Dýňová polévka
Ingredience:
1,5 máslové dýně
olivový olej
1 střední cibule
3 stroužky česneku
1,5l zeleninového vývaru
2 bobkové listy
1/4 lžičky muškátového oříšku
15 ml citrónové šťávy
200g smetany (stačí 12% tuku)
sůl, pepř
směs semínek (dýňová, slunečnicová, lněná, černý
sezam, chia)
Postup:
Na oleji necháme zesklovatět cibuli nakrájenou najemno spolu česnekem nakrájeným na plátky. Dýně se loupat
nemusí. Omyjeme ji, zbavíme semínek, pokrájíme na menší kostky a přidáme do hrnce. Chvilku ji opékáme a
potom přilijeme horký vývar a citrónovou šťávu. Přidáme bobkový list, muškátový oříšek, osolíme a opepříme.
Přikryjeme pokličkou a vaříme, dokud dýně nezměkne. Sundáme hrnec ze sporáku, vyndáme bobkové listy a
pořádně dýni rozmixujeme. Do polévky vlijeme smetanu a už jen trochu prohřejeme a případně dochutíme.
Na talíři ozdobíme směsí semínek. Je možné přidat trochu dýňového oleje nebo zakysané smetany.

Rybičková pomazánka

Ingredience:
2 krabičky sardinek ve vlastní šťávě
1 menší cibule
šťáva z půlky citrónu
lžíce dijonské hořčice
lžíce domácí Tahini pasty (sezamové semínko rozmixované s olivovým olejem)
Všechny přísady naházíme do sekáčku potravin a zpracujeme dohladka. Podáváme s celozrnným chlebem.

Smažené tofu s jarní cibulkou
Ingredience:
přírodní tofu
sójová omáčka
chilli pasta
2 svazky jarní cibulky
sůl, pepř
kukuřičný škrob
olivový olej
Postup:
Na oleji osmažíme tofu a po chvíli přidáme nakrájenou cibulku. Když tofu zezlátne, přidáme chilli pastu a
sójovou omáčku a necháme ještě 2 minuty smažit. Lžičku škrobu rozmícháme s vodou a přidáme do směsi.
Mícháme, dokud směs nezhoustne. Nakonec dochutíme čerstvě mletým pepřem. Na talíři ozdobíme jarní
cibulkou.

Humus z červené čočky
Ingredience
200g červené čočky
200ml vody
2 stroužky česneku
3 lžíce sezamové pasty Tahini
5 lžic olivového oleje
šťáva z 1 citronu
sůl, pepř
Postup:
Čočku vhodíme do hrnce s vodou, kterou přivedeme k varu a vaříme, dokud se voda nevsákne do čočky.
V průběhu vaření sundáváme lžící z čočky pěnu, která se vytvoří. Červená čočka během vaření ztratí svou
původní barvu a na konci vaření bude spíš žlutá. Pak čočku necháme okapat a vychladnout na cedníku.
Uvařenou čočku, česnek, olej a sezamovou pastu Tahini rozmixujeme dohladka. Osolíme, pokapeme citronovou
šťávou a opepříme. Podávat můžeme s domácími celozrnnými houskami (viz následující recept)
.

Domácí celozrnné bulky
Ingredience:
300 ml rýžového mléka
500 g celozrnné mouky
½ droždí
2 lžíce oleje (my použili olivový)
sůl, kmín
vejce na potření
směs semínek na posypání

Postup:
Do 150 ml ohřátého mléka se špetkou cukru přidáme půlku kostky droždí a necháme vykynout, čímž se nám
vytvoří kvásek. Do pekárny nalijeme zbytek mléka, přidáme mouku, sůl, kmín, olej a kvásek. Zapneme pekárnu
a necháme promíchat a vykynout. Vyndáme z pekárny, vytvarujeme bulky, potřeme rozšlehaným vejcem a
posypeme semínky. Pečeme 20 minut v troubě předehřáté na 180°C.

Ovocné smoothie
Ingredience:
směs mraženého lesního ovoce (Iceland)
rýžové mléko

Postup:
Do mixéru na smoothie nasypeme směs ovoce, zalijeme rýžovým mlékem a rozmixujeme dohladka.

GTM rizoto
Ingredience:
kuřecí prsa (2 ks)
2 střední mrkve
1 jarní cibulka i s natí
pekingské zelí (4 listy)
chilli pasta
1 litr vařené jasmínové rýže
sůl, pepř
3 vejce
Postup:
Na oleji osmažíme kuřecí prsa nakrájená na kousky, vyndáme je a do pánve přidáme nakrájenou cibulku, mrkev
a pekingské zelí. Když je zelenina měkká, přidáme zpět maso. Rýži namočíme do rozšlehaných vajec a přidáme
hned do pánve. Chvíli smažíme a podle chuti přidáme sůl, pepř a chilli pastu. Aby se směs nepřipalovala,
můžeme přidat trochu vody.

Vegetariánské sushi
Ingredience:
sushi rýže
Nori řasy
mrkev
okurka
bílý vinný ocet (nepovinné)
Na omáčku:
sladší sójová omáčka
chilli pasta
nakrájená jarní cibulka
wasabi (nepovinné)

Postup:
Uvaříme rýži podle návodu, a pokud chceme, přidáme trochu vinného octa. Namočíme si ruce a na plátek řasy
rozložíme vrstvu vařené rýže, a podélně nakrájenou mrkev a okurku. Za pomoci bambusové podložky zabalíme.
Necháme vychladit a nakrájíme. Podáváme s omáčkou, kterou jsme získali smícháním uvedených surovin.

Řezy podle Iny a Marušky
Ingredience:
2 vejce
1 prášek do pečiva
hrnek medu
2 hrnky celozrnné mouky
lžička koření do perníku
lžíce holandského kakaa
hrnek vody
Postup:
Všechny suroviny důkladně promícháme a vlijeme do vymazaného a vysypaného pekáče. Pečeme asi 20 minut
na 180°C.

Muffiny z ovesných vloček
Ingredience:
2 banány
1,5 hrnku ovesných vloček
1/4 hrnku medu
1 vejce
1 kypřící prášek do pečiva
1 hrnek mléka
1/4 hrnku řepkového oleje
špetka soli
50 g rozinek
30 g semínek
1 lžička skořice
Postup:
Banán rozmačkáme v misce vidličkou a smícháme se všemi ostatními ingrediencemi. Naplníme do 2/3 košíčku
na muffiny. Povrch můžeme ozdobit borůvkami a kokosem, oříšky a kousky hořké čokolády, brusinkami a
nesolenými pistáciemi. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C zhruba 15 minut. Průběžně zkoušíme špejlí.

Kakaový pudink podle Augise a Maxima
Ingredience:
½ l mléka
50 g kukuřičného škrobu
3 lžičky třtinového cukru
3 lžíce kakaového prášku
1 žloutek
Postup:
V části mléka rozmícháme škrob, cukr, kakaový prášek a žloutek. Zbytek mléka přivedeme k varu a pak pomalu
za stálého míchání vléváme směs. Vaříme na mírném ohni 2 minuty. Před podáváním ozdobíme čerstvým
ovocem.

Hrášková polévka podle Iny a Marušky
Ingredience:
800 g mraženého hrášku Bonduelle
1 l domácího kuřecího vývaru
1 cibule
máslo
smetana na vaření (200 ml)
mléko 200 ml
sůl
Postup:
Nejprve orestujeme na másle cibuli, potom přidáme hrášek, promícháme, osolíme, zalijeme vývarem a
přivedeme k varu. Jakmile se polévka začne vařit, sundáme z ohně, přidáme mléko a smetanu a rozmixujeme.
Přihřejeme, ale už nevaříme. Před mixováním můžeme odebrat trochu hrášku a pak ho přidáme zpět do
rozmixované směsi. Můžeme Před servírování můžeme přidat trochu smetany a/nebo nakrájené jarní cibulky.

Čínská rajčatová polévka s vejcem
Ingredience:
5 rajčat
4 vejce
200 g kuřecích prsou
sůl
špetka cukru
olivový olej
Postup:
Maso a rajčata nakrájíme na stejně velké kousky. Maso lehce osmažíme na oleji, přidáme rajčata, zalijeme vařící
vodou a necháme 2 minuty vařit. Pak přidáme rozšlehaná vajíčka, přidáme sůl, špetku cukru a odstavíme
z plotýnky.

