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300 g vaøeného rybího filé, 1 citron, 100 g jablek, 100 g sterilovaných okurek,
2 vaøená vejce, 2 papriky, 30 g cibule, sùl, mletý pepø, malá majolka, 1 rajèe
a snítka petrželové natì na ozdobení.
Vaøené rybí filé pokrájíme na malé kousky a pokapeme šśávou z jednoho citronu.
Jablka oloupeme, vykrájíme jádøince a nakrájíme na drobné kostky, okurku rovnìž
nakrájíme na kostky, vejce nakrájíme na koleèka. Papriky opeèeme nasucho v troubì, sloupneme z nich slupku a nakrájíme na proužky. Cibuli nakrájíme velmi drobnì.
Všechny suroviny smícháme v misce, osolíme, opepøíme, pøidáme majolku a lehce
promícháme. Upravíme na misku a ozdobíme dílky rajèete a snítkou petrželové natì.
Necháme ètyøi hodiny v chladu rozležet.
Podle publikace Italská kuchynì. JJ.

Salát z rybího filé

250 g zmrazených ráèkù, sùl, 4 lžíce oleje, 2 citrony, 200 g rýže, 2 zelené papriky, mletý pepø, snítka petrželové natì na ozdobení.
Ráèky opláchneme, osušíme, osolíme a opeèeme ze všech stran na oleji. Potom je
vyndáme na talíø a pokapeme šśávou z jednoho citronu. Rýži pøebereme, propláchneme a dáme vaøit do osolené vody. Uvaøenou rýži scedíme, necháme okapat a vychladnout. Oèištìné papriky opeèeme v troubì nasuchu, sloupneme z nich slupku a rozkrájíme je na proužky. V misce lehce promícháme rýži s opeèenými ráèky a paprikou,
vše osolíme, opepøíme a pøidáme citronovou šśávu s olejem. Salát upravíme na misku,
ozdobíme snítkou zelené petržele a necháme alespoò dvì hodiny v chladu rozležet.

Salát z rýže, ráèkù a zelených paprik

150 g rajèat, 100 g zelených paprik, 2 vaøená vejce, 30 g mladé cibule, 200 g
vaøených zelených fazolek, 2 sardelky, 50 g tuòáka v oleji, bazalka, oregano,
4 lžíce oleje, sùl, 1 lžíce octa, mletý pepø.
Rajèata oloupeme a nakrájíme na kousky, papriky opeèeme v troubì, sloupneme slupku a nakrájíme na kousky. K nakrájené zeleninì pøidáme nakrájená vaøená
vejce, cibuli a vaøené, vychladlé a nakrájené fazolky. Sardelky oèistíme, vykostíme
a nakrájíme na kousky, Maso z tuòáka nakrájíme na kousky a vše dobøe promícháme v salátové míse. Potom pøidáme kousek nasekané bazalky a oregana. V hrneèku dobøe rozmícháme olej, ocet, sùl a pepø a vzniklou marinádu nalijeme na salát.
Necháme ho v chladnièce nejménì pùl hodiny rozležet.

Abruzský salát

kem èesneku, potom do ní upravíme salát a posypeme ho nasekanou petrželovou
natí. Dáme do chladu rozležet.
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1 hlavièka štìrbáku, 2 lžíce oleje, 1 stroužek èesneku, 2 lístky èerstvé máty
peprné, 2 lžíce vinného octa, sùl, mletý pepø.

Štìrbákový salát

400 g lístkù z pampelišek, 0,16 l vinného octa, 2 lžíce oleje, sùl, mletý pepø.
Lístky z pampelišek, které bereme na salát, musí být z mladé rostliny, která ještì
nekvetla. Mladé výhonky se sbírají velmi brzy na jaøe a odøezávají se u samého
koøene.
Èerstvé lístky dobøe opereme pod studenou tekoucí vodou, necháme okapat
a dáme do mísy. Z ostatních pøísad si v hrneèku pøipravíme marinádu, dobøe ji
rozmícháme a nalijeme na lístky pampelišek. Salát lehce promícháme. Podáváme
ho k dušeným, peèeným a smaženým masùm, peèeným a smaženým rybám a ke
smažené zeleninì.

Pampeliškový salát

8 èekankových pukù, 3 lžíce oleje, 3 lžíce vinného octa nebo citronové šśávy,
sùl, mletý pepø, 1 lžièka sekané petrželové natì.
Èekanku oèistíme, omyjeme, necháme okapat a buï rozdìláme na lístky nebo
šikmo nakrájíme na nudlièky a dáme do misky. Do hrneèku dáme olej, ocet nebo
citronovou šśávu, sùl, pepø a vše dobøe promícháme. Pøipravenou marinádou polijeme salát, dvìma vidlièkami ho lehce promícháme, posypeme petrželovou natí
a ihned ho podáváme.

Èekankový salát

1 hlávka salátu, 2 sardelové øezy, 2 lžíce oleje, 1 lžíce vinného octa, mletý
pepø.
Marináda
Olej, ocet nebo citronová šśáva, sùl, pepø.
Hlávkový salát oèistíme, dobøe opereme, rozdìlíme na lístky a dáme do sklenìné misky. V misce utøeme sardelové øezy s olejem a octem, pøidáme mletý pepø
a vše dobøe promícháme. Pøipravenou marinádou polijeme salát.

Hlávkový salát po milánsku

SALÁTY JEDNODUCHÉ
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300 g vaøeného hovìzího masa, 1 lžíce hoøèice, 2 lžíce oleje, 1 lžíce octa, 40 g
cibule, sùl, mletý pepø, 1 lžièka kaparù, stroužek èesneku, 1 lžíce nasekané
petrželové natì.
Hovìzí maso rozkrájíme na kostky. V misce rozmícháme hoøèici, olej, ocet, pøidáme nakrájené maso, drobnì nakrájenou cibuli, sùl, pepø, kapary a vše dobøe
promícháme. Misku, ve které budeme podávat salát, vytøeme rozkrojeným strouž-

Salát z vaøeného hovìzího masa

80 g rýže, 200 g sterilovaného zeleného hrášku, 80 g šunky, lžièka kaparù, 2
mandarínky, 2 lžíce oleje, šśáva z poloviny citronu, cukr, sùl, mletý pepø.
Rýži uvaøíme a necháme vychladnout. Do vychladlé zamícháme sterilovaný hrášek, jemnì nakrájenou šunku, kapary a dílky mandarinek. Salát zalijeme marinádou z oleje, citronové šśávy, trochy mouèkového cukru, soli a mletého pepøe.
Necháme nejménì dvì hodiny v chladu odležet. Podáváme se slanými tyèinkami
jako pøedkrm nebo jako pøílohu k masitým pokrmùm.

Florentská salátová smìs

8 vìtších tvrdých rajèat, 2 lžíce naložených hub, 2 lžíce zeleniny nakládané
v octì, 2 lžíce vaøených nebo sterilovaných fazolových luskù, 1 lžíce kaparù,
2 lžíce vaøeného nebo sterilovaného zeleného hrášku, 4 lžíce majonézy, sùl,
mletý pepø.
Tvrdá a pokud možno stejná rajèata oloupeme a odkrojíme vršky. Lžièkou opatrnì
vyjmeme dužinu a rajèata dáme do lednice. Z hub, nakládané zeleniny, fazolových
luskù nakrájených na kousky, hrášku a kaparù spojených majonézou pøipravíme salát, který podle potøeby osolíme a opepøíme. Smìsí naplníme rajèata. Zbytek salátu
upravíme do støedu mísy a kolem klademe plnìná rajèata. Podáváme dobøe vychlazené. Salát a rajèata mùžeme také podávat pøelité tenkou vrstvou rosolu a ozdobené
snítkami petrželové natì a vaøenými vejci nakrájenými na koleèka.

Sicilský salát

50 g vaøeného masa z kuøete, 50 g šunky, 50 g vaøeného uzeného masa, 100 g
vaøeného celeru, 100 g vaøených drobných tìstovin, 1 lžièka nasekané petrželové natì, 2 lžíce majonézy, 2 lžíce rajèatového protlaku, sùl, mletý pepø.
Všechny suroviny drobnì nakrájíme, smícháme s majonézou a rajèatovým protlakem a podle chuti osolíme a opepøíme. Salát upravíme na mísu a podáváme
dobøe vychlazený.

Masový salát
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Neapolský salát z makarónù

200 g vaøených makarónù, 1 èervený a 1 zelený paprikový lusk, 100 g mìkkého
libového salámu, 100 g sýra (nejlépe blaśáckého zlata), 1 stroužek èesneku, 3
lžíce oleje, 2-3 lžíce octa, sùl, trochu mletého pepøe.
Vaøené makaróny pøekrájíme na menší kousky a vložíme do salátové mísy. Paprikové lusky omyjeme, rozkrojíme podélnì, vyjmeme jádra, nakrájíme na drobné nudlièky
a dáme do salátové mísy. Salám a sýr nakrájíme na malé kostky a pøidáme k ostatním surovinám souèasnì s rozetøeným èesnekem. Vše zalijeme marinádou pøipravenou z oleje, octa, soli a pepøe. Salát dobøe promícháme a necháme v chladu alespoò 2 hodiny.

Míchaný zeleninový salát

4 mladé malé celery, 3 lžíce oleje, 2 natvrdo vaøená vejce, 6 oliv v koøenìném
nálevu, 2 lžíce vinného octa, sùl, mletý pepø.
Syrové celery dobøe omyjeme, oloupáme, nastrouháme na hrubším struhadle,
vložíme do salátové mísy, pokapeme olejem a necháme asi 1 hodinu v chladu.
Potom pøidáme vaøená vejce nakrájená na plátky, odpeckované olivy, ocet, sùl,
pepø a vše dobøe promícháme.

Salát ze syrového celeru

400 g tvrdých rajèat, 1 stroužek èesneku, špetka oregana, nìkolik èerstvých
lístkù bazalky, 2 lžíce oleje, sùl, mletý pepø.
Rajèata omyjeme, nakrájíme na ètvrtky nebo plátky a vložíme do salátové mísy.
Posypeme je velmi drobnì nakrájeným èesnekem, nasekanými bazalkovými lístky
a oreganem, pokapeme olejem, osolíme, opepøíme a opatrnì promícháme. Salát
necháme asi 1 hodinu v chladu a pak teprve podáváme.

Pikantní rajèatový salát

Ze štìrbáku odstraníme vnìjší poškozené listy. Pak ho pod studenou tekoucí
vodou dobøe omyjeme, necháme okapat a nakrájíme nožem z nerezu na jemné
nudlièky. Nakrájený štìrbák vložíme do misky, posypeme velmi jemnì nakrájeným
èesnekem a jemnì nasekanou mátou peprnou. Z ostatních pøísad si v hrneèku
pøipravíme marinádu, dobøe ji rozmícháme a nalijeme na salát. Salát lehce promícháme a ihned podáváme.

1 hlávkový salát, 150 g tvrdých rajèat, 100 g salátové okurky, 1 lžíce
nasekané petrželové natì, 3 lžíce oleje, 4 lžíce vinného octa, sùl, mletý
pepø.
Hlávkový salát oèistíme, dobøe opereme, rozdìlíme na lístky a dáme do salátové misky. Rajèata omyjeme, nakrájíme na ètvrtky a pøidáme k hlávkovému salátu.
Okurku omyjeme, oloupeme a podélnì nakrájíme na osm dílù. Každý díl pak nakrájíme na asi 4 cm dlouhé kousky, vložíme do salátové misky a vše posypeme nasekanou petrželovou natí. Do hrneèku dáme olej, ocet, sùl a pepø. Tuto marinádu
dobøe rozmícháme a nalijeme na pøipravenou zeleninu. Salát lehce promícháme
a ihned podáváme.

5 lžic octa, 5 lžic oleje, nìkolik lístkù èerstvé majoránky, nìkolik lístkù bazalky,
1 lžièka nasekané petrželové natì, 20 g cibule, malý stroužek èesneku, 50 g
tuòáka v oleji, 500 g zelených fazolek, sùl, mletý pepø.
Do salátové mísy nalijeme ocet s olejem a do nìho vložíme smìs nasekané majoránky, bazalky a petrželové natì. Cibuli drobnì nakrájíme, zabalíme do pláténka a na
okamžik ponoøíme do horké vody a potom ji hodnì vymaèkáme. Vložíme ji do mísy,
souèasnì pøidáme i utøený èesnek, nakrájeného tuòáka, uvaøené a ještì horké fazolové lusky a vše osolíme, opepøíme, dobøe promícháme a necháme v chladu uležet.

Salát z fazolových luskù a z tuòáka

200 g rýže, 5 lžic oleje, 1 malý kvìták, 2 sardelky, 1 malá majolka, zelená
petrželová naś na ozdobu.
Rýži uvaøíme v dostateèném množství osolené vody, scedíme a necháme okapat, potom vložíme do salátové mísy a pokapeme oleje. Mezitím uvaøíme oèištìný
a opraný kvìták v osolené vodì do polomìkka. Scedíme ho a necháme okapat,
potom ho rozebereme na rùžièky, vložíme do rýže a pøidáme oèištìné a vykostìné
sardelky nakrájené na proužky. Nakonec lehce vmícháme majonézu a necháme
dobøe vychladit. Pøed podáváním zdobíme salát petrželkou.
Stejným zpùsobem mùžeme pøipravit salát z rýže a jiné sezónní zeleniny, napø.
rùžièkové kapusty apod.

Salát z rýže a kvìtáku

Saláty speciální se liší od salátù jednoduchých tím, že k jejich pøípravì bylo
použito více druhù surovin a èasto jsou promíchány majonézou. Podávají se
jako samostatné pokrmy nebo pøedkrmy a pouze ojedinìle jako pøílohy. Saláty
pøipravujeme nìkolik hodin pøed podáváním.

SALÁTY SPECIÁLNÍ
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500 g cibule, 50 g másla, 2 lžíce oleje, 2 lžíce vinného octa, sùl, mletý pepø,
1 lžíce nasekané petrželové natì.

Cibulový salát

1 støednì velký kvìták, 2 sardelky, 10 èerných oliv, 1 lžíce kaparù, 5 lžic oleje,
4 lžíce vinného octa, sùl, mletý pepø.
Oèistìný kvìták uvaøíme ve slané vodì do polomìkka. Vychladlý kvìták rozebereme na rùžièky, vložíme do salátové mísy, pøidáme sardelky nakrájené na
proužky, odpeckované olivy a kapary. Z oleje, octa, soli a pepøe pøipravíme marinádu, kterou polijeme salát, a vše dobøe promícháme. Salát necháme asi 2 hodiny
v chladu odležet.

Neapolský salát

400 g vaøené èervené øepy, 1 lžíce nasekané petrželové natì, 2 lístky máty
peprné, 3 lžíce oleje, 3 lžíce vinného octa, sùl, mletý pepø.
Èervenou øepu dobøe omyjeme a v horké vodì uvaøíme do mìkka. Ještì
teplou øepu oloupeme a na struhadle nakrájíme na plátky, dáme do salátové
mísy, posypeme nasekanou petrželovou natí a jemnì nasekanými lístky máty
peprné. Do hrneèku dáme olej, ocet, sùl a pepø, vše dobøe rozmícháme
a nalijeme na øepu. Salát dobøe promícháme a necháme 12 hodin v chladu
odležet.

Salát z èervené øepy

1 hlávkový salát, 100 g tvrdých rajèat, 100 g vaøených fazolových luskù,
2 natvrdo vaøená vejce, 3 lžíce oleje, 3 lžíce citronové šśávy, sùl, mletý
pepø.
Hlávkový salát oèistíme, dobøe opereme, rozdìlíme na lístky a dáme do salátové mísy. Rajèata omyjeme, nakrájíme na ètvrtky a pøidáme k hlávkovému
salátu. Vaøené fazolové lusky nakrájíme na menší kousky a pøidáme k ostatní
zeleninì spolu s vaøenými vejci nakrájenými na ètvrtky. V hrnku si pøipravíme
marinádu z oleje, citronové šśávy, soli a pepøe a nalijeme ji na salát. Vše lehce
promícháme, abychom fazolky pøíliš nepolámali. Salát necháme pùl hodiny
odležet v chladu.

Míchaný salát s fazolkami
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400 g ve slupce vaøených brambor, 1 stroužek èesneku, 4 lžíce oleje, 3 lžíce
octa, sùl, mletý pepø, 1 lžíce sekané petrželové natì.
Brambory oloupeme, nakrájíme na tenké plátky a ještì teplé opatrnì promícháme s èesnekem nakrájeným na velmi drobné plátky, ochutíme octem, olejem, solí
a pepøem a jemnì nasekanou petrželovou natí. Necháme vychladnout a podáváme k peèeným masùm.

Bramborový salát

200 g vaøených fazolových luskù, 200 g ve slupce vaøených a oloupaných
brambor, 80 g cibule, 1 lžíce nasekané petrželové natì, 6 lžic oleje, 3 lžíce
octa, sùl, mletý pepø.
Oèištìné a oprané fazolky povaøíme 10 minut, scedíme, necháme okapat a vychladnout. Pak je pøekrájíme na menší kousky a dáme do mísy. Pøidáme vychladlé,
na plátky nakrájené brambory, drobnì nakrájenou cibuli, nasekanou petrželovou
naś a zalijeme marinádou z oleje, octa, soli a pepøe. Opatrnì promícháme, abychom fazolky a brambory pøíliš nepolámali.

Bramborový salát s fazolovými lusky

200 g bílých fazolí, 1 stroužek èesneku, sùl, 40 g cibule, 4 lžíce oleje, 2 lžíce
octa, 2 lžíce rajèatového protlaku, 1 lžíce nasekané petrželové natì.
Uvaøené a ještì teplé fazole smícháme s rozetøeným èesnekem, osolíme je,
pøidáme velmi drobnì nakrájenou cibuli, olej a ocet. Vše lehce promícháme a necháme vychladnout. Nakonec pøidáme rajèatový protlak. Salát necháme nejménì
2 hodiny v chladu a teprve potom podáváme. Salát upravíme na misku a posypeme jemnì nasekanou petrželovou natí. Podáváme jako pøílohu k vaøeným a peèeným masùm.

Fazolový salát

Oloupanou cibuli nakrájíme na koleèka a na másle necháme zesklovatìt
(nesmí zrùžovìt), vyjmeme z tuku a necháme dobøe okapat. Takto pøipravenou cibuli vložíme do misky, zalijeme marinádou pøipravenou z octa, oleje,
soli a mletého pepøe a necháme vychladit. Pøed podáváním posypeme salát
nasekanou petrželovou natí. Salát podáváme k vaøenému hovìzímu masu, ke
skopové kýtì apod.

