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1 kg rybího masa, 6 lžic oleje, besan, 80 g másla, 5 lžic jogurtu, 2 velké cibule,
1 lžíce koriandru, 1 lžièka soli, 1 lžièka mletého pepøe, 40 g zelené èoèky nebo
hrášku, 30 g besanu, 3 lžíce máku, 1 lžièka anýzu nebo kopru, ½ lžièky skoøice,
4 semena kardamomu, 1 bílek.
Rybu omyjeme, oèistíme, potøeme olejem a znovu omyjeme. Obalíme ji v besanu a po chvíli omyjeme. Potøeme ji polovinou jogurtu a necháme 2 až 3 hodiny
marinovat. Koriandr, anýz a kardamom rozdrtíme nebo rozemeleme, cibuli nasekáme, èoèku nebo hrášek prolisujeme. Z ryby setøeme jogurt a osušíme ji. Asi
80 g masa odložíme stranou, zbytek nakrájíme na malé kostky. V pánvi rozpálíme
tuk, vložíme do nìho kousky ryby s cibuli, koriandrem, solí a pepøem, pøikryjeme
a pánví silnì zatøeseme. Zprudka opeèeme, pak ponecháme 1 minutu na mírném
žáru. Opeèenou rybu i pochutiny vyjmeme a jemnì rozdrtíme.
Zbylou syrovou rybu jemnì nasekáme nebo rozemeleme a smísíme ji s prolisovanou èoèkou, 30 g opraženého besanu, mletým mákem, anýzem, kardamomem,
skoøicí a bílkem. Vzniklé tìsto zvlhèíme trochou jogurtu. Tvoøíme z nìho malé placièky, do jejichž støedu vložíme kousek peèené rybí smìsi a uzavøeme. Tyto krokety opékáme po obou stranách dohnìda.
Krokety mohou být také peèeny na roštu nebo grilovány. V tom pøípadì vynecháme anýz a syrové rybí maso sekáme nebo meleme hrubìji.
Chceme-li udìlat z ryby èasnídar (sladkokyselý pokrm), zahøejeme cukr s vodou
a vyrobíme hustý sirup, do nìhož pøidáme tolik citronové šśávy, aby mìl kyselou
chuś. Pøidáme po 1 lžièce øeckého sena, anýzu, cibulové soli a papriky. Krokety
obalíme v sirupu a zprudka opékáme, dokud se sirup nechytí dna (nesmí karamelizovat!) Podáváme horké.
Podle publikace Variace na kuchynì Orientu. JJ.

Rybí krokety

1 kg rybího filé, olej na peèení, besan, 1 lžièka zázvoru, 2 lžièky anýzu, 5 lžic
jogurtu, 2 lžièky kmínu, 2 lžièky mletého pepøe, 8 høebíèkù, 1 lžièka soli, 4 malé
cibule, 100 g tuku (zèásti másla).
Filé nakrájíme na malé kousky, které namoèíme v oleji. Po chvíli je omyjeme
a potøeme besanem. Opìt omyjeme. Rozdrtíme nebo rozemeleme anýz, kmín
a høebíèek. Zázvor rozmícháme v 6 lžících vody, procedíme a výtažek smícháme
se šlehaným jogurtem, solí a všemi mletými koøeními. Ve smìsi obalíme kousky
ryby. Marinujeme 1 hodinu. Potom nakrájíme cibuli na silná koleèka, která nabodáváme na rožeò nebo jehly støídavì s kostièkami rybího masa. Potøeme rozpuštìným tukem a grilujeme, pokud celý povrch masa není hnìdý. Prùbìžnì poléváme
vypeèenou šśávou. Podáváme pøelité rozpuštìným máslem.

Rybí øezy na rožni
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JAK SE UPRAVUJÍ RYBY V INDII
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Platýz nebo jiná ryba vážící 750 g, 1 lžièka citronové šśávy, ½ lžièky soli, špetka
papriky, 4 dl jogurtu, špetka šafránu, lžíce libeèku, 1 lžíce sekaných listù fenyklu
(nebo 1 lžièka mletého fenyklu), 2 lžíce zelené nebo èervené papriky, 2 lžíce
mleté rýže (nebo ½ lžièky kukuøièné mouky), 5 stroužkù èesneku, 1 lžíce sekané
petrželky nebo pažitky, 1 lžièka èerstvì mletého èerného pepøe.
Z ryby stáhneme kùži, omyjeme ji a osušíme. Potøeme trochou citronové šśávy,
solí a paprikou a necháme 1 hodinu odležet. Pøipravíme si pochutiny.
Jogurt rozšleháme, nalijeme ho na tìžkou pánev a zahøejeme. Pøidáme šafrán,
namletý libeèek, fenykl a nasekanou papriku. Vmícháme mletou rýži nebo kukuøiènou mouku a vaøíme, dokud smìs není hustá, ale pøitom je vláèná. Potom ochutíme utøeným èesnekem a vaøíme dalších 5 minut. Pøidáme rybu a vaøíme ji pøi
utajeném varu, dokud není køehká. (Vyzkoušíme to špièkou ostrého nože – maso
by nemìlo klást žádný odpor). Pøed podáváním posypeme rybu sekanou pažitkou
nebo petrželkou.
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Ryba (ryby) vážící 1 a ½ kg, ½ lžièky papriky, 4 lžíce koriandru, ¼ lžièky soli,
6 semen kardamomu, 2 cibule, 2 stroužky èesneku, ¼ lžièky mletého pepøe,
1 lžíce anýzu nebo kopru, 1 zelená paprika, 2 lžíce máty, 4 lžíce petrželky,
15 cl jogurtu, šśáva z 1 citronu, 60 g tuku.
Papriku a koriandr lehce opražíme, kardamom, anýz a koriandr rozdrtíme nebo
rozemeleme. Zelenou papriku, mátu, petrželku, cibuli a èesnek velmi jemnì nasekáme a promícháme s koøením, rozšlehaným jogurtem a citronovou šśávou, až
vznikne hustá pasta. Rybu omyjeme pod tekoucí vodou, oèistíme ji, odstraníme
hlavu a ocas a rybu osušíme. Povrch pobodáme ostrým nožem, rybu potøeme vnì
i uvnitø pastou a necháme ji 1 hodinu odležet.
Marinovanou rybu grilujeme, dokud se pasta nevysuší, dbáme však, abychom ji
nespálili. Poléváme ji vypeèenou šśávou a na mírnìjším žáru peèeme, dokud maso
nezmìkne. Jestliže se povrch zaène pøipalovat, potøeme jej tukem. Dopékáme
zprudka, aby se vytvoøila køupavá kùrèièka.
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Ryba na grilu

750 g vaøené nebo peèené ryby, 80 g tuku, špetka èertova lejna, 125 g èervené
papriky, 1 zelená paprika, 4 velké cibule, naś z 1 celeru, 100 g hub, ½ lžièky
soli, asi 20 stonkù pažitky, ½ lžièky hrubì drceného pepøe.
Uvaøenou nebo upeèenou rybu nakrájíme na malé kostièky a uchováme
v teple. Èervenou papriku nakrájíme na proužky, zelenou na tenká koleèka, cibule rozpùlíme a naloupeme po vrstvách. Rozpálíme tuk a opékáme
na nìm za stálého míchání rybu okoøenìnou èertovým lejnem. Po 1 minutì
snížíme teplotu a pøidáme papriky, cibuli, nasekanou celerovou naś a houby
rozkrájené na plátky. Osolíme a opatrnì mícháme, aby se ryba nerozdrobila.
Po další minutì pøidáme pažitku nakrájenou na kousky dlouhé 25 mm a èerný pepø. Dopékáme pøikryté, dokud ryba není køehká (asi 10 minut). Potom
podáváme.

Ryba na koøení

Oèištìnou, vykuchanou rybu, zbavenou hlavy a ocasu, dáme na pekáè, posypeme solí a kayenským pepøem a po obou stranách pokapeme octem. Vložíme do
horké trouby a peèeme, dokud se všechna tekutina, kterou ryba pustí, neodpaøí.
Pak zalijeme pøipravenou šśávou. Nyní peèeme pøi mírnìjší teplotì, dokud ryba
není hotová (asi 35 minut). Potom nakrájíme citron na tenká koleèka, rybu jimi
ozdobíme a krátce dopékáme v troubì, dokud citronové plátky nezmìknou. Rybu
podáváme horkou.

Platýz v šafránové omáèce

Pøedpis na garam masála
6 lžic èerného pepøe, 5 lžic kmínu, ¾ lžíce skoøice, 1½ lžíce høebíèku, 1
lžíce muškátového kvìtu, 2½ lžíce kardamomu, 6 lžic koriandru, 2 lžíce bobkových listù.
Všechno koøení jemnì umeleme nebo roztluèeme a smísíme. Uchováváme
ve vzduchotìsné nádobì.

Garam masála - Velice ostrá, vonná a pikantní smìs koøení. Pøidává se pøi koneèné úpravì jednoduchých nebo fádních (napø. jogurtových) jídel. Na peèených, rožnìných nebo grilovaných pokrmech, k nimž se pøidává až v koneèné
fázi pøípravy, tvoøí voòavý a pikantní povlak.

Øecké seno – (Semen foenugraeci) – Pískavice, roste do výšky 65 cm. Jako
koøení se používají èerstvé i sušené listy, celá i mletá sušená semena.

Èertovo lejno – (Assa Foetida) – Asa smrdutá, 1,8-3 m vysoká rostlina. Z koøene loèidla se získává mléèná šśáva, která má po zaschnutí hnìdou barvu.
Koøení, jehož chuś a vùni nelze plnì nahradit. Mùžeme použít nìkolik kapek
worchesterové omáèky, pøi jejíž výrobì se používá.

Besan – žlutá mouka vyrobená z usušené cizrny.

Co je co
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700 g ryby, 15 cl oleje, 120 g besanu nebo sójové mouky, 7 cl jogurtu, 120 g
cibule, 4 stroužky èesneku, 2 lžièky kmínu, 3 høebíèky, 2 lžíce sekaných listù
koriandru nebo 1 lžíce sekané petrželky, 1 lžièka kurkumy, ½ lžièky soli, 70 g
tuku, 12 cl husté smetany, 120 g mandlí, 4 malé bobkové listy.
Rybu zbavíme kùže, nakrájíme na vìtší kousky a dobøe omyjeme. Potøeme ji olejem a necháme pùl hodiny odležet. Mandle spaøíme, oloupeme,
nasekáme nadrobno a opražíme. Rybu znovu omyjeme a vetøeme besan.
Ponecháme 10 minut a opìt omyjeme. Vetøeme polovinu jogurtu a ponecháme v klidu ¾ hodiny. Mezitím nakrájíme cibuli a utøeme èesnek. Rybu
omyjeme, vetøeme do ní cibuli, ponecháme pùl hodiny a omyjeme. Vetøeme
èesnek a ponecháme 10 minut. Z mletého kmínu, høebíèkù a koriandrových
listù, kurkumy a soli utvoøíme pastu. Rybu opeèeme dozlatova na tuku s bob-

Ryba se smetanou a mandlemi

1 kg rybího masa, 1 lžíce koriandru, 1 sušená paprièka chilli, šśáva z 1 citronu,
60 g oøíškù kešu, 9 høebíèkù, 2 bobkové listy, 100 g tuku, 1 lžíce øeckého sena,
100 g lískových oøíškù, 4 cibule, 30 g kokosové mouèky, 1 lžièka kurkumy, troška èertova lejna, ½ lžièky soli, ½ lžièky zázvoru, 120 g mandlí, 2 lžíce máku.
Rozdrtíme nebo rozemeleme všechna koøení. Mandle spaøíme, oloupeme a nakrájíme na proužky, mák opražíme. Rybu omyjeme v tekoucí vodì, povrch pobodáme špièkou nože nebo ostrou vidlièkou. Vetøeme do nìho sùl a opláchneme.
Potom vetøeme koriandr, ponecháme 30 minut, znovu opláchneme a necháme
oschnout. Paprièku chilli rozdrtíme (chceme-li mít pokrm ménì ostrý, zbavíme
ji semen), vmícháme ji do citronové šśávy zøedìné 4 lžícemi vody a ponecháme 1 hodinu v klidu. Z oøíškù kešu a trochy vody udìláme pastu a uschováme
ji. Cibuli nakrájíme, osmažíme a rozetøeme. Kokosovou mouèku rozmícháme
v ¼ litru vody, pøidáme kurkumu, èertovo lejno, sùl, høebíèky, bobkové listy
a cibuli. Utvoøíme pastu, kterou rovnomìrnì pokryjeme dno kastrolu. Na ni
položíme rybu, nádobu utìsníme a peèeme buï v troubì, nebo na kamnech
(na azbestové podložce). Když je ryba mìkká vyjmeme ji, šśávu odpaøíme na
jednu osminu, pøecedíme pøes tkaninu a uschováme.
Nahøejeme tuk a opékáme v nìm rybu okoøenìnou øeckým senem. Jednou ji obrátíme, aby zhnìdla na obou stranách. Pøidáme oøechovou pastu
a opeèeme dozlatova. Pøidáme zázvor a zvlhèíme výluhem z paprièky chilli.
Osolíme a vaøíme v páøe 5 minut. Zvlhèíme znovu døíve pøipravenou šśávou a ještì 5 minut povaøíme v páøe. Pøed podáváním posypeme mandlemi
a mákem.

Ryba s oøechy a koøením

Ryba vážící 1 a ¼ kg, 3 stroužky èesneku, ½ lžièky zázvoru, 1 lžíce koriandru,1 lžíce kmínu, 1 lžièka papriky, 250 g rajèat, 1 a ½ lžièky øeckého sena,
30 g tuku, 1 a ½ lžièky kurkumy, 4 lžíce smetany, ¼ litru jogurtu, 1 lžièka
soli, ¼ lžièky kayenského pepøe, 1 lžíce octa, 1 citron.
Èesnek oloupeme, polovinu tence nakrájíme, zbytek rozetøeme. Øecké seno,
koriandr a kmín rozdrtíme nebo rozemeleme, papriku opražíme. Rajèata oloupeme a prolisujeme.
Øecké seno opražíme v troše tuku na mírném plameni, pøidáme nakrájený èesnek a polovinu zázvoru. Když èesnek zezlátne, vyjmeme ho a uschováme. Rozetøený èesnek a zbytek zázvoru smísíme se zbylým tukem a 4 dl vody. Obohatíme
smetanou rozšlehanou s jogurtem, pøidáme papriku, koriandr, kmín, kurkumu
a rajèata, opeèené øecké seno, èesnek a zázvor. Pøivedeme témìø k bodu varu
a „utajenì“ vaøíme, dokud se obsah neodpaøí na ménì než polovinu.

Ryba peèená s rajèaty

1 kg filé, ¾ lžièky soli, citronová šśáva nebo ocet, ½ lžièky èerného pepøe,
1 stroužek èesneku, 1 lžíce semen granátového jablka, olej na peèení,
tìstíèko na peèení.
Tìstíèko: 250 g besanu, semena ze 3 kardamomù (tobolek), špetka šafránu,
1 lžíce koriandru, 2 høebíèky, 0,75 dl jogurtu, ¼ lžièky kayenského pepøe,
¼ lžièky èerného pepøe, 2 lžièky sekané pažitky, 1 lžièka soli.
Rozemleté pochutiny smícháme s pažitkou. Z jogurtu a mouky utvoøíme pastu,
okoøeníme, dobøe prohnìteme.
Filé omyjeme, osušíme a nakrájíme na kousky 7,5x6 cm. Povrch pobodáme ostrým nožem a potøeme smìsí citronové šśávy, soli, pepøe a rozetøeného èesneku.
Necháme 1-2 hodiny marinovat. Mezitím si pøipravíme tìstíèko. Potom vyjmeme
filé z marinády, necháme je nìkolik minut oschnout, potøeme je mletými granátovými semeny, obalíme v tìstíèku a vložíme do rozpáleného oleje. Jednou nebo
dvakrát je obrátíme. Když filé zezlátne, vyjmeme ho a necháme nìkolik minut okapat. Podáváme velmi horké.

Rybí filé v tìstíèku

dvakrát nádobou zatøeseme. Není-li ryba ještì hotová, pøidáme ½ lžíce vody.
Pøikryjeme, zatøeseme nádobou a dusíme v páøe, dokud není maso mìkké.
Pak odkryjeme, aby pára vyšla, vmícháme houby, pøidáme ½ lžièky kurkumy
a opìt pøikryjeme. Dusíme na mírném plameni nebo v mírné troubì asi 5 minut
a pak podáváme.
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1 kg ryby, 100 g hub, 30 g tuku, 1 a ½ lžièky kurkumy, besan, 2 stroužky èesneku, 1 paprièka chilli, ½ lžièky soli.
Houby nakrájíme na silnìjší plátky a uvaøíme v takovém množství mírnì osolené
vody, jaké jsou schopny vstøebat. Použijeme-li sušených hub, namoèíme je pøedem pøes noc do vody.
Rybu zbavíme kùže, nakrájíme na plátky, omyjeme a osušíme. Posypeme
besanem a po chvíli omyjeme. Osušíme ji a nakrájíme na ètvereèky o stranì 5 cm. Rozpálíme tuk, pøisypeme 1 lžièku kurkumy a 10 vteøin ji pražíme
na mírném žáru. Vložíme rybu, zamícháme a opékáme, dokud se na povrchu
nevytvoøí køupavá kùrka. Pøidáme utøený èesnek, sùl a rozdrcenou paprièku
chilli. Opatrnì zamícháme, aby se ryba nerozdrobila. Zvýšíme žár a zalijeme
asi 1 lžící vody. Poté ihned pøikryjeme poklièkou a zmenšíme plamen nebo
vložíme kastrol do støednì vyhøáté trouby a peèeme 15 minut. Jednou nebo

Ryba s houbami

¾ tresky, 2 stroužky èesneku, 1 lžièka fenyklu nebo anýzu, 80 g tuku, 3 cibule,
1 paprièka chilli, ½ zelené nebo èervené papriky, ½ lžièky kurkumy, ½ lžièky
kmínu, 1 lžíce koriandru, 1 lžièka papriky, ½ lžièky soli, špetka zázvoru, 1 lžíce
petrželky.
Rybu zbavíme kùže, omyjeme a osušíme. Obalíme v mouce, necháme pùl hodiny rozležet, pak znovu omyjeme a osušíme. Pobodáme ostrým nožem a potøeme utøeným èesnekem a mletým anýzem. Necháme pùl hodiny, pak omyjeme
a osušíme. Pøipravíme si zbývající pochutiny.
V pánvi rozpálíme tuk a rybu peèeme, dokud není po obou stranách køupavá.
Vyjmeme ji a udržujeme teplou.
Cibuli nakrájíme a opeèeme do tmavohnìda, obèas zvlhèíme nìkolika kapkami vody, aby se nespálila. Vyjmeme ji a uschováme. Na pánev pøidáme nasekanou paprièku chilli a papriku, kurkumu, mletý kmín a koriandr. Mícháme
a dusíme na velmi mírném plameni asi 2 minuty. Pøisypeme papriku, zamícháme
a dusíme asi 15 vteøin. Dáme zpìt cibuli, osolíme a zalijeme 1 a ½ šálkem vody.
Povaøíme, zmírníme var a necháme pouze bublat, dokud se obsah neodpaøí na

Jednoduché rybí kari

Filé dobøe oèistíme a omyjeme ve tøech vodách nebo ponecháme 5 minut
pod tekoucí vodou. Necháme je okapat a osušíme. Strouhaný kokos smícháme se 4 lžícemi vaøící vody, poèkáme 15 minut a slijeme. Zopakujeme ještì
dvakrát, abychom získali 12 lžic tekutiny. Do výluhu pøidáme rozetøený stroužek èesneku a uschováme. Cibuli nakrájíme a spolu se zbývajícím stroužkem
èesneku ji opražíme dozlatova na 15 g tuku. Èesnek pak rozdrtíme, pøidáme
pøipravené kokosové mléko, besan, kurkumu, nasekané paprièky chilli a sùl.
Na troše tuku opeèeme semena hoøèice, a když zaènou praskat, pøidáme je
do smìsi. Obohatíme zbývajícím tukem. Pøilijeme citronovou šśávu, zamícháme a necháme zhoustnou. Do husté šśávy vložíme filé a dusíme nepøikryté,
dokud maso není hotové (malé kousky asi 8 minut, velké øezy asi 10 až 12
minut). Pozornì podléváme.

1 kg rybího filé, 250 g besanu, 5 stroužkù èesneku, špetka šafránu, 15 cl jogurtu,
ocet nebo citronová šśáva, 8 lžic oleje, 250 g tamarindù nebo revenì, 6 šalotek,
2 lžíce koriandru, ½ lžièky èerného pepøe, 1 zelená a 1 èervená paprika, špetka
muškátového oøíšku, 4 semena kardamomu.
Filé oèistíme, omyjeme a na povrchu pobodáme ostrou vidlièkou. Potøeme besanem, necháme v klidu 10 minut, pak omyjeme. Potøeme solí, utøeným èesnekem a šafránem. Necháme 1 hodinu v klidu a znovu omyjeme.
Potøeme jogurtem a necháme 15 minut v klidu. Pak opláchneme octem,
polijeme 2 lžícemi oleje a uložíme stranou. Tamarindy nebo reveò namoèíme na 15 minut do ½ šálku vody a prolisujeme. Tekutinu (pyré) uschováme.
Šalotky a papriky jemnì nasekáme, pøidáme mletý koriandr, pepø a trochu
vody a utvoøíme pastu. Filé opláchneme, potøeme je pastou a vložíme do
rozpáleného oleje. Pánví tøeseme, abychom pøedešli pøipálení. Snížíme
žár a peèlivì obracíme. Opékáme asi 3 minuty, šśávu odškrabujeme ode
dna a pøeléváme jí rybu. Pak osolíme, ochutíme muškátem a mletým kardamomem, zalijeme šśávou z tamarindù nebo reveòovým pyré, pøikryjeme
poklièkou a vaøíme domìkka (asi 15 minut). Nesmíme však rybu rozvaøit!
Podáváme se zbývající šśávou.

Filé a tamarindy

1 kg filé, 100 g strouhaného kokosu, 2 stroužky èesneku, 2 cibule,
60 g tuku, 2 lžièky besanu, rýžové nebo kukuøièné mouky, 1 lžièka
kurkumy, 4 paprièky chilli, ½ lžièky soli, 1 lžièka hoøèièného semene, šśáva
z 1 citronu.

Filé s kokosovým oøechem

tøetinu. Pak vložíme opeèené ryby, posypeme zázvorem a uvaøíme pøi mírném
varu domìkka. Posypeme sekanou petrželkou, necháme pøi nízké teplotì 10
minut a podáváme. Pokud chceme mít jídlo více koøenìné, pøidáme v závìru
pøípravy koøení garam masála.

kovými listy. Pøidáme trochu jogurtu a vysmahneme ho. Ochutíme pastou
z koøení, obohatíme smetanou a pøipravenými mandlemi. Ve vyhøáté troubì
dováøíme 5 až 10 minut v páøe.

