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Kuøe na paprice
4 porce kuøete, 1 cibule, 2 lžíce oleje, mletá sladká paprika, sypká koøenící smìs, sùl,
2 lžíce hladké mouky, 100 ml mléka, 100 ml smetany.
Drobnì nakrájenou cibuli zpìníme na oleji, kastrol sejmeme z plotýnky, vmícháme mletou papriku, pøidáme porce kuøete a dusíme na malém plameni. Po vydušení šśávy kuøe
podlijeme trochou vody, posypeme koøenící smìsí, osolíme a dusíme domìkka, podle potøeby je podléváme malým množstvím vody.
Témìø mìkké porce vyjmeme, šśávu zahustíme moukou rozmíchanou v troše vody, rozšleháme, vložíme zpìt porce kuøete a dusíme. Mìkké porce vyjmeme, pøeložíme na teplé
místo, omáèku zalijeme smetanou a mlékem, rozmícháme a pøihøejeme k varu.
Podáváme s rýží nebo s noky.

1 kuøe, 1 lžíce oleje, sùl.
Nádivka: 50 g mandlí, nebo 50 g šunky, 2 rohlíky, 2 vejce, 100 ml mléka, 1 lžíce másla,
petrželka, sùl.
Oèištìné kuøe osolíme, na povrchu i uvnitø, dutinu bøišní a otvory utvoøené mezi kùží a masem na prsou naplníme nádivkou a sešijeme bílou nití nebo sepneme jehlami na závitky. Kuøe
vložíme prsy dolù do pekáèku, podlijeme vodou a upeèeme témìø domìkka pod vrchním
dílem pekáèku. Pøi peèení je poléváme šśávou a podléváme horkou vodou. Ke konci peèení
je obrátíme prsy nahoru a dopeèeme bez poklice.
Podáváme s brambory nebo s bramborovou kaší a se zeleninovým salátem.

Kuøe peèené s nádivkou

KUØE MNOHA CHUTÍ

1 kuøecí stehno nebo 1 balíèek kuøecí smìsi pro pøípravu polévky, olej, 1 cibule,
2 lžíce hladké mouky, 1 mírnì navršená lžíce sladké papriky, mletá pálivá paprika
nebo koøení chilli nebo feferonky, drcený kmín, mletý pepø, majoránka, 2 stroužky
èesneku, sùl, trochu sypké koøenící smìsi, asi 1,5 l vody.
Kuøecí maso nebo kuøecí smìs zalijeme studenou vodou, osolíme a uvaøíme domìkka.
Vývar ocedíme a maso obereme z kostí a nakrájíme na drobné kousky.
Cibuli drobnì nakrájíme, zpìníme na oleji, zasypeme moukou a pøipravíme svìtlou jíšku. Sejmeme ji z plotýnky, vmícháme mletou papriku, zalijeme trochou vody, rozšleháme
a vaøíme ètvrt hodiny. Pøidáme vývar z masa, nakrájené maso, rozetøený èesnek, koøení
(pøi použití feferonky dobøe usekáme), polévku dochutíme koøenící smìsí a povaøíme asi
3 minuty.
Libuše Vlachová, Praha

Ostrá kuøecí polévka

400 g peèeného nebo grilovaného kuøecího masa bez kostí, 100 g vaøeného uzeného
masa, 2 èerstvé nebo sterilované kapie, 2 lžíce keèupu, 4 lžíce oleje, mletý pepø, ocet,
špetka krupicového cukru, 2 lžíce èerstvì nastrouhaného køenu, sùl.
Kuøecí i uzené maso a kapie nakrájíme na velmi tenké nudlièky. Keèup rozšleháme s olejem, pepøem, octem, cukrem a solí, pøidáme pøipravené pøísady a køen, promícháme a necháme v chladnièce nìkolik hodin proležet.

Kuøecí salát s køenem

8 plátkù šunky, 2 vejce uvaøená natvrdo, kousek sterilované okurky a kapie, petrželka,
1 lžíce másla.
Pìna: 300 g kuøecího peèeného masa, 2 lžíce šśávy z peèeného masa, 80 g Flory nebo
Ramy, 3 lžíce smetany, 2 žloutky z vaøených vajec, mletý pepø, mletá sladká paprika,
citrónová šśáva, sùl, nìkolik kapek worchesterské omáèky.
Plátky šunky potøeme pìnou, pevnì stoèíme v rulièky a krátce vychladíme. Pøed podáváním závitky rozkrojíme na pùlky, ozdobíme úhlednì nakrájenými bílky, okurkou, kapií a petrželkou, které na závitky upevníme malými kousky trochu zmìklého másla. Závitky necháme
v chladnièce ztuhnout.
Pøíprava pìny: Kuøecí maso umeleme i se šśávou dvakrát na mlýnku na maso nebo jemnì
usekáme. Tuk necháme trochu zmìknout, pøidáme sùl, maso, jemnì nastrouhané žloutky
a další pøísady a napìníme.

Šunkové závitky s kuøecí pìnou

Zeleninu uvaøíme domìkka v troše slané vody, scedíme a nakrájíme na drobné kousky
(hrášek necháme dobøe odkapat). Do prochladlé omáèky vmícháme žloutky, kuøecí i uzené
maso nakrájené na kostièky, zeleninu, jemnì usekanou petrželku, citrónovou šśávu, sùl,
koøení, trochu strouhaného sýru a smìs rozdìlíme do ètyø zapékacích misek vymazaných
máslem a vysypaných strouhankou. Povrch posypeme strouhaným sýrem, poklademe vloèkami másla a prudce zapeèeme v hodnì vyhøáté troubì nebo v grilu.
Podáváme s dílky citrónu a peèivem.
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400 g peèeného nebo grilovaného kuøecího masa bez kostí, 100 g vaøeného uzeného
masa, 2 lžíce másla, 40 g hladké mouky, 300 ml mléka, 200 g zeleniny (hrášek, kvìták,
brokolice, mrkev), 2 žloutky, 80 g tvrdého sýru, sùl, mletý pepø, muškátový kvìt, citrónová
šśáva, petrželka, 4 dílky citrónu, strouhanka.
Z poloviny dávky másla a z mouky pøipravíme svìtlou jíšku, zøedíme ji mlékem, a trochou
šśávy z peèeného kuøete, vše rozšleháme, osolíme, okoøeníme, a za stálého míchání uvaøíme hustou omáèku.

Zapeèená kuøecí smìs

8–12 kuøecích køidélek, sùl, olej.
I. Marináda: 250 ml ananasového džusu, 2 lžíce oleje, 1 stroužek èesneku, sùl, mletý
pepø, 2 lžíce medu, 1 lžíce sójové omáèky.
II. Marináda: 2 lžíce oleje, 4 lžíce sójové omáèky, 100 ml bílého nebo èerveného vína,
lžièka mletého zázvoru, 1 stroužek èesneku, sùl, mletý pepø a lžièka cukru.
Kuøecí køidélka nakrojíme v kloubech, vložíme do misky, promícháme s I. nebo II. marinádou a necháme v chladnièce nìkolik hodin nebo pøes noc proležet. Pøed podáváním
køidélka odcedíme, vložíme do pekáèe na rozehøátý olej, upeèeme domìkka a pøi peèení
pokapeme zbylou marinádou.
Køupavá køidélka hned podáváme s peèivem a zeleninovým salátem.
Pøíprava marinád: èesnek prolisujeme nebo rozetøeme a promícháme s ostatními pøísadami.

Marinovaná kuøecí køidélka

500 g kuøecího masa bez kosti, 1 cibule, 1 stroužek èesneku, 2 lžíce oleje, 1 bobkový
list, 1 rovná lžíce mleté sladké papriky, pùl lžièky chilli, trochu sypké koøenící smìsi,
300 g rýže, sùl, mletý pepø, petrželka, strouhaný sýr.
Kuøecí maso odblaníme a nakrájíme na malé kostièky. Cibuli a èesnek drobnì nakrájíme,
zpìníme na oleji, sejmeme z plotýnky, vmícháme papriku a koøení chilli, pøidáme maso
a za stálého míchání krátce podusíme na malém plameni. Podlijeme trochou vody, pøidáme
koøení a dusíme pod poklicí.
Rýži pøebereme, propláchneme tøikrát studenou vodou a tøikrát vaøící vodou, vsypeme
do vaøící osolené vody a uvaøíme domìkka. Pak ji odcedíme, necháme krátce odkapat, pøidáme k mìkkému masu a vše dobøe promícháme masovou vidlicí. Pøi podávání posypeme
rizoto strouhaným sýrem a usekanou petrželkou.
Podáváme se zeleninovým salátem.

Ostré kuøecí rizoto

Kuøecí maso nakrájíme na tenké nudlièky, osolíme, poprášíme moukou a dobøe promícháme. Cibuli nakrájíme na koleèka silná asi pùl centimetru a osmažíme je na oleji. Cibuli
vyjmeme a na oleji na vìtší pánvi osmažíme maso za stálého míchání. Mìkké maso necháme okapat, promícháme s cibulí a omáèkou a hned podáváme.
Vhodná pøíloha je rýže a zeleninový salát.
Pøíprava omáèky: Èesnek rozdrtíme, zpìníme na oleji, zalijeme vývarem, krátce podusíme,
vmícháme sójovou omáèku a pøisolíme.

4 porce kuøete, sùl, mletá sladká paprika, špetka ostré papriky, 2 lžíce oleje, 1 cibule,
3 lžíce keèupu, sypká koøenící smìs.
Porce kuøete osolíme, poprášíme mletou paprikou a necháme chvilku odležet. Drobnì
nakrájenou cibuli zpìníme na oleji, zasypeme mletou paprikou, po zpìnìní vmícháme keèup, nìkolik lžic vody a vše uvedeme do varu. Vložíme porce kuøete, posypeme koøenící
smìsí a dusíme do zmìknutí za obèasného obracení a podlévání trochou vody. Podáváme
s tìstovinami nebo s rýží.

Kuøecí perkelt

1 kuøe, 20 g slaniny, 100 g koøenové zeleniny (mrkve, celer, petržel), 1 malá cibule, 3
zrnka pepøe, 2 zrnka nového koøení, kousek bobkového listu, špetka tymiánu, 2 lžíce
oleje, 2 lžíce hladké mouky, citrónová šśáva, 1 lžièka hoøèice, 200 ml kysané smetany,
sùl, krupicový cukr.
Kuøe rozdìlíme na porce, protkneme klínky slaniny, osolíme. Zeleninu nakrájíme na plátky,
posypeme lžièkou cukru a osmažíme na oleji, pøidáme cibuli nakrájenou na koleèka a vše opìt
osmahneme. Pøidáme porce kuøete, koøení, citrónovou šśávu, trochu vody a dusíme pod poklièkou v troubì. Pøi dušení kuøe obracíme a poléváme horkou vodou. Mìkké porce vyjmeme, šśávu
zalijeme smetanou rozkvedlanou s moukou a za stálého míchání povaøíme. Omáèku pøecedíme,
zeleninu do ní prolisujeme (nebo koøení vyjmeme a omáèku rozmixujeme), ochutíme solí, hoøèicí,
citrónovou šśávou a cukrem, vše uvedeme do varu, pøidáme porce kuøete a prohøejeme.
Podáváme s rýží a brusinkovým nebo rybízovým kompotem.

Kuøe peèené na smetanì

4 porce kuøete, 10 g slaniny, 2 stroužky èesneku, sùl, mletý pepø, drcené nové koøení,
špetka majoránky nebo tymiánu, pùl lžièky mletého kmínu, 1 cibule, 4 ètverce alobalu.
Porce kuøete protkneme slaninou a osolíme. Èesnek rozetøeme a promícháme s koøením, s jemnì nastrouhanou cibulí a touto smìsí potøeme porce kuøete. Pøeložíme je na
ètverce alobalu potøené olejem a zabalíme. Balíèky necháme pøes noc proležet v chladnièce. Asi ¾ hodiny pøed podáváním je pøeložíme na plech a upeèeme v troubì domìkka.
Balíèky nahoøe nastøihneme a ještì krátce peèeme, aby se èást šśávy odpaøila. Podáváme
s rýží nebo s noky se zeleninovým salátem.

Koøenìné kuøe peèené v alobalu

4 porce kuøete, sùl, kousek mrkve, celeru a petržele, 1 menší cibule, 1 lžièka cukru, 2
lžíce oleje, 3 zrnka pepøe, 1 zrnko nového koøení, 1 lžièka octu, 1 koleèko citrónu, 1
lžièka másla, 1 až 2 lžíce hladké mouky, 100 ml èerveného vína, 2 lžíce keèupu, 2 lžièky
rybízové marmelády.
Porce kuøete osolíme a necháme chvilku odležet. Zeleninu a cibuli nakrájíme na tenké plátky,
posypeme cukrem a usmažíme dozlatova na oleji. Pøidáme porce kuøete, vše podlijeme trochou
vody, pøidáme koøení, ocet, oloupané koleèko citrónu a dusíme pod poklicí. Maso obèas obrátíme a podle potøeby podlijeme trochou vody. K témìø mìkkému masu pøidáme máslo rozetøené
s moukou, víno a vše rozmícháme.
Mìkké maso pøeložíme na teplé místo, zeleninu se šśávou prolisujeme, doplníme keèupem,
marmeládou a krátce podusíme.

Kuøe dušené na vínì
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500 g kuøecího masa bez kosti, hladká mouka, 1 až 2 cibule, olej, sùl.
Omáèka: 2 stroužky èesneku, 2 lžíce oleje, 4 lžíce vývaru (z kostky), 1–2 lžíce sójové
omáèky, sùl.

Kuøecí nudlièky s èesnekovou omáèkou

500 g kuøecího masa bez kosti, sùl, hladká mouka, olej.
Smìs: 2 lžíce oleje, 1 cibule, 300 g žampiónù, 4 lžíce vývaru, 1 lžièka škrobové mouèky,
sùl, špetka cukru, 2 lžièky sójové omáèky.
Nejprve pøipravíme smìs. Cibuli nakrájíme na vìtší kostièky, žampióny na ètvrtky. Na
oleji na pánvi zpìníme cibuli, pøidáme žampióny a dusíme je 2 minuty. Zalijeme je vínem,
pøidáme škrobovou mouèku rozmíchanou se dvìma lžícemi vody, solí, cukrem, sójovou
omáèkou a dusíme minutu.
Kuøecí maso nakrájíme na tenké nudlièky, osolíme, poprášíme moukou a dobøe je promneme. Vložíme na pánev s rozehøátým olejem a za stálého míchání je opeèeme domìkka.
Maso vyjmeme, necháme na cedníku okapat, pøidáme do žampiónové smìsi, prohøejeme
a podáváme.
Vhodná pøíloha jsou tìstoviny a zeleninový salát.

Kuøecí nudlièky se žampiónovou smìsí

500 g kuøecího masa bez kosti, 100 ml bílého vína, lžíce oleje, 1 lžièka sójové omáèky, 1 lžièka citrónové šśávy, 2 stroužky èesneku, špetka tymiánu, pùl lžièky rozmarýnu, 1 lžíce másla, 1 malá cibule, 1 lžièka hladké mouky, sùl.
Kuøecí maso odblaníme, nakrájíme na nudlièky, vložíme do misky, zalijeme vínem a olejem, pokapeme sójovou omáèkou a citrónovou šśávou, pøidáme rozetøený èesnek, koøení
a necháme v chladnièce nìkolik hodin marinovat.
Cibuli drobnì nakrájíme, zpìníme na másle, pøidáme maso, které jsme nechali odkapat
a za stálého míchání krátce podusíme. Potom maso osolíme, podléváme marinádou a dusíme pod poklicí až zmìkne. Ke konci dušení vmícháme mouku rozšlehanou se 2 lžícemi
vody a krátce podusíme.
Podáváme s opeèenými brambory a se zeleninovým salátem.

Kuøecí nudlièky ve vinné marinádì

4 kuøecí øízky, sùl, mletá sladká paprika, 4 koleèka salámu, 4 plátky sýru, 1 vejce, hladká
mouka, olej, sypká koøenící smìs.
Kuøecí øízky rozklepeme do šíøky, osolíme, posypeme paprikou, poklademe tenkými koleèky salámu, plátky sýru, ètvrtkami natvrdo vaøeného vejce a stoèíme v závitky. Upevníme
je jehlami na závitky, obalíme v mouce, vložíme na rozehøátý olej a lehce opeèeme. Podlijeme je horkou vodou, pøidáme koøenící smìs a dusíme do zmìknutí.
Podáváme s noky.

Kuøecí závitky se sýrem a salámem

síme pod poklicí. Témìø mìkké maso podlijeme smetanou, v níž jsme rozkvedlali mouku
a koøenící smìs, a dodusíme.
Podáváme s noky nebo s tìstovinami.
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1 kuøe, 1 lžíce oleje, 20 g másla, sùl.
Nádivka: 10 g slaniny, 1 lžíce oleje, 2 vejce, kousek cibule, 200 g žampionù, citrónová
šśáva, pepø, sùl, 50 g šunky nebo salámu.
Kuøe naøízneme tenkým ostrým nožem podélnì na høbetu, opatrnì odøízneme maso
s kùží od kostry tak, aby vznikl souvislý plát. Stehna naøízneme u kosti a vykostíme, køídla
odsekneme.
Plát masa položíme na prkénko, osolíme, poklademe nádivkou, stoèíme do rolády a pevnì omotáme bílou nití. Osolenou roládu upeèeme na oleji a másle za èastého pøelévání
šśávou a podlévání vodou. Obèas ji obrátíme.
Podáváme s bramborovou kaší a s jemným zeleninovým salátem.

Kuøecí roláda

1 kuøe, 10 g slaniny, 10 g másla, 1 cibule, 2 lžíce oleje, 1 lžíce hladké mouky, celý pepø,
nové koøení, sùl.
Kuøe protkneme klínky slaniny, uvnitø osolíme, a do kuøete vložíme máslo. Nohy
kuøete pøitáhneme k tìlu silnou nití, køidélka pøitáhneme dozadu a kuøe osolíme i na
povrchu. Na oleji zpìníme drobnì nakrájenou cibuli, pøidáme kuøe (prsy dolù), koøení, trochu vody a peèeme. Pøi peèení kuøe pøeléváme šśávou, podléváme teplou
vodou. Polomìkké kuøe obrátíme prsy nahoru. Mìkké kuøe vyjmeme, šśávu vydusíme
do tuku, zaprášíme moukou, osmažíme, zalijeme ji trochou vodu, rozšleháme a povaøíme.
Podáváme s vaøenými brambory nebo s rýži s brusinkovým nebo rybízovým kompotem.

Kuøe na zpùsob bažanta

4 porce kuøete, 20 g másla, 20 g slaniny, 1 velká cibule, 1 stroužek èesneku, mletý pepø,
mletá sladká paprika, 500 g zmrazeného hrášku, malý kousek mrkve, sùl.
Porce kuøete protkneme èástí slaniny nakrájené na klínky, osolíme a opepøíme. Zbytek
slaniny nakrájíme na kostièky, rozškvaøíme na oleji, pøidáme drobnì nakrájenou cibuli, èesnek a zpìníme. Sejmeme z plotýnky, vmícháme mletou papriku, po zpìnìní pøidáme porce
kuøete a dusíme chvíli pod poklièkou. Pak je podlijeme vodou a dusíme témìø domìkka.
Ke konci dušení pøidáme mrkev nakrájenou na kostièky, hrášek a dusíme dále až maso
i hrášek zmìknou a témìø všechna tekutina se odpaøí.
Podáváme s brambory.

Kuøe na hrášku

4 porce kuøete, hladká mouka, olej, 150 g žampionù, petrželka, citrónová šśáva, sùl.
Porce kuøete osolíme, obalíme v mouce, vložíme na rozehøátý olej a lehce opeèeme.
Podlijeme je trochou vody, pøidáme usekanou petrželku a dusíme pod poklicí.
Když maso témìø zmìkne, pøidáme žampiony nakrájené na tenké plátky, citrónovou šśávu a dusíme dále.
Podáváme s rýži a s kompotem.

Kuøe na žampionech
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Kuøecí závitky s párkem
4 kuøecí øízky, sùl, mletý pepø, 1 párek, 20 g slaniny, kousek sterilované okurky, 1 cibule,
olej, 100 ml smeteny, 1 lžíce hladké mouky, sypká koøenící smìs.
Kuøecí øízky rozklepeme do šíøky, osolíme, opepøíme, poklademe tenkými plátky slaniny,
tenkými koleèky cibule, ètvrtkami párkù a hranolky okurky, stoèíme je v závitky a upevníme
jehlami na závitky. Zbylou cibuli drobnì nakrájíme, zpìníme na oleji, cibuli shrneme stranou, na oleji lehce opeèeme po všech stranách závitky. Podlijeme je trochou vody a du-

4 kuøecí øízky, sùl, mletý pepø, olej, 4 plátky šunky, 4 plátky tvrdého sýru, 200 g bílých
èástí pórku, petrželka, 1 lžíce hoøèice, hladká mouka, strouhanka, 200 ml kysané
smetany, trochu sypké koøenící smìsi.
Kuøecí øízky nakrojíme na tøech místech, naklepeme, posolíme, opepøíme, obalíme
v mouce a opeèeme po obou stranách na oleji. Podlijeme je vodou, posypeme koøenící
smìsí a dusíme pod poklicí domìkka. Voda má být témìø odpaøená.
Mezitím pórek nakrájíme na kousky a podusíme domìkka v osolené vodì. Mìkké øízky poklademe plátky šunky a dobøe okapaným pórkem, pøelijeme smetanou rozšlehanou
s hoøèicí a lžièkou mouky a peèeme v troubì. Po chvilce je poklademe plátky sýru a peèeme až se sýr roztaví.
Podáváme s brambory nebo s bramborovou kaší.

Kuøecí øízky zapeèené se šunkou a pórkem

4 kuøecí øízky, sùl, mletý pepø, hladká mouka, 4 menší pùlky kompotovaných broskví,
4 plátky šunky, 2 vejce, 100 g strouhaného sýru, 4 lžíce smetany.
Kuøecí øízky nakrojíme po obvodu na tøech místech, naklepeme, osolíme, opepøíme,
obalíme v mouce a opeèeme po obou stranách na oleji. Pøeložíme je do ètyø zapékacích
misek (mušlí) nebo do jedné velké zapékací misky, poklademe okapanými pùlkami broskví
a plátky šunky, vše pokryjeme smìsí rozšlehaných vajec, 2 lžic smetany a strouhaného
sýru a zapeèeme pod grilem nebo v hodnì vyhøáté troubì, až se sýr ve smìsi roztaví a povrch zrùžoví. Potøeme zbylou smetanou a podáváme.
Vhodná pøíloha jsou brambory nebo bramborová kaše a zeleninový salát.

Kuøecí øízky zapeèené s broskví a šunkou

4 kuøecí øízky, sùl, hladká mouka, olej.
Pøeliv: 100 g žampiónù, 20 g másla, 1 lžíce oleje, 1 lžíce hladké mouky, asi 150 ml
vývaru, 200 ml kysané smetany, sùl, kopr, citrónová šśáva.
Kuøecí øízky po obvodu nakrojíme na tøech místech, naklepeme, osolíme, obalíme v mouce, a opeèeme po obou stranách po oleji. Pøeložíme na talíøe a pokryjeme horkou smìsí.
Vhodná pøíloha je rýže nebo brambory.
Pøíprava pøelivu: Žampióny nakrájíme na plátky, vložíme na pánev s rozehøátým máslem
a olejem, pokapeme citrónovou šśávou, zasypeme moukou, po zpìnìní zalijeme vývarem,
rozšleháme a uvedeme do varu. Pøilijeme smetanu, sùl, dobøe rozmícháme a krátce podusíme. Dochutíme sekaným koprem a citrónovou šśávou.

Kuøecí øízky se žampiónovým pøelivem

4 kuøecí øízky, sùl, hladká mouka, olej.
Smìs: 200 g kuøecích jater, mléko, 20 g slaniny, 1 lžíce másla, 1 cibule, 5 lžic vývaru
(z kostky), 2 lžíce keèupu, sùl, mletý pepø.
Kuøecí øízky po obvodu naøízneme mìlkými záøezy asi na tøech místech, naklepeme,
osolíme, obalíme v mouce a opeèeme po obou stranách na oleji.
Podáváme pøelité smìsí s tìstovinou a se zeleninovým salátem.
Pøíprava smìsi: Kuøecí játra odblaníme, namoèíme na 10 minut do mléka, pak je opláchneme a nakrájíme na plátky. Slaninu nakrájíme na kostièky, rozškvaøíme na másle, pøidáme
cibuli nakrájenou na tenká pùlkoleèka a zpìníme ji. Pøidáme kuøecí játra, osmahneme,
zaprášíme lžièkou mouky, opìt osmahneme, zalijeme vývarem a keèupem, promícháme
a dusíme nìkolik minut. Smìs osolíme a opepøíme.

Kuøecí øízky s játrovou smìsí

4 kuøecí øízky, sùl, mletý pepø, olej.
Tìstíèko: 2 vejce, 1 lžíce oleje, sùl, 100 ml mléka, nebo bílého vína, asi 130 g hladké
mouky.
Kuøecí øízky po obvodu naøízneme mìlkými záøezy asi na tøech místech, naklepeme,
osolíme, opepøíme, postupnì ponoøíme do hustšího tìstíèka pøipraveného smícháním uvedených surovin a osmažíme na oleji po obou stranách.
Vhodná pøíloha je bramborový salát.

Kuøecí øízky smažené v tìstíèku

4 kuøecí øízky, sùl, mletý pepø, hladká mouka, 2 vejce, olej.
Smìs: 3 lžíce oleje, 2 cibule, 3 lžíce sterilované kapie, pùl jablka, 3 lžíce rajèatového
keèupu, 1 sterilovaná okurka, 1 lžièka hoøèice, mletá sladká i pálivá paprika, 1 lžièka
koøenící smìsi, chilli.
Kuøecí øízky po obvodu naøízneme mìlkými záøezy asi na tøech místech, naklepeme,
osolíme, opepøíme, obalíme v mouce, namoèíme do rozšlehaných vajec, pøebyteèná vejce
necháme odkápnout a øízky opeèeme po obou stranách na oleji. Øízky podáváme s pøedem pøipravenou smìsí a s rýží.
Pøíprava smìsi: Na oleji zpìníme cibuli nakrájenou na tenká pùlkoleèka, pøidáme drobnì
nakrájenou kapii, na nudlièky nakrájené jablko a krátce podusíme. Smìs zalijeme keèupem,
pøidáme okurku nakrájenou na nudlièky, ostatní pøísady, 2 lžíce vody, osolíme a dobøe prohøejeme.

Kuøecí øízky s pikantní smìsí

Pøíprava nádivky: Slaninu nakrájíme na kostièky, rozškvaøíme na oleji, pøidáme drobnì nakrájenou cibuli a necháme ji zpìnit. Vmícháme drobnì nakrájené žampiony,
osolíme, opepøíme, pokapeme citrónovou šśávou a krátce osmahneme. Vše zalijeme rozšlehanými vejci, doplníme drobnì nakrájenou uzeninou a umícháme øídkou
nádivku.

