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Díky mnohaletým zkušenostem
s pěstováním a sklizní jsme všichni
v Bonduelle hluboce spjati s půdou,
která je nejcennějším majetkem
nás všech. Podporujeme udržitelné
a diverziﬁkované zemědělství a neustále
zkoumáme nové způsoby pěstování
a zpracování zeleniny, které budou šetrné
vůči naší planetě. Nezapomínáme ani na
to, aby si zelenina při svém zpracování
zachovala co nejvíce živin.
Právě úcta k půdě a vášeň pro zeleninu
jsou hlavní pilíře, které značku Bonduelle
provází od jejího vzniku. V Bonduelle
si totiž velmi dobře uvědomujeme,
že příroda je naše budoucnost, a proto
jsme přesvědčeni, že zajištění potravy
pro 9 miliard lidí po celém světě do
dalších let je možné jen díky luštěninám,
zelenině a ovoci, které budou pěstované
udržitelným a šetrným způsobem vůči
přírodě.
Inspirovat se při vaření můžete nejen
v tomto e-booku, ale také na našich
stránkách a sociálních sítích, kde najdete
spoustu dalších receptů.

Ľudmila Tóthová
Junior brand manažerka
společnosti Bonduelle

w w w.bonduelle.cz

Opomíjená
složka jídelníčku
Ačkoliv byly luštěniny dlouho opomíjenou
složkou jídelníčku a považovaly se
dokonce za jídlo chudých, v současnosti
jsou trendem moderní (nejen) rostlinné
kuchyně. Kromě toho, že jsou skvělým
zdrojem rostlinných bílkovin a vlákniny,
mají také vysoký obsah železa, vápníku,
zinku a vitamínů skupiny B.
Luštěniny se též spojují s dlouhověkostí.
Lidé v tzv. modrých zónách
(nejvíce dlouhověcí lidé na světě) mají
ve stravě více luštěnin než masa a ryb.

Cizrna
Tato luštěnina je známá snad ve všech koutech
světa, ale nejvíce ji milují pravděpodobně v zemích
středního východu, kde jsou cizrně věnovány
celé pokrmy jako je hummus či falafel. Je skvělou
a zdravou náhradou masa v nejrůznějších
receptech, protože obsahuje vysoké množství
bílkovin (přibližně 20 g na 100 g v suchém stavu).
Kromě toho obsahuje velké množství vlákniny,
takže zasytí na delší dobu.

Vyniká také obsahem vápníku, 100 g této luštěniny
v suchém stavu obsahuje až 10 % doporučené
denní dávky tohoto minerálu. Cizrna skvěle
chutná v různých omáčkách, salátech i polévkách.
Po umixování s tahini pastou, česnekem, solí
a pepřem vznikne pomazánka hummus. Díky své
lahodné krémové chuti cizrna nezklame nikde.

Hrách
Hrách je snad nejčastěji přehlíženou luštěninou,
přitom má mnoho co nabídnout. Po stovky let
byl hlavním zdrojem energie a naši předkové
ho konzumovali nejčastěji ve formě kaše. Stejně
jako ostatní luštěniny vyniká hrách především
obsahem bílkovin a vlákniny.
Dalšími beneﬁty hrachu je i obsah vitamínů
a minerálů, jde například o kyselinu listovou,
která je důležitá nejen pro těhotné a kojící ženy.
Dále v hrachu najdeme např. vitamíny skupiny B,
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zinek, hořčík, fosfor nebo vápník. Hrách můžete
připravit na způsob kaše či polévky (skvěle chutná
s osmaženou cibulkou) nebo ho můžete po
uvaření přidat do různých karbanátků a burgerů.

Fazole
Fazole jsou také bohaté na bílkoviny, a proto
jsou i velmi vhodnou alternativou masa v
rostlinných pokrmech. Z vitamínů jsou pak fazole
bohaté na vitamíny skupiny B např. vitamín B3
(niacin) a vitamín B5 (kyselina pantothenová),
které mají důležitý vliv na zdravý stav pokožky.
Dále ve fazolích najdeme vitamín B2, kyselinu
listovou i vitamín E. Obsahují také zajímavé
množství minerálních látek, především hořčíku,
vápníku, draslíku, zinku i mědi. Navíc neobsahují

cholesterol a nasycené mastné tuky. Fazole
budou tvořit skvělý základ různých gulášů,
polévek a zeleninových směsí na mexický způsob.
Z bílých fazolí můžete vytvořit také skvělý dip.

Čočka
Čočka je z hlediska přípravy tou nej�ednodušší
luštěninou a jídla z ní jsou lahodná a plná živin.
Tak jako všechny luštěniny je i čočka velmi
bohatá na bílkoviny, ve 100 g syrové čočky je jich
až 26 g a vlákniny obsahuje podobné množství.
Díky kombinaci vlákniny, bílkovin a kvalitních
sacharidů dokáží pokrmy z čočky zasytit na
dlouhou dobu a obsažená vláknina navíc působí
jako prevence civilizačních nemocí a snižuje
cholesterol v krvi. Čočka je také spolehlivým
zdrojem železa, kterého obsahuje dokonce více
než některé druhy masa. Známou čočku hnědou
či tmavozelenou využijeme nejlépe v tradiční
čočkové polévce, čočce na kyselo či rostlinné
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sekané. Stále oblíbenější je také čočka červená,
která mnoho lidí okouzlila svou jednoduchou
a rychlou přípravou. Je vhodná jako základ indické
kuchyně, do pomazánek nebo do krémové
polévky. Čočka beluga má černou barvu, kterou
získala díky obsahu antioxidantů. Její výhodou je,
že se stejně jako čočka červená nemusí dopředu
namáčet.

Máte strach z nadýmání ?
Vyzkoušejte naše tipy!
Prodlužte dobu namáčení.

Přidejte tuk.

Většina lidí namáčí luštěniny jen na pár hodin,
maximálně přes noc, ale dobu namáčení můžete
prodloužit až na 24 hodin. Pravidelně měňte
vodu a luštěniny poté uvařte v čisté vodě.

Pokud při následné úpravě přidáte trochu tuku,
například fazole či cizrnu osmahnete na troše
oleje, může tento krok také snížit nadýmání.
Luštěniny jsou nízkotučné potraviny, proto
by přidání trochy tuku mělo být samozřejmé,
vyzkoušejte své oblíbené ořechy či avokádo.

Luštěniny vařte raději pomalu.
Při rychlém vaření luštěniny často tuhnou.
Pokud je máte rádi měkké – jako z plechovky,
využijte tlakový hrnec nebo je vařte pomalu
alespoň 5 hodin. Pro snížení nadýmání
odebírejte v začátku vaření bílou pěnu, která
se tvoří na hladině vody. Velmi efektivní je také
luštěniny přivést k varu a ihned poté je scedit
a znovu vařit v čisté vodě.

Přidejte koření pro dobré zažívání.
Nadýmání se můžete také vyvarovat tím, že
přidáte to správné koření, které podpoří vaše
trávení. Jde např. o kmín, merlík, fenykl, zázvor,
saturejku nebo indické koření asafetida, které je
přímo určené na luštěniny. Koření můžete přidat
už při vaření, ale také do finálního pokrmu.

Bez propláchnutí to nejde.
V případě, že používáme luštěniny z plechovky,
je důkladné propláchnutí nesmírně důležité.
Luštěniny vysypte do cedníku a důkladně
propláchněte vlažnou vodou, dokud se
nepřestane tvořit pěna.

Velkou výhodou luštěnin je,
že mohou být zpracovány do mnoha
forem – můžete je přidat do salátů
či omáček, ale lze z nich připravit
i nejrůznější pomazánky, karbanátky,
indický dhal i polévky. Nechte se
inspirovat našimi recepty!

Velkou výhodou luštěnin je, že mohou být zpracovány
do mnoha forem - můžete je přidat do salátů či omáček,
ale lze z nich připravit i nejrůznější pomazánky,
karbanátky, indický dhal i polévky.
Nechte se inspirovat našimi recepty!

Snídaňové cizrnové
koláčky

6

porcí

50
minut

Suroviny

Postup

1 a ¾ hrnku cizrnové mouky
¼ hrnku lahůdkového droždí
1 hrnek mraženého hrášku
1 červená paprika
nakrájená na kostičky
⅓ hrnku jarní cibulky
nakrájené na kolečka
2 hrnky čerstvého špenátu
2 hrnky vody
1 lžička kypřícího prášku
½ lžičky sušeného oregana
½ lžičky sušeného tymiánu
1 lžička soli
olej

1. Troubu si rozehřejeme na 180 °C.
2. V míse smícháme cizrnovou mouku, kypřící prášek,
lahůdkové droždí, sůl a bylinky.
3. Přidáme vodu a zeleninu a důkladně promícháme.
4. Plech na muffiny potřeme olejem a připravené těsto
do něj rovnoměrně rozdělíme.
5. Pečeme přibližně 35 minut, necháme vychladnout
a opatrně vyndaváme.
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Podáváme s čerstvou zeleninou.

/ Snídaně

Recept od Marušky VEG

Veganská
shakshuka

4

porce

45
minut

Suroviny

Postup

2 plechovky drcených rajčat
(v sezóně můžeme použít
čerstvá rajčata)
1 středně velká červená paprika
1 balení Bonduelle
Cannellini fazolí
2 lžíce rajčatového protlaku
1 cibule
3 stroužky utřeného česneku
1 lžička mletého římského kmínu
1 lžička sladké papriky
1 lžička uzené papriky
½ lžičky chilli
2 lžíce řepkového oleje
1 lžíce javorového sirupu
sůl, pepř
1 balení silken tofu
2 lžíce lahůdkového droždí
1 lžička černé soli
špetka kurkumy
čerstvá petrželová nať

1.   Na rozehřáté pánvi s olejem orestujeme najemno
nakrájenou cibuli, česnek a krátce opražíme.
2. Vmícháme nadrobno nakrájenou červenou papriku
a vaříme přibližně 2 minuty.
3. Přimícháme mletou sladkou a uzenou papriku, římský
kmín, chilli, javorový sirup a mícháme asi půl minuty.
4. Přidáme rajčatový protlak, drcená rajčata a
propláchnuté fazole, osolíme a vaříme přibližně
25 minut.
5. Mezitím si rozmačkáme silken tofu s lahůdkovým
droždím, černou solí a špetkou kurkumy.
6. Uvařenou omáčku dochutíme dle chuti solí, pepřem,
chilli a sirupem.
7. Na pánev s omáčkou dáme směs z tofu, přikryjeme
a na slabém ohni vaříme dalších pět minut.
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Shakshuku před podáváním posypeme čerstvou
petrželovou natí a podáváme s čerstvým chlebem.

/ Snídaně

Luštěninové pomazánky na
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4

způsoby

Luštěninové pomazánky na

Pomazánka z červené čočky

4

5

porcí

způsoby

35
minut

Suroviny

Postup

1 hrnek červené čočky
1 šalotka nakrájená nadrobno
3 stroužky nadrobno nakrájeného
česneku
2 lžíce rajčatového protlaku
2 lžíce lahůdkového droždí
1 lžíce agáve sirupu
1 lžíce miso pasty
2–3 lžíce citronové šťávy
1 lžička mletého koriandru
1 lžíce olivového oleje
sůl, pepř, chilli
hrst nadrobno nakrájené
petrželové natě

1.   Červenou čočku propláchneme a uvaříme doměkka.
2. Na rozpálené pánvi orestujeme šalotku s česnekem,
přidáme rajčatový protlak a restujeme asi minutu.
3. Poté směs rozmixujeme spolu s uvařenou čočkou
a ostatními surovinami kromě petrželové natě.
4. V případě potřeby dochutíme citronovou šťávou,
solí a pepřem.
5. Přimícháme nadrobno nakrájenou petrželovou nať
a podáváme s čerstvým pečivem a zeleninou.

Avokádovo-cizrnová
pomazánka

4

porce

15

minut

Suroviny

Postup

1 ½ plechovky cizrny Bonduelle
1 zralé avokádo
1 stroužek česneku
1 jarní cibulka nakrájená nadrobno
šťáva z poloviny citronu
½ lžičky soli
pepř, chilli
hrst čerstvé bazalky

1.   Avokádo a cizrnu rozmačkáme vidličkou nebo krátce
rozmixujeme.
2. Přimícháme jarní cibulku, rozmačkaný česnek, sůl, pepř,
chilli, nakrájenou bazalku a citronovou šťávu.
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Pomazánka se hodí nejen k pečivu, ale i k zelenině
nakrájené na proužky či jako náplň do wrapu.

/ Snídaně

Luštěninové pomazánky na

Pomazánka
z červených fazolí

4

způsoby

5

porcí

15

minut

Suroviny

Postup

1 balení červených
fazolí Bonduelle
½ hrnku vlašských ořechů
1 stroužek česneku
1 lžíce citronové šťávy
1 lžička uzené papriky
½ lžičky římského kmínu
1 lžíce tahini
sůl, pepř
hrst čerstvého koriandru

1.   Všechny suroviny kromě koriandru rozmixujeme
na hladkou pomazánku.
2. V případě potřeby dochutíme solí či citronovou šťávou
a přimícháme najemno nakrájený koriandr.
3. Podáváme s pečivem nebo jako dip s krekry a čerstvou
zeleninou.

Hrachová
pomazánka

5

porcí

Suroviny

Postup

1 hrnek hrachu
2 a ½ hrnku vody
2 stroužky česneku
šťáva z jednoho citronu
60 ml olivového oleje
2 lžíce rostlinného jogurtu
2 lžíce lahůdkového droždí
sůl, pepř, petrželová nať

1.   H rách uvaříme ve vodě doměkka a rozmixujeme
s olivovým olejem, česnekem a citronovou šťávou.
2. Dochutíme solí, pepřem, lahůdkovým droždím
a vmícháme rostlinný jogurt.
3. Podáváme s pečivem a posypeme petrželkou.
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40
minut

/ Snídaně

Recept od Marušky VEG

Sendvič s lahodným
cizrnovým salátem

4

porce

25

minut

Suroviny

Postup

1 plechovka cizrny Bonduelle
150 g veganské majonézy
(část můžeme nahradit jogurtem
nebo rostlinnou zakysanou smetanou)
1 lžíce tahini
2 stonky nadrobno nakrájeného
řapíkatého celeru
½ nadrobno nakrájené červené cibule
2 středně velké nadrobno nakrájené
kyselé okurky
1 lžíce dijonské hořčice
⅓ hrnku rozmixovaných předem
namočených slunečnicových semínek
šťáva z poloviny citronu
hrst nasekané pažitky
sůl, pepř
chléb
listový salát
plátky osmaženého uzeného tempehu

1.   Cizrnu důkladně propláchneme a rozmačkáme, případně
krátce rozmixujeme (tak abychom zachovali strukturu).
2. Smícháme s ostatními surovinami a necháme odležet.
Hotovým salátem naplníme sendviče, do sendvičů
přidáme listy salátu a plátky osmaženého tempehu.
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U nás doma máme luštěniny často i několikrát denně a snažím se
během týdne kombinovat všechny druhy čočky, fazolí, hrách i cizrnu.
Každá luštěnina vyniká něčím jiným a podle toho ji také používám.
Například červenou čočku ráda přidávám do polévek nebo omáček.
Z fazolí peču brownies nebo je máme rádi jen tak v rajčatové omáčce.
Nejoblíbenější a nejčastější je u nás cizrna, protože se hodí snad
ke všemu. Máme moc rádi cizrnu na paprice, hummus nebo pečenou
cizrnu, kterou si pak dáváme na salát. Mým nejnovějším oblíbeným
receptem z cizrny je salát ve kterém je i cibulka, řapíkatý celer,
veganská majonéza a spousta dalších dobrot a recept na něj najdete
na této stránce.
Maruška Donajová alias MaruškaVeg
influencerka, blogerka a autorka Kuchařky na celý rok
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Celozrnné tortilly s černou
čočkou a pikantní tahini
omáčkou

6

porcí

45
minut

Suroviny

Postup

1 hrnek černé čočky
1 lžička římského kmínu
½ lžičky kurkumy
3 bobkové listy
1 lžíce olivového oleje
6 celozrnných tortill
2 středně velké mrkve nakrájené
na tenké plátky
¼ hlávky červeného zelí nakrájeného
na plátky
oblíbená listová zelenina
(polníček, špenát či hlávkový salát)

1.   Černou čočku propláchneme a uvaříme s bobkovým
listem doměkka.
2. Scedíme, vyndáme bobkové listy a smícháme s olivovým
olejem, římským kmínem, kurkumou a osolíme.
3. Pro přípravu omáčky smícháme tahini, jogurt, citronovou
šťávu, česnek, chilli, sůl a pepř.
4. Tortilly potřeme tahini omáčkou, přidáme čočku, listovou
zeleninu, mrkev, zelí a zabalíme. Připravené tortilly
zapečeme v grilu nebo na suché pánvi.

Tahini omáčka
3 lžíce tahini
2 lžíce rostlinného jogurtu
1 a ½ lžíce citronové šťávy
1 stroužek rozmačkaného česneku
1 lžička chilli omáčky
½ lžičky soli
špetka pepře
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/ Svačiny

Salát z bílých fazolí
s rukolovo-bazalkovým pestem

4

porce

30
minut

Suroviny

Postup

2 balení fazolí
cannellini Bonduelle
1 okurka nakrájená na kostky
2 stonky řapíkatého celeru
nakrájeného na jemné plátky
5 ředkviček nakrájených
na plátky

1.   Nejdříve na suché pánvi opražíme lískové oříšky, které
poté zbavíme slupek.
2. Oříšky spolu s ostatními surovinami na pesto
rozmixujeme na hladký krém. V případě potřeby osolíme
a dochutíme citronovou šťávou.
3. Fazole propláchneme, scedíme a smícháme s okurkou,
celerem a ředkvičkami.
4. Přidáme přibližně ½ hrnku hotového pesta a důkladně
promícháme. Podáváme s čerstvým chlebem.

Pesto
40 g čerstvé bazalky
30 g rukoly
40 g lískových oříšků
1 stroužek česneku
40 ml olivového oleje
1 lžíce lahůdkového droždí
šťáva z poloviny citronu
špetka pepře
⅓ lžičky soli

Čočková
bruschetta

4

porce

25

minut

Suroviny

Postup

1 balení čočky nebo 1 a ½ hrnku
uvařené čočky (hnědé či černé)
4 středně velká rajčata
1 svazek bazalky
3 stroužky česneku
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce balzamikového octa
1 lžička soli
špetka pepře
čerstvá bageta

1.   Čočku propláchneme v cedníku a dáme do mísy.
Přimícháme rajčata nakrájená na kostičky, nadrobno
nakrájenou bazalku a rozmačkaný česnek.
2. Pečlivě promícháme a dochutíme solí, pepřem, olivovým
olejem a balzamikem. Podáváme na opečené bagetě
pokapané olivovým olejem.
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/ Svačiny

Cizrnovo-špenátový koláč
z listového těsta

8

porcí

55
minut

Suroviny

Postup

2 pláty veganského listového těsta
1 a ½ hrnku uvařené cizrny
180 g čerstvého špenátu
½ hrnku sójové či jiné rostlinné
smetany
1 menší červená cibule nakrájená
na malé kostky
4 stroužky rozmačkaného česneku
1 lžíce koření garam masala
1 lžíce oleje
sůl, chilli

1.   Na rozehřáté pánvi na lžíci oleje osmahneme cibulku.
2. Přidáme garam masalu, sůl, chilli a promícháme.
3. Vmícháme vidličkou rozmačkanou cizrnu a vaříme
přibližně 5 minut.
4. Přidáme nakrájený špenát, rozmačkaný česnek,
povaříme a přilijeme rostlinnou smetanu. Směs vaříme
asi další dvě minuty, poté odstavíme z ohně a necháme
vychladnout.
5. Jeden plát listového těsta položíme na plech s pečícím
papírem. Na těsto rovnoměrně rozetřeme náplň
a přikryjeme druhým plátem těsta. Okraje přimáčkneme
vidličkou a koláč vložíme do trouby rozehřáté na 180 °C.
6. Pečeme přibližně 25 minut, necháme vychladnout
a nakrájíme na čtverečky.
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/ Svačiny

Polévka z červené
čočky s rajčaty

5

porcí

35
minut

Suroviny

Postup

1 a ½ hrnku červené čočky
1 mrkev nakrájená na kostky
2 stonky nakrájeného řapíkatého
celeru
1 plechovka drcených rajčat
1 nadrobno nakrájená cibule
3 hrnky špenátu (volitelné)
4 stroužky česneku
kousek nastrouhaného zázvoru
(cca 4 cm)
1 lžička římského kmínu
1 lžička kurkumy
1 l vody
2 hrnky vývaru
olivový olej
sůl
šťáva z jednoho citronu

1.   Na olivovém oleji osmažíme cibuli, mrkev a celer.
Přidáme česnek, zázvor, římský kmín, kurkumu, rajčata,
čočku a sůl.
2. Promícháme a zalijeme vývarem s vodou.
3. Vaříme do změknutí čočky. Část polévky můžeme
rozmixovat.
4. Přidáme špenát a dochutíme citronovou šťávou.
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/ Polévky

Hrachová
polévka

6

porcí

55
minut

Suroviny

Postup

2 hrnky půleného hrachu
(před vařením namočíme
a scedíme)
3 středně velké mrkve nakrájené
na kostičky
2 brambory nakrájené na kostičky
1 nadrobno nakrájená šalotka
2–3 stroužky česneku
250 ml rostlinné smetany
1 a ½ litru zeleninového vývaru
olivový olej
majoránka, sůl, pepř

1.   Na olivovém oleji orestujeme cibuli a přidáme nadrobno
nakrájený česnek. Vmícháme mrkev a krátce orestujeme.
2. Přidáme hrách, brambory a zalijeme zeleninovým
vývarem. Vaříme přibližně 50 minut. Dle potřeby přidáme
vodu nebo vývar.
3. Ochutíme pepřem, solí a majoránkou a část polévky
rozmixujeme. Polévku můžeme zjemnit rostlinnou
smetanou.

17 / #varimesCVS

Podáváme s čerstvým žitným chlebem.

/ Polévky

Pikantní polévka
z černých fazolí
6

porcí

40
minut

Suroviny
2 hrnky uvařených černých fazolí
750 ml zeleninového vývaru
1 menší cibule nakrájená
na kostičky
1 červená paprika nakrájená
na kostky
1 středně velká mrkev nakrájená
na kostky
2 stonky řapíkatého celeru
3 lžíce rajčatového pyré
3 stroužky rozmačkaného česneku
1–2 jalapeño papričky
2 bobkové listy
1 lžička mleté sladké papriky
2 lžičky římského kmínu
špetka kurkumy
1 a ½ lžičky soli
2 lžíce olivového oleje
čerstvý koriandr

/ Polévky

Postup
1.   V hrnci rozehřejeme olivový olej, na kterém orestujeme cibuli.
2. Přidáme papriku, mrkev, řapíkatý celer, jalapeño a zvolna restujeme několik minut.
3. Vmícháme česnek, rajčatové pyré, bobkový list, mletou sladkou papriku, římský kmín,
kurkumu a minutu povaříme.
4. Přilijeme vývar a uvařené fazole a zvolna vaříme dalších 20 minut.
5. Poté dáme stranou přibližně třetinu polévky, rozmixujeme ji a poté vmícháme zpátky
do polévky. V případě potřeby dochutíme solí.
Podáváme s čerstvým koriandrem, jalapeños či lžící rostlinné zakysané smetany.
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/ Polévky

Rychlá cizrnová kari polévka

6

porcí

30
minut

Suroviny

Postup

2 balení cizrny Bonduelle
(propláchnuté a scezené)
1 plechovka drcených rajčat
1 plechovka kokosového mléka
750 ml zeleninového vývaru
1 šalotka nakrájená na kostičky
3 stroužky rozmačkaného česneku
kousek nastrouhaného zázvoru
1 lžíce kari pasty
1 lžíce oleje
šťáva z poloviny limetky
1 lžička soli
hrst nasucho pražených kešu
ořechů

1.   V hrnci rozehřejeme olivový olej a orestujeme šalotku.
2. Přidáme česnek, zázvor, sůl, kari pastu a mícháme
přibližně půl minuty.
3. Přidáme drcená rajčata a důkladně promícháme.
4. Přilijeme vývar a zvolna vaříme přibližně 15 minut.
5. Nakonec přimícháme cizrnu s kokosovým mlékem
a povaříme dalších 10 minut.
6. Odstavíme z plotny a dochutíme limetkovou šťávou.
Podáváme s praženými kešu ořechy a plátkem limetky.

Krémová čočková polévka
se žampiony

6

porcí

50
minut

Suroviny

Postup

1 hrnek zelené čočky (předem
namočené alespoň na 1 hodinu)
500 g žampionů nakrájených
na plátky
½ středně velké cibule nakrájené
na kostičky
2 stroužky rozmačkaného česneku
500 ml zeleninového vývaru
¼ hrnku bílého vína
½ hrnku sójové či jiné rostlinné
smetany
2 lžíce tamari omáčky
½ lžičky sušeného tymiánu
bílý pepř
1 lžíce oleje
1 lžíce citronové šťávy
100 g čerstvého špenátu
(lze vynechat)
petrželová nať

1.   Nejdříve si v hrnci s vodou a bobkovým listem uvaříme
čočku. Scedíme a dáme stranou.
2. V hrnci na rozehřátém oleji orestujeme cibuli, přidáme
na plátky nakrájené žampiony, opepříme a minutu
restujeme.
3. Přidáme česnek, sůl, tymián, tamari a podlijeme vínem.
4. Vmícháme uvařenou čočku a zeleninový vývar.
5. Přivedeme k varu, přilijeme rostlinnou smetanu
a odstavíme z plotny.
6. Polovinu polévky rozmixujeme a vrátíme zpátky
do hrnce.
7. Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou. Do polévky
můžeme nakonec přidat nakrájené listy čerstvého
špenátu.
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Podáváme s čerstvým žitným chlebem a ozdobíme
petrželovou natí.

/ Polévky

Burrito bowl
s quinoou
4

porce

50

minut

Suroviny
1 balení fazolí Bonduelle
Bon Menu Chilli
1 hrnek quinoi
¾ plechovky drcených rajčat
¾ hrnku kukuřice nebo 1 vařená kukuřice
1 menší nadrobno nakrájená červená cibule
1 červená paprika nakrájená na kostky
1 zelená paprika nakrájená na kostky
4 stroužky nadrobno
nakrájeného česneku
2 lžičky římského kmínu
1 lžička uzené papriky
¾ lžičky soli
1 dílek kvalitní hořké čokolády
pepř, chilli dle chuti
1 lžíce oleje
1 lžíce citronové šťávy
čerstvý koriandr
oblíbený listový salát
2 menší avokáda nakrájená na plátky
2 čerstvá rajčata
rostlinný jogurt nebo zakysaná smetana
tortilla chipsy

Postup
1.   Rozehřejeme hlubokou pánev a na lžíci oleje orestujeme cibuli s česnekem.
2. Vmícháme papriku, fazole, quinou, římský kmín, uzenou papriku, pepř, chilli a sůl.
Promícháme a přidáme drcená rajčata.
3. Vaříme přibližně 15–20 minut pod pokličkou.
4. Nakonec přidáme 1 lžíci citronové šťávy, kostku čokolády a promícháme.
5. Směs rozdělíme do misek a do každé přidáme nakrájené avokádo, kukuřici, rajčata,
tortilla chipsy, koriandr, lžíci jogurtu a dle chuti i plátky čerstvého chilli.
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/ Hlavní jídla

Recept od Marušky VEG

Luštěninové penne
s krémovou omáčkou
ze sušených rajčat

4

porce

40
minut

Suroviny

Postup

1 balení Bonduelle penne z červené
čočky a mrkve
1 hrnek sušených rajčat v oleji
(cca 10 ks)
1 lžíce oleje ze sušených rajčat
100 g kešu ořechů (alespoň na
hodinu namočených a scezených)
200 ml rostlinného mléka (sójové
či mandlové neslazené)
2 stroužky rozmačkaného česneku
2 lžíce rajčatového protlaku
1 lžíce limetkové šťávy (dle chuti)
3 lžíce lahůdkové droždí
¾ lžičky soli
pepř
špetka chilli
svazek čerstvé bazalky
hrst nasucho opražených
pekanových oříšků

1.   Penne dáme vařit dle návodu.
2. Všechny suroviny kromě bazalky a pekanových oříšků
rozmixujeme dohladka.
3. V případě potřeby dochutíme solí a limetkovou šťávou,
dle chuti přidáme chilli.
4. Penne smícháme s omáčkou a čerstvou nakrájenou
bazalkou.
5. Před podáváním posypeme nasucho opraženými
pekanovými oříšky.
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/ Hlavní jídla

Salát s pečenou
cizrnou

3

porce

40
minut

Suroviny

Postup

1 balení Bonduelle cizrny
3 středně velké mrkve
2 středně velké červené řepy
1 hrnek čerstvého špenátu
¾ lžičky římského kmínu
1 lžíce olivového oleje
špetka chilli
sůl

1.   Troubu rozehřejeme na 180 °C.
2. Cizrnu propláchneme, scedíme a rozložíme na plech
vystlaný pečícím papírem.
3. Pokapeme olivovým olejem a promícháme s chilli,
římským kmínem a solí.
4. Pečeme přibližně 30 minut do křupava.
5. Mrkev a červenou řepu nakrájíme na jemné plátky nebo
s pomocí spiralizéru vytvoříme nudličky. Smícháme
s čerstvým špenátem a dresinkem, který připravíme
rozmixovánim všech surovin.
6. Jemně vmícháme upečenou cizrnu a ihned podáváme.

Dresink
1 hrnek kešu ořechů (namočených
alespoň na 4 hodiny a scezených)
½ hrnku čerstvých bylinek
(petrželová nať, koriandr, pažitka...)
3 stroužky česneku
šťáva z poloviny citronu
1 lžička agáve sirupu
sůl, pepř
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/ Hlavní jídla

Čočkové
kuličky
s gravy
omáčkou

5

porcí

55

minut

Suroviny

Postup

1 balení čočky Bonduelle
¾ hrnku jemných ovesných vloček
1 středně velká cibule nakrájená
na drobné kostičky
2 lžíce rajčatového protlaku
3 stroužky rozmačkaného česneku
1 lžíce kvalitní sójové omáčky
2 lžíce lahůdkového droždí
hrst namletých vlašských ořechů
¾ lžičky sušeného oregana
½ lžičky sušeného tymiánu
½ lžičky uzené papriky
chilli dle chuti
½ lžičky soli
pepř
2 lžíce oleje			

1.   Troubu rozehřejeme na 190 °C.
2. Na rozehřáté pánvi s olejem necháme zesklovatět
nakrájenou cibuli. Přidáme rozmačkaný česnek
a stáhneme z plotny.
3. Ovesné vločky dáme do mixéru a rozmixujeme, přidáme
propláchnutou a scezenou čočku, cibuli s česnekem,
rajčatový protlak, sójovou omáčku, lahůdkové droždí,
ořechy, pepř, sůl, uzenou papriku a bylinky. Rozmixujeme
tak, abychom zachovali texturu a dle potřeby dochutíme.
4. Na plech položíme pečící papír a vytvoříme kuličky,
které zlehka potřeme olejem. Pečeme přibližně 25 minut
a v půlce pečení kuličky otočíme. 			

Gravy omáčka
2 a ½ hrnku kvalitního zeleninového
vývaru
250 g hnědých žampionů
1 menší cibule
2 stroužky česneku
3 lžíce kukuřičného škrobu
1 lžíce oleje
4 lžíce rostlinné smetany
čerstvý tymián
sůl, pepř
23 / #varimesCVS

Gravy omáčka
1.   Pro přípravu gravy omáčky na oleji orestujeme nadrobno
nakrájenou cibuli a česnek.
2. Přidáme nakrájené houby a opékáme.
3. Osolíme, opepříme, přidáme tymián, podlijeme vývarem
a povaříme.
4. Do požadované konzistence zahustíme kukuřičným
škrobem.
5. Hotovou omáčku rozmixujeme dohladka a propasírujeme.
Můžeme zjemnit rostlinnou smetanou.
Podáváme s bramborovou kaší, šťouchaným či pečeným
bramborem.

/ Hlavní jídla

Cizrnové
Mac&Cheese

4

porce

45
minut

Suroviny

Postup

1 balení Légumio Fusilli z cizrny
a kukuřice
2 středně velké brambory
1 středně velká mrkev
hrnku kešu ořechů
(předem namočených na 3 hodiny)
⅓ hrnku lahůdkového droždí
1 šalotka
2 stroužky česneku
1 hrnek vody
1 lžíce citronové šťávy
1 lžička soli
pepř
olej
hrnek hrášku (volitelné)

1.   Těstoviny připravíme dle návodu na obalu.
2. Na rozehřáté pánvi se lžící oleje zpěníme nadrobno
nakrájenou šalotku.
3. Přidáme najemno nakrájený česnek a brambory
s mrkví nakrájené na menší kostky. Osolíme, opepříme
a povaříme.
4. Přidáme kešu a vodu, za občasného míchání vaříme
na mírném ohni 7 až 10 minut.
5. Do směsi přidáme lahůdkové droždí a citronovou šťávu
a rozmixujeme na hladký krém. Pokud je směs příliš
hustá, přidáme čtvrt hrnku vody. Dochutíme.
6. Hotovou omáčku smícháme s uvařenými těstovinami
a hráškem.
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/ Hlavní jídla

Salát s pečenou zeleninou
a černou čočkou

4

porce

40
minut

Suroviny

Postup

1 hrnek uvařené černé čočky
¼ dýně nakrájené na plátky
1 hrnek růžičkové kapusty
1 hrnek květáku rozebraného
na růžičky
2 hrnky listového mladého špenátu
šťáva z 1 citronu
1 lžíce agáve sirupu
olivový olej
sůl, pepř
dýňová semínka

1.   Nakrájenou dýni pokapeme olivovým olejem, osolíme
a opepříme a dáme péct na plech vyložený pečícím
papírem do změknutí.
2. Růžičkovou kapustu spaříme horkou vodou, poté
překrájíme na poloviny a smažíme pět minut na troše
oleje, poté přidáme květák a podlijeme trochou vody,
dusíme 10 minut.
3. Zálivku vymícháme z citronové šťávy, agáve sirupu
a olivového oleje, dochutíme solí a pepřem.
4. V míse smícháme pečenou dýni, dušenou zeleninu,
oprané listy špenátu a černou čočku, promícháme
se zálivkou.
Podáváme posypané dýňovými semínky.
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/ Hlavní jídla

Čočkový pastýřčin koláč

8

porcí

75

minut

Suroviny

Postup

Čočková směs
1 a ½ hrnku zelené či hnědé čočky
(předem namočené alespoň
na hodinu)
200 g žampionů nakrájených
na tenké plátky
1 středně velká mrkev nakrájená
na drobné kostičky
1 l zeleninového vývaru
1 velká cibule nakrájená na kostičky
4 stroužky rozmačkaného česneku
4 lžíce rajčatového pyré
½ hrnku červeného vína
2 lžíce oleje
1 lžička sušeného tymiánu
½ lžičky sušeného rozmarýnu
2 bobkové listy
2 lžíce tamari
1 lžíce lahůdkového droždí
1 lžička mleté červené papriky

1.   Pro přípravu čočkové směsi na oleji orestujeme
dozlatova nadrobno nakrájenou cibuli.
2. Přidáme nakrájenou mrkev a žampiony krátce
orestujeme. Poté přidáme česnek, sladkou mletou
papriku, bobkový list, rajčatové pyré, rozmarýn, tymián
a vaříme přibližně dvě minuty.
3. Přilijeme víno a vaříme další 4 minuty. Přidáme scezenou
čočku, zalijeme vývarem a vaříme, dokud se nevstřebá
tekutina.
4. Dochutíme tamari omáčkou, lahůdkovým droždím, solí
a pepřem.
5. Uvařené brambory rozmačkáme s rostlinným mlékem
a margarínem. Vzniklou kaši klademe po částech
do zapékací mísy na čočkovou směs.
6. Vložíme do předehřáté trouby na 200 °C, zapékáme
přibližně 30 minut (do zezlátnutí kaše).

Bramborová kaše
1,5 kg brambor
sklenice rostlinného mléka
2 lžíce veganského másla nebo
margarínu
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/ Hlavní jídla

Fazolové karbanátky
s veganským
bramborovým salátem

5

porcí

60
minut

Suroviny

Postup

Fazolové karbanátky
400 g vařených černých fazolí
1 středně velká cibule
2 stroužky česneku
100 g vlašských ořechů
2 lžíce oleje
3 lžíce rajčatového pyré
1 lžička soli
½ lžičky uzené papriky
¼ lžičky pepře
½ hrnku strouhanky

1.   Ořechy umeleme a dáme stranou.
2. Na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli
a česnek. Rozmixujeme společně s fazolemi, rajčatovým
pyré, uzenou paprikou, solí a pepřem.
3 Přimícháme namleté ořechy. Dle potřeby zahustíme
strouhankou.
4. Ze směsi vytvarujeme karbanátky, které necháme půl
hodiny odpočinout v ledničce.
5. Následně placky opražíme na oleji přibližně 5 minut
z každé strany. Můžeme potřít barbecue omáčkou.

Bramborový salát
Bramborový salát
1 a ½ kg salátových brambor
3 stonky řapíkatého celeru
4 středně velké kyselé okurky
1 malá červená cibule
1 a ¼ hrnku rostlinné majonézy
(část můžeme nahradit rostlinným
jogurtem)
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce octa
1 lžíce dijonské hořčice
svazek kopru
sůl, pepř
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1. Pro přípravu bramborového salátu uvaříme brambory,
scedíme a necháme vystydnout.
2. Brambory nakrájíme na měsíčky a dáme do mísy.
3. Přidáme najemno nakrájenou cibuli, řapíkatý celer
a okurky.
4. Ve druhé míse si smícháme majonézu, citronovou šťávu,
ocet, sůl, pepř, hořčici a nakrájený kopr. Vše pečlivě
promícháme a necháme alespoň jednu hodinu postát
pro propojení chutí.

/ Hlavní jídla

Dhal ze žlutého
hrachu

4

porce

50
minut

Suroviny

Postup

1 hrnek žlutého hrachu (předem
namočeného alespoň na 1 hodinu)
3 hrnky dobrého zeleninového
vývaru
½ hrnku drcených rajčat
1 menší nadrobno nakrájená cibule
kousek nastrouhaného zázvoru
3 stroužky rozmačkaného česneku
1 lžička římského kmínu
1 kousek celé skořice
1 bobkový list
½ lžičky mletého hřebíčku
½ lžičky mletého chilli
½ lžičky kurkumy
1 lžíce oleje
150 g čerstvého špenátu
citronová šťáva

1.   Do rozehřátého oleje dáme nadrobno nakrájenou cibuli,
kterou orestujeme dozlatova.
2. Přidáme zázvor, česnek, chilli, kurkumu, hřebíček, skořici,
římský kmín, bobkový list a restujeme přibližně dvě
minuty.
3. Vmícháme drcená rajčata a scezený hrách, zalijeme
vývarem a přivedeme k varu. Přikryjeme a zvolna vaříme
přibližně 40 minut, dokud se tekutina nevstřebá. V
případě potřeby podlijeme vývarem nebo vodou.
4. Nakonec přidáme nakrájený špenát, osolíme
a odstavíme z plotny.
5. Dochutíme citronovou šťávou a podáváme s rýží či
s chlebem naan. Před podáváním můžeme ozdobit
koriandrem a čerstvým chilli.
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Cizrnová sekaná

6

porcí

75

minut

Suroviny

Postup

3 hrnky cizrny
1 hrnek rozmixovaných ovesných
vloček
2 lžíce strouhanky
1 středně velká nadrobno nakrájená
cibule
½ hrnku nastrouhaného celeru
1 hrnek nadrobno nakrájených
žampionů
1 hrnek nastrouhané mrkve
½ hrnku mletých vlašských ořechů
3 lžíce rajčatového pyré
1 lžíce lahůdkového droždí
3 stroužky rozmačkaného česneku
2 lžíce tamari
1 lžička uzené papriky
½ lžičky sušeného tymiánu
½ lžičky sušeného oregana
olej
sůl, pepř
⅓ hrnku rajčatového pyré
1 lžíce rajčatového protlaku
2 lžíce agáve sirupu
1 lžíce balzamikového octa

1.   Na lžíci oleje orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli,
celer, mrkev, žampiony a česnek.
2. Ochutíme solí, pepřem, uzenou paprikou, tymiánem
a oreganem.
3. V mixéru rozmixujeme scezenou cizrnu, tamari
a rajčatové pyré (mixujeme tak, abychom zachovali
strukturu).
4. Cizrnovou směs, mleté ořechy, rozmixované ovesné
vločky, strouhanku, lahůdkové droždí, uzenou papriku
a bylinky přidáme k restované zelenině a důkladně
promícháme. Dochutíme solí a pepřem.
5. Směs přendáme do formy s pečícím papírem
a rovnoměrně rozložíme.
6 V misce vyšleháme rajčatové pyré, rajčatový protlak,
agáve a balzamikový ocet a touto směsí potřeme
sekanou.
7. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C přibližně 50 minut.
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Podáváme s bramborovou kaší nebo s pečivem
a zeleninou.
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Česká veganská společnost
Jako nezisková organizace usilujeme
o svět, ve kterém si každý může vybrat
lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro
všechny lidi, zvířata i naši planetu.
Cílem našich projektů je zlepšovat
a usnadňovat život lidem, kteří
z různých důvodů chtějí snížit svoji
spotřebu živočišných produktů nebo
je úplně vyloučit.
veganskaspolecnost.cz

