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Podle publikace Italská kuchynì. JJ.

4 plátky vaøené šunky asi 5 mm silné, 1 vejce, strouhaná houska na obalení,
100 g másla na osmažení.
Plátky šunky obalíme v rozšlehaném vejci, nastrouhané housce a osmažíme na
másle do zlatova. Nesolíme. Upravíme na talíøe a podáváme se smaženými bramborovými hranolky a zeleninovým salátem.

Vaøená šunka po milánsku

500 g libového vepøového masa z ramínka, vývar, 100 g libového vepøového
bùèku, 100 g šunky, 1 malý stroužek èesneku, 3 žemle, 1 lžíce nasekané
petrželové natì, trocha majoránky, sùl, mletý pepø, 2 vejce, 1 žloutek, 2 lžíce
nastrouhaného èedaru, 1 lžíce rozinek, 1 lžíce sekaných piniových jader nebo
mandlí, 2 lžíce mouky, olej na osmažení, máslo na vymaštìní ohnivzdorné
misky, 0,25 l šśávy zbylé z peèenì.
Umeleme vepøové maso, bùèek, šunku, èesnek a ve vývaru namoèené a vymaèkané žemle, pøidáme nasekanou petrželovou naś, majoránku, sùl, mletý
pepø, vejce, žloutek, nastrouhaný sýr a dobøe promícháme. Nakonec pøidáme
oprané rozinky, sekaná piniová jádra nebo spaøené, oloupané a drobnì nakrájené mandle a ze vzniklé hmoty tvoøíme menší karbanátky, které obalujeme
v mouce a osmažíme po obou stranách na oleji. Potom je vložíme do máslem
vymazané ohnivzdorné misky, zalijeme šśávou z peèenì a dusíme v troubì asi
20 minut.

Karbanátky dušené v misce

700 g vepøové peèenì, 2 stroužky èesneku, sùl, mletý pepø, špetka mletého
fenyklu, 2 lžíce oleje, 40 g másla, 30 g cibule, 0,5 l mléka, 1 lžíce nasekané
petrželové natì, 100 g dušených žampionù nebo høíbkù.
Vepøové maso osolíme, opepøíme, potøeme rozetøeným èesnekem, okoøeníme mletým fenyklem a necháme alespoò 2 hodiny v chladu odležet. Potom
je opeèeme na oleji a másle po všech stranách, pøidáme nakrájenou cibuli,
osmahneme, zalijeme mlékem a za obèasného polévání dusíme do mìkka.
Mìkké maso vyndáme, do omáèky pøidáme nasekanou petrželovou naś, dušené houby a ještì chvilku podusíme. Maso nakrájíme na plátky, dáme na mísu
a pøelijeme omáèkou.

Boloòská vepøová peèenì
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V nìkterých dalších èíslech èasopisu budou receptury
na úpravu ryb, hovìzího, telecího a drùbežího masa,
pøípravu salátù, mouèníkù a sladkostí.

Pøedkrmy, polévky, tìstoviny, rýže, noky,
slané koláèe, omáèky, zelenina, vepøové maso

Z ITALSKÉ KUCHYNÌ
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50 g slaniny, 30 g cibule, 250 g rajèat, sùl, mletý pepø, masový vývar, 4 lžíce rýže,
snítka bazalky, 1 lžíce nasekané petrželové natì, 100 g nastrouhaného sýra.

Rajèatová polévka s rýží

200 g hovìzího masa, sùl, 1 cibule, 1 pór, rajèata, kousek celeru, 1 høebíèek,
200 g telecího masa, 3 vejce, pùl citronu, mletý pepø, 12 plátkù na másle opeèené žemle, sekaná petrželová naś, 100 g nastrouhaného èedaru.
Hovìzí maso rozkrájíme na menší kousky, vložíme do studené osolené vody
spolu s nakrájenou zeleninou a høebíèkem a vaøíme asi pùl hodiny, pak pøidáme
na kousky nakrájené telecí maso a vaøíme do mìkka. Z polévky odlijeme trochu
vývaru a necháme prochladnout. Mezitím v misce rozšleháme vejce se šśávou
z citronu a pomalu pøiléváme vývar. Vzniklou smìs vlijeme do vaøící polévky, aby
se vejce srazila. Polévku podle chuti osolíme, opepøíme a podáváme s osmaženou houskou a nasekanou petrželovou natí. K polévce podáváme nastrouhaný
sýr.

Øímská polévka

POLÉVKY

8 vajec, sùl, 40 g másla na peèení, 150 g nastrouhaného èedaru, 80 g másla.
Rozšlehaná vejce mírnì osolíme a vždy po dvou vlijeme na pánev s rozpuštìným
máslem a upeèeme omeletu. Hotovou omeletu potøeme nastrouhanou smìsí èedaru a másla a ihned podáváme.

Omeleta se sýrovou náplní

400 g høíbkù nebo žampionù, 40 g másla, sùl, 16 plátkù chlebíèkové veky,
8 plátkù šunky, 100 g taveného roztíratelného sýra, šálek mléka, 2 vejce,
strouhaná houska na obalení, olej na smažení.
Houby udusíme na másle, osolíme a necháme vychladnout. Na každý z osmi
plátkù chlebíèkové veky položíme plátek šunky, dušené houby a pøiklopíme je zbývajícími plátky veky, které jsme potøeli taveným sýrem. Oba plátky dobøe stiskneme
a namoèíme nejprve v mléce, pak v rozšlehaném vejci a obalíme je ve strouhané
housce. Na oleji je usmažíme do zlatova a ihned podáváme.

Boloòské smaženky

PØEDKRMY
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700 g vepøové peèenì, sùl, mletý pepø, nastrouhaný muškátový oøíšek, snítka
rozmarýny, 3 lžíce oleje, 40 g slaniny, 40 g cibule, 1 lžíce rajèatového protlaku,
hovìzí vývar, polovina støednì velikého vaøeného kvìtáku.
Vepøovou peèení vykostíme, osolíme, opepøíme, okoøeníme špetkou nastrouhaného muškátového oøíšku a snítkou rozmarýny, podmastíme olejem a dáme péci
do trouby. Mezitím drobnì nakrájíme slaninu a cibuli, osmahneme, pøidáme rajèatový protlak zøedìný trochou vývaru, osolíme, opepøíme a chvíli povaøíme. Peèené
maso nakrájíme na plátky, upravíme na mísu spolu s kvìtákem rozebraným na
rùžièky a pøelijeme omáèkou.

Vepøová peèenì s kvìtákem

700 g libové vepøové peèenì, sùl, mletý pepø, 4 lžíce oleje, 2 stroužky èesneku,
1 lžíce nasekané petrželové natì, 0,5 l èerveného vína.
Osolené a opepøené vepøové maso opeèeme po všech stranách v rozehøátém
oleji, potom pøidáme rozkrájený èesnek, a jakmile zaène rùžovìt, nasekanou petrželovou naś. Peèeni zalijeme vínem, dáme do trouby a za èastého obracení a polévání ji upeèeme do mìkka.

Vepøová peèenì na vínì

4 vepøové kotlety, sùl, mletý pepø, 4 lžíce oleje, 1 stroužek èesneku, 2 paprikové
lusky, 1 lžíce rajèatového protlaku, hovìzí vývar.
Kotlety naklepeme, osolíme, opepøíme, po obou stranách opeèeme na oleji
a vložíme do ohnivzdorné misky. Do oleje, na kterém jsme opékali maso, dáme
drobnì nakrájený èesnek, na proužky nakrájené papriky a krátce osmahneme.
Zalijeme rajèatovým protlakem rozøedìným trochou vývaru, povaøíme a pøilijeme
na kotlety, pøiklopíme a dusíme asi pùl hodiny v troubì.

Vepøové kotlety po milánsku

4 vepøové kotlety, sùl, mletý pepø, 40 g másla, 200 g sýra (nejlépe blaśáckého
zlata).
Vepøové kotlety naklepeme, osolíme opepøíme a vložíme do ohnivzdorné misky
vymaštìné èástí másla. Zbytkem másla pokryjeme kotlety, misku vložíme do vyhøáté trouby a pomalu za obèasného obracení peèeme pùl hodiny. Maso nepodléváme. Pøed podáváním dáme na každou kotletu plátek sýra, vložíme do trouby
a necháme tam tak dlouho, než se sýr roztaví. Podáváme velmi horké, protože sýr
nesmí ztuhnout.

Vepøové kotlety se sýrem
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500 g brambor, 150 g hrubé mouky, 50 g nastrouhaného èedaru, 50 g másla,
2 vejce, sùl, mletý pepø, nastrouhaný muškátový oøíšek, máslo na vymaštìní
formy, 1 šálek smetany.

Bramborové noky se smetanou

NOKY

20 g cibule, 4 lžíce oleje, 200 g drùbežího masa, 100 g drùbežích jater, 250 g
rýže, 1 lžièka sladké papriky, sùl, vývar, 100 g zeleného hrášku, 100 g mrkve,
100 g nastrouhaného èedaru, 1 lžíce nasekané petrželové natì.
Drobnì nakrájenou cibuli zpìníme na oleji, pøidáme na malé kousky nakrájené
drùbeží maso a játra a opeèeme, pøidáme pøebranou, propláchnutou rýži, papriku,
sùl, zalijeme vývarem, zamícháme a pøivedeme do varu. Nakonec pøidáme zelený
hrášek a drobnì nakrájenou mrkev a dusíme do mìkka, Hotové rizoto podáváme
posypané nastrouhaným sýrem a nasekanou petrželovou natí.

Sicilské rizoto

RÝŽE

500 g špaget nebo jiných tìstovin, 4 lžíce oleje, 50 g slaniny, 20 g cibule, 1 stroužek èesneku, 20 g celeru, 1 lžíce nasekané petrželové natì, 250 g zeleného
hrášku, sùl, mletý pepø, 100 g nastrouhaného èedaru, masový vývar.
Tìstoviny uvaøíme v osolené vodì, scedíme a necháme okapat. Na oleji osmahneme nakrájenou slaninu, cibuli, èesnek, celer a nasekanou petrželovou naś.
Když smìs zaène rùžovìt, pøidáme hrášek, sùl, pepø a podle potøeby podlijeme
vývarem nebo vodou a dusíme tak dlouho, až hrášek zmìkne. Pak smìs smícháme s vaøenými tìstovinami, upravíme na talíø a podáváme posypané nastrouhaným
sýrem.

Špagety s hráškem

TÌSTOVINY

Na slaninì osmahneme nakrájenou cibuli, pøidáme oloupaná nakrájená rajèata, sùl, pepø a chvilku podusíme. Potom zalijeme vývarem, pøidáme pøebranou vypranou rýži, bazalku a vaøíme na mírném ohni tak dlouho, až je rýže
mìkká. Polévku podáváme posypanou nasekanou petrželovou natí a strouhaným sýrem.

750 g libové vepøové peèenì (bez kostí), sùl, mletý pepø, 40 g másla, 0,5 l
mléka, 100 g dušených žampionù nebo høíbkù.
Maso osolíme, opepøíme, dáme na rozpuštìné máslo a opeèeme ze všech
stran dozlatova, pak zalijeme témìø celé mlékem a zvolna dusíme. Když je maso
mìkké, má být mléko zahoustlé jako smetana a zlatožlutì zbarvené šśávou z masa.
Mìkké maso vyndáme, nakrájíme na plátky a polijeme omáèkou, kterou jsme
zjemnili dušenými houbami.

Vepøové maso na mléce

VEPØOVÉ MASO

500 g rajèat, sùl, 6 lžic nastrouhané housky, 2 stroužky èesneku, mletý pepø,
trochu oregana, 80 g másla.
Rajèata opereme, rozpùlíme, lžièkou zbavíme semen a šśávy a trochu osolíme.
Nastrouhanou housku promícháme s utøeným èesnekem, solí, pepøem a trochou
oregana. Smìsí naplníme pùlky rajèat, které potom vložíme do máslem vymazané
ohnivzdorné misky, poklademe kousky èerstvého másla a zapeèeme v troubì asi
30 minut.

Plnìná rajèata

1 støední kvìták, sùl, máslo na vymaštìní ohnivzdorné misky, 0,3 l sýrové
omáèky (viz OMÁÈKY).
Oèistìný a opraný kvìták uvaøíme ve slané vodì, necháme okapat, rozdìlíme
na rùžièky a dáme do máslem vymazané misky. Vše zalijeme sýrovou omáèkou
a zapeèeme 10 minut v horké troubì.

Kvìták po milánsku

500 g rùžièkové kapusty, sùl, 100 g másla, 5 lžic nastrouhaného èedaru.
Oèištìné a vyprané kapustièky vložíme do vaøící osolené vody. Uvaøíme do
mìkka, scedíme a necháme okapat. Ohnivzdornou misku vymažeme máslem,
vložíme do ní kapustièky, poklademe je polovinou másla nakrájeného na kousky
a vše posypeme nastrouhaným sýrem. Vložíme do horké trouby a asi 10 minut
zapékáme. Tìsnì pøed podáváním dáme na kapustièky zbylé èerstvé máslo. Podáváme jako pøílohu k dušenému masu.

Rùžièková kapusta zapeèená
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Sýrová omáèka

0,3 l bešamelové omáèky, 50 g nastrouhaného èedaru, 1 žloutek, 10 g másla,
sùl.
Do horké bešamelové omáèky zavaøíme za stálého míchání strouhaný sýr a odstavíme ji z ohnì. Smìs necháme prochladnout, pøidáme žloutek, máslo, vše

Fazolové lusky se sýrem

ZELENINA

10 g cibule, polovina stroužku èesneku, lžièka nasekané petrželové natì, 20 g
másla, 0,5 l bílého vína, 1 lžièka hladké mouky, sùl, mletý pepø, hovìzí vývar,
100 g èerstvých žampionù nebo høíbkù.
Smìs nasekané cibule, èesneku a petrželové natì zpìníme krátce na másle, pøilijeme víno, ve kterém jsme rozmíchali mouku, osolíme, opepøíme a za
stálého míchání vaøíme, až omáèka zhoustne. Zalijeme vývarem, pøidáme houby nakrájené na velmi tenké plátky a ještì chvíli povaøíme. Omáèku podáváme
k minutkám.

Omáèka z hub

8 velkých zelených paprik, 3 lžíce oleje, 30 g másla, 2 stroužky èesneku,
2 lžíce rajèatového protlaku, sùl, mletý pepø.
Omyté a okapané papriky opeèeme na sucho v troubì, sloupneme z nich slupku, odstraníme semena a nakrájíme je na kousky. Na oleji a másle zpìníme nasekaný èesnek, a když zrùžoví, pøidáme nakrájené papriky, osolíme, opepøíme
a dusíme na mírném ohni (bez podlévání). Nakonec pøidáváme rajèatový protlak
a ještì chvíli dusíme. Omáèku podáváme k vaøenému masu.

Omáèka z paprik

promícháme a zahøejeme (nesmí se vaøit). Teplou omáèku podáváme k zeleninì,
rybám, vejcím, nebo jako souèást nìkterých pokrmù.

500 g fazolových luskù, 60 g másla, 20 g cibule, 100 g strouhaného èedaru.
Fazolové lusky oèistíme tím zpùsobem, že odøízneme obì špièky luskù a odstraníme vlákna, potom je omyjeme a uvaøíme v osolené vodì. Uvaøené scedíme, propláchneme studenou vodou, aby si uchovaly zelenou barvu. Na kastrolek dáme
rozpustit máslo, pøidáme jemnì nakrájenou cibuli a na mírném ohni ji osmahneme,
až je sklovitá. Potom vložíme do kastrolku uvaøené fazolové lusky, podle potøeby
podlijeme nìkolika lžícemi vody a necháme dobøe prohøát. Upravíme na mísu,
posypeme nastrouhaným sýrem a ihned podáváme. Takto upravené fazolky jsou
vhodné k dušenému masu.

100 g mouky, 100 g másla, necelý 1 l vlažného mléka, sùl.
Z másla a mouky udìláme svìtlou jíšku a zaléváme ji vlažným mlékem. Mléko pøidáváme postupnì a omáèku dobøe rozšleháváme, aby se nevytvoøily hrudky. Mírnì
osolíme a za stálého mícháni vaøíme 15 minut. Bešamelovou omáèku používáme
k pøípravì dalších pokrmù.

Bešamelová omáèka

OMÁÈKY

500 g hladké mouky, 20 g droždí, 3 lžíce mléka, sùl, 0,2 l mléka, 0,2 l oleje,
10 sardelek.
Mouku prosijeme na vál a udìláme v ní dùlek, do kterého vlijeme droždí rozpuštìné ve vlažném mléce, pøidáme sùl, mléko a polovinu oleje. Vypracujeme vláèné
tìsto, které pøikryjeme a necháme na teplém místì asi dvì hodiny vykynout. Když
tìsto zvìtší svùj objem dvojnásobnì, vyválíme ho asi na prst vysoko, vložíme do
olejem vymaštìné dortové formy a prstem udìláme v tìstì jamky. Do vzniklých
jamek dáme oprané, vykostìné a na menší kousky nakrájené sardelky. Koláè pokapeme zbývajícím olejem a necháme vykynout ještì 20 minut. Potom ho dáme do
horké trouby a peèeme 30 minut.

Koláè se sardelkami

SLANÉ KOLÁÈE

Brambory uvaøíme ve slupce, horké oloupeme, prolisujeme, pøidáme mouku,
nastrouhaný sýr, máslo, vejce, sùl, mletý pepø, špetku nastrouhaného muškátového oøíšku a zpracujeme v tìsto. Lžící vykrajujeme noky, které vkládáme do vaøící
osolené vody a nìkolik minut vaøíme. Mezitím vymastíme máslem ohnivzdornou
misku, vložíme do ní okapané noky, zalijeme smetanou a dáme do vyhøáté trouby
asi na 15 minut.

