
Těstoviny
(apetit)





Těstoviny s paprikou,
rajčetem a sójovou omáčkou

150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce
sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu,
mletý pepř, sůl 

Sýr  Eidam nastrouháme,  rajčata  a  papriku  omyjeme a
nakrájíme na kolečka.  Na části  rozpáleného tuku nejdříve
krátce podusíme papriku,  potom přidáme rajčata,  osolíme,
opepříme a ještě 3 minuty dusíme. Zbytek tuku rozpustíme
na  pánvi,  přidáme  sójovou  omáčku  a  uvařené  těstoviny,
které za stálého míchání prohřejeme. Teplé těstoviny a směs
rajčat  a  papriky  vkusně  urovnáme  na  talíř  a  posypeme
strouhaným sýrem. 





Zapečené nudle se žampióny a hráškem

350  g  čerstvých  červených  nudlí,  150  g  čerstvých
žampiónů,  100  g  hrášku mraženého,  20  g  tuku,  1.5  dl
šlehačky, 2 vejce, sůl, mletý kmín 

Připravíme  si  potřebné  množství  červených  nudlí
širokých asi  1  cm (viz  recept  "Domácí  červené nudle")  a
uvaříme je. Uvařené nudle slijeme a dáme do mísy. 

Zmrazený hrášek  zalijeme  vodou  a  vaříme  jej  5  min.
Před jeho dovařením vodu osolíme. Hotový hrášek slijeme a
přidáme k nudlím.  čerstvé žampióny očistíme,  omyjeme a
nakrájíme  na  plátky.  Vložíme  je  do  pánve  s  rozpáleným
tukem, osolíme, okořeníme mletým kmínem a pod pokličkou
dusíme  10  minut.  Hotové  žampióny  přidáme  k  nudlím  s
hráškem,  vše  zalijeme  smetanou,  v  níž  jsme  rozmíchali
vejce, osolíme a dobře promícháme. Takto připravené nudle
vložíme do tukem vymazané zapékací misky a v předehřáté
troubě je zapečeme 10 minut. 





Ředkvičkový salát s těstovinami

1 svazek ředkviček, 1 pórek, 150 g vařených těstovin,
2 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce slunečnicového oleje, sůl 

Pórek podélně rozřízneme a dobře  opláchneme vodou.
ředkvičky omyjeme a spolu s  pórkem nakrájíme na  tenká
kolečka.  Do  mísy  s  uvařenými  vychladlými  těstovinami
přidáme  nakrájené  ředkvičky,  pórek,  sůl  a  vše  dobře
promícháme. Těsně před podáváním zalijeme salát sójovou
omáčkou smíchanou se slunečnicovým olejem.





Kakaové těstoviny s ananasem

300 g čerstvých kakaových těstovin,  500  g ananasu
(zmrazeného),  1  dl  vody,  40  g  pískového  cukru,  30  g
rozinek, 8 hřebíčků, 250 g měkkého tvarohu, 1 dl mléka,
15 g vanilkového cukru 

Kakaové nudle si připravíme kupované nebo lépe čerstvé
domácí  (viz  recept  "Domácí  kakaové  nudle")  a  hned  je
uvaříme.  Zmrazený  ananas  uvaříme  ve  vodě  s  pískovým
cukrem, hřebíčkem a rozinkami. Vaříme 10 minut. Měkký
tvaroh ušleháme s mlékem a s vanilkovým cukrem. Teplé
těstoviny rozdělíme na talíře, přidáme k nim teplý ananas a
ozdobíme ušlehaným tvarohem. 





Rajská polévka s těstovinami

1/2 l vody nebo masového vývaru, 4 rajčata, 1 cibule,
sůl,  nové  koření,  bobkový list,  moučkový cukr,  1  lžíce
oleje, 100 g těstovin 

Cibuli  nakrájíme na malé kousky a  osmažíme na  oleji
dozlatova. Přidáme nadrobno nakrájená rajčata, nové koření,
bobkový list,  sůl  a  podlijeme sklenicí  vody nebo  vývaru.
Dáme vařit těstoviny. Cibuli s rajčaty a kořením rozdusíme
na  hustou  kaši  a  protlačíme  cedníkem.  Přilijeme  vývar  a
polévku přivedeme do varu. Dochutíme ji cukrem a přidáme
vařené těstoviny. 





Omeleta z makarónů

250  g  makarónů,  2  vejce,  150  g  tvrdého  sýra
Primátor,  150  g  zmrazené  zeleninové  směsi,  2  lžíce
slunečnicového oleje, sůl, tuk na vymazání formy 

Do vroucí osolené vody vložíme makaróny a uvaříme je.
Do velké mísy nastrouháme sýr Primátor. část sýra oddělíme
na  posypání  omelety  před  podáváním.  Dortovou  formu
vymažeme tukem. K nastrouhanému sýru přidáme uvařené
makaróny a vejce, osolíme a promícháme. Připravenou směs
vložíme do vymazané formy a rovnoměrně ji rozprostřeme.
Pečeme  v  dobře  vyhřáté  troubě  20  min.  Do  5  dl  vroucí
osolené vody vsypeme zeleninu a vaříme 8 minut. Uvařenou
zeleninu  scedíme,  smícháme  se  slunečnicovým  olejem  a
urovnáme  ji  na  upečenou  omeletu,  kterou  jsme  předtím
vyjmuli z formy. Před podáváním omeletu posypeme sýrem. 





Dušená ryba s domácími těstovinami

150 g těstovin, 200 g rybího filé (makrela, kapr), 30 g
másla, 4 bobkové listy, 8 kuliček nového koření, 8 kuliček
celého pepře, 6 kuliček jalovce, sůl 

Na  pánvi  rozpustíme  máslo,  vložíme  na  ně  osolenou
rybu, přidáme koření a dusíme 20 minut. Podle receptu na
domácí nudle připravíme těstoviny a uvaříme je.  Dušenou
rybu  rozdělíme  a  podáváme  s  těstovinami  přelitými
vypečenou šťávou. 





Polévka s cuketou

1 l kuřecího vývaru, 150 g celeru, 150 g cukety (může
být  i  sterilovaná),  2  rajčata,  4  stroužky  česneku,  6
kuliček celého pepře, olej, sůl, 100 g domácích nudlí, 100
g eidamu, zelená petrželka na ozdobení 

Podle  receptu  na  domácí  nudle  si  připravíme  domácí
těstoviny  široké  asi  1  cm.  Celer  očistíme,  omyjeme  a
nakrájíme  na  kostičky.  Omytá  rajčata  (mohou  být  i
sterilovaná)  nakrájíme  na  srpečky  a  cuketu  na  kostičky.
česnek oloupeme a utřeme se solí. Petrželovou nať nadrobno
nasekáme. Do vroucího vývaru nasypeme nakrájený celer,
pepř,  česnek a  10  minut vaříme. Přidáme čerstvé  nudle a
povaříme dalších 5 minut. Potom přidáme rajčata a cuketu,
dochutíme  solí  a  krátce  povaříme.  Použijeme-li  čerstvá
rajčata a cuketu, vaříme ještě 3 minuty. Do polévky na talíři
nasypeme jemně strouhaný sýr a nasekanou pažitku. 





Kuře pečené na sardeli s domácími nudlemi

1  kg  kuřete,  200  g  domácích  nudlí,  20  g  másla,  2
lžičky sardelové pasty, 1 cibule, 2 dl vody, 150 g eidamu 

Máslo rozpustíme a smícháme je se sardelovou pastou.
Oloupanou cibuli rozkrojíme na čtvrtiny. Rozmrazené kuře
omyjeme vodou a vložíme do pekáče, potřeme je máslem se
sardelí, obložíme cibulí a podlijeme  vodou. Pečeme v dobře
vyhřáté troubě 35-40 minut. Během pečení kuře poléváme
vypečenou šťávou, aby se nám maso nevysušilo. 

Domácí nudle uvaříme podle samostatného receptu. Sýr
jemně nastrouháme. Upečené  kuře naporcujeme,  obložíme
vařenými  nudlemi,  bohatě  posypeme  sýrem  a  zalijeme
vypečenou šťávou. 



Domácí nudle

150 g hrubé mouky, 1 lžíce vody, 1 vejce 
červené nudle: místo vody 2 lžíce kečupu
zelené nudle: místo vody 100 g špenátového protlaku
kakaové nudle: přidat 10 g kakaa
Na vál prosijeme odváženou mouku (u kakaových nudlí s

kakaovým práškem)  a  uděláme  do  ní  důlek,  do  kterého
rozklepneme vejce, přidáme vodu (případně jinou surovinu).
Těsto  začneme zpracovávat  nejdříve  nožem,  teprve  až  se
nám  suroviny  spojí,  pracujeme  rukama.  Těsto  důkladně
dlaněmi prohněteme, až je hladké, pružné a nechytá se válu.
Těsto připravované z více vajec rozdělíme pro další přípravu
na  několik  bochánků.  Bochánek  rozválíme  od  středu  na
pomoučeném vále válečkem na tenkou, stejnoměrně silnou
placku.  Během  válení  těsto  několikrát  obrátíme.  Hotové
placky sušíme na utěrce. 

Proschlou placku, která se neláme a při krájení se nelepí
k sobě, rozkrojíme ostrým nožem na poloviny. Obě části na



sebe  položíme  a  krájíme  na  pruhy potřebné  délky.  Šířku
těstovin zvolíme podle toho, zda to budou nudle do polévky
(vlasové),  jako  příloha  či  flíčky.  Při  krájení  nesmíme
zapomenout, že se nám těstoviny navaří, proto je krájíme o
něco menší, než jak je potřebujeme mít velké uvařené. 

Těstoviny vaříme v dostatečném množství osolené vody.
Na 100 g těstoviny počítáme asi 1 litr vody a 10 g soli. Při
vaření  italských  těstovin  přidáváme  do  vody  1-2  lžíce
stolního oleje, aby se po zcezení neslepily. Čerstvé těstoviny
vaříme  4-5  minut,  sušené  podle  velikosti  i  10-20  minut.
Přidáme-li do vody kurkumu, získají těstoviny žlutou barvu. 
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