčí)   1,5 š
olej    na vymaštění
strouhanka   na vysypání
sezamový olej   na zalití
ořechy vlašské   na posypání

Tekutinu převaříme, ochutíme a přidáme kuskus. Pak vaříme ještě asi 10-12  ³
minut na hustou kaši.
Po odstavení zamícháme do kaše ovoce. ³
Vymažeme formu, vysypeme strouhankou a dáme do ní kaši. Povrch uhladíme. ³
Přelijeme sezamovým olejem, příp. můžeme posypat nasekanými ořechy,  ³
a pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut.
Po částečném vychladnutí krájíme porce a při podávaní zdobíme ovocem,  ³
nebo zalijeme ovocnou šťávou.
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99.  POHANKOVÉ NOKY S OVOCNÝM PYRÉ 3-4 porce
Biologická hodnota jídla je uchována díky tepelně nezpracovanému ovoci i zdra-
vé pohankové mouce. Je vhodné jako sladký oběd nebo večeře. Hodnotný vývar 
z noček můžeme ochutit i přidáním surovin podle vlastního uvážení a připravit 
tak chutnou a výživnou polévku.

pohanková mouka   4 š
sójový nápoj Provamel   2,5 š
sůl   1/2 čl
voda    dostatečné množství
sůl   1 čl
olej   1 PL
rostlinné máslo Provamel 1 PL
cukr přírodní   3 PL
ovoce – banán, jablko, hruška… 5-6 ks

Pohankovou mouku smícháme se solí a po přidání sójového nápoje vypra- ³
cujeme na polotuhé těsto, které přes cedník s velkými otvory propasírujeme 
do osolené vroucí vody s přídavkem oleje.
Během pasírování občas zamícháme a vaříme asi 8-10 minut. ³
Vzniklé uvařené nočky promyjeme v teplé vodě a scedíme, potom smícháme  ³
s rostlinným máslem a podle vlastního uvážení můžeme osladit. 
Jablka a hrušky nastrouháme i se slupkou na pyré, banán rozmačkáme a vše  ³
smícháme.
Nočky podáváme teplé, zalité ovocným pyré, příp. posypané na sucho osma- ³
ženou strouhankou nebo oříšky.
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X. Jídla s tofu

100. TOFU SALÁT PO ŘECKU 2 porce

Tento salát je lépe nechat odležet.

Würzl zeleninový bujón 1 kostka
voda 1-1 1/4 š
tofu cca 220-250 g
lahůdkové droždí 2-3 PL
olej slunečnicový (jiný) 2 PL

Do vody vložíme bujón a zavaříme (tak dlouho, aby se kostka ve vodě roz- ³
pustila).
Vložíme na menší hranolky nakrájené tofu, přidáme droždí a olej. ³
Vaříme asi 3-5 minut na mírném ohni – odstavíme a necháme vychladnout. ³

cibule střední velikosti                    l ks
ocet vinný                                     l PL
zralá rajčata                                  2 ks
olivy                                             10 ks

Do zčásti vychlazeného nálevu z tofu přidáme nakrájenou cibuli, rajčata  ³
a olivy.
Ochutíme vinným octem. ³
Necháme laespoň 30 minut úplně vychladnout (nejlépe v lednici). ³
Podáváme s chlebem. ³

101. PEČENÉ TOFU KOSTKY 2-4 porce
Vhodné na dušený špenát, na dušenou kapustu nebo zelí, nebo jinou zadělávanou 
zeleninu, na brambory nakyselo, hrachovou kaši apod.

tofu bílé l kostka
Shoyu – sójová omáčka 1-2 PL
kmín drcený l čl
česnek 2-4 stroužky
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Würzl zeleninový bujón 1 čl
cibule 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 2 PL
voda na podlití

Tofu nakrájíme na středně velké kostky, smícháme s ostatními surovinami,  ³
podlijeme trochou vody a pečeme asi 8-10 minut ve vyhřáté troubě.
Během pečení promícháme. ³

102. RYCHLÉ TOFU 2 porce
cibule velká 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 2 PL
tofu bílé (nahrubo rozmačkané) 1 š 1 š = 1,8 dcl
kmín drcený 1/2 čl
Würzl zeleninový bujón 3/4 čl
zázvor 1/2 čl
kurkuma 1/2 čl
Shoyu – sójová omáčka 2-3 PL
voda 1/4 š
sůl na dochucení
česnek 3 stroužky

Na oleji osmahneme nakrájenou cibuli, přidáme nahrubo rozmačkané tofu  ³
spolu s kořením a krátce osmahneme.
Zalijeme vodou, vaříme asi 2 minuty a ochutíme prolisovaným česnekem,  ³
případně solí.
Ozdobíme nasekanou petrželovou natí. ³
Podáváme s dušenou rýží, bramborem apod. ³

103. TOFU UNIVERZÁL (NA ZPŮSOB TRESČÍCH JATER) 4 porce
olej slunečnicový (jiný) 1-2 PL
cibule 2 ks
tofu bílé 2 kostky
Shoyu – sójová omáčka 3 PL
droždí čerstvé 2 kostky (po 50 g)
česnek 5-6 stroužků
Würzl zeleninový bujón 1 čl
sůl 1 čl
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majoránka 1 čl
maizena 1 vrchovatá PL
voda studená 1š 1 š = 1,8 dcl
rostlinné máslo Provamel 2 PL

Tofu nastrouháme na středně velkém struhadle, pokapeme Shoyu.  ³
Odstavíme.
Na oleji podusíme cibuli, přidáme hořčici a rozmačkané droždí. Smažíme až  ³
do zhoustnutí.
Přidáme tofu a promícháme. Postupně přidáváme prolisovaný česnek, koření. ³
Zasypeme maizenou, zamícháme a zalijeme vodou. Za občasného míchání  ³
vaříme na mírném ohni asi 2 minuty. Nakonec ochutíme majoránkou a za-
mícháme rostlinné máslo.
Jídlo podáváme teplé na salátovém listě s rýží nebo po zchladnutí jako po- ³
mazánku na chléb. Může se též použít jako náplň do zeleniny – třeba na 
plněná rajčata, papriku apod. ve studené kuchyni.

104. TOFU V TOMATĚ 2 porce
rajčatová šťáva Emig 1 1/2 š
česnek 3 stroužky
Würzl zeleninový bujón 1/2-1 čl
provensálské koření 1/3 čl
lahůdkové droždí 2 PL
tofu bílé 200-250 g
Shoyu – sójová omáčka asi 1 1/2 PL

Do rajčatové šťávy protlačíme česnek, ochutíme a přidáme na menší kostky  ³
nakrájené tofu, které jsme předem pokapali sójovou omáčkou.
Tuto směs přivedeme do varu, necháme vařit asi 3 minuty a potom odstaví- ³
me.

cibule střední velikosti 1 ks
olej olivový 1-2 PL
vinný ocet, cukr, sůl, případně Shoyu – dáme podle potřeby a vlastní chuti na dochucení

Do odstaveného jídla zamícháme nadrobno nakrájenou syrovou cibuli a oli- ³
vový olej, příp. dochutíme, necháme stát 5 minut pod pokličkou.
Podáváme teplé na salátovém listu nebo po vychladnutí jako salát, příp.  ³
směsí naplníme vydlabané rajče a podáváme s chlebem.
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105. TOFU PLÁTKY S BAREVNOU PAPRIKOU A SEZAMEM 4 porce
tofu bílé 2 kostky
hladká mouka 4 PL
kmín drcený 1 čl
majoránka 1 čl
česnekový prášek 1 čl
Shoyu – sójová omáčka 2-3 PL
sůl na dochucení
olej slunečnicový (jiný) 4-5 PL
kapiová paprika barevná po 1/3 papriky od každé (zelená, červená, žlutá)
lahůdkové droždí
Shoyu – sójová omáčka 1-2 čl
umeocet nebo vinný ocet na pokapání
sezam přírodní 2 PL

Dvě kostky tofu rovnoměrně nařežeme na celkem osm plátků (jsou-li kostky  ³
silné, tak na více). Nakrájené plátky rovnoměrně pokapeme sójovou omáč-
kou.
Do mouky vmícháme ostatní sypké koření. Plátky tofu obalíme v ochucené  ³
mouce a z obou stran osmahneme na rozpáleném oleji.
Po vyjmutí tofu osmahneme rychle na pánvi na drobné kostičky nakrájenou  ³
kapiovou papriku, kterou zasypeme droždím a jemně pokapeme sójovou 
omáčkou a umeoctem. Tuto směs vkládáme na jednotlivé osmahnuté porce 
tofu.
Nasucho opražíme sezamová semínka (můžeme je také pomlít na kávovém  ³
mlýnku) a posypeme jimi hotové jídlo.
Podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem. ³

106. ZAPÉKANÉ TOFU MEDAILÓNKY SE ŽAMPIONY 4 porce
tofu bílé 1 kostka 300 g
olej slunečnicový (jiný) l PL
cibule l velká
mletá paprika 1 čl
sterilované žampiony 1 konzerva (280 g)
instantní rýžová mouka 2 PL
Würzl zeleninový bujón 2 čl
voda 3/4 š
česnek 4 stroužky
sójová smetana Provamel 5 PL
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Marináda:
Shoyu – sójová omáčka 5 PL
bazalka 1 čl
česnekový prášek 2 čl
olej slunečnicový (jiný) 2 PL
Würzl zeleninový bujón

Marinádu připravíme smícháním všech uvedených komponentů. ³
Velkou kostku tofu přeřežeme napůl, ³

potom podélně nakrájíme plátky (4 ks z jedné poloviny, celkem 8 ks), plátky 
tofu vložíme na 10 minut do marinády, mezitím si připravíme směs ze žam-
pionů.
Na olej vložíme nakrájenou cibulku, po chvilce dušení přidáme žampiony,  ³
papriku, zalijeme a ochutíme.
Po zavaření zahustíme instantní moukou tak, aby se tato směs dala klást na  ³
plátky tofu.
Na vymaštěný plech uložíme marinované plátky tofu, na které lžící klademe  ³
směs připravenou ze žampionů.
Tuto směs na závěr pokapeme sójovou smetanou (nejlépe přímo z lehce  ³
nastřihnutého růžku obalu), případně jemně posypeme (přes husté sítko) 
mletou paprikou.
Slabě podlijeme marinádou a zapečeme asi 10 minut v troubě tak, aby tofu  ³
bylo sice zapečené, ale ne vysušené.
Podáváme s bramborou kaší (můžeme přelít šťávou nebo omáčkou) a zeleni- ³
novým salátem.

107. ČÍNSKÉ TOFU SE ŠPAGETAMI 4 porce
Jídlo vděčné svojí chutí i sytostí.
 
olej slunečnicový (jiný) 2 PL
tofu bílé 2 kostky
Shoyu – sójová omáčka 3 PL
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cibule velká 1 ks
pórek menší 1 ks
bílé zelí 200 g
kapie sterilovaná krájená 1 š
žampiony čerstvé 5 ks
maizena 11/2 PL
zázvor 1/2-1 čl
Shoyu – sójová omáčka nebo sůl na dochucení
špagety celozrnné uvařené 800 g
voda podle požadované konzistence přibližně 1 dcl

Tofu nakrájíme na kostky, pokapeme Shoyu a opečeme na oleji. Odstavíme.  ³
Na oleji osmahneme cibuli a za občasného míchání postupně přidáme na  ³
kostky nakrájené zelí (rychle osmažíme do sklovata), pórek nakrájený na 
dlouhé tenké nudle, žampiony nakrájené na plátky a nakonec kapii s trochou 
nálevu.
Potom přidáme opečené tofu, zasypeme maizenou a zalijeme vodou. ³
Necháme přejít varem a dochutíme zázvorem, Shoyu, případně solí. Když  ³
chceme jídlo pikantnější, můžeme přidat špetku chilli.
Do hotového jídla zlehka zamícháme v osolené vodě uvařené celozrnné špa- ³
gety. 
Podáváme jako samostatné jídlo nebo se zeleninovým salátem z rajčat, pórku,  ³
zelí…

108. TOFU SE ZELÍM A ARAŠÍDY 4-5 porcí
Jídlo s jemným nádechem „činy“ může být dalším zpestřením pro labužníky.

tofu bílé 2 kostky
cibule větší 1 ks
zázvor 1 čl
Würzl zeleninový bujón 2 čl
kmín drcený 1 čl
česnek 1 menší hlávka
olej slunečnicový (jiný) 3 PL
Shoyu – sójová omáčka 1 PL
bílé zelí 2 1/2 š nakrájené na menší kostky
sůl 1/2 čl
rajský protlak 2-3 PL
mouka polohrubá 1 1/2 PL
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voda studená přibližně 4 š
kapie sterilovaná bez nálevu 1 š
arašídy 100 g

Tofu opláchneme vodou a nakrájíme na úhledné menší kostičky. Přidáme  ³
nakrájenou cibuli, zázvor, Würzl, kmín, prolisovaný česnek, olej, sójovou 
omáčku, zlehka zamícháme a necháme stát.
Nakrájené zelí zalijeme l š vody, přidáme sůl a dusíme, než se voda odpaří  ³
(10-15 minut).
Přidáme rajský protlak, krátce podusíme a přidáme odstáté ochucené tofu. ³
Po prohřátí zasypeme moukou a po chvíli zalijeme 4 š vody. Za občasného  ³
míchání vaříme asi 5 minut.
Na závěr přidáme kapii a nasucho opražené arašídy; jídlo podle potřeby  ³
dochutíme solí.
Posypeme nasekanou čerstvou petrželovou natí. Podáváme na hlávkovém  ³
salátu a s barevnou dušenou rýží.

109. BOLOŇSKÉ TOFU (NA ŠPAGETY) 4-6porcí
Boloňské tofu můžeme použít jako směs na špagety či na dušenou pohanku 
anebo podávat s celozrnnými těstovinami.

cibule velká 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
petržel velká 1 ks (l50 g)
mrkev střední 1 ks (70 g)
rajčata oloupaná 2 ks
Shoyu – sójová omáčka 3 čl
rajčatový protlak 1 malá konzerva (115 g)
voda 2 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
bazalka 1/3-1/2 čl
oregáno 1/3-1/2 čl
mouka polohrubá 1-2 PL
česnek 3-4 stroužky
tofu bílé 1-1 1/2 kostky
voda na podlití podle potřeby
sójová omáčka, sůl na dochucení
uzené tofu kostka
olej olivový
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Na oleji osmahneme nakrájenou cibuli, přidáme na jemno nestrouhaný pe- ³
tržel a (po chvíli smažení) na jemno nastrouhanou mrkev.
Přidáme nakrájená oloupaná rajčata a dusíme. ³
Asi po 5 minutách přidáme Shoyu, protlak, podusíme a zalijeme vodou.  ³
Ochutíme a dusíme asi 5 minut.
Za neustálého zašlehávání zasypeme moukou, necháme vařit 5 minut na  ³
slabém ohni, ochutíme utřeným česnekem a přidáme nastrouhané tofu, 
necháme projít varem a podle vlastní chuti dochutíme.
Na závěr přidáme jemně nastrouhané uzené tofu a pokapeme olivovým ole- ³
jem.
Touto směsí přelijeme teplé omaštěné špagety. ³

110. TOFU S KAPIÍ A KUKUŘICÍ 4-5 porcí
Jídlo je možné připravit jako minutku.

olej slunečnicový (jiný) 2 PL
kapiová paprika červená 2 ks
tofu bílé 2 kostky
Würzl zeleninový bujón 2 čl
Shoyu – sójová omáčka 3 PL
mrazená kukuřice napařená (uvařená) 2 š
rajčatová šťáva zahuštěná ochucená (Emig) 1 1/2-2 dcl, podle potřeby i více

Na oleji rychle osmahneme na malé kostičky nakrájenou papriku. ³
Přidáme na malé kostky nakrájené tofu, ochutíme. ³
Po chvilce přidáme napařenou nebo uvařenou kukuřici. ³
Zalijeme rajčatovou šťávou a převaříme. ³
Podle potřeby dochutíme a pokapeme olivovým olejem. ³
Podáváme s rýží, pohankou nebo bramborem. Jako salát se nejlépe hodí  ³
mrkvový s citronem.

111. POHANKOVÝ TOFUBURGER 
12-20 burgrů (podle velikosti dávkovače)
Trochu jiná varianta oblíbených karbanátků, burgrů apod.

cibule velká 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
pohanka lámanka 1 š
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lahůdkové droždí 3 PL
Würzl zeleninový bujón 2 čl
paprika mletá 1 PL
voda 2 1/2 š

Jemně nakrájenou cibuli podusíme na oleji, přidáme pohanku, droždí a Würzl,  ³
vše společně prohřejeme, zasypeme mletou paprikou a hned zalijeme vo-
dou.
Přivedeme do varu a pod pokličkou dusíme asi 5 minut. ³

houbový prášek (sušené houby 4 čl
pomleté na kávovém mlýnku)
bazalka 1/2 čl
tofu bílé 1 kostka 220 g
česnek 4-5 stroužky
Shoyu – sójová omáčka 1 PL
majoránka 1 1/2 čl
olej slunečnicový (jiný) 2 PL

Odkryjeme, a ještě během varu postupně přidáváme ochucovadla a tofu na- ³
strouhané na jemném struhadle, majoránku a olej zamícháme až na konec.
Vzniklou hustou směs necháme „probublat“, odstavíme a pod pokličkou  ³
necháme dojít asi 10-15 minut.
Dávkovačem na zmrzlinu tvarujeme kopečky (na vymaštěný plech), namo- ³
čenou lžící je zploštíme, necháme chvíli vychladnout (ztuhnout) a pečeme 
asi 20 minut.
Podáváme s bramborem, dušenou zeleninou apod. nebo mezi celozrnným  ³
pečivem se zeleninou jako burger.

112. TOFU NUDLIČKY NA KEDLUBNĚ
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
pórek nakrájený 1 hrst
kedluben 300 g
paprika mletá 1 čl
voda 4š
bobkový list 1-2 ks
kmín mletý 1/2 čl
bazalka 1/2 čl
Würzl zeleninový bujón 1 čl



86

mouka polohrubá 2-3 PL
sójový nápoj Provamel 1 š
tofu bílé 1 kostka 300 g
Shoyu – sójová omáčka 2 čl (na ochucení tofu)
lahůdkové droždí 2 PL (na ochucení tofu)
sůl na dochucení

Na oleji osmahneme pórek, přidáme na kostičky nakrájený kedluben a po  ³
několikaminutovém dušení zasypeme paprikou a zalijeme vodou.
Ochutíme a pod pokličkou dusíme do měkka. ³
Do sójového nápoje zašleháme mouku a jídlo zahustíme. ³
Tofu nakrájíme na podélné plátky a ty na úhledné nudličky (asi 0,5 cm širo- ³
ké), promícháme se Shoyu a lahůdkovým droždím a přidáme do jídla. Vaříme 
na mírném ohni asi 5 minut.
Podle potřeby dochutíme Shoyu nebo solí. ³
Podáváme s bramborem, celozrnnou rýží nebo těstovinami. ³

113. VEGETABLES TOFU (TOFU V ZELENINĚ) 3-4 porce
Zeleninové jídlo s přídavkem tofu je pestré různorodostí surovin i barev. Je 
omáčkovité konzistence, převažuje však zelenina a tofu.

olej slunečnicový (jiný) 2 PL
cibule 2 ks
bílé zelí 200 g
mrkev 1 velká
celer 1 malý
Würzl zeleninový bujón 2 čl
saturejka 1/2 čl
bazalka 1/2 čl
sůl 1/2 čl
voda 4-5 š 1 š = 1,8 dcl
hrášek zelený 1 š
květák několik menších růžiček
mouka hrubá 3 PL
tofu bílé 1 1/2-2 kostky
Shoyu – sójová omáčka 2 PL
olej olivový 1 PL
česnek 3-4 stroužky
petrželová nať
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Na oleji osmahneme nakrájenou cibuli, přidáme zelí nakrájené na větší kost- ³
ky a rychle opražíme do sklovita.
Zeleninu nakrájíme na tenčí plátky a přidáme do základu. ³
Ochutíme, osolíme a společně asi 5-10 minut podusíme. Potom zalijeme  ³
vodou a převaříme.
Po chvilce přidáme hrášek a květák, společně dusíme asi 5 minut. ³
Za stálého míchání pomalu přisypáváme mouku, necháme projít varem. ³
Tofu nakrájíme na kostky, pokapeme Shoyu a zapečeme v troubě asi 10  ³
minut, potom přidáme do jídla.
Společně povaříme asi 5 minut, dochutíme česnekem, zamícháme nasekanou  ³
petrželovou nať a pokapeme olivovým olejem.
Podle potřeby můžeme dochutit. ³
Podáváme s pečivem, dušenou rýží, pohankou, jáhly nebo brambory. ³

114. DUŠENÁ KAPUSTA S TOFU 4-6 porcí
cibule velká 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
kapusta 400 g
kmín celý 1 čl
paprika mletá 1 čl
voda 10 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
sůl podle chuti
mouka polohrubá 3-4 PL
česnek 4 stroužky
majoránka 1 čl

Na oleji osmahneme najemno nakrájenou cibulku, přidáme nakrájenou  ³
kapustu a kmín, a po několikaminutovém dušení zasypeme paprikou a zali-
jeme vodou.
Ochutíme a pod pokličkou dusíme do měkka. ³
Potom zahustíme moukou, kterou postupně zašleháme do jídla, necháme asi  ³
5 minut vařit.
Ochutíme utřeným česnekem a majoránkou, odstavíme. ³

tofu bílé 1 kostka
tofu uzené 1/4 kostky
Shoyu – sójová omáčka na ochucení
Würzl, olej slunečnicový (jiný), česnek utřený - na ochucení
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Tofu nakrájíme na menší kostky, ochutíme Shoyu,Würzlem, česnekem, po- ³
kapeme olejem a po smíchání zapečeme asi 10 minut v troubě.
Do udušené kapusty zlehka zamícháme takto upravené tofu a podáváme  ³
s chlebem nebo bramborem.

115. BRAMBOROVÝ KNEDLÍK PLNĚNÝ ŠPENÁTEM A TOFU
Špenátová náplň:
cibule 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
špenátový protlak mražený 400 g
voda 1-1 1/2 š
mouka hrubá na zahuštění
sůl 1/2 čl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
česnek 4 stroužky
sójová smetana Provamel 1/2 š

Na oleji osmažíme nakrájenou cibuli, přidáme zmražený blok špenátu, zali- ³
jeme vodou a po zavaření dusíme asi 3 minuty.
Zahustíme moukou, necháme převařit asi 3-5 minut, ochutíme, zjemníme  ³
smetanou a necháme vychladnout.

Bramborové těsto:
brambory 500 g
mouka celozrnná 6 PL (podle potřeby více)
sůl 1 čl
mouka na podsypání těsta
tofu bílé 1 kostka 200 g (příp. uzené nebo jiný výrobek z tofu)
Shoyu – sójová omáčka na ochucení tofu

Brambory ve slupce uvaříme do měkka, umeleme, přidáme mouku a sůl  ³
a vypracujeme těsto.
Těsto rozdělíme na dva a více kusů, rozválíme do obdélníkových plátů tloušťky  ³
asi 3 mm, po povrchu rozetřeme špenát (ne až na okraj) a podél bližšího okraje 
uložíme nakrájené kostičky ochuceného tofu (nebo jiného výrobku z tofu).
Pláty opatrně rolujeme směrem od sebe tak, aby po srolování bylo tofu  ³
uprostřed „rolády“.
Konce spojíme a připravené knedlíky vaříme v osolené vodě (s přídavkem  ³
oleje) asi 16-20 minut na mírném ohni. Po vytažení a mírném vychladnutí 
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krájíme plátky, které přelijeme osmaženou cibulkou a zbylým špenátem nebo 
dušenou zeleninou.

116. ZELENINOVÝ PILAF S TOFU A PŠENIČNÝM BULGUREM 
(pohankou, rýží, jáhly nebo jinou přílohou) 3-6 porcí
Toto jídlo je univerzální svým využitím – od prosté konzumace s chlebem, přes 
kombinaci s uvařenou obilovinou až po zapékané formy. Je lehké a má příjemnou 
chuť.

olej slunečnicový (jiný) 2 PL
cibule mladá s natí (může být i suchá) 2-3 ks
mrkev velká 1 ks
zelí bílé nastrouhané 1 1/2 š
kapiová paprika červená nebo žlutá 1/2 ks
tofu bílé 1/2-3/4 kostky
Würzl zeleninový bujón 1/2 kostky
lahůdkové droždí 3 PL (podle chuti i více)
Shoyu – sójová omáčka 1-2 PL
bazalka 1/3-1/2 čl
voda 2 1/2 š
olej olivový 2 PL

Na oleji krátce podusíme nakrájenou cibulku, přidáme nastrouhanou mrkev  ³
a zelí (na struhadle na slzičky) a na malé kostičky nakrájenou papriku.
Bez podlití a za občasného promíchání dusíme asi 10 minut. ³
Přidáme na slzičky nastrouhané tofu, ochutíme a zalijeme vodou. ³
Pod pokličkou dusíme ještě asi 10 minut, nezahušťujeme. ³
Po odstavení zamícháme olivový olej. ³
Při podávání touto dušenou zeleninou přelijeme uvařený pšeničný bulgur  ³
(případně jinou uvařenou obilovinu – celozrnnou rýži, pohanku, jáhly apod.).

pšeničný bulgur – základní úprava
pšeničný bulgur 1 1/2 š
voda 4 1/2 š
Würzl zeleninový bujón 1 kostka
sůl podle potřeby

Na pánvi nebo v kastrůlku osmahneme bulgur na sucho. ³
Zalijeme vodou, ochutíme a uvedeme do varu. ³
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Pod pokličkou na slabém ohni dusíme až do vydušení vody do měkka (asi  ³
25 minut).

117. TOFU GULÁŠ ATYP 4-5 porcí
Guláš ATYP je originální hned po několika stránkách. Překvapí chutí i lehkostí, 
a to jak přípravy, tak trávení.

olej slunečnicový (jiný) 1 PL
cibulka zelená 3 ks
brambory střední 4 ks
paprika zelená 1 ks
rajčata 2 ks
tofu bílé 1 ks
tofu uzené 1/4 ks
kmín celý 1/2 čl
česnek 3 stroužky
lahůdkové droždí 1 PL
Würzl zeleninový bujón 1 čl
bazalka 1/3 čl
voda 11/2 litru
brambory na zahuštění 1-2 ks
majoránka 1/2 čl
sójová smetana Provamel na ozdobu
zelená cibulka na ozdobu
podle potřeby sůl, olej, česnek, cibulka

Do hrnce dáme olej a přidáme nakrájenou cibulku, brambory… a všechny  ³
další suroviny (až po bazalku) společně podusíme asi 5 minut, potom zalije-
me vodou.
Vaříme až do změknutí brambor, potom zahustíme na pyré nastrouhanými  ³
brambory a necháme dusit ještě asi 5-8 minut na mírném ohni.
Ochutíme podle potřeby a servírujeme do podávací mísy. ³
Ozdobíme sójovou smetanou a posypeme nadrobno nakrájenou zelenou  ³
cibulkou.
Podáváme s chlebem. ³

118. TOFU PO ŘÍMSKU 4-6 porcí
Jídlo je hustší omáčkovité konzistence a příjemné chuti.
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cibule větší 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
mražená zelenina (kořenová zelenina + hrášek) 200 g
bobkový list 2 ks
bazalka 1/2 čl
mletá paprika 1/2 PL
voda 3 š

Na oleji podusíme nakrájenou cibuli spolu se zeleninou, přidáme bobkový  ³
list a bazalku.
Po chvilce dušení zasypeme paprikou a zalijeme vodou, dusíme asi 10 mi- ³
nut.

tofu bílé 1 kostka 300 g
Shoyu – sójová omáčka 2 PL
Würzl zeleninový bujón 1 1/2 čl
česnek 4 stroužky

Mezitím si nakrájíme tofu na menší kostky, ochutíme a necháme chvíli stát. ³
Potom přidáme do jídla a dusíme několik minut. ³

sójový nápoj Provamel 1 š
mouka polohrubá 3 PL
cizrna uvařená (nebo konzervovaná) 1 š

V sójovém nápoji rozšleháme mouku a jídlo zahustíme, na mírném ohni  ³
vaříme asi 8 minut.
Nakonec zamícháme na měkko uvařenou cizrnu, podle potřeby dochutíme  ³
Würzlem (nebo Shoyu, solí), česnekem apod.
Podáváme s těstovinami, noky, celozrnným knedlíkem. ³
Při servírování můžeme pokapat tenkými proužky sójové smetany. ³

119. „PAPRIKÁŠ“ Z TOFU 4 porce
Jídlo je omáčkovité konzistence, příjemné chuti, jednoduché a rychlé na pří-
pravu.

cibule 2 ks
česnek 2 stroužky
olej slunečnicový (jiný) 2 PL
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paprika mletá 1 1/2 čl
lečo 1 š
voda 2-3 š
Würzl zeleninový bujón 1 čl
nové koření 2-3 kuličky
bazalka + bobkový list (pomleté na mlýnku) 1/2 čl
Shoyu – sójová omáčka 3 čl
tofu bílé 1 kostka 300 g
mouka hrubá 1-2 PL
sójová smetana Provamel 3 PL
česnek 3 stroužky
sůl (na dochucení)

Nakrájenou cibuli a česnek osmahneme na oleji, zasypeme paprikou a hned  ³
zalijeme lečem a vodou, ochutíme.
Přidáme na úhledné kousky nakrájené tofu a dusíme asi 5 minut. ³
Zahustíme moukou a na slabém ohni vaříme asi 5 minut. ³
Zamícháme smetanu, dochutíme utřeným česnekem a podle potřeby solí. ³
Podáváme s celozrnnými noky, těstovinami, knedlíky nebo rýží. ³

120. TOFU A LÁ „SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ“ 4 porce
Mnozí vyznavači zdravé výživy si rádi připomenou tradiční jídla české kuchyně – 
ve zdravém provedení. Vegetariánská „svíčková“ je jedním z nich.

tofu bílé 2 kostky
Shoyu – sójová omáčka 2 PL
olej slunečnicový (jiný) 2 PL
cibule velká 1 ks 
kořenová zelenina nastrouhaná 1 1/2 š
bobkový list 3 ks
citrón bez kůry 1/2 ks
cukr přírodní 1/2 PL
hořčice 1/2-1 PL (bez chem. konzervačních látek a barviv)
mouka polohrubá 4 PL
sójový nápoj Provamel 5 š (může být i část vody)
sůl 1 čl
Würzl zeleninový bujón 1 čl
nové koření mleté 1/4 čl
rostlinné máslo Provamel
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Na oleji osmažíme cibuli, přidáme zeleninu, bobkový list, nakrájený citrón,  ³
cukr, hořčici a společně za občasného míchání dusíme.
Zasypeme moukou a po chvíli smažení zalijeme studenou vodou a sójovým  ³
mlékem. Rozšleháme a za občasného míchání převaříme. Ochutíme solí, 
Würzlem a novým kořením.
Do řidší omáčky vložíme kostky tofu a na mírném ohni vaříme asi 15 minut,  ³
až omáčka zhoustne. Občas omáčku zamícháme.
Tofu vyjmeme a necháme vychladit. ³
Hustou omáčku dochutíme a přecedíme, přepasírujeme přes cedník. Do  ³
omáčky zamícháme rostlinné máslo.
Tofu nakrájíme na plátky, pokapeme sójovou omáčkou, potřeme olejem  ³
a vložíme na vymaštěný plech. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 12-15 
minut tak, aby se okraje nevysušily. Hotové tofu přelijeme omáčkou.
Podáváme s celozrnným knedlíkem nebo těstovinami. Podle stejného prin- ³
cipu můžeme připravit tofu s rajskou, koprovou nebo jinou omáčkou.

121. ZÁKLADNÍ BRYNZA Z TOFU 400 g
Tento recept je pokusem o náhradu brynzy – ovčího sýra. Zda tato snaha najde 
právě u vás své naplnění, to budete moci posoudit sami.

cibule 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
tofu 1 kostka 300 g
šťáva z půlky menšího citrónu
sůl 1 čl
lahůdkové droždí 1 PL
sójová smetana Provamel 4-5 PL

Nakrájenou cibuli krátce osmahneme na oleji a dáme do mixéru. ³
Přidáme ostatní suroviny a umixujeme na hladko (konzistence pomazánky). ³

Zdravou „brynzu“ můžeme použít jako základ na halušky, jako pomazánku 
apod.

122. BRYNZOVÉ HALUŠKY Z TOFU 3 porce
Jsou obdobou klasických slovenských brynzových halušek. Příznivci tohoto 
populárního národního jídla jistě ocení podobnost této zdravější varianty va riantě 
tradiční.
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brambory 4 ks
voda na umixování brambor asi 0,5 dcl
sůl 1 čl
mouka celozrnná 1 š
mouka hladká 3 š (přesné množství podle konzistence)

Brambory umixujeme na jemné pyré (nebo nastrouháme). ³
Osolíme a zamícháme mouku (těsto má mít konzistenci jako na noky). ³
Přes cedník s velkými dírami (na halušky nebo noky) nastrouháme těsto do  ³
dostatečného množství vařící osolené vody a za pomalého varu vaříme asi 8 
minut.
Propláchneme čistou vodou a necháme okapat. ³

Brynzová zálivka na halušky:
základní brynza z tofu – celá dávka
sójový nápoj Provamel 1 1/2 š
citrón menší – šťáva 1/2 ks
lahůdkové droždí asi 1 PL
sůl podle potřeby

Zálivku (asi 3/4 množství) opatrně a jemně smícháme s haluškami a podá- ³
váme.

tofu uzené 1/4 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL

Tofu nakrájíme na malinké kostičky, osmahneme na oleji a posypeme jím  ³
halušky.

123. RODINNÝ CHLEBOVÝ NÁKYP S TOFU 6 porcí
Toto netradiční, ale rychlé a lehké jídlo, může vhodně obohatit váš jídelníček 
a posunout hranice vaší fantazie při přípravě zdravých jídel zase o kus dále. Lze 
podávat i studené.

cibule větší 3 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
voda 1/3 š
zelí čínské 200 g
(místo zelí může být i kopřiva, kapusta apod.)
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Na oleji a vodě podusíme nakrájenou cibuli, po chvilce dušení přidáme na- ³
krájené čínské zelí a dusíme pod pokličkou (asi 10 minut).

rajčatový protlak 115 g
Würzl zeleninový bujón 2 čl
česnekový prášek 1-2 čl
provensálské koření 1 čl
paprika mletá 1 PL
voda 1 1/2 š

Po vydušení přidáme protlak a postupně přidáváme další ochucovadla; po  ³
přidání papriky zalijeme vodou a dusíme asi 3 minuty.

chléb celozmný asi 1 kg (je nutné počítat s odříznutím konců)
tofu bílé 1 kostka 220 g
Shoyu – sójová omáčka na pokapání
olej olivový na pokapání
sójová smetana na pokapání asi 1/2 balení

Plech o velikosti asi 25x32 cm (vnitřní rozměry) slabě vymažeme olejem. ³
Na dno vložíme tenkou vrstvu udušené směsi z cibule a zelí – tak, aby po- ³
kryla celé dno.
Na tuto vrstvu uložíme chléb, nakrájený na centimetr tlusté krajíce (odstá- ³
vající a oblé konce ořežeme, aby se kraje chlebů dotýkaly), prázdná místa 
vyložíme menšími kousky chleba.
Rovnoměrně přelijeme zbylou částí zeleninové směsi (včetně krajů). ³
Na jemném struhadle nastrouháme tofu, které opatrně rozložíme po celé  ³
ploše, pokapeme Shoyu, olejem a nakonec přelijeme proužky sójové smetany 
(přímo z balení tetrapak).
Zapečeme ve vyhřáté troubě (asi 20 minut), po částečném vychladnutí (5 mi- ³
nut) nakrájíme na porce a podáváme se salátem z plodové zeleniny (rajčata, 
paprika, okurky a cibule).
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Jídla z tofu v těstě:

Těsto:
špaldová hladká celozrnná mouka 2 š
olej slunečnicový (jiný) 6 PL
voda vlažná 10 PL
sůl 1/2 čl

Z uvedených surovin rukama vypracujeme těsto. Při další úpravě toto těsto není 
nutné podsypávat moukou, protože obsahuje olej a nelepí se.

724. TOFU DORT/K ZELENINOVÝ 3-4  ks
Z celého objemu těsta připravíme přibližně 6 košíků.

Připravíme si okrouhlé pečící formy asi 13 cm v průměru a 2,5 cm vysoké ³
Těsto vyválíme na tenký plát a vykrojíme o centimetr vetší průměr, než je  ³
horní okraj formy.
Těsto vložíme do připravené formy, propícháme vidličkou a pečeme v trou- ³
bě do světle hněda (tenké těsto má být pevné, křupavé, nesmí se však vy-
sušit).
Upečenou misku vyjmeme z formy. ³

Tofu směs do 3-4 košíků:
tofu bílé 1/2 kostky 100-120 g
červená řepa menší 1 ks
lahůdkové droždí 2 PL
Shoyu – sójová omáčka 2 čl
citrón na ochucení

Tofu nastrouháme na struhadle (slzičky) a syrovou červenou řepu na jemno,  ³
ochutíme a smícháme.
Tuto směs vkládáme lžící do upečených misek (volně klást až do zaplnění  ³
misky).

voda 1,5 š
GUSTIN jemný kukuřičný škrob 3 PL
Würzl zeleninový bujón 1/2 kostky
olej olivový 1 čl
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Ve vodě rozšleháme škrob, přidáme bujón a za stálého míchání zavaříme. ³
Pomalým varem vaříme asi 5 minut, nakonec zamícháme olej. ³
Hned po odstavení rovnoměrně nalijeme do připravených misek s tofu smě- ³
sí (část zteče do prostoru mezi tofu, část zůstane na povrchu).
Ještě teplé jídlo můžeme svrchu ozdobit kousky zeleniny (plátkem okurky,  ³
kostičkami barevné kapie apod.).
Necháme vychladnout (ztuhnout), konzumujeme studené, a to nejlépe ještě  ³
ten samý den (tofu neprošlo tepelnou úpravou a proto rychleji podléhá 
zkáze).

Do košíčků můžeme použít i jinou zeleninu – spolu s tofu můžeme kombinovat 
dušený špenát, dušenou kopřivu ochucenou česnekem, napařené malé růžičky 
brokolice, syrové, na slzičky nastrouhané okurky apod.

125. TOFU ŠÁTEČKY S KEDLUBNEM 12 ks
Toto množství připravíme asi z poloviny připraveného těsta.

Těsto rozválíme na tenký plát a nakrájíme na 12 čtverců asi 6x6, max. 8x8 cm  ³
(zbytek těsta použijeme jinak nebo přiděláme náplň a uděláme víc čtvereč-
ků).

Náplň asi na 12 šátečků:
tofu bílé 1/2 kostky 100-120 g
kedluben mladý menší až střední 1 ks
lahůdkové droždí 2 PL
Shoyu – sójová omáčka 2 čl
bazalka 1/2 čl
zázvor špetka
olej olivový 1 čl

Tofu i kedluben nastrouháme na nejjemnějším struhadle, přidáme ostatní  ³
suroviny a smícháme.
Tuto směs klademe lžící do středu připravených čtverečků. ³
Konce (dva a dva protilehlé) spojíme a připravený šáteček uložíme na plech  ³
(není nutné vymastit).
Pečeme do světle hněda (asi 15-20 minut), těsto má být křupavé, nesmí být  ³
polosyrové ani vysušené.
Po upečení můžeme jemně potřít vodou, pokud chceme šátečky měkčí, ³
pokud je chceme chřupavější, úprava není nutná. ³



98

126. TOFU PIZZA (NEKYNUTÁ) SE ŠPENÁTEM 2 okrouhlé plechy 
o průměru 26 cm

Těsto podle návodu na začátku oddílu rozdělíme na dvě poloviny. ³
Rozválíme do tvaru kruhu na tenčí plát, vykrojíme (podle plechu) a uložíme  ³
na plech (pravděpodobně nám zbude těsto z okrajů).
Propícháme vidličkou a předpečeme (asi 8-12 minut) – tak, aby bylo více  ³
upečené než syrové.

cibule větší 1 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
špenátový protlak mražený 400 g
Würzl zeleninový bujón 1/2 kostky
česnek 3 stroužky
strouhanka podle potřeby

Nakrájenou cibuli udusíme na oleji a přidáme dusit mražený špenát (bez  ³
podlití vodou).
Po krátkém podušení ochutíme Würzlem a česnekem. ³
V případě že je po udušení špenát vodnatý, můžeme jej zahustit asi 2 PL  ³
strouhanky.

rajčatový protlak 1 malá konzerva
provensálské koření na posypání
česnek 2 stroužky
tofu bílé 1/2 kostky
Shoyu – sójová omáčka na pokapání
sojanéza několik PL

Předpečený plát potřeme slabě zředěným rajčatovým protlakem, jemně po- ³
sypeme provensálským kořením a nadrobno nasekaným česnekem.
Na celou plochu rovnoměrně nastrouháme bílé tofu, které opatrně poka- ³
peme Shoyu (pozor na přílišné pokapání jednoho místa – Shoyu je slané).
Polévkovou lžící klademe na tofu udušený špenát (pouze místy – množství  ³
podle vlastního vkusu a chuti).
Vrch pokapeme sojanézou (sójová majonéza). ³
Dopečeme ve vyhřáté troubě – asi 10-12 minut (pozor na těsto, aby nezů- ³
stalo odspodu polosyrové).
Pizzu opatrně nakrájíme za pomocí velkého nože na osm částí (a to spíše  ³
vyvinutím tlaku než tahu – abychom nepoškodili vzhled pizzy).
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127. TOFU PIZZA (NEKYNUTÁ) S MLADOU CIBULKOU  
2 okrouhlé plechy o průměru 26 cm

Těsto (podle návodu na začátku oddílu) rozdělíme na dva stejné díly. ³
Rozválíme na tenčí plát do tvaru kruhu, vykrojíme podle plechu a uložíme  ³
na plech (pravděpodobně nám zbude těsto z okrajů).
Propícháme vidličkou a předpečeme (asi 8-12 minut) tak, aby bylo víc upe- ³
čené než syrové.

mladá cibulka se zelenou natí 5-6 ks
olej slunečnicový (jiný) 1 PL
voda 4 PL
sůl

Cibuli pod pokličkou udusíme na oleji a vodě (asi 5 minut), nakonec oso- ³
líme.

rajčatový protlak 1 malá konzerva
provensálské koření na posypání
česnek 3 stroužky
tofu bílé 1/2 kostky
Shoyu – sójová omáčka na pokapání
sojanéza několik PL

Předpečený plát potřeme slabě zředěným rajčatovým protlakem, jemně po- ³
sypeme provensálským kořením a nadrobno nasekaným česnekem.
Na celou plochu nastrouháme bílé tofu, které opatrně pokapeme Shoyu  ³
(pozor na přílišné pokapání jednoho místa – Shoyu je velmi slané).
Polévkovou lžící klademe na tofu rovnoměrně po celé ploše udušenou ci- ³
bulku.
Pokapeme sojanézou (sójová majonéza). ³
Dopečeme ve vyhřáté troubě – asi 10-12 minut (pozor na těsto, aby nezů- ³
stalo odspodu polosyrové).
Pizzu opatrně nakrájíme za pomocí velkého nože na osm částí (a to spíše  ³
vyvinutím tlaku než tahu – abychom nepoškodili vzhled pizzy).

Stejným způsobem můžeme připravit pizzu i za použití jiných druhů zeleniny 
(napařená brokolice, udušená na kostičky nakrájená paprika, na kolečka nakrá-
jená rajčata, udušená kopřiva ochucená česnekem apod.).
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Sladká jídla z tofu:

128. SLADKÝ TVAROH Z TOFU 400 g

Sladký tvaroh z tofu můžeme používat namísto vyráběných krémů, jogurtů apod., 
jako náplň do palačinek, na koláče, dorty, moučníky, ovocné saláty…

tofu 1 1/2-2 kostky tofu 400 g
olej slunečnicový (jiný) 3 PL
sůl 1/5-1/4 čl
vanilkový cukr 1 sáček
med 3 PL
citrónová kůra z 1/2 citrónu
citrónová šťáva z 1/2 citrónu

Všechny suroviny umixujeme v mixéru na jemný krém. ³

129. TVAROHOVÝ DORT Z TOFU S BANÁNEM A OVOCNÝM PŘELIVEM 
  8-16 dílů

Na první pohled a na první ochutnání bychom tento dort možná nezařadili do 
kategorie zdravých moučníků. Když se však podíváme na složení, zjistíme, že 
zdravé moučníky (bez živočišných produktů) mohou nejen pěkně vypadat, ale 
i výtečně chutnat.

Můžete vyzkoušet i širokou škálu dalších možností změnou ovoce, náplní, barev 
apod. Tento dort je na řezu (při dodržení surovin) hnědo-krémovo-bordový.

mouka celozrnná špaldová jemně mletá 1 š
sůl 1/3 čl
cukr přírodní 3 PL
prášek do pečiva (bez fosfátů) 1/2 čl
karobový prášek 1 PL
rozinky menší 1/2 š
olej slunečnicový (jiný) 4 PL
voda vlažná 4 PL

Dobře promícháme všechny sypké suroviny. ³
Přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto. ³
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Vymastíme formu na dortové korpusy, vysypeme moukou a po celé ploše  ³
rovnoměrně roztáhneme těsto.
Pečeme asi 15-18 minut ve vyhřáté troubě. ³

sladký tvaroh (celá dávka podle předchozího receptu)

Na upečený korpus rovnoměrně roztáhneme krém z tofu. ³
Banány nakrájené na kolečka rovnoměrně rozložíme po celé ploše, kolečka  ³
vtiskneme do krému tak, aby byl vrch krému zarovnán s vrchem banánů.
Zapečeme asi 5-8 minut ve vyhřáté v troubě (z důvodu tepelné úpravy tofu  ³
a banánů – zvýšená trvanlivost).

kompotová šťáva 3/4 š (nejlepší je tmavě červená, ale může  
 být i jiná)
voda 3/4 š
ochutit podle vlastního uváženi a potřeby
GUSTIN kukuřičný škrob 3 PL
olej slunečnicový (jiný) 1 čl

Tekutiny vlijeme do kastrolku, podle potřeby ochutíme a zašleháme škrob. ³
Přivedeme do varu a za stálého míchání vaříme asi 10 minut, po odstavení  ³
vmícháme olej.
Nalijeme na vrch dortu a necháme vychladit. ³
Po vychladnutí krájíme na 8-16 dílů. ³

130. OVOCNÝ SALÁT S TOFU KRÉMEM 2-4 porce
Salát je vhodný jako lehká večeře nebo jako součást zdravých snídaní.

jablka 2 ks
jahody 1 š
kiwi 2 ks
banán 1-2 ks
sladký tvaroh z tofu viz recept č. 128
voda asi 1 š (množství podle potřeby a požadované konzistence)
lískové oříšky na posypání

Sladký tvaroh z tofu (celou dávku) umixujeme s vodou na konzistenci po- ³
dobnou jogurtu, podle potřeby dochutíme a vlijeme do mísy, ze které bude-
me podávat
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Ovoce nakrájíme na středně velké kousky, zlehka smícháme a postupně  ³
vkládáme (vpouštíme) do připraveného polotuhého krému, nemícháme.
Podáváme ve skleněných kompotových miskách posypané mletými oříšky  ³
a celozrnným pečivem.

131. „LJUBA“ KOLÁČ S TOFU
Netradičně připravovaný moučník (bez vypracování těsta) zaujme svojí jedno-
duchostí i chutí.

mouka celozrnná špaldová hladká 1 š
dětská krupice 1 š
cukr přírodní 1/2 š
kypřící prášek (bez fosfátů) 1 1/2 čl
sůl 1/3 čl

Všechny suroviny důkladně promícháme na sypkou směs a rozdělíme na tři  ³
části.

jablka (šťavnatá) 700 g
tofu 1 kostka 200 g
med 2 PL
skořicový cukr 1 sáček

Jablka (na slzičky) a tofu nastrouháme na jemném struhadle, osladíme  ³
a ochutíme, promícháme a rozdělíme na dvě části.
Kulatý plech (o průměru asi 26 cm) vymastíme. ³
Postupně na sebe vrstvíme sypkou směs, jablkovou náplň, sypkou směs, ja- ³
blkovou náplň, sypkou směs (jablkovou náplň nestlačovat a rozložit po celé 
ploše).

rostlinné máslo Provamel 80-100 g

Na poslední vrstvu sypké směsi klademe tenké plátky rostlinného másla,  ³
případně máslo rovnoměrně nastrouháme na celou plochu (dobře vychlaze-
né máslo vyjmeme z vaničky jejím ponořením na několik vteřin do horké 
vody).
Takto připravený plech pečeme asi 40-50 minut ve vyhřáté troubě. ³
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Abecední rejstřík
BIO PRODUKTŮ POUŽITÝCH V RECEPTECH (S ČÍSLY RECEPTŮ)

bazalka hojné se vyskytující
cizrna 2, 6, 50, 65, 73
corn flackes 1, 118
cukr přírodní hojně se vyskytující
čočka červená 49, 72, 87
čočka červená neloupaná 90
čočka hnědá 7, 10, 63
dobromysl (oregano) 59, 61, 68, 87, 89, 109
dýňová semínka 21, 31, 62
fazole – červená ledvina 47, 61
fazole (všeobecně) 66, 76, 81
rozinky 14, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 91, 93, 95, 97, 129
jáhlová mouka 23, 89
jáhly 3, 17, 24, 26, 40, 53, 68, 91 94
kešu oříšky 59
kmín drcený hojně se vyskytující
kolínka celozrnná pšeničná 39, 83
kolínka celozrnná žitná 59
kroupy ječné 57, 84
kuskus celozrnný hojně se vyskytující
lískové oříšky 17, 24, 28, 32, 130
lněné semínko 43, 69, 91, 93
majoránka hojně se vyskytující
mák modrý 20
mandle 15
miso pasta ječná 60, 90
miso pasta rýžová 1, 49, 70
mušličky celozrnné špaldové 85
nudle vlasové – celozrnné žitné 32, 86
olej kukuřičný 61
olej olivový hojně se vyskytující
olej sezamový 22, 25, 82, 91, 98
olej slunečnicový hojně se vyskytující
ořechy vlašské 15, 16, 25, 26, 27, 97, 98
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ovesné vločky 20, 25, 29, 43, 44, 69
pažitka sušená 40, 8
pohanka celá 42, 52, 64
pohanka lámaná 5, 9, 27, 60, 111
pohanková mouka 90, 99
polévková směs 49
provensálské koření 59, 68, 72, 74, 104, 123, 129, 127
pšenice 8
pšeničná mouka celozrnná hojně se vyskytující
pšeničný bulgur 55, 88, 116
rostlinné máslo Provamel 60, 70, 93, 94, 96, 103, 120, 131
rozmarýn 86
rýže natural 4, 7, 28, 33, 34, 51, 63
saturejka 60, 74, 78, 87, 90, 113
sezam přírodní 2, 25, 65, 82, 88, 95, 96, 105
Shoyu – sójová omáčka hojně se vyskytující
slunečnice loupaná 13, 18, 30, 36, 44, 93, 94, 95
směs na těstoviny (koření) 85
sója 67, 84
sójová smetana Provamel 106, 115, 117, 119, 121, 129,
sójový nápoj Provamel natural hojně se vyskytující
sójový nápoj Provamel ochucený 13, 16, 22, 92, 91,98
sójový dezert Provamel 96
sušené ovoce 32
svatojánský chléb (karobový prášek) 13, 16, 19, 22, 28, 93, 94, 95, 129
špaldová mouka celozrnná 31, 59, 70, 77, 93
špaldové kernoto 46, 56, 62, 75
švestky sušené 14
těstoviny celozrnné 47
tofu bílé 100-139
vřetena celozrnná barevná 92
vřetena pšeničná celozrnná (těstoviny) 66, 73
vřetena špaldová celozrnná (těstoviny) 74
Wülrzl zeleninový bujón hojně se vyskytující



I

Produkty použité v receptech zakoupíte ve vaší prodejně zdravé výživy 
a vybraných hyper a supermarketech



II III



II III



IV V

35. Celozrnný chléb a pečivo

9. Zdravé pomazánky na slano i  na sladko





IV V

35. Celozrnný chléb a pečivo

9. Zdravé pomazánky na slano i  na sladko





VI VII

25. Granola
24. Jáhlová pěna
15. Arašídové máslo



50. Vývar z cizrny



53. Jáhly
76. Fazole na uherský způsob



39. Těstovinový salát se zeleninou a uzeným tofu





VI VII

25. Granola
24. Jáhlová pěna
15. Arašídové máslo



50. Vývar z cizrny



53. Jáhly
76. Fazole na uherský způsob



39. Těstovinový salát se zeleninou a uzeným tofu





VIII IX

38. Kuskusový nářez trojbarevný s uzeným tofu

68. Jáhlové klopsy s dušenými rajčaty



35. Kuskusový nářez se špenátem

31. Špaldová kaše s ovocem a mandlemi a granolou





VIII IX

38. Kuskusový nářez trojbarevný s uzeným tofu

68. Jáhlové klopsy s dušenými rajčaty



35. Kuskusový nářez se špenátem

31. Špaldová kaše s ovocem a mandlemi a granolou





X XI

86. Nudlové hašé s tofu a olivami



65. Plněné brambory s cizrnovou náplní
70. Omáčka z miso pasty

62. Špaldové kernoto s tykví
88. Burgry ze špaldového bulgur



83. Zapékané těstoviny s tofu a brokolicí





X XI

86. Nudlové hašé s tofu a olivami



65. Plněné brambory s cizrnovou náplní
70. Omáčka z miso pasty

62. Špaldové kernoto s tykví
88. Burgry ze špaldového bulgur



83. Zapékané těstoviny s tofu a brokolicí





XII

91. Jáhlový nákyp s meruňkami



67. Sója na paprice, celozrnné těstoviny





Po svém vyučení v oboru kuchař pracoval ve dvou dietních 
restauracích, což přispělo k formování jeho zájmu o zdra-
vější způsob stravování. Při svém externím studiu v oboru 
„Provoz společného stravování“ začal praktikovat i propa-
govat vegetariánský životní styl. Pracoval jako šéfkuchař 
vegetariánské restaurace Alfa Bio v Banské Bystrici a od 
roku 1993 působil jako lektor občanského sdružení Život 
a zdraví. 
Je autorem několika televizních kurzů zdravého vaření. 
V roce 1995 byl šéfkuchařem a vedoucím stravování účast-
níků 5. evropského vegetariánského kongresu. 
Absolvoval pětiměsíční stáž v Country Life Paříž a poté 
nastoupil na post šéfkuchaře stejnojmenné pražské vege-
tariánské restaurace. 
V současné době pracuje jako zdravotně-osvětový koordi-
nátor pro zakládání Klubů zdraví v celé České republice, 
jejichž snahou je pomoci při prevenci civilizačních one-
mocnění a hledání životních hodnot v oblasti duševní, 
duchovní i sociální.
Je autorem kuchařky „Zdravá kuchyňa v praxi“ a „250 re-
ceptov bez cholesterolu“ (v češtině vyšla pod názvem „Zdra-
ví, které chutná“). 

Roman Uhrin

www.countr ylife.cz
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