
MODERNÍ KUCHYNĚ
pár tipů pro Vás

1.) Longan 565 g  24/ks/bal
2.) Liči 565 g 24/ks/bal
3.) Mango plátky 3000 g 6/ks/bal
4.) Malé kukuřičky 2950 g 6/ks/bal
5.) Sójové klíčky 2950 g 6/ks/bal
6.) Sušená rajčata 2000 g/314g 6/ks/bal 12/ks/bal
7.) Pesto z čerstvé bazalky 900 g/ 180 g 6/ks/bal 12/ks/bal
8.) Pesto ze sušených rajčat 180 g 12/ks/bal
9.) Omáčka na pizzu 100% přírodní 4500 g 6/ks/bal

…............................................................................................................................................................



OVOCE V LEHKÉM SIRUPU

                   1.) Longan 

  

Rostlina Longan (pochází z názvu vietnamského města Long-An)

Další názvy Lum yai, Longiane, dračí oko, lamjaj (thajský název)

Latinsky Dimocarpus longan, Euphoria longana

Chuť Longan je sladký, nakyslý, aromatický, chuťově podobný Liči (ale ne stejný).

Konzumace Konzumuje se nedozrálá dužina, která je velice šťavnatá, kompaktní a dá se dobře 
vyloupnout i vypeckovat. Slupku lze otevřít stlačením plodu mezi prsty.

Plody jsou veliké až 3cm. Barva slupky je žlutě poskvrněná až červená. Pod kožnatou 
slupkou se skrývá bělavý míšek, ze kterého prosvítá velké černé semeno.

Longan roste na stále zelených asi 10 metrů vysokých stromech, které mají až 14 metrů širokou 
korunu. 
Podobně jako u hroznového vína visí více plodů na jedné malé větvičce. 

Kromě použití jako konzumní ovoce se longan pro svou zvláštní sladkokyselou chuť používá do 
slaných i do sladkých jídel (V Číně se do jídla nejčastěji přidává sušený).

Ze semen se vyrábí šampón na vlasy.

Recept:

Thajská zeleninová pánev s longanem, chilli papričkami a sójovou omáčkou

Hovězí maso si očistíme a nakrájíme na tenké nudličky. Nudličky osolíme, opepříme a 
restujeme na pánvi s olivovým olejem přibližně 10 minut. 

Mezitím si longan nakrájíme na menší kousky, připravíme si baby mrkvičku, mini 
kukuřičky, sójové klíčky, chilli papričky a přidáme vše na pánev k nudličkám. Po dvou minutách 
přidáme sójovou omáčku, promícháme a necháme 4 min odstát pod pokličkou. 

Hovězí nudličky dáme na talíř s jasmínovou rýží. Hotové jídlo můžeme ozdobit kouskem 
čerstvého neoloupaného longanu a chilli papričkou. 

- longan lze použít do mnoha ovocných salátů, nebo na špízy......



                    2.) Liči

Rostlina Liči čínské

Latinsky Litchi chinensis

Další názvy Litchi, Lychee, Čínské švestky (sušené plody), Čínská jablka (kompot z liči)

Chuť Sladké, jemná chuť, podobná kompotovaným mandarinkám

Konzumace Konzumuje se nedozrálá dužnina, která je velice šťavnatá, kompaktní a dá se dobře 
vyloupnout i vypeckovat.

Oválné až kulaté plody dlouhé tři až pět centimetrů kryje tuhá drsná slupka většinou 
červená. Nepoživatelné lesklé tmavohnědé jádro obklopují plátky bílé šťavnaté dužiny, které mají 
zvláštní sladce jadrnou lehce nahořklou chuť. 

Vůně připomíná téměř až růži nebo muškát, někdy skoro až kafr. Chuť a vůně liči se 
poněkud mění podle pokrmu k němž jsou podávány. V Číně líči pro svou sladkost a aróma platí za 
nejjemnější ovoce a za pokrm lásky. 

Poživatelná dužina má pouze průměrný obsah vitamínu C a minerálních různých prvků, jako
draslíku, sodíku a vápníku. Sto gramů jí vydá zhruba 270 KJ čili asi 65 Kcal.  

Liči se podává čerstvé jako dezert, podušené v másle a pomerančovém likéru jako náplň do 
palačinek i jako příloha k masitým a rybím pokrmům - syrové i vařené. Dřeň se používá do salátů a 
koktejlů.

Liči je tropický stálezelený ovocný strom dorůstající až 10 metrů, který se vyskytuje v 
zemích subtropického pásu. V zimních měsících se dovážejí především z Afriky, na jaře z Číny, 
Pakistanu a Indie. Nejlepší čínské odrůdy jsou Loh mai ši a Hoak ip a americké Brewster a Chen 
Purple.

Recept:

Kuřecí nudličky s liči a bylinkovou rýží

Kuřecí maso si očistíme a nakrájíme na menší nudličky. Nudličky pak posypeme 
kořením na kuře a restujeme na pánvi s olivovým olejem přibližně 10 minut. 

Mezitím si liči nakrájíme na menší kousky a přidáme ho na pánev k nudličkám. Restujeme 
dohromady dalších 5-10 minut. Když je maso hotové vypneme. 

Kuřecí nudličky dáme na talíř, zakápneme bílým vínem a servírujeme např. s 
hranolky, nebo bylinkovou rýží. Hotové jídlo můžeme ozdobit kouskem čerstvého neoloupaného 
liči. 

Exotický salát s liči

Džus svaříme pomalu na mírném ohni asi na polovinu (takzvaně je zredukujeme) a tuto 
zhoustlou tekutinu necháme vychladit. Potom ji dochutíme likérem (pro děti likér vynecháme, 
můžeme ho nahradit několika lžícemi broskvového sirupu apod.). Liči, mango, papáju a jahody 
rozkrájíme na menší kousky. Připravené ovoce promícháme v misce s džusem. Necháme dobře 
vychladit a podáváme.



              3.) Mango

Rostlina Mango indické, Mangovník

Latinsky Mangifera indica

Chuť Připomíná broskev či nektarinky

Plody mají ledvinovitý tvar o velikosti cca 10 až 15 cm a jsou zbarvené od zelené přes 
žlutou až do červené. Uprostřed je ploché, oválné a nejedlé semeno v dřevnatém obalu. Obal 
semena se špatně odděluje od dužniny.

Mango je bohaté na vitaminy. Obsahuje vitamin C, některé vitamíny skupiny B, vitamin A a 
E. Dále obsahuje některé účinné látky, minerální látky a stopové prvky např. karoten, hořčík, 
mangan, zinek a velké množství draslíku.

Mango je nejlepší konzumovat čerstvé. Samotné a nebo například přidané do ovocného 
salátu. Často se také používá vařené v pokrmech. Bývá používáno jako příloha k drůbežímu masu, 
rybám, nebo šunce. Mango je také vhodné k přípravě kompotů, zavařenin a čatný.

U nás nejčastěji seženeme manga polozralá a ne příliš šťavnatá. Ovšem nechají se sehnat i 
manga určená k rychlé konzumaci, které jsou nejzralejší. Z manga v plné zralosti doslova vytéká 
šťáva.

Mango indické je stále zelený tropický strom, který se dožívá až tři sta padesáti let a dorůstá 
do výšky kolem třiceti metrů. Květenství tvoří velké množství drobných žlutočervených kvítků, ze 
kterých vyrůstá jeden až pět plodů v trsu. Vyskytuje se v tropické oblasti.

Recept:

Lasagne s pudingem a mangem

Vanilkový puding uvaříme společně s mlékem a lehkým sirupem z konzervy manga.( hodně 
osladíme ) Po vychladnuti si připravíme lasagne a začneme skládat na pekáč. Začneme pudingem 
na který položíme lasagne a přidáme manko na plátky. Takto vrstvíme čtyři vrstvy a nakonec 
přelijeme pudingem. 

Pečeme v troubě při 140°C cca 45 minut. Poté dáme šokově schladit a můžeme podávat 
ozdobené kousky manga.



STERILOVANÁ ZELENINA

4.) Malé kukuřičky

Kukuřičky jsou sklízeny z rostlin kukuřice, když jsou ještě nezralé a velmi drobné           
(cca 4,5–10 cm). Není třeba zvláštní druh kukuřice, ale byly vyšlechtěny rostliny, jejichž klasy jsou 
využívány častěji pro svoji chuť a jemnost. Dodávají se oloupané, mají bíložlutou až světle 
zelenkavou barvu, jsou pružné, pevné a šťavnaté. Chuť je velmi svěží a příjemně nasládlá.

Malé kukuřičky se konzumují celé, včetně klasu, který je ještě křehký a velmi chutný (na 
rozdíl od zralé kukuřice, jejíž klas je tvrdý). Kukuřičky jsou výborné syrové, ale i tepelně upravené. 
Klásky je možné nakrájet příčně na různě dlouhé špalíčky, ale i podélně; v obou případech jsou řezy
velmi dekorativní. 

Vaření ani jiné tepelné úpravy nemění podstatně ani texturu ani chuť klásků – osmahnuté 
však mají jemně oříškovou příchuť.

Obsahuje hodně cukru, škrobu a vlákniny, je tedy velmi výživná. Dalšími zdraví 
prospěšnými látkami jsou vitamin C, vitaminy skupiny B, provitamin A, vápník, železo a draslík. 
  V Asii je dlouhodobě považována za zeleninovou delikatesu, pěstuje se především v Thajsku
a Tchaj-wanu. Kukuřice jako taková je velmi starou plodinou, první nálezy jsou staré až 70 000 let, 
výsev a pěstování jsou datovány před více než 5 500 lety. Do Evropy byla kukuřice přivezena z 
Latinské Ameriky, kde tvořila jednu ze základních složek potravy Mayů a Inků, ale pěstovala se i na
území dnešní Kanady.

Recepty:

Játrové balíčky se slaninou a baby kukuřičkou

Játra nakrájejte na kousky asi 2 cm velké a posypte moukou, solí, kořením a ponořime do 
ajvaru. Každý kousek jater obalime v plátku slaniny a spojíme párátkem.                                  

Játrové balíčky poskládáme do varné misky a potřete olejem. Grilujte ve středně vyhřáté 
troubě 3 minuty z každé strany. Podáváme s grilovanou baby kukuřičkou a sušenými rajčaty s 
kapary. Přílohu můžeme použít jasmínovou rýži.



5.) Sójové klíčky

Sojové klíčky se získávají ze sojového bobu, který naklíčí. Mají bílou barvu, jsou krátké, s 
malými zelenými lístky na konci klíčku. Jsou velmi zdravé, obsahují vitamín C, vlákninu, 
bílkoviny, zlepšují trávení a napomáhají odvádění cizorodých odpadních látek z těla. První se 
začaly používat v gastronomii asijských zemí, hlavně Číny, kde nahrazovaly maso.

      Klíčky jsou sterilované, v mírně slaném nálevu.

      V kuchyni se hodí především do pokrmů asijské kuchyně, jako jsou různé masové, rýžové, 
těstovinové, zeleninové, rybí a nudlové směsi. Přidávají se také do salátů, na pizzu, chleba s 
máslem, do slaných koláčů.

Recepty:

Česneková směs se sójovými klíčky

Vepřové maso a klobásu nakrájíme na kousky a smícháme s plátky nebo čtvrtkami 
oloupaných brambor. Posypeme nakrájenými paprikami, sójovými klíčky, sušenými rajčaty a cibulí,
osolíme, okořeníme, přidáme prolisovaný česnek, pokapeme worcesterovou omáčkou, olejem a 
zabalíme do alobalu. Pečeme na roštu v troubě nebo na grilu.



6.) Sušená rajčata

      Výtečná sušená rajčata naložená v kvalitním oleji s kapary, česnekem, bylinkami a kořením. 
Sušená rajčata poslední dobou začínají hrát významnou roli v našich kuchyních pro jejich výraznou 
chuť a široké využití. Výborně se doplňují s mozzarelou či parmázánem do salátů, na těstoviny 
nebo k drůbežímu masu. 
      Zralá až přezrálá rajčata se rozpůlí, odstraní se semínka, rajčata se osolí a položí do síta, 
přikryjí fáčovinou a nechají se celý den na slunci. Při západu slunce se dávají domů. Takto se 
rajčata suší přibližně týden. 

Recepty:

Skopové kotlety s rajčaty a šťouchanými brambory

Skopové nebo jehněčí kotlety očistíme, nařízneme po okrajích, okořeníme a zakápneme 
olivovým olejem. Kotlety opečeme po obou stranách na oleji a uložíme do tepla. Na výpek přidáme 
sušená rajčata s kapary a drcený česnek a vše mírně podlijeme vodou. Dochutíme bylinkami a 
zjemníme máslem Vše necháme 2-4  minuty mírně provářet. Podáváme se šťouchanými brambory a
restovanou cibulkou.



                     7.) Bazalkové pesto  GENOVESE

     Základ této výborné omáčky tvoří lístky bazalky, olivový olej, česnek a piniová jádra, kešu 
oříšky, drcený tvrdý sýr (PARMIGIANO, PECORINO) a přírodní aroma pálivé papriky.
     Přidává se do zeleninových salátů, omáček, k pečeným masům. Běžně se používá na 
těstoviny či jen natřené na topinku nebo rozpečenou ciabattu obložené rajčaty. Pesto můžeme 
podávat na nakrájeném hovězím mase, rajčatech nebo uvařených bramborech. 

Recept:

Bazalkové pesto se grilovanou zeleninou a sýrem Feta

Papriky a cibuli rozdělíme na půlky. Všechno rozkrájíme na kousky velikosti sousta. 
Zeleninu dáme do mísy, smícháme s olejem, solí, pepřem a trochou medu. Vše dáme na horký gril a
opékáme na středním žáru 10-12 minut do změknutí. Přitom ji pravidelně obracíme.

Mezitím nakrájíme cukety podélně na tenoučké plátky. Položíme vždy 3-4 plátky vedle sebe 
tak, aby se lehce překrývaly, na ně dáme polovinu sýra fety a zarolujte do cuketových plátků. 
Zarolovanou fetu potřete kolem dokola olejem. 

Položíme na horký gril a na každé straně 1-2 minuty grilujte na přímém žáru. Nakonec 
balíčky okořeňte solí a pepřem.

Grilovanou zeleninu smícháme s pestem a rozdělíme na talíře. Na zeleninu položíme 
grilovaný cuketový balíček se sýrem fetou. 



8.) Pesto ze sušených rajčat

   Pesto ze sušených rajčat je variace na tradiční bazalkové téma. Skvělé propojení slano - 
sladké chuti je absolutně báječné a delikátní. 
    Rajčata mají protirakovinné účinky, protože obsahují důležité antioxidanty, které chrání 
organismus před škodlivými volnými radikály. Podporují látkovou výměnu, pomáhají při tvorbě 
zdravé kůže, stavbě nových vaziv, posilují sliznice v celém těle. Proto jsou právem označovány za 
elixír mládí.
    Pesto ze sušených rajčat se skvěle hodí k těstovinám, na salátové zálivky,jako marináda na 
maso, ale i jako pomazánka na toasty nebo bruschettu. V teplé kuchyni může být použito do 
zeleninových polévek, těstovin, rýže.

Recepty:

Focaccia s pestem ze sušených rajčat

Těsto si připravíme se špaldové mouky, cukru, soli a droždí. Přidáme olivový olej a mléko. 
Těsto trochu zapracujeme a přidáme pesto ze sušených rajčat a znovu propracujeme tak dlouho, 
dokud se nezačne odlepovat od stěn, ale zároveň musí být vláčné a nesmí z něho být tvrdá koule. 
Dáme na hodinu na teplé místo kynout. Po hodině těsto vyndáme zpracujeme ho řádně a vytlačíme 
všechen vzduch. Z těsta vyválíme obdélník a dáme ho do olivovým olejem vymazané misky. 

Přidáme do něj cherry rajčátka a dáme ještě na hodinu kynout.

Po hodině dáme focacciu do trouby a pečeme při 160 °C asi 15 minut.

Kontrolujeme špejlí a jakmile je focaccia upečená, vyndáme jí. Vyklepneme ze zapékací 
misky a necháme vychladnout na mřížce…



9.) Omáčka na Pizzu 100% přírodní

Recepty:

Omáčky připomenou bohaté a plné chutě léta. Vybraná chutná rajčata, se špetkou soli a

rozmixujeme, osolíme a okyselíme a celkově dochutíme.

Přejeme Vám dobrou chuť

Smícháme se špagetami, zakápneme olivovým olejem a posypeme parmezánem.

kořením fantasticky dochutí všechny druhy těstovin.

Nechají Vám ale také dost prostoru pro Vaši vlastní kuchařskou invenci - můžete je totiž

Zeleninu zaprášíme moukou, osladíme a ještě krátce povaříme. Potom omáčku

použít jako základ pro další vaření, smíchané s bešamelem nebo majonézou skvěle doplní 
maso, jsou vynikající na pizzu, do masového ragú, přelité přes rybu a zapečené.

Špagetti s rajčatovým pyré a parmezánem

Jemně nakrájenou cibuli zpěníme na tuku, přidáme lístky bazalky, jemně nakrájený celer,
česnek, mrkev a petržel, omáčku na pizzu a vše osmahneme. Zeleninu zalijeme vývarem a 
vaříme,až se voda částečně odpaří a zelenina změkne.
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