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6 vajec, ¾ lžièky kurkumy, sùl, špetka kayenského pepøe, ¼ lžièky papriky, ¼
lžièky mletého èerného pepøe, 1 ½ lžièky hub, 9 semen kardamomu, 100 g
tìsta z mouky a vody, 80 g tuku, 7 cl smetany, 2 lžièky sekané petrželky, 100 g
mandlí.
Vejce dobøe omyjeme, ostrým nožem odsekneme špièky skoøápek a obsah
vylijeme. Našleháme je peèlivì s kurkumou, solí, kayenským pepøem, paprikou
a èerným pepøem, nasekanými houbami a drcenými kardamomy, Podle chuti mùžeme pøidat trochu mletého masa nebo ryby. Smìs vrátíme do skoøápek, pøikryjeme klobouèkem a špièku obalíme silnìjší vrstvou tìsta. Vejce vložíme do vaøící
vody a vaøíme alespoò 20 minut. Pak je ochladíme a oloupeme skoøápky. Kabab
je pøipraven pro peèení nebo grilování. Pøi nich podléváme pokrm tukem nebo
smetanou a nakonec posypeme petrželkou a oloupanými sekanými mandlemi (pro
ménì bohatou omáèku použijeme pouze tuk se sekanou pažitkou). Podáváme
horké.
Podle publ. Variace na kuchynì Orientu. JJ

Kabáb z celých vajec

6 vajec, 5 dl vývaru, 5 cl mléka, 2 cibule, 1 celer, 1 rajèe, 1 lžièka kurkumy, 1
lžièka mletého koriandru, ¼ lžièky èerstvì mletého pepøe, ½ lžièky soli, trochu
citronové šśávy, 5 cl jogurtu, 50 g tuku.
Zahøejeme mléko a vývar a pøidáme jemnì nakrájenou cibuli, celer, rajèe, kurkumu, koriandr, pepø a sùl. Vaøíme 15 minut, pak procedíme a získanou šśávu uschováme. Z vajec upeèeme omelety obvyklým zpùsobem, dáme však pozor, abychom
je nepøipálili. Dáme na nì smìs cibule a celeru, pøehneme a okraje stiskneme. Do
uschované šśávy pøidáme citronovou šśávu a jogurt a vaøíme ji, dokud nezhoustne.
Omelety pøelijeme šśávou a peèeme v troubì nebo grilu, dokud šśáva nezaène
tvoøit glazuru. Potom podáváme.

Kari omeleta

VEJCE

500 g hrášku, 1 lžièka kurkumy, 130 g tuku, 2 lžièky mletého koriandru, 2 cibule,
6 zrnek pepøe, špetka kayenského pepøe, ½ lžièky soli.
Kurkumu a hrášek opékáme 3 minuty na tuku pøi nízké teplotì. Okoøeníme koriandrem, pepøem a solí, zamícháme a pøidáme cibuli naloupanou po vrstvách.
Opékáme 1 minutu, pak podlijeme lžicí vody, dobøe pøikryjeme a napaøujeme, až
hrášek zmìkne a voda se odpaøí.

Zelený hrášek v páøe
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Ledvinkové kari

MASO

600 g jehnìèích nebo telecích ledvinek, 2 cibule, 100 g tuku, trochu kayenského pepøe, 2 zralá rajèata, 1 lžièka kurkumy, 1 lžíce sezamového semene,
¾ lžíce kmínu, 2 bobkové listy, ¼ lžièky soli, (¼ lžièky zázvoru).
Ledvinky naložíme na 24 hodin pøedem do slabé octové vody (nejlépe do lednièky). Pøed zahájením pøípravy je dobøe omyjeme pod tekoucí vodou a osušíme.
Rozkrojíme je a peèlivì odblaníme. Nakrájenou cibulku osmažíme na tuku dozlatova, pøidáme sezamová semena s kurkumou, kmínem a kayenským pepøem.
Ledvinky peèeme nejprve 5 minut za obèasného míchání pøi mírné teplotì, do-

Dušený kvìták

KVÌTÁK, HRÁŠEK

Kuøe vážící 1 kg, 250 g rýže, 2 støednì velké cibule, 100 g tuku, ½ lžièky (3 cm)
zázvoru, 1 dl jogurtu, trochu soli, 6 až 8 stroužkù èesneku, 1 lžièky mletého
èerného pepøe, 2 bobkové listy, 5 semen kardamomu, ¼ lžièky muškátového
oøíšku, ¼ lžièky skoøice, 1 velká zelená paprika, 1 lžièka listù máty, 1 až 2 sušené nebo èerstvé paprièky chili.
Rýži namoèíme na 1 hodinu do studené vody, pak ji scedíme a necháme
oschnout. Kuøe rozdìlíme na 8 èástí. Cibuli nakrájíme, osmažíme ji na tuku dohnìda, pøidáme maso a opeèeme je pøi støední teplotì. Okoøeníme zázvorem
a opékáme dalších 5 minut. Pøidáme nìkolik lžièek jogurtu, osolíme a stále pøi
mírné teplotì pokraèujeme, dokud maso nezmìkne a všechna tekutina se neodpaøí (asi 35 minut). Ochutíme èesnekem a zvlhèíme vìtším množstvím jogurtu. Vsypeme pepø, rozdrcený bobkový list, mletý kardamom, skoøici muškátový
oøíšek, jemnì nasekanou papriku a mátu. Teprve nyní pøidáme rýži a opékáme
ji 5 až 6 minut. Pøilijeme vodu (3 cm nad rýži) a dobøe promícháme. Pøisypeme
paprièky chili zbavené semen a opeèené. Jakmile se pokrm zaène vaøit, snížíme
co nejvíce teplotu a rýži pozvolna dovaøíme. Na závìr je vhodné napaøit ji v troubì
(asi 12 minut). Napaøenou rýži na 5 minut odstavíme z ohnì a podáváme.
Jestliže jsme pøipravovali pilaf v kovové nádobì, mùžeme ho pøímo v ní pøinést
na stùl. Nádobu obalíme – po indicku – pestrou silnou tkaninou, aby pokrm zùstal
déle teplý.

Pikantní pilaf s kuøetem

1 velký kvìták, 30 g tuku, 2 lžièky semen hoøèice, ½ lžièky zázvoru, ½ lžièky
kurkumy, 2 lžièky kmínu, ¼ lžièky papriky, ¼ lžièky mletého pepøe, ½ lžièky
soli.
Kvìták omyjeme, osušíme a rozdìlíme ho na rùžièky. Nahøejeme tuk a opékáme
na nìm hoøèièná semena. Když zaènou praskat, pøidáme kurkumu a pùl minuty
mícháme pøi mírné teplotì. Pak vložíme kvìták, okoøeníme ho zázvorem a za stálého míchání jej opékáme. Když je zcela zbarven kurkumou, pøidáme kmín, pepø
a papriku. Po minutì osolíme, pøilijeme lžíci vody, dobøe pøikryjeme a vaøíme na
prudkém ohni, aby se vytvoøila pára. Pak pokraèujeme pøi mírné teplotì 8 až 10
minut. Po této dobì by kvìták mìl být hotov. Odkryjeme ho a za stálého míchání
vysušíme.
Hotový kvìták má mít svìtle zlatavou barvu. Je suchý a køehký. Chceme-li mít
pokrm ostøejší, mùžeme pøed koncem pøípravy pøidat kayenský pepø.

120 g èoèky, 2 stroužky èesneku, trochu kurkumy, ¼ nasekané cibule, 1 lžièky
tuku, 2 lžíce husté smetany, sùl.
Èoèku, èesnek a kurkumu vaøíme v 8 dl vody asi 1 ½ hodiny. Pak scedíme,
tekutinu uschováme. Èoèku a èesnek dokonale rozmaèkáme na hustou kaši
a znovu pøelijeme tekutinou. Cibuli osmahneme na tuku dohnìda a køupava, smícháme ji s èoèkovou polévkou a osolíme. Pøed podáváním polévku ohøejeme
a vmícháme do ní smetanu.

Èoèková polévka

400 g na kostièky nakrájených syrových brambor, ½ l vody, 3 kostky kuøecího
nebo hovìzího vývaru, ¾ lžièky soli, 2 utøené stroužky èesneku, 1 ¾ lžièky
práškového kari, 80 g nasekané cibule, 4 dl mléka, 2 lžíce tuku, ¼ lžièky mletého èerného pepøe.
Vodu uvedeme do varu, rozmícháme v ní kostky vývaru, pøidáme brambory,
cibuli, èesnek, kari a osolíme. Promícháme a pod poklièkou vaøíme asi 40 až
50 minut. Sejmeme z tepla a brambory ve vývaru rozmaèkáme (podle potøeby
použijeme síto). Pøidáme mléko, tuk a pepø.

Bramborová polévka s kari

POLÉVKY

(Pøedpisy na úpravu ryb v Indii budou zaøazeny v è. 6/2009)
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Restovaná játra
250 g jehnìèích, telecích nebo drùbežích jater, ¼ lžièky zázvoru, ¾ lžièky èerstvì mletého èerného pepøe, 1 lžièky soli ¼ lžièky papriky, 4 stroužky èesneku,
1 lžièka citronové šśávy, 1 až 2 lžíce tuku.
Omyjeme, oèistíme a osušíme játra. Nakrájíme je na kousky velikosti mandle
a ochutíme smìsí koøení a utøeným èesnekem. Dobøe promícháme a necháme
15 až 30 minut marinovat. Rozpálíme velkou pánev (o prùmìru asi 30 cm) a rozpustíme v ní tolik tuku, aby bylo pokryto dno. Když je tuk dostateènì rozpálen,
vložíme kousky jater. Za stálého míchání je opékáme po všech stranách. Jsou
hotovy bìhem 60 až 70 sekund. Déle je nesmíme dìlat, ztvrdly by! Musí být
køupavé a køehké.

900 g libového vepøového masa, 1 ¼ lžíce medu, 60 g tuku, ½ lžièky soli,
4 šalotky, ½ lžièky kurkumy, ½ lžièky mletého èerného pepøe, ¼ lžièky zázvoru, 1 dl našlehaného jogurtu, 1 lžièka nastrouhané citronové kùry, 1 stroužek
èesneku, 4 semena kardamomu, 1 lžièka skoøice.
Všechny pochutiny je tøeba pøipravit pøedem. Maso otøeme vlhkou utìrkou
a dobøe usušíme. Pak je vykostíme, oèistíme a nakrájíme na malé kousky. Nahøejeme pánev a vlijeme do ní med. Mícháme, dokud nepøilne ke dnu, není však
dosud karamelizován. Pak pøidáme tuk, a když se rozpálí, vložíme do nìho maso.
Za míchání pøi støední teplotì je necháme zhnìdnout (asi za 10 minut). Pøidáme
šálek vody a osolíme. Pøivedeme do varu a pak pøi nižší teplotì pokraèujeme, dokud maso nezmìkne. Necháme odpaøit tekutinu a ochutíme nakrájenou šalotkou,
kurkumou, pepøem a citronovou kùrou. Za stálého míchání vaøíme pøi mírné teplotì
dokud se neoddìlí tuk. Pak pøidáváme po èástech (jak se vstøebává) jogurt. Tuk
se pøitom znovu oddìluje. Nyní pøidáme utøený èesnek, kardamom, skoøici a opìt
vaøíme asi minutu, Poprášíme zázvorem, pøikryjeme poklièkou a 15 minut podusíme v troubì.

Vepøové dušené s medem

kud se neoddìlí tuk. Pak pøidáme rajèata zbavená slupek a semen, zaprášíme
rozdrceným bobkovým listem, špetkou zázvoru a osolíme. Zalijeme polovinou
šálku vody a vaøíme tak dlouho, dokud se voda neodpaøí. Pøilijeme ještì další
ètvrtinu šálku vody, a když se vyvaøí, peèeme maso do tmavoèervena. Obèas
zamícháme, aby se maso ani koøení nepøipálily. Potom pøelijeme vodou (nejménì 5 cm nad maso), pøivedeme do varu a pod poklièkou mírnì dusíme, dokud
ledvinky nezmìknou. Poklièku mírnì nadzvedneme a èekáme, až se oddìlí
tuk. Podáváme horké.

250 g rýže, 60 g tuku, 1 cibule, ½ lžièky soli, 30 g mandlí, 60 g hrozinek, 100 g
zeleného hrášku.
Cibuli nakrájíme na tenká koleèka a osmažíme dohnìda na rozpáleném tuku.
Nemícháme! Osmaženou cibuli vyjmeme a uschováme v teple. Rýži peèlivì
omyjeme, necháme proschnout (v Indii ji namoèí v menším množství vody a po
2 až 4 hodinách tekutinu peèlivì slijí) a vsypeme ji do nádoby s rozpáleným
tukem. Dobøe ji promícháme a opeèeme pøi mírné teplotì. Za 7 až 8 minut
rýže zesklovatí. Tehdy pøilijeme vodu a znovu dobøe promícháme. Pøivedeme
do varu, osolíme a pøidáme oloupané nasekané mandle, hrozinky a hrášek.
Opìt promícháme a dobøe pøikryjeme. Rýži dovaøíme pøi mírné teplotì – podle potøeby pøidáme tekutinu. Pøed podáváním posypeme povrch osmaženou
cibulkou.
Nemáme-li zelený hrášek, hodí se dobøe i nastrouhaná mrkev. Lze pøidat
i høebíèek (spolu s hráškem) nebo muškátový oøíšek (s mrkví). Podle chuti
mùžeme zostøit sekanými nebo rozemletými paprièkami chili, ale pozor: nepøedávkovat!

Jednoduchý pilav

POKRMY Z RÝŽE

1 vìtší kachna, 500 g mletého masa, 500 g vyloupaných vlašských oøechù,
4 šalotky, ½ lžièky èerného pepøe, tuk, šśáva ze 100 g tøešní rozmaèkaných
ve šśávì z ½ citronu.
Oøechy nasekáme nadrobno a smícháme je se 2 nakrájenými šalotkami
a špetkou èerstvì mletého èerného pepøe. Stranou ponecháme jádra ze 6 oøechù. Smìs asi 2½ minuty opékáme za stálého míchání na tuku, pak pøilijeme
tolik vody, aby smìs byla pøekryta a vaøíme pùl hodiny pøi mírné teplotì. Zbylé
2 šalotky nakrájíme, smícháme je s mletým masem a smìs ochutíme èerným
pepøem.
Omytou a oèištìnou kachnu osušíme, vykostíme a nakrájíme na malé kousky, které opeèeme na tuku dohnìda. Pøidáme oøechovou smìs spolu se šesti oøechy nakrájenými na malé kousky, mleté maso a vaøíme pøi nízké teplotì
asi 50 minut. Ochutíme a zvlhèíme šśávou ze tøešní. Dobøe promícháme a vaøíme, dokud se ze šśáv nevytvoøí sirup a neoddìluje se tuk. Pøed podáváním
ještì vložíme (pøikryté) na 10 minut do mírnì vyhøáté trouby.

Kachna s vlašskými oøechy
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Kuøe na koøení

Kuøe vážící 1 kg, 70 g tuku, 5 cibulí, 2 lžièky kurkumy, ¼ lžièky zázvoru, 2 stroužky èesneku, 4 semena kardamomu, ¼ lžièky (1 cm) skoøice, 3 høebíèky, špetka
muškátového oøíšku, špetka kayenského pepøe, ¼ lžièky èerného pepøe, ½ lžièky
soli, ½ bobkového listu, 1 lžièka hoøèièného semene.

Kuøe na rožni s mandlemi

Kuøe vážící 1 kg, 100 g malých hub (žampionù), špetka kurkumy, 2 stroužky
èesneku, ¼ lžièky papriky, 60 g tuku, 2 lžíce citronové šśávy, 3 rozdrcená
semena kardamomu, ¼ lžièky soli, 1 lžíce pažitky.
Houby oèistíme, nakrájíme je na tenké plátky a pøelijeme vodou obarvenou
kurkumou. Èesnek utøeme a smícháme se 3 lžícemi vody. Papriku smícháme
s citronovou šśávou. Kuøe nakrájíme na 4 nebo na 6 dílù a jemnì opeèeme
v pánvi na 30 g tuku. Asi po 10 minutách pøidáme kardamom, pak opékáme
dalších 10 až 15 minut.
Opeèené kuøe vyjmeme, osolíme a uschováme horké. Houby osušíme a mírnì opeèeme na troše tuku. Pøidáme kuøe a opékáme je po každé stranì pùl minuty. V jiné nádobì pøivedeme do varu èesnekovou vodu a nalijeme ji na kuøe.
Pøilijeme zahøátou citronovou šśávu s paprikou. Kuøe by mìlo být na prudkém
žáru, aby se tekutina velmi rychle odpaøila. Na závìr rozpálíme zbývající tuk,
vmícháme do nìho jemnì nasekanou pažitku a kuøe jím polijeme. Zamícháme
a podáváme horké.

Kuøe peèené s houbami

Koøení rozdrtíme nebo rozemeleme, èesnek rozetøeme. Kuøe omyjeme a osušíme, stáhneme z nìho kùži a nakrájíme maso na 10 až 12 kouskù. Cibule nakrájíme na støednì silné plátky. Rozpálíme polovinu tuku, vložíme do nìho kousky
kuøete, okoøeníme kurkumou a zázvorem a opékáme je za stálého míchání na
mírném žáru, dokud se neoddìlí tuk. Maso necháme zhnìdnout, ale dáme pozor, abychom nespálili koøení.

Kuøe vážící 1 až 1½ kg, 4 cibule, 100 g tuku (zèásti másla), ¼ lžièky šafránu,
5 lžic jogurtu. 1/3 l husté smetany, 120 g mandlí, 60 g hrozinek, 1 lžièka soli,
1 lžíce koriandru, 1 lžièky èerného pepøe, 1 lžièky (5 cm) zázvoru, 5 semen
kordamomu, 8 høebíèkù.
Nakrájené cibule opeèeme na tuku do zlatohnìda, smícháme s tukem a šafránem, pøimícháme jogurt Smetanu. Oloupeme mandle a nakrájíme je, nasekáme
hrozinky, obojí vsypeme do teplé cibulové smìsi a uschováme.
Kuøe zbavíme kùže a dobøe osušíme. Povrch pobodáme ostrým nožem a vetøeme do nìho mletý koriandr, èerný pepø, zázvor, kardamom, høebíèky a sùl. Kuøe
rožníme nebo grilujeme. Jakmile osychá, potíráme je cibulovou smìsí. Když je
kuøe hotové, promícháme všechnu šśávu a zbytky vèetnì mandlí a hrozinek s trochou èerstvého teplého másla a podáváme.

Kuøe vážící 1½ kg, 1¼ lžièky zázvoru, ¾ lžièka èerstvì mletého pepøe, 100 g
tuku, 5 dl jogurtu, 3 lžièky libeèku, 1 dl smetany, 100 g oloupaných mandlí,
¾ lžièky soli, ¼ lžièky kayenského pepøe.
Pøipravíme si pochutiny. Kuøe stáhneme z kùže a otøeme vnì i uvnitø vlhkou
utìrkou. Zvenèí i zevnitø pobodáme ostrou vidlièkou a potøeme smìsí èerného
pepøe a zázvoru. V pánvi tak velké, abychom do ní kuøe pohodlnì umístili, rozpálíme 80 g tuku, vložíme do nìho kuøe a podlijeme. Po 5 minutách pøidáme
dobøe našlehaný jogurt, libeèek a pøevedeme do mírného varu. Kuøe vaøíme,
obracíme a stále podléváme. Asi po 35 minutách pøidáme smetanu, nalámané
mandle a zbývající tuk, sùl, a kayenský pepø. Pokraèujeme ve vaøení dalších 35
až 40 minut, dokud maso není køehké a šśáva hustá. (Špejle, kterou vbodneme
do masa, se dá snadno vytáhnout a šśáva se poèíná lepit.) Seškrábeme šśávu
a naneseme ji na kuøe.

Kuøe s mandlemi a smetanou

DRÙBEŽ

500 g mletého jehnìèího nebo hovìzího masa, 8 vajec, 1 lžièka èerstvì
mletého èerného pepøe, 2 lžíce mletého koriandru, 2 lžíce mletého kmínu,
¼ lžièky muškátového oøíšku, ½ lžièky soli, 2 lžíce keèupu nebo rajèatového protlaku, 1 lžièka papriky, 6 stroužkù èesneku, 2 cibule, 35 g tuku,
1 vejce.
Pøipravíme si všechny pochutiny. Maso jemnì umeleme a smícháme s èerným pepøem, koriandrem, kmínem, strouhaným muškátovým oøíškem, solí,
keèupem (nebo rajèatovým protlakem), a paprikou. Èesnek a cibuli nasekáme
a opražíme je na tuku. Potom je rozetøeme na pastu, kterou pøidáme k masu
a promícháme. Smìsí obalíme natvrdo uvaøená, oloupaná vejce. Utvoøené
koule necháme na dobøe vymaštìném podnose pùl hodiny odležet v chladu.
Potom je obalíme v rozšlehaném vejci a zprudka osmažíme – nemìly by se
pøichytit na pánev a poškodit! Když získají jantarovou barvu, vyjmeme je, necháme okapat a podáváme.

Masové koule s vejci

