
Ingredience: 10 porcí
Olej slunečnicový
Menu Gold 100 g

Cibule 150 g
Pilaf Menu Gold 200 g
Vejce 2 ks
Zeleninová paprika 10 ks
Drcená rajčata
Menu Gold 300 g

Cukr 70 g
Provensálské koření
Menu Gold 1 g

Sůl 30 g
Zeleninový vývar
Menu Gold 10 g

Pepř mletý 2 g

Ingredience: 10 porcí
Dýňové pyré
Menu Gold 350 g

Zeleninový vývar 
bez glutamátu
Menu Gold

30 g

Olej slunečnicový
Menu Gold 100 g

Sůl 15 g
Mouka hladká 70 g
Cukr krystal 80 g
Smetana Menu Gold 250 g
Mrkev 120 g
Curry 2 g

Ingredience: 10 porcí
Pohanka Menu Gold 300 g
Olej Menu Gold 200 g
Jablka dušená
Menu Gold 350 g

Hladká mouka 300 g
Sůl 2 g
Vejce 4 ks
Smetana
Menu Gold 750 g

Skořicový cukr 40 g
Prášek do pečiva 1 ks
Povidla Menu Gold 400 g
Vanilkový cukr 50 g
Rum 0,03 l

Ingredience: 10 porcí
Vejce 10 ks
Olej slunečnicový
Menu Gold 100 g

Cibule 150 g
Česnek 50 g
Sůl 30 g
Majoránka 1 g
Pepř mletý 1 g
Hrnec čočka
pohanka
Menu Gold

500 g

Mrkev 100 g
Řapíkatý celer 100 g

Předkrm: Gratinovaná paprika plněná pilafem
1 porce: 250 g

Hlavní chod: Sázená vejce, čočkový šoulet,
zelný salát | 1 porce: 240 g

Polévka: Dýňový krém s mrkví a curry
1 porce: 250 g

Moučník: Pohankové lívance s povidly
a šlehačkou | 1 porce: 250 g (50 g smetany, 45 g povidel, 155 g lívanců)

Doporučený návod
na přípravu
Na oleji orestujeme nakrájenou
cibuli.•Tu vmícháme do uvařeného 
pilafu, přidáme vejce a dochutíme 
solí a pepřem.•Směsí z pilafu
naplníme papriky, které vyskládáme 
na plech a přelijeme uvařenou 
omáčkou z drcených rajčat, cukru, 
soli a zeleninového vývaru.•Vše 
společně zapečeme.•Podáváme 
přelité omáčkou z drcených rajčat.

Doporučený návod
na přípravu
Dle návodu uvaříme směs Luštěni-
nový hrnec čočka pohanka.•Ho-
tovou směs scedíme vodou.•Na 
oleji orestujeme nakrájenou cibuli, 
řapíkatý celer a mrkev, přidáme 
uvařenou luštěninu, zamícháme
a ochutíme solí, pepřem, majorán-
kou a česnekem.•Krátce zape-
čeme v konvektomatu na program 
kombi.•Pokrm podáváme se sáze-
ným vejcem a zelným salátem.

Doporučený návod
na přípravu
Na třetině oleje orestujeme dýňové 
pyré a mrkev, přidáme zeleni-
nový vývar, cukr, sůl, curry a vše
provaříme.•Poté zahustíme jíškou 
ze zbývajících 2/3 oleje a mou-
ky.•Přidáme smetanu a znovu 
provaříme.•Polévku podáváme 
posypanou na sucho opraženými 
dýňovými semínky a žemlovými kru-
tony.           

Doporučený návod
na přípravu
Uvařenou a vychlazenou pohanku 
opražíme na oleji.•Do vychladlé 
pohanky přidáme 1/3 smetany, 
skořicový cukr, vejce, sůl, nadrobno 
nasekaná dušená jablka, hladkou 
mouku a prášek do pečiva.•Vše 
zamícháme a smažíme v lívaneční-
ku.•Hotové lívance potíráme vymí-
chanými povidly s rumem a vanilko-
vým cukrem a zdobíme šlehačkou.
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Ingredience: 10 porcí
Hrnec čočka
a pohanka
Menu Gold

200 g

Mrkev 70 g
Řapíkatý celer 70 g
Kukuřice Menu Gold 50 g
Paprika kapie 80 g
Cibule červená 80 g
Tuňák Menu Gold 400 g
Olivový olej
Menu Gold 50 g

Balsamico ocet světlý 20 g
Citron 1 ks
Sůl 10 g
Cukr 30 g

Ingredience: 10 porcí
Hrnec červená
čočka a kroupy 
Menu Gold

400 g

Olej slunečnicový 
Menu Gold 40 g

Zeleninový vývar 
Menu Gold 40 g

Česnek 30 g
Sůl 10 g
Pepř mletý 2 g

Ingredience: 10 porcí
Jáhly Menu Gold 200 g
Vejce 5 ks
Máslo 100 g
Vanilkový cukr 1 ks
Cukr 60 g
Citron 1 ks
Smetana
Menu Gold 200 g

Tvaroh 350 g
Meruňky kompot 
Menu Gold 500 g

Strouhanka 30 g

Ingredience: 10 porcí
Olej slunečnicový
Menu Gold 140 g

Krůtí maso - steak 1 kg
Cibule 150 g
Sůl 30 g
Pepř mletý 1 g
Provensálské koření 
Menu Gold 1 g

Drcená rajčata Menu 
Gold 300 g

Mouka hladká 50 g
Česnek 50 g
Drůbeží vývar bez
glutamátu Menu Gold 20 g

Zeleninový pilaf
Menu Gold 400 g

Předkrm: Tuňákový salát s čočkovým hrncem
1 porce: 140 g

Hlavní chod: Krůtí maso na rajčatech,
zeleninový pilaf | 1 porce: 62 g masa, 150 g šťávy, 150 g pilafu

Polévka: Hrnec červená čočka s kroupami
1 porce: 250 g

Moučník: Jáhlový nákyp s meruňkami
a tvarohem |1 porce: 140 g

Doporučený návod
na přípravu
Luštěninovou směs Hrnec čočka 
pohanka uvaříme a vychladíme.
V míse smícháme nakrájenou zeleni-
nu a vychlazenou směs Hrnec čočka 
a pohanka, dochutíme solí, cukrem, 
balsamico octem, citronem a olivo-
vým olejem.•Na závěr přidáme 
tuňáka.

Doporučený návod
na přípravu
Orestujeme cibuli, přidáme nakráje-
né krůtí kostky společně s drcenými 
rajčaty a vše společně restujeme. 
Okořeníme, posolíme, přidáme čes-
nek a zeleninový vývar a vše dusí-
me, dokud není maso měkké.•Pak 
maso vyjmeme a šťávu zahustíme 
moukou, provaříme, dochutíme
a podáváme s pilafem.•Pilaf uvaří-
me s vodou v poměru 1:3.                                         

Doporučený návod
na přípravu
Luštěninovou směs zpěníme na oleji, 
zalijeme vodou, přidáme zelenino-
vý vývar a pozvolna vaříme.•Po 
uvaření dochutíme solí, pepřem
a česnekem.      

Doporučený návod
na přípravu
Jáhly uvaříme ve vodě. Vejce, máslo, 
cukr, vanilkový cukr a nastrouhanou cit-
ronovou kůru vyšleháme do pěny.•Pak 
vmícháme tvaroh a uvařené jáhly.•Do 
máslem vymazané a strouhankou vysy-
pané formy rozložíme směs, kterou na 
závěr poklademe meruňkami.•Vše 
pozvolna pečeme.•Podáváme ozdo-
bené vyšlehanou smetanou.

LA Food, s.r.o.
Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, Česká republika

www.lafood.cz | www.lafood-gastro.cz | www.menugold.cz

Jednoduše, zdravě a chutně
RECEPTY | KUCHAŘSKÁ AKADEMIE

Menu 2


