
Ingredience: 10 porcí
Hrnec čočka,
pohanka Menu Gold 400 g

Vejce 4 ks
Česnek 40 g
Cibule 50 g
Majoránka
Menu Gold 1 g

Sůl 20 g
Pepř mletý 1 g
Strouhanka 100 g
Olej řepkový
Menu Gold 200 g

Jogurt bílý 470 g
Provensálské bylinky 
Menu Gold 1 g

Olivový olej
Menu Gold 30 g

Ingredience: 10 porcí
Olej slunečnicový
Menu Gold 80 g

Drcená rajčata
Menu Gold 300 g

Rajčatový protlak 
Menu Gold 150 g

Cibule 200 g
Sůl 20 g
Zeleninový vývar 
Extra Menu Gold 40 g

Hrnec červená čočka 
kroupy Menu Gold 300 g

Cukr 50 g
Curry 15 g
Česnek 60 g

Ingredience: 10 porcí
Piškotový řez
Menu Gold 300 g

Olej sluečnicový 
Menu Gold 60 g

Voda 250 g
Meruňky Menu Gold 200 g
Moučkový cukr 60 g
Mouka hladká 60 g
Máslo 50 g

Ingredience: 10 porcí
Vepřová plec 1000 g
Cibule 250 g
Česnek 80 g
Kmín Menu Gold 10 g
Majoránka
Menu Gold 2 g

Sůl 30 g
Cukr 50 g
Pepř mletý 2 g
Pohanka Menu Gold 500 g
Zelí kysané
Menu Gold 1500 g

Olej slunečnicový 
Menu Gold 80 g

Předkrm: Luštěninový karbanátek, jogurtový dip
1 porce: 150 g karbanátek 2 ks, 50 g dip

Hlavní chod: Pečené vepřové maso s kysaným 
zelím a pohankou | 1 porce: 300 g, z toho 60 g masa

Polévka: Tomatová polévka s curry
1 porce: 2 dcl

Moučník: Ovocná bublanina s drobenkou
 1 porce: 80 g

Doporučený návod
na přípravu
Směs Luštěninový hrnec uvaříme
v osolené vodě, scedíme a necháme 
vychladnout.•Po vychladnutí smí-
cháme s vejcem, česnekem, cibulí, 
kořením a strouhankou.•Z uvaře-
ných surovin tvarujeme karbanátky, 
které opékáme na oleji.•Karbanát-
ky podáváme s jogurtovým dipem, 
dochuceným česnekem, provensál-
skými bylinkami, olivovým olejem 
a solí.

Doporučený návod
na přípravu
Vepřovou plec nakrájíme na kostky, 
přidáme ½ na drobno nakrájené 
cibule, část česneku, kmín a ma-
joránku, trochu podlijeme vodou
a dáme péct.•Na oleji orestujeme 
zbytek cibule a česneku, přidáme 
uvařenou pohanku, vše zamícháme 
a dochutíme solí a pepřem.•Nako-
nec vmícháme ovařené kysané zelí 
a celkově dochutíme.•Upečené 
maso servírujeme společně se zelím 
a pohankou. 

Doporučený návod
na přípravu
Na oleji orestujeme cibuli s čes-
nekem, přidáme rajský protlak
a drcená rajčata. Společně dále 
restujeme a poté necháme zka-
ramelizovat s cukrem.•Přidá-
me sůl, zeleninový vývar, curry
a krátce provaříme.•Nakonec 
přidáme červenou čočku a vaří-
me do doby, než se čočka rozvaří
a polévku nám zahustí. Případně 
dochutíme.         

Doporučený návod
na přípravu
Piškotové těsto šleháme s vodou a ole-
jem po dobu asi 5 minut poté ho vlije-
me na olejem vymazaný plech.•Na 
těsto naskládáme meruňky a zasypeme 
drobenkou smíchanou z másla, mouky
a cukru.•Pečeme asi 24 minut na 
160 °C.
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Ingredience: 10 porcí
Tuňák Menu Gold 300 g
Pilaf se zeleninou 
Menu Gold 100 g

Voda 300 g
Sůl 15 g
Olivový olej
Menu Gold 30 g

Cukr 30 g
Balsamikový ocet 20 g
Paprika kapie 100 g
Cibule červená 50 g
Kukuřice sterilovaná 
Menu Gold 50 g

Řapíkatý celer 50 g

Ingredience: 10 porcí
Kuřecí skelety
(směs na polévku) 300 g

Mrkev 80 g
Cibule 60 g
Petržel 40 g
Celer 40 g
Zeleninový vývar 
Extra Menu Gold 10 g

Sůl 20 g
Divoké koření 1 g
Jáhly Menu Gold 100 g
Vejce 2 ks
Strouhanka 50 g
Provensálské koření 
Menu Gold 0,5 g

Zlatá cibulka
Menu Gold 20 g

Pažitka 15 g

Ingredience: 10 porcí
Čokoládové těsto na 
muffi ny Menu Gold 250 g

Vejce 2 ks
Voda 150 g
Olej slunečnicový 
Menu Gold 50 g

Strouhanka 30 g
Smetana Menu Gold 200 g
Dýňové pyré
Menu Gold 100 g

Moučkový cukr 50 g

Ingredience: 10 porcí
Olej slunečnicový
Menu Gold 80 g

Hrnec fazole černé 
oko Menu Gold 650 g

Cibule zlatá
Menu Gold 50 g

Česnek 80 g
Vejce 5 ks
Mléko 150 g
Zeleninový vývar 
Extra Menu Gold 20 g

Majoránka
Menu Gold 1 g

Mrkev 100 g
Řapíkatý celer 50 g
Kukuřice sterilovaná 
Menu Gold 100 g

Předkrm: Tuňákový salát s pilafem
1 porce: 100 g

Hlavní chod: Gratinovaný luštěninový hrnec 
fazole černé oko | 1 porce: 250 g

Polévka: Kuřecí vývar s jáhlovými knedlíčky
1 porce: 2 dcl

Moučník: Čokoládový řez s dýňovým krémem
1 porce: 80 g

Doporučený návod
na přípravu
Uvařený pilaf zchladíme, přidáme 
nakrájenou zeleninu a tuňáka. Vše 
zalijeme zálivkou ze soli, oleje, 
octa, cukru a podáváme.

Doporučený návod
na přípravu
Směs luštěninový hrnec fazole černé 
oko uvaříme.•Na oleji orestujeme 
nakrájený řapíkatý celer, mrkev
a kukuřici.•Přidáme uvařený hrnec 
fazole černé oko a zlatou cibuli, 
ochutíme kořením a zeleninovým 
vývarem.•Poté vmícháme vejce
a mléko.•Směs přemístíme do gas-
tronádoby a pečeme v konvektoma-
tu asi 30 minut na 160 °C.                                         

Doporučený návod
na přípravu
Kuřecí skelet omyjeme, vložíme 
do hrnce, přidáme vodu, zeleninu, 
koření a uvaříme vývar.•Uvařené 
jáhly smícháme s vejcem, solí, zlatou 
cibulkou, strouhankou, provensál-
ským kořením.•Z jahel tvarujeme 
knedlíčky, které vaříme v zeleni-
novém vývaru.•Hotovou polévku
s knedlíčky na talíři ozdobíme pa-
žitkou. 

Doporučený návod
na přípravu
V kotlíku smícháme čokoládové těsto 
na muffi ny, slunečnicový olej, vejce, 
vodu a 5 minut šleháme do hlad-
ka.•Těsto nalijeme do vymazané
a strouhankou vysypané gastronádo-
by.•Moučník pečeme asi 35 minut 
na 160 °C.•Po upečení necháme vy-
chladnout.•Orestujeme dýňové pyré 
a po vychladnutí všleháme smetanu
a přisladíme moučkovým cukrem.
Vyšlehanou směs natřeme na upečený 
čokoládový korpus.
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