
Kuřecí nudličky  na paprice a s nivou 

Kuřecí řízky ( na jednu porci jeden řízek), asi 20 dkg nivy, sladká smetana, 4 papriky kozí 
roh, polovina menší cibule, olej, sůl, mletý zázvor, sladká mletá paprika.  

Maso pokrájíme na nudličky, papriku a cibuli na kousky, nivu nahrubo nastrouháme. Na oleji 
osmahneme cibuli, přidáme nudličky masa a papriku. Zasypeme zázvorem a sladkou 
paprikou. Osmahneme. Zasypeme sýrem a zalijeme smetanou. Podle chuti dosolíme, ale sýr 
je slaný dost, sůl nebývá nutná. Na mírném ohni necháme podusit. Podáváme s rýží.  

Kuřecí na asijský způsob 

Kuřecí řízky, sáček zmrazené zeleninové směsi ,,Asie", cibule, 5 stroučků česneku,  50 g 
solených arašídů, koření -  sladká paprika, kostka maggi, olej 

Maso nakrájíme na špalíky, cibuli najemno, česnek rozsekáme na proužky , arašídy  
rozsekáme nadrobno. Cibuli usmažíme na pánvi na oleji, přidáme maso a jemně posypeme 
sladkou paprikou. Osmahneme a přidáme zeleninu. Rozdrobíme kostku maggi a přidáme 
nasekané arašídy. Vše dusíme do měkka. Podáváme s rýží a ozdobíme zeleným pórkem.  

Kuře na sušených švestkách 

1 kuře, sůl, mletý pepř, 2 lžíce hl. mouky, 2 lžíce oleje, balíček sušených švestek (150 g), 3 
cibule, 10 dkg vyloupaných vlašských ořechů, 150 ml smetany na šlehání 1 kostka masoxu, 
kopr.  

Kuře naporcujeme, osolíme, opepříme a obalíme v hladké mouce. Na pánvi kuřecí maso 
opékáme čtvrt hodiny a potom narovnáme na pekáček.  Vypeckované propařené sušené 
švestky pak kuřecí maso poklademe. Na pánvi po kuřeti pak osmahneme na kolečka 
nakrájenou cibuli a to u pak poklademe ještě švestky. Nakonec ještě polijeme smetanou s 
nadrobeným masoxem do které přidáme ještě opražené a nasekané ořechy. Dáme zapéci do 
trouby předehřáté na 200 °C a pečeme asi 35 minut. Na talíři dozdobíme dle uvážení a 
podáváme s rýží či novými bramborami. 

Kuře na zelí   

Menší kuře naporcujeme na čtvrtky, osolíme, posypeme sladkou paprikou. Na dno kastrolu 
rozložíme vrstvu kys. zelí, poklademe kolečky cibule a na tento základ položíme porce kuřete. 
Na každou dáme plátek slaniny. Nepodléváme, pečeme asi 45 minut. Kuře je lahodné a krásně 
křehké. 
Příloha: brambory, bramborové knedlíky 

Nádivky do kuřete 

3 - 4 starší rohlíky, 3 - 4 vejce, sůl, mladé kopřivy. Opečený povrch rohlíků ostrouháme a 
použijeme jen bílou střídku, kterou nakrájíme na malé kostičky. Z jednoho vejce oddělíme 
bílek, žloutek rozšleháme s ostatními vejci, osolíme a vlijeme na kostičky rohlíků. Necháme 
vsáknout, poté přidáme mladé kopřivy a nakonec lehce vmícháme ušlehaný sníh z bílku.  



Obměny:  

Místo kopřiv dáme 10 dkg mandlí, které spaříme, oloupeme a nastrouháme.  
Místo kopřiv dáme nasekanou petrželku, trochu muškátového květu, nebo nastrouhaného 
muškátového oříšku. 
Místo kopřiv dáme zbytky pečeného nebo uzeného masa, případně tučného od šunky a jemně 
nakrájenou petrželku.  

 

Kuřecí prsíčka po labužnicku 

4 porce kuřecích prsíček, 3 lžíce oleje, trochu vývaru, 2 lžíce rozinek, 4 lžíce na kostičky 
pokrájeného kompotovaného ananasu, 1 - 2 lžíce oloupaných a na nudličky pokrájených 
mandlí, 1 lžička másla, 5 lžic sladké smetany nebo kondenzovaného mléka, citrónová šťáva, 
mletý bílý pepř, sůl 

Kuřecí řízky drobně naklepeme, opepříme, osolíme a po obou stranách opečeme na oleji, 
zastříkneme vývarem a opékáme doměkka. Měkké maso vyjmeme, uložíme na teplém místě a 
do šťávy přidáme propláchnuté rozinky, ananas a mandle osmahnuté na másle. Zakápneme 
citrónovou šťávou, prohřejeme a na konec zjemníme smetanou nebo kondenzovaným 
mlékem. Porce masa obložíme podušeným ovocem a přelijeme šťávou a podáváme s dušenou 
rýží nebo bramborovými hranolky či kroketami.  

Kuřecí nudličky s nivou 

4 porce kuřecích prsíček, trochu škrobové moučky, 3 lžíce oleje, worcestrová omáčka, trocha 
vývaru, 10 - 15 dkg sýra Niva, mletý pepř, sůl 

Kuřecí maso pokrájíme na nudličky, osolíme, poprášíme škrobovou moučkou,. Vložíme na 
rozehřátý tuk a za stálého míchání zvolna opékáme. Zakapeme worcestrovou omáčkou a 
podle potřeby zastříkneme vývarem nebo vodou. Do mělkého masa přidáme rozdrobenou 
Nivu, promícháme a podáváme.  

Pálivé kuřecí kousíčky 

4 porce kuřecích prsíček, 4 lžíce oleje, drobně nakrájený pórek na ozdobení 
Marináda: 1 lžíce oleje, 1 lžíce citrónové šťávy, mletá sladká a pálivá paprika, chilli koření, 
worcestrová omáčka, tabasco, sůl. 

Příprava marinády: Olej, citrónovou šťávu, koření, sůl umícháme a zakápneme worcestrovou 
omáčkou a tabascem.  

Kuřecí maso pokrájíme na malé kousky a vložíme do nádoby s připravenou marinádou. Dobře 
promícháme a uložíme alespoň na 2 hodiny do chladna odpočinou. Maso vložíme do 
rozehřátého oleje a za stálého míchání zvolna opékáme. Měkké maso rozdělíme na porce 
posypeme pokrájeným pórkem a podáváme s hranolky nebo dušenou rýží a s kompotem nebo 
salátem.  

 



Prsíčka na žampionech a šunce 

4 porce kuřecích prsíček, 4 lžíce oleje, 10 dkg kuřecích jater, 10 - 15 dkg žampionů, 1 pórek, 
10 dkg šunky, kari, mletý zázvor, mletý pepř, sůl 

Kuřecí maso nakrájíme na kostičky, okořeníme, osolíme, a za stálého míchání zprudka 
opečeme.  Přidáme na nudličky nakrájená játra, očištěné a na plátky pokrájené žampiony a 
pórek. Ztlumíme a za stálého míchání opékáme doměkka. podle potřeby zastříkneme vodou 
nebo vávarem. Nakonec přidáme na nudličky pokrájenou šunku 

 

Pikantní kuře 

1kuře, ( nebo čtvrtky nebo stehna), hrnek strouhané kořenové zeleniny nebo sáček mražené 
Zeleninové směsy do bramborového salátu, kousek másla, hladká mouka za zaprášení, 1 
lžička  citrónové šťávy, 1 lžička sardelové pasty nebo lžíce hořčice.  

Na másle prudce opečeme jednotlivé porce, naskládáme je do pekáčku, přisypeme zeleninu i 
vypečenou šťávou propasírujeme nebo rozmixujeme, přisolíme, připepříme, přikyselíme, 
ochutíme sardelovou pastou nebo hořčicí a vlijeme zpět do pekáčku. Vložíme porce kuřete a 
společně prohřejeme. podáváme s rýží. 

Česnekové kuře 

1 kuře, 8 stroučků česneku, ale můžete použít i více podle chuti,  několik  plátků slaniny, 
sklenice červeného vína, mletá sladká i pálivá paprika, pepř - nejlépe drcený 4 barev, olej 

Kuře rozdělíme na porce a potřeme silnou vrstvou rozmačkaného česneku smíchaného se solí, 
pepřem a paprikou.  Nejlepší je si tuto směs připravit do trošky oleje a kuře směsí natřít. Na 
oleje porce zprudka opečeme, podlijeme vodou a vínem a pečeme do měkka. Když je maso 
měkké, odklopíme víko pekáče, na porce naklademe slaninu nakrájenou na plátky a ještě 
zapečeme. K tomuto pokrmu chutnají opečené brambory se salátem. 

Kuře v sýrové košilce 

1 kuře, 15 dkg sýra Niva, 1 lžíce másla, rozmarýn, mletý bílý pepř, sůl 

Očištěné kuře naporcujeme, okořeníme, osolíme a rozložíme na pekáček. Pečeme ve vyhřáté 
troubě a během pečení poléváme horkou vodou a výpečkem. Měkké kuře posypeme 
nastrouhanou Nivou, poklademe lupínky másla a dopečeme. Podáváme s vařenými brambory.  

Kuřecí stehýnka na šlehačce 

1 kg brambor, 1/4 kg žampionů, 8 kuřecích stehýnek, 2 dl sladké smetany, grilovací koření, 
sůl, tuk na vymazání pekáče.  

Oloupané brambory pokrájíme na silnější plátky a rozložíme na dno tukem vymazaného 
pekáčku. Pokmínujeme, osolíme, a pokryjeme očištěnými žampiony. Poklademe osolenými a 



grilovacím kořením posypanými stehýnky a vše zalijeme smetanou. Vložíme do předehřáté 
trouby a upečeme doměkka.  

Pečené kuře na houbách 

1 kuře, mletá sladká paprika, sůl, 1/2 kg směsy čerstvých hub, 2 lžíce másla, drcený kmín.  

Očištěné kuře osolíme a opaprikujeme napovrchu i uvnitř. Očištěné  houby nakrájíme na 
plátky posolíme, pokmínujeme a střídavě s kousky másla a petrželovou natí důkladně 
naplníme vnitřek kuřete. Kuře zašijeme nebo sepneme. Upečeme do zlatova. Během pečení 
poléváme vypečenou šťávou. Podáváme s vařenými bramborami.  

Zapečené řízečky z kuřátka 

4 porce kuřecích prsíček, strouhanka 1 - 2 vejce na obalení, 1 sklenice Moravanky, tuk, mletý 
pepř, sůl.  

Plátky masa osolíme, a obalíme ve strouhance. Vložíme  do rozšlehaných vajec a usmažíme z 
obou stran na tuku. Opečené maso dáme do pekáčku, pokryjeme zeleninou (Moravankou), 
zalijeme nálevem a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme asi půl hodiny do měkka. 
podáváme s vařenými brambory.  

Pečené kuře po mexicku 

1 kuře, 1 kostka slepičího bujonu, 2 lžíce kečupu (nejlépe pikantního), kousek cibule, 2 
stroužky česneku, 1 lžíce worcestrové omáčky, 1 lžička soli, špetka cukru, mletý pepř, chilli 
koření, sůl. 

Kuře rozdělíme na porce a dáme do pekáče. Do vody asi ( 1 dl) dáme kostku slepičího bujonu, 
kečup, pokrájenou cibuli, rozetřený česnek, worschestrovou omáčku, sůl, cukr a koření. Tuto 
směs krátce povaříme a potom nalijeme na porce kuřete. Vložíme do předehřáté trouby a 
pečeme do měkka. Během pečení podle potřeby podlijeme horkou vodou a přeléváme 
vypečenou šťávou. Pokrm podáváme s rýží a zeleninovou oblohou.  

Pečené kuře na smetaně 

1 kuře, 1 malá cibule, kousek mrkve, celeru a petržele, několik kuliček černého pepře, sůl.  
Směs na potírání: 3 lžíce zakysané smetany, 1 lžíce rajčatového protlaku nebo kečupu, mletá 
sladká a pálivá paprika mletý pepř.  

Příprava směsi: Do zakysané smetany vmícháme kečup, koření a osolíme.  

Očistíme kuře, vložíme do osolené vody, přidáme cibuli, očištěnou zeleninu, několik kuliček 
celého pepře a asi 20 minut povaříme. Po tom kuře vyjmeme dáme do pekáče a krátce 
zapečeme.  Potom potřeme připravenou směsí. Během pečení podléváme horkou vodou a 
potíráme smetanovou směsí. Upečené kuře podáváme s vařenými bramborami.  

 

 



Pečené kuře na žampionech 

1 menší kuře, 2 lžíce oleje, 1 balíček zmrazené zeleninové směsi, 1 malá konzerva 
sterilizovaných žampionů, mletá sladká a pálivá paprika, kmín, sůl 

Očištěné kuře rozdělíme na čtvrtky, okořeníme a osolíme. Dáme do pekáče a za občasného 
podlévání vodou a přelévání vypečenou šťávou pečeme do poloměkka. Potom  přidáme 
zmrazenou zeleninu, scezené žampiony, okořeníme osolíme a společně dopečeme do měkka. 
Podáváme s dušenou rýží nebo vařenými bramborami.  

Toskánské kuřecí medailonky 

4 kuřecí prsíčka, 4 vejce, olivový olej, hladkou mouku na obalení, citron, bílý pepř, sůl olej na 
smažení. 

Kuřecí prsíčka na plocho rozpůlíme, naklepeme paličkou a nakrájíme na medailonky. 
Posolíme, opepříme bílým pepřem, narovnáme do misky a zalijeme olivovým olejem a 
čerstvou šťávou z citronu. Necháme marinovat do druhého dne. Na pánvi rozehřejeme olej, 
medailonky oblíme v hladké mouce a pak v rozšlehaných osolených vejcích a z nich 
vkládáme do oleje a osmažíme po obou stranách. Podáváme s vařenými brambory a tatarskou 
omáčkou.  

Jemné kuře s těstovinami 

40 dkg těstovin (motýlci, spirálky), 20 dkg kuřecích prsou, 20 dkg rajčat, 10 dkg zelených 
oliv, 2 střední cibule, 5 stroučků česneku, 10 dkg pórku, 30 dkg kečupu, Vegeta, sladká 
paprika, mletá skořice, olivový olej, 20 dkg parmazánu.  

Kuřecí prsa nakrájíme na drobné kostky, osolíme, okořeníme Vegetou a sladkou paprikou. 
Vložíme do misky, kterou lze pevně uzavřít, nakrájíme nadrobno česnek a zamícháme do 
masa. Zalijeme olejem tak, aby bylo maso ponořené a necháme 24 hodin marinovat.  
    Na rozpálenou pánev dáme jemně pokrájené cibule. Přidáme maso a zprudka opečeme. 
Ztlumíme a vložíme drobně nasekaná rajčata. Přikryjeme pokličkou a necháme dusit. Podle 
potřeby podlijeme. Jakmile rajčata změknou přidáme kečup, nasekaný pórek a na kolečka 
nakrájené olivy. Přidáme malé množství skořice. Podáváme s vařenými těstovinami a 
důkladně zasypeme strouhaným parmazánem.  

Kuře po provensálsku 

1 kuře, 10 dkg anglické slaniny, 10 dkg žampionů, 20 dkg šalotek nebo 2 střední cibule, 
provenstánské koření, kousek másla, sojovou omáčku, cukr, sůl a víno.  

Kuře naporcujeme, prošpikujeme plátky slaniny, osolíme a dáme do pekáčku. Přidáme 
očištěné šalotky, nebo na drobno nakrájenou cibuli, plátky žampionů, podlijeme vínem 
(sladkým), a hodně okořeníme provensálským kořením. Přikryjeme alobalem a pečeme při 
160 °C asi jednu hodinu. Poté odkryjeme a potřeme sojovou omáčkou s cukrem a dopečeme 
při vyšší teplotě dokud kůžička nezíská tu správnou barvu. Do výpeku přidáme kousek másla. 
Podáváme s hranolky nebo vařenými brambory. Hodí se i rýže. 

 



 Kuře kung po 

20 dkg kuřecích prsíček, 1/4 lžičky soli, polovinu bílku z jednoho vejce, 1 zelená paprika, 4 
lžíce oleje, 1 cibulka, pár tenkých plátků zázvoru, 4 sušené chilli papričky, 1 lžička rýžového 
vína, nebo suchého cherry, malý sáček arašídů.  

Maso nakrájíme na kousky, dáme do mísy a smícháme se solí a bílkem. Zelenou papriku 
pokrájíme na kostičky. Ve woku rozehřejeme olej a maso chvíli smažíme. Vyjmeme ho na 
talíř, a na pánvi smažíme cibulku, zázvor, chilli papričky ze kterých jsme odstranili jadýrka a 
pokrájeli na drobno. To jen asi 1 minutu. Přidáme maso, zakápneme vínem a vše dobře 
promícháme a podusíme zase asi jen 1 minutu. Nakonec přidáme oříšky. Podáváme s rýží.  

Kuře se zelenými olivami 

3 lžíce oleje, 2 lžíce másla, 4 kuřecí prsíčka, 1 velká cibule, 2 stroučky česneku, 2 papriky, 1/4 
kg žampionů, 20 dkg rajčat, 1,5 dl bílého suchého vína, 20 dkg vypeckovaných zelených oliv, 
6 lžic smetany na šlehání, sůl pepř, zelená petrželka.  

V pánvi rozehřejeme olej a máslo, kuřecí prsa usmažíme po obou stranách do zlatova. 
Vyjmeme je z pánve a na pánev dáme cibuli nakrájenou na drobno a a nakrájený česnek a 
smažíme až zesklovatí. Přidáme nakrájené papriky a žampiony, a smažíme další asi 3 minuty. 
Rajčata spaříme oloupeme a přepůlíme. Přidáme na pánev a osolíme a opepříme. Vzniklou 
směs přendáme do zapékací mísy a navrch dáme kuřecí prsa. Do pánve dáme víno a když 
začne vařit přelijeme jím kuře. zakryjeme a dáme do předehřáté trouby asi na 50 minut zapéct. 
Poté přimícháme olivy a zalijeme smetanou a ještě necháme 20 minut zapékat. Podáváme s 
těstovinami a zdobíme zelenou petrželkou.  

Kuře na pepři 

2 lžíce rajčatového protlaku, 2 lžíce sojové omáčky, 1/2 kg kuřecích prsíček (bez kostí a 
kůže), 2 lžíce barevného pepře, 2 lžíce slunečnicového oleje, 1 červená paprika, 1 zelená 
paprika, 20 dkg zeleného hrášku( používám mražený). 

V misce smícháme rajčatový protlak a sojovou omáčku, maso nakrájíme na nudličky a 
obalíme v rajčatovém protlaku se sojovkou. Pepř rozdrtíme dáme na talířek a maso obalíme 
ještě v pepři. Ve velké pánvi rozehřejeme olej a na prudkém ohni maso smažíme. Papriky 
pokrájíme na proužky a přidáme k masu společně s hráškem. Smažíme dalších 5 minut. 
Zakápneme ještě sojovou omáčkou prohřejeme a podáváme. 

Kuře zapékané v sýru 

1 lžíce nízkotučného mléka, 2 lžíce anglické hořčice, 60 g  nastrouhaného sýra (nejlépe 
čedaru), 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce nasekané pažitky, 4 porce masa z kuřecích prsou.  

 Mléko a hořčici smícháme. Na talíři smícháme pažitku, mouku a sýr. Plátky z kuřete obalíme 
v hořčici s mlékem a poté ve směsi pažitky, mouky a sýra. Nakládáme na pekáček a 
poklademe zbytkem sýrové směsi. Pečeme v rozehřáté troubě na 200°C asi 35 minut. 
Podáváme s pečenými brambory ve slupce. 
 



Kanársko - čínské kuře 

1 kuře, solamyl, sojová omáčka, cukr, 8 stroučků česneku, hlávku salátu, 4 rajčata. 

Vykuchané kuře rozstříháme na malé kousky i z kůží, nesolíme, obalíme v solamylu. Do 
misky nalijeme lahvičku vlažné sojové omáčky, přidáme malou hrst cukru, a 8 stroučků 
česneku protlačených lisem. Dobře promícháme. Kousky kuřete osolíme a usmažíme v 
horkém oleji (ve fritéze). Usmažené kousky namáčíme do omáčky a klademe na talíře 
vyložené listy salátu a ozdobené kousky rajčete. Přílohu nepodáváme, pro velké jedlíky jen 
pečivo.  

Kuře Dijon 

4 kuřecí prsíčka, francouzská hořčice Dijon, , dvě lžíce medu, sůl, citron, vývar. 

Maso nakrájíme na kousky a osolíme. Na pánvi rozpustíme kousek másla s medem a přidáme 
hořčici, malou skleničku. Přidáme maso a necháme zbělet. Odstavíme a necháme do druhého 
dne marinovat. Druhý den podusíme atrochu zředíme vývarem. Přisolíme a zakápneme 
citrónovou šťávou, Podáváme s divokou rýží. 

Indické kuře 

4 kuřecí prsíčka, sojová omáčka, mletý pepř, drcený česnek, trochu koření na gyros, kari, a 1 
lžíci švestkových povidel.  

Maso nakrájíme na kostky, zakapeme olejem, zalijeme sojovou omáčkou ve které jsme 
rozmíchali mletý pepř. Přidáme drcený česnek, kari kořen, koření gyros a povidla. Necháme 
chvíli uležet a smažíme na oleji. Podáváme s rýží a s čerstvou zeleninou.  

Mistrovské kuře 

Kuře, sladkou a pálivou papriku, 3 rajčata, 3 papriky, 3 cibule, 1 pórek, 1/4 kg žampionů, 
máslo 2 dkg anglické slaniny. 

Kuře rozstříháme na 8 dílů, osolíme je a bohatě posypeme paprikou.  Do plíšku naskládáme 
nakrájenou zeleninu a žampiony, na něj poklademe maso a posypeme jej na nudličky 
nakrájenou slaninou. podlijeme 2 dcl vody a dáme do trouby přikryté péct. Asi po 1/2 hodince 
víko odděláme a dopečeme. Podáváme s brambory.  

Ďábelské plátky 

Kuřecí řízky (lze použít i libové vepřové), 4 vejce, 5 - 6 stroučků česneku, lžičku soli, lžičku 
pepře, lžičku kari koření, 3 lžičky sladké papriky, a 2 lžíce worcesterské omáčky.  

Maso naklepeme a z ostatních ingrediencí nachystáme marinádu kterou pořádně rozšleháme. 
Maso uložíme do marinády a ještě je propícháme vidličkou. Necháme uležet aspoň na 24 
hodin. Poté zprudka opečeme na oleji. Podáváme nejlépe jen ze zeleninou, popřípadě 
vařenými bramborami.   

 



Kuřecí kapsa 

40 dkg žampionů, 3 lžíce oleje, 4 plátky šunky, 1 lžíce hladké mouky, 1/4 l suchého 
červeného vína, sůl, pepř, 4 kuřecí prsíčka, 6 dkg sýra Gouda, petrželka. 

Polovinu žampionů nakrájíme na plátky, zbývající nasekáme nadrobno a odložíme bokem. 
Přidáme šunku, nakrájenou na kostičky a podusíme, poprášíme moukou, podlijeme vínem a 
vaříme 5 minut. Omáčku osolíme a opepříme, kuřecí prsa nařízneme a vytvoříme kapsu. 
Osolíme a opepříme. Ze sýra, petrželky a z nadrobno pokrájených a podušených  žampionů 
uděláme nádivku, kterou kapse naplníme. Kapsy osmažíme na oleji a podáváme s omáčkou.  

Kuře na červeno 

Jedno kuře, dvě lžíce octa, 4 lžíce sójové omáčky, tři a půl lžičky krupicového cukru, 1 lžička 
zázvoru, půl lžičky soli, 3/4l vody, a olej na smažení.  

Kuře i s kůží rozdělíme na malé kousky. Do většího kastrolu dáme olej a do horkého kousky 
kuřete, smažíme na prudkém oleji několik minut. Kousky kuřete mícháme a stále obracíme. 
Šťávu necháme odpařit. Přilijeme ocet a také ho necháme vysmažit. Pak přilijeme vodu asi 
tolik, aby bylo maso ponořené. Asi 10 minut maso vaříme na prudkém ohni. Oheň ztlumíme, 
přidáme všechny přísady, přikryjeme pokličkou. Maso dusíme dalších 10 minut. Voda se 
odpaří a zbude šťáva na přelití kuřete, které takto upravené podáváme s rýží nebo s 
bramborem.  

Kuřecí prsíčka plněná banánem 

75 dkg kuřecích prsíček, 20 dkg plátkové šunky, jeden banán, olej, 2 polévkové lžíce mouky, 
2 dl drůbežího vývaru, sůl 8 dkg rozinek a 7 dkg medu.  

Kuřecí prsíčka opláchneme a osušíme. Pak je rozkrojíme tak, aby vznikly kapsa. Tu naplníme 
kouskem banánu zabaleného v plátku šunky. Okraje masa sklepneme, osolíme a na oleji 
opečeme. Opečené maso vyjmeme a výpek zaprášíme hladkou moukou, k níž přidáme  
rozinky a med. Vše restujete, zalijete vývarem a povaříme. V této šťávě prohřejeme prsíčka. 
Podáváme s krokety nebo vařenými brambory.  

Koule z drůbeží sekané s houbami 

60 dkg drůbeží sekané (polotovar), 3 - 4 vejce, sůl, pepř, 15 dkg hub, cibule, olej, drcený 
kmín, hladká mouka, strouhanka 

K drůbeží sekané přidáme 2 vejce, solíme, opepříme a dobře promícháme. Na oleji zpěníme 
cibuli, přidáme pokrájené houby, posypeme kmínem, osolíme, opepříme, podusíme a 
necháme vychladnout. Z masové směsy utvoříme placičky, přidáme lžíci hub a zabalíme 
koule. Ty obalíme v trojbalu a smažíme ve fritéze. 

Prsíčka ve smetanové omáčce 

50 dkg kuřecích prsíček, 2 stroučky česneku, sůl, oregano, trochu mletého zázvoru, karmonu 
a mleté papriky, 2 lžíce papriky, 2 lžíce jogurtu, půl lžíce octa, máslo na smažení 
Na omáčku: 0,1 l šlehačky, 2 lžíce kečupu, kardamom, sůl, 1 feferonka 



Jogurt našleháme s kořením, přidáme pokrájené menší řízečky, promícháme a necháme uležet 
aspoň půl dne. Připravíme si smetanovou omáčku tak, že všechny suroviny smícháme a 
prohřejeme. Maso pečeme na másla na pánvi do poloměkka. Pak všechno přendáme do 
omáčky, kde maso dusíme. Podáváme s třenými noky.  

 

Kuře s ořechovou omáčkou 

Osolené kuře po všech stranách opečeme na másle. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, 
necháme zpěnit, podlijeme a dusíme, až je maso měkké. Kuře vyjmeme a odložíme do tepla. 
Máslo s moukou prohněteme, vložíme do šťávy a dobře povaříme. Omáčku procedíme a 
přidáme pomletá jádra ořechů a dochutíme citrónovou šťávou, krátce povaříme a zjemníme 
žloutkem a rozmícháme se smetanou. Dobře promícháme, přisolíme a prohřejeme, ale už 
nevaříme. Kuře rozdělíme na talíře polijeme omáčkou a podáváme s rýží nebo s bramborem. 

Kuřecí řízky s meruňkami 

4 kuřecí stehenní řízky, 1/4 hrnku mouky ochucené solí a pepřem, 1 lžíce oleje, 1 středně 
velká nakrájená cibule na osminky, 1 lžíce dijonské hořčice, 170 ml meruňkové šťávy z 
kompotu, 430 g kompotovaných odkapaných meruněk 

Předehřejeme troubu na 180 °C. Řízky obalíme v ochucené mouce. Na pánvi rozehřejeme olej 
a maso opečeme. Na pánev dáme cibuli a také opečeme. Kuře a cibuli dáme na pekáček, 
hořčici smícháme s meruňkovou šťávou a nalijeme na kuře. Zakryjeme pekáček a dáme do 
trouby na 30 minut podusit. Vmícháme půlené meruňky a nezakryté asi 10 minut dusíme až je 
maso měkké. Podáváme s těstovinami a zeleninou. 

Kuře pečené s jablky 

1 kuře, sůl, 8 dkg másla, 4 jablka, 3 lžíce brusinek, 1 lžička ořechových jader. 

Očištěné kuře osolíme a na másle upečeme do růžova. Když se dopéká, vložíme na ně jablka s 
jemnou slupkou, kterým předem vykrojíme jádřinec a otvor naplníme zavařenými brusinkami 
smíchanými se sekanými ořechy a pečeme. Podáváme s brambory.  

Kuře po cikánsku 

1 kuře, 5 dkg oleje, 6 dkg másla, 5 dkg slaniny, 10 dkg rajčat, 10 dkg nakládaných cibulek, 10 
dkg paprikových lusků, mletá paprika, sůl 

Očištěné kuře rozdělíme na čtvrtky, osolíme, poprášíme paprikou a opečeme po všech 
stranách na oleji. Pak mírně podlijeme horkou vodou a dusíme téměř do měkka. Přidáme 
cibulky, nakrájenou papriku,  a spařená oloupaná rajčata (lze použít i konzervovaná loupaná 
rajčata). Vše dusíme doměkka. Nakonec přidáme máslo a rozškvařenou slaninu. Podáváme s 
brambory a zeleninovým salátem. 
 
 
 



Guláš s kuřecích stehen s hráškem 

4 kuřecí stehýnka, sůl, 4 dkg slaniny, 2 lžíce oleje, 2 cibule, mletá paprika, 1 lžička hladké 
mouky, 1 dcl smetany, 2 lžíce kečupu nebo rajčatového protlaku, 30 dkg čerstvého, 
zmrazeného nebo sterilizovaného hrášku, 1 lžíce mouky 

Slaninu rozškvaříme s olejem a zpěníme na ní nakrájenou cibuli. Pak vložíme pokrájená a 
vykostěná kuřecí stehna, osolíme, osmahneme, přidáme papriku, podlijeme a dusíme. Když je 
maso měkké tak vložíme hrášek a necháme podusit do měkka. Sterilizovaný necháme jen 
prohřát. Nakonec dochutíme kečupem nebo protlakem, rozmícháme, zjemníme smetanou 
rozmíchanou s moukou a necháme provařit. Pokrm podáváme s knedlíkem, těstovinou nebo 
rýží. 

Kuřecí stehna na žampionech 

4 kuřecí stehna, sůl, 2 lžíce oleje, 4 dkg másla, 1 cibule, 20 dkg žampionů, lžička mouky, 1/4 l 
smetany, citrónová šťáva 

Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, vložíme osolená kuřecí stehna, osmahneme, podlijeme a 
dusíme. Když je maso téměř měkké, vložíme do vysmahnuté šťávy máslo, očištěné, na plátky 
nakrájené houby, necháme je osmahnout, trochu podlijeme , dusíme do měkka a znovu 
necháme vysmahnout. Pokrm lehce zaprášíme moukou, zasmahneme, podlijeme, zalijeme 
smetanou a dochutíme citrónovou šťávou. Podáváme s dušenou rýží nebo noky.  

Kuře na houbách v alobalu 

1 kuře, 6 dkg másla, 4 plátky slaniny, 1 větší cibule, 20 dkg hub, 1 lžička papriky, sůl 

Očištěné kuře rozdělíme na čtyři porce, osolíme a potřeme paprikou rozpuštěnou ve dvou 
lžících másla. Každou porci položíme na plát alobalu, přidáme na nudličky nakrájenou 
slaninu, několik prstenců cibule, na plátky nakrájené oprané houby, poklademe kousíčky 
másla a alobal pevně uzavřeme, aby šťáva nemohla vytéct. Porce v alobalu vložíme na 
pekáček nebo na plech a ve středně vyhřáté troubě pečeme asi 1 hodinu. Při podávání 
rozřízneme alobal tak aby šťáva nevytekla. Podáváme s vařenými brambory a zeleninovým 
salátem.  

Kuřecí prsíčka se žampiony 

1/2 kg kuřecích prsíček, sůl, 2 vejce, 1 lžíce bramborové moučky, olej na opečení, 40 g 
másla,  50 g žampionů, kari koření, 40 g sekaných mandlí 

Kuřecí prsa nakrájíme na tenké plátky, osolíme, obalíme ve vejcích rozmíchaných s 
bramborovou moučkou a po všech stranách opečeme do zlatova. Na másle zvlášť podusíme 
očištěná a na plátky nakrájené žampiony, přidáme kari a spařené sekané mandle. Podáváme s 
rýží a přeléváme žampiony. 
 

Plzeňské kuře 



1 kuře, 1 lžíce hladké mouky, 1 cibule, půl sklenky plzeňského piva, hrst hrozinek, 2 bobkové 
listy, pepř, sůl, olej 

Očištěné a opláchnuté kuře rozdělíme na 4 porce, osolíme a opepříme. na kastrole osmažíme 
nadrobno nakrájenou cibulku dozlatova, přidáme porce kuřete a v základu je po obou 
stranách  opečeme. Mírně podlijeme vodou, přidáme 2 bobkové listy, vložíme do rozehřáté 
trouby a za občasného podlévání a obracení upečeme dozlatova. Měkké kuře vyjmeme, šťávu 
vydusíme na tuk, zaprášíme moukou a zasmahneme, zalijeme vodou a plzeňským pivem a 
promícháme. Šťávu provaříme, bobkové listy vyjmeme a přidáme namočené rozinky a 
necháme je prohřát. Porce kuřete podáváme přelité šťávou s cibulí a rozinkami. Vhodnou 
přílohou je žampiónová rýže nebo bramborová kaše.  

 

Kuře po česku 

1 kuře, dvoje kuřecí játra, 5 dkg slaniny, 1 cibule, 2 lžíce másla, 2 lžíce oleje, 5 žampionů, 1 
lžíce hladké mouky, sůl, pepř 

Očištěné kuře, rozdělíme na 4 porce, osolíme opepříme. na kastrolku rozehřejeme máslo, na 
něm osmahneme nadrobno nakrájenou slaninu a cibuli dozlatova, přidáme připravené porce 
kuřete, v základu je opečeme po obou stranách, mírně podlijeme vodou a v troubě pečeme 
doměkka.  Měkké porce vyjmeme, šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme moukou, po zasmahnutí 
zalijeme vodou a povaříme na šťávu. Do šťávy přidáme očištěné, na plátky krájené  žampiony 
a na oleji opečené na kousky nakrájená drůbeží játra. Šťávu po dokončení ještě dosolíme.  

Kuřecí prsíčka plněná fáší 

Dvoje mražená kuřecí prsíčka, 20 dkg vepřové kýty, 1 žemle, půl šálku mléka, 1 vejce, 2 lžíce 
hladké mouky, několik snítek petrželové natě, 1 cibule, 1 lžíce másla, špetka muškátového 
květu, špetka pepře, olej, sůl 

Kuřecí prsíčka necháme zvolna rozmrznout a rozklepeme je paličkou na plátek. Vepřovou 
kýtu semeleme na jemno společně s žemlí namočenou v mléce. Do fáše přidáme vejce, 
osolíme, okořeníme květem, pepřem a drobně sekanou zelenou petrželkou. Fáš promícháme a 
rozetřeme na jednotlivá prsíčka. Pak zabalíme, upevníme párátky a na povrchu osolíme a 
poprášíme hladkou moukou. Vložíme do horkého oleje a opečeme ze všech stran, vyjmeme 
ven a do oleje přidáme nadrobno krájenou cibuli, usmažíme je dozlatova a zalijeme částí 
vody. Do tohoto základu vložíme kuřecí závitky a pečeme v troubě do měkka.  Plněné porce 
vyjmeme, základ vydusíme na vydusíme  na tuk, přidáme hladkou mouku, po zasmahnutí 
zalijeme vodou nebo vývarem a povaříme na šťávu a nakonec zjemníme máslem. Plněná 
kuřecí prsíčka vložíme zpět do šťávy a ještě chvíli v troubě podusíme.  

Kuře na houbách po čínsku 

1 kuře, 20 dkg čerstvých hub, cibule, 4 dkg másla, 10 dkg oleje, 2 dkg škrobové moučky, 4 
dkg sójové omáčky, špetka mletého zázvoru, 1 lžíce bílého vína 

Kuře vykostíme, maso nakrájíme na menší kousky a vložíme je asi na 2 hodiny do směsi 
připravené ze sojové omáčky, vína a zázvoru. Na oleji krátce osmažíme drobně pokrájenou 
cibulku, přidáme  očištěné a na plátky pokrájené houby a dusíme doměkka. na pánvi 



rozpálíme  olej. Dílky kuřete vyjmeme z nálevu a poprášíme  škrobovou moučkou a vložíme 
do rozpáleného oleje. Smažíme za neustálého míchání. Asi za 4 - 5 minut vmícháme nálev, v 
němž se kuře marinovalo. Nakonec přidáme houby podušené na cibulce. Podáváme s rýží. 

Chop - suey s Jídášovým uchem 

2 dkg sušeného Jidášova ucha, 1/5 kg vykostěného kuřecího masa, 5 dkg oleje, 3 lžíce sojové 
omáčky, 5 dkg bambusových výhonků nebo 1 kedlubna, 1 cibule nebo půrek, šálek bujonu, 
lžička škrobové omáčky, špetka mletého černého pepře, sůl 

Kuřecí maso nakrájíme na kostičky, opečeme na oleji, okořeníme sojovou omáčkou, přidáme 
špetku chilli, opepříme a osolíme. Sušené Jidášovo ucho necháme v malém množství vody 
nabobtnat, rozkrájíme na nudličky, smícháme s posekanou cibulkou nebo pórkem, a 
bambusovými výhonky nebo na nudličky nakrájenou kedlubnu a vše přidáme k masu. 
zalijeme bujonem, zahustíme škrobovou moučkou aještě asi 10 minut vaříme. Podáváme s 
rýží.  

 Římská pánev 

 
Kuřecí stehna (2 na porci), střední rajčata (3-4 na porci), česnek (strouček na porci), slanina, 
oregano, sůl, pepř. 
Maso osolíme, opepříme. Kosticky slaniny rozpeceme a vlozime na ne kureci maso, ktere 
dobre opeceme ze vsech stran. Přidáme česnek nakrájeny na plátky. Rajčata nakrájíme na 
male kostičky a slijeme z nich stavu (nebudeme ji potřebovat). Kostičky rajčat nasypeme na 
opečeme maso, aby bylo přikryté. Přidáme oregano. Dáme péct. Rajčata se musí upéct tak, ze 
tvoří hustou pastu, která je po okrajích lehce připečená. Podáváme s bílým chlebem a s 
Červeným vínem. 

 


