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POLÉVKY

La soupe à l´oignon – cibulová
Suroviny (4 porce):
4 cibule, 30 g másla, 940 ml hovězího vývaru, 4 plátky bílého pečiva, 60 g sýru Gruyère, sůl, 
mletý pepř, 2 lžíce slunečnicového nebo olivového oleje. 
Postup přípravy:
Cibule oloupeme a rozkrojíme na čtvrtky, příp. asi na půlcentimetrové kousky. V ne příliš 
širokém hlubokém hrnci se silným dnem (aby cibule byla v silné vrstvě) rozpálíme olej s 
máslem.
Několik minut smažíme za stálého míchání, poté snížíme teplotu a vaříme na mírném 
plamenu 45–60 minut. Nejprve cibule zamícháme jen občas, po změně jejich barvy častěji – 
jsou zlatavé a pak rychle hnědnou, kvůli nepřipálení se musí hlídat. 
Až cibule získají výrazně mahagonově hnědou barvu, přilijeme vývar, osolíme a opepříme. 
Vaříme na mírném plamenu asi 30 minut.
Plátky toastového chleba rozkrojíme na 4 díly, posypeme sýrem a dáme zapéct do trouby. Do 
talíře s polévkou ho přidáváme zapečený. 
Místo jedné třetiny vody se doporučuje přidat na začátku suché bílé nebo červené víno. 

La soupe de tomate – rajčatová 
Suroviny:
olivový olej, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 400 g krájených loupaných rajčat (i z plechovky), 
500 ml zeleninového vývaru, 1 bobkový list, sůl, pepř, hrst lístků bazalky, zakysaná smetana, 
sýrové toasty k podávání. 
Postup přípravy:
V hrnci na troše olivového oleje zpěníme najemno nasekanou cibuli a česnekové stroužky. 
Přidáme krájená loupaná rajčata, zeleninový vývar, bobkový list, osolíme, opepříme a vaříme 
15 minut. 
Vyjmeme bobkový list a polévku rozmixujeme, vmícháme hrst sekaných lístků bazalky. 
Podáváme ozdobené lžící zakysané smetany a se sýrovými toasty. 

Soupe de courge – dýňová 
Suroviny:
1 máslová dýně (tvarem připomíná hrušku), 1 pórek, 1/2 cibule, olivový olej, zeleninový vývar
nebo voda, smetana na zjemnění, trocha soli na dochucení, petrželka, pšeničné klíčky k 
podávání.
Postup přípravy:
Dýni omyjeme, překrojíme a zbavíme semínek. Pak ji nakrájíme včetně slupky na kostky.
Na oleji orestujeme kousek cibule (může se klidně vynechat) a pórek. Přidáme dýni a zalijeme
ji zeleninovým vývarem tak, aby byla ponořená. Vaříme asi 20 minut (do změknutí dýně).
Rozmixujeme dohladka tyčovým mixérem a zjemníme smetanou – při použití sladké smetany
se dosáhne sladší chuti, zakysaná smetana je stravitelnější. Doladíme do požadované hustoty a
ochutíme.
Na talíři můžeme ozdobit zeleným kořením – petrželkou nebo koriandrem, a sušenými 
pšeničnými klíčky. Nejmenším dětem se polévka ochucovat nemusí, dospělí ocení trochu 
zázvoru, kari nebo chilli.
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ZELENINA, MASO

Ratatouille
Suroviny   (4 porce):    
1 větší lilek, 2 středně velké žluté nebo zelené cukety, 2 zralá rajčata, 2 velké červené papriky,
1 plechovka loupaných rajčat, 4 stroužky česneku, olivový olej, svazeček čerstvého 
rozmarýnu, snítka čerstvého tymiánu, 2 nové cibule, čerstvě mletý pepř, sůl.
Postup přípravy:
Lilek, cibule a rajčata nakrájíme na kostičky, papriky na proužky, tři stroužky česneku na 
jemné plátky. Cukety rozkrojíme podél a nakrájíme na půlcentimetrové kousky.
Ve středním hrnci (nejlépe litinovém) rozpálíme olivový olej, na něm dozlatova opečeme 
nejprve lilek, pak i papriky, rajčata, cibuli a nakonec česnek a cuketu – ta potřebuje povařit 
jen minimálně.
Zalijeme rajčaty z plechovky (včetně šťávy), osolíme, opepříme, promícháme a polo odkryté 
30 minut dusíme. Na konci by měla být přebytečná šťáva z rajčat odpařená, takže zeleninu v 
závěru ještě trochu opečeme – získá tím výbornou nasládlou chuť.
Přidáme dvě lžíce studeného olivového oleje, zbylý rozdrcený stroužek česneku, lístky 
tymiánu a nasekaný rozmarýn. Okamžitě stáhneme z plamenu a podáváme horké s křupavou 
bagetou nebo jiným bílým pečivem.

Tartiflette
Suroviny:
6 středně velkých salátových brambor, 2 cibule, 2 stroužky česneku, 2 hrsti italské slaniny 
pancetta nebo libovější oravské slaniny, 1 sýr reblochon (rozkrojený naplocho na poloviny – 
použije se jen jedna s kůrkou a dále pořádná vrstva krémovitého prostředku), trocha 
olivového oleje nebo másla, sůl, pár otoček pepřového mlýnku, 1 láhev bílého vína.  
Postup přípravy:
Brambory nakrájené na tenké plátky uvaříme v osolené vodě na „al dente“ (ne zcela doměkka,
ale už nejsou tvrdé), slijeme a odložíme stranou.
Mezitím na pánvi osmažíme na trošce oleje nebo másla doměkka (tukem šetříme – něco se 
vysmaží ze slaniny a sýr je také tučný) cibulku nakrájenou na půlměsíčky s rozdrceným 
česnekem. Přidáme slaninu a smažíme společně, dokud slanina nezměkne a cibulka nezačne 
karamelizovat. Můžeme zalít trochou vína, necháme ho vysmahnout skoro dosucha.
Do zapékací misky (můžeme ji lehce vytřít máslem – bude se lépe mýt) položíme vrstvu 
bramborových plátků, posypeme trochou slaniny s cibulí z pánve, lehce posolíme (slanina i 
sýr jsou už slané) a opepříme.
Přidáme další vrstvu brambor, na ně zase slaninu a cibuli, okořeníme, dokud všechno 
nespotřebujeme nebo se miska nepřeplní. Poslední by měla být vrstva brambor. Na ni 
položíme kůrkou nahoru půlku reblochonu. Pokud je miska větší, buď ho rozdělíme na 
kousky, nebo použijeme část druhé poloviny.
Zapékáme v předehřáté troubě asi na 220 °C, dokud se sýr nerozpustí, celá miska bublá a 
kůrka na povrchu zlátne.
Necháme chvilku vychladnout, aby horký sýr nespálil jazyk. Se zbytkem vína naložíme podle 
uvážení.
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Gratin Dauphinois – gratinované brambory
Suroviny (  6 porcí):  
600 g brambor (varný typ A nebo AB – nejlépe odrůda Désirée nebo jiné lojovité), 20 g 
rozpuštěného másla, 125 ml smetany ke šlehání nebo 12% smetany, 125 ml mléka, ¼ lžičky 
strouhaného muškátového oříšku, 1 středně velká cibule, 2 prolisované stroužky česneku,  
mořská sůl, drcený čerstvě mletý pepř.
Postup přípravy:
Zahřejeme troubu na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Brambory oloupeme a nakrájíme na 
tenké plátky. Litrovou zapékací nádobu vymažeme máslem. Smetanu, mléko a muškátový 
oříšek vložíme do rendlíku, na středním plamenu přivedeme k varu a pak ihned stáhneme.
Plátky brambor, cibuli, česnek, sůl a pepř navrstvíme do vymazané zapékací nádoby – nahoře 
by měly být brambory. Rovnoměrně zalijeme horkou smetanovou směsí. Dáme do předehřáté 
trouby a pečeme 45 minut, aby brambory změkly. 

Salade tiède à la courge grillée, betteraves et œufs – ledový salát s grilovanou dýní, 
řepou a vejcem
Suroviny (4 porce):     
1 malá dýně, 2 velké vařené naložené červené řepy, 1 vejce, 500 ml rukoly,  125 ml (1/2  
hrnku) rozdrcených vlašských ořechů, 60 ml (1/4 hrnku) konopných semínek, 125 ml (1/2  
hrnku) hoblinek parmazánu. 
Zálivka na salát: 80 ml olivového oleje, 45 ml (3 polévkové lžíce) najemno nakrájené 
cibulky, 30 ml balzamikového octa, 30 ml (2 polévkové lžíce) hrubozrnné hořčice, 15 ml (1 
polévková lžíce) drcené máty, 15 ml (1 polévková lžíce) medu, sůl a pepř.
Postup přípravy:
Troubu předehřejeme na 205 °C. Řepu a dýni nakrájíme na kostičky.
V menší misce zamícháme všechny ingredience na zálivku. Polovinu přelijeme do salátové 
mísy.
Na plech nebo do zapékací mísy na pečicí papír rozprostřeme na jednu stranu dýni, na druhou 
řepu. Rovnoměrně nalijeme jednu polovinu zálivky a pečeme 20 minut tak, aby dýně i řepa 
změkly a byly dozlatova.  
10 minut vaříme vejce, necháme vychladnout ve studené vodě, oloupeme a nakrájíme na 
plátky.    
V salátové míse promícháme rukolu, řepu, dýni, ořechy, konopná semínka a zálivku.
Naservírujeme na talíře, poté na každou porci naklademe plátky vejce a zasypeme 
parmazánovými hoblinkami. 

Moules Frites – slávky s hranolky
Suroviny (4 porce): 
2 střední cibule, sůl, olivový olej, mletý pepř, 200 ml bílého polosuchého vína, 2 řapíkaté 
celery, 4 hrsti velkých slávek.
Postup přípravy:
Slávky přebereme, otevřené vyhodíme a vložíme na 30 minut do slané vody, aby vyplavily 
písek.
Do hrnce dáme olivový olej a orestujeme cibulku a na kostičky nakrájený řapíkatý celer. 
Podlijeme asi 100 ml vody a vaříme 3 minuty. Poté přidáme slávky a dusíme na mírném 
plamenu asi 4–5 minut, dokud se neotevřou a maso nezežloutne. 
Nemícháme, kontrolujeme, aby se nepřevařily, byly by pak „gumové“.
Poté přidáme sůl, pepř a 50–100 ml vína a lehce promícháme. Podáváme v hlubokém talíři s 
vývarem i zeleninou. Ideální přílohou jsou hranolky.
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Tomate farcis á la méditerranéenne – plněná rajčata ve středomořském stylu
Suroviny (4 porce):     
12 velkých rajčat, 500 g mletého masa, 150 g dlouhozrnné rýže, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 
1 polévková lžíce protlaku, sůl, pepř, špetka mleté majoránky, 100 g sýru feta, hrst nasekané 
petržele, olivový olej.
Postup přípravy (celkový čas   45 minut):  
V osolené vodě uvaříme rýži – ne úplně doměkka, bude se ještě v troubě zapékat.
Cibuli a česnek pokrájíme nadrobno. Cibuli osmahneme v pánvi na oleji, až zezlátne, přidáme
česnek. Až se rozvoní, vmícháme mleté maso a opékáme ho. Vařečkou ho rozdělujeme, aby se
rozdrobilo na menší kousky. Během míchání maso osolíme, opepříme a přidáme špetku 
majoránky. Nakonec vmícháme lžíci protlaku a ještě 2 minuty opékáme.
K masu přidáme uvařenou rýži a důkladně promícháme. Rajčata seřízneme navrchu, 
vydlabeme lžící dužninu a plníme je masovou směsí. Pak je přendáme do zapékací misky 
vymazané olejem. Pokapeme je olivovým olejem, zasypeme sýrem a posekanými bylinkami. 
Dáme zapéct na 200 °C, dokud zeshora nezezlátnou.

Bœuf bourguignon - hovězí na víně se zeleninou
Suroviny (4 porce): 
750 g hovězího masa, 1 malá konzerva rajského protlaku, 1 lžička divokého koření, 1 petržel, 
1/2 celeru, 1–2 lžíce mouky, 2 mrkve, 5 dl červeného vína, 1–2 vejce, 10 hrstí hrubé mouky, 6 
vařených brambor, špetka soli, voda na podlití.
Postup přípravy (  celkový čas podle kvality masa)  :  
Maso (může být i z divočáka) nakrájíme na plátky o šířce asi 1 cm  zlehka rozklepeme.
Zeleninu očistíme a nastrouháme. Na sádle nebo oleji ji osmažíme dohněda. Přidáme maso, 
osolíme a posypeme kořením na divočinu. Podléváme červeným vínem a dusíme doměkka 
tak, aby se zelenina úplně rozvařila do omáčky. Na závěr omáčku dochutíme rajským 
protlakem. 
Jako přílohu si připravíme bramborové knedlíky. Brambory nastrouháme, smícháme s 
moukou, vejcem a špetkou soli. Vypracujeme těsto, ze kterého tvarujeme knedlíky a uvaříme 
ve vroucí vodě.
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SLADKOSTI

Galette des Rois – tříkrálový koláč
Suroviny:
500 g listového těsta, 1 žloutek + 1 lžíce mléka na potření, 1 lžíce moučkového cukru + 1 
lžíce vařící vody na potření, porcelánové figurky nebo mandle, papírová koruna. 
Náplň (mandlový krém): 120 g mandlové mouky nebo mletých mandlí, 120 g cukru krupice, 
120 g změklého másla, špetka soli, 3 vejce velikosti L, 1 lžíce tmavého rumu nebo 
mandlového likéru Amaretto.
Postup přípravy:
Máslo s cukrem utřeme v míse vařečkou do pěny. Dvě vejce lehce prošleháme, pomalu 
přiléváme k máslu s cukrem a důkladně zašleháme. Přidáme mleté mandle, příp. likér, a 
ušleháme na hustou krémovitou směs.
Těsto rozdělíme na dvě části a na lehce pomoučněné pracovní ploše je rozválíme na čtverec o 
straně zhruba 24 centimetrů. Čtverce přikrojíme podle formy nebo pokličky na kruhy o 
stejném průměru.
Jeden kruh položíme na plech a rozestřeme na něj mandlový krém, okraj o šířce zhruba 
centimetr a půl necháme volný. Do náplně vložíme „štěstíčko“ – tradičně to je cukrová 
fazolka jako symbol plodnosti, může se ale použít třeba i čokoládová mince. Okraje jedné 
placky trochu navlhčíme, překryjeme druhou a pevně přimáčkneme, aby se náplň nedostala 
při pečení ven. Nožem opatrně naznačíme na povrchu mírně stočené linie podobné loukotím 
kola – pozor na neproříznutí těsta. Vložíme na 20 minut do chladničky.
Troubu předehřejeme na 200, horkovzdušnou na 180 °C. Zbylé vejce rozšleháme a potřeme 
jím koláč. Vložíme ho na střední příčku v troubě a pečeme 25 až 30 minut, dokud nebude 
zlatavý. Před podáváním necháme koláč vychladnout na pokojovou teplotu, nejlépe na 
mřížce. 
Při servírování je dobré hlavně děti upozornit, že v moučníku je zapečeno novoroční štěstíčko.

Crêpes françaises – francouzské palačinky
Suroviny:
250 g hladké mouky, 2 vejce, 2 lžičky rozehřátého másla + na smažení, 600 ml mléka.
Omáčka: 2 lžíce másla, 1 bio pomeranč, 1 bio citron, šťáva ze 2 pomerančů, 3 lžíce cukru 
krupice, 2 lžíce likéru Grand Marnier, 2 lžíce koňaku.
Postup přípravy:
Všechny suroviny na přípravu palačinek ušleháme v míse na hladké lité těsto – doporučuje se 
metla, a to i z kuchyňského robotu. Těsto odložíme nejméně na 1 hodinu na chladné místo.
V malé pánvi rozehřejeme na středně silném plamenu trochu másla, přidáme naběračku těsta a
pánví zakroužíme, aby těsto pokrylo dno. Opékáme 1–2 minuty, potom palačinku obrátíme a 
opékáme zhruba 1 minutu dozlatova.
Palačinku přeneseme na talíř a postup opakujeme do spotřebování těsta – mělo by stačit na 4 
palačinky. Na talíři je prokládáme pečicím papírem, aby se neslepily.
Suroviny na přípravu omáčky přivedeme ve velké pánvi k varu. Pánví lehce potřeseme, aby 
alkohol vzplanul. Po uhasnutí plamenu složíme palačinky na čtvrtky a položíme je do omáčky
v pánvi. Necháme několik minut prohřát a podáváme.
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Tarte Tatin – francouzský koláč s jablky
Suroviny:
160 g hladké mouky, špetka soli, 6 lžic studeného másla, 1 vejce prošlehané s 1 lžičkou vody, 
5–7 pevných jablek, 110 g másla, 100–150 g krupicového cukru + 1 lžička do těsta, šlehačka 
nebo crème fraîche k podávání.
Postup přípravy:
Promícháme mouku se lžičkou cukru a solí. Přidáme máslo, vypracujeme drobenku a pak 
přidáme vejce. Vypracujeme hladké těsto, zabalíme ho do fólie a necháme v lednici aspoň 1 
hodinu odpočinout.
Těsto vyválíme mezi dvěma pruhy potravinářské fólie nebo pečicího papíru, propícháme ho 
vidličkou, přikryjeme a opět vrátíme do lednice.
Mezitím oloupeme jablka, rozkrojíme je na čtvrtiny a zbavíme jádřinců – v jejich místě je 
seřízneme do roviny. Do velké nepřilnavé pánve o průměru 25–28 centimetrů se silným dnem 
a ohnivzdorným držadlem dáme máslo a rozehřejeme ho na středním plamenu. Mašlovačkou 
rozetřeme máslo po celé ploše pánve. Přisypeme cukr a počkáme, až se rozpustí. Pak 
stáhneme pánev z plamenu.
Do pánve narovnáme jablka, ideálně kolem dokola. Pokud máme jablek dost, některá ještě 
překrojíme a vyložíme jimi případné mezery v pánvi. 
Pánev postavíme na střední plamen a počkáme, až máslo s cukrem začne bublat. Mícháme a 
vaříme asi 15 minut, aby jablka změkla a byla obalená karamelem. Regulujeme plamen – při 
moc nízkém   jablka nezměknou, při příliš vysokém se karamel začne připalovat (v nouzi lze 
přilít trochu vody, jablka ale pustí šťávu), potom odstavíme. Vyjmeme těsto z lednice a 
počkáme, než získá pokojovou teplotu.
Předehřejeme troubu na 180 °C a plech vyložíme pečicím papírem. Jablka v pánvi vařečkou 
trochu porovnáme, necháme 5 minut stát a pak překryjeme těstem – okraje zahrneme pod 
jablka. Pánev dáme na plech a pečeme 15–20 minut do zezlátnutí těsta.
Koláč i s plechem vyjmeme. Za chvíli okraje těsta uvolníme nožem. Na pánev položíme velký
servírovací talíř a opatrně překlopíme. Případná jablka přichycená v pánvi uvolníme nožem a 
vrátíme na původní místo v koláči. Necháme asi 15 minut chladnout, pak nakrájíme na klínky 
a podáváme se šlehačkou nebo s crème fraîche.

Tarte de courge – dýňový koláč
Suroviny:
1 středně velká máslová dýně, 100 g moučkového cukru, 100 g másla + trocha na vymazání 
formy, 2 vejce, 200 g mletých mandlí, 1 vrchovatá lžička prášku do pečiva, šlehačka k 
podávání.
Postup přípravy:
Škrabkou na brambory oloupeme dýni, odřízneme stonek a spodní část. Dýni rozpůlíme a 
lžící vydlabeme semínka, dužinu nakrájíme asi na centimetrové kostky. Zhruba 10–15 minut 
je vaříme doměkka v napařovacím hrnci anebo v cedníku či pařáčku nad hrncem s vroucí 
vodou, pak je osušíme.
Uvařenou dýni rozmačkáme nebo rozmixujeme na pyré (mělo by ho být 400 g) a necháme 
vychladit. Předehřejeme troubu na 180 ºC. Utřeme máslo s cukrem na hladkou nadýchanou 
pěnu. Přidáme vejce, dvě lžíce mletých mandlí, prášek do pečiva a znovu důkladně 
promícháme. Přidáme dýňové pyré.
Vmícháme zbytek mandlí – mělo by vzniknout těsto, které se dá snadno míchat. Příliš tuhé 
rozředíme po lžičkách trochou vychladlé tekutiny, nad kterou jsme dýni napařovali, nebo 
mlékem.
Vymažeme kulatou dortovou formu o průměru 22 centimetrů. Vlijeme do ní těsto a 
rovnoměrně ho rozprostřeme. Pečeme asi 45 minut. Pokud začne koláč příliš rychle hnědnout,
zakryjeme ho alobalem. Podáváme s kopečkem šlehačky.
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Tarte au citron – francouzský citronový koláč
Suroviny (8 porcí):
Korpus: 140 g másla, 2 žloutky, 70 g cukru moučka, trocha vanilky, špetka soli, 210 g hladké 
mouky, kůra z 1 citronu nebo z 1 limetky, 
Krém: 280 g cukru krupice,4 extra velká vejce, kůra ze 3–4 citronů, 125 ml čerstvě 
vymačkané šťávy z citronu, sůl, 110 g másla. 
Postup přípravy:
Změklé máslo, žloutky, cukr, vanilku, sůl a citrusovou kůru utřeme do kypré pěny, do ní 
přidáme mouku. Rychle prohněteme a těsto zabalené ve fólii dáme přibližně na 30 minut do 
ledničky. Pak ho vyndáme a mezi dvěma fóliemi rozválíme na výšku asi půl centimetru. 
Jednu fólii odstraníme a pomocí druhé překlopíme těsto do kulaté koláčové formy o průměru 
25–27 centimetrů. Domačkáme ho do krajů a přebytky odstraníme.
Na korpus nyní dáme předem zmačkaný pečicí papír (lépe se s ním pracuje) a nasypeme na 
něj fazole nebo keramické korálky, aby dno zůstalo rovné. Pečeme v horkovzdušné troubě při 
170 °C asi 15 minut. Pak z korpusu odstraníme papír se zátěží a vrátíme ho na 8–10 minut do 
trouby, aby se ještě zpevnil. Necháme ho vystydnout a vyndáme z formy.
Připravíme krém – ve větší míse prošleháme cukr s vejci, citronovou šťávou, kůrou a se 
špetkou soli.
Pak vše zahřejeme na 70 °C – nevaříme! – (samozřejmě můžeme připravovat i ve vodní 
lázni), až hmota začne mít konzistenci řidšího pudinku (dá se to poznat také přejetím prstem 
po vařečce –  jím vytvořená stopa se znovu neslije). 
Odstavíme a přes cedník vylijeme krém do mísy – varný proces se zastaví a zbavíme se 
případných žmolků.
Do krému vmícháme na kostičky pokrájené máslo a vylijeme ho do vystydlého korpusu. 
Koláč dáme důkladně vychladit (ideálně až 48 hodin) a tak ho i podáváme. Před podáváním 
se nahoru často dává i šlehaný sníh s cukrem a krátce se zapeče (nebo ožehne cukrářskou 
pistolí). 
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