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Vedeli ste, že...

zdravú marmeládu vám zaistí pektín
a citrónová šťava? Vďaka prvému zhustne,
vďaka druhému sa zdravo zakonzervuje.
Praktickým pomocníkom sú potom cukry,
pre kreatívnych všetky ostatné prísady ako
korenie či alkohol.

Hygiena pri zaváraní
a finále je

základ

Zaváranie
je vášeň,

zvlášť, keď sa pustíte do zaujímavých
a nevšedných kombinácií.
Hoci, čo je našim zmyslom milšie, než klasický domáci ríbezľový lekvár na vianočných
lineckých koláčikoch a jahodový džem na raňajky? Príjemné je, že zavárať možno bez
zbytočnej chémie a nadmerného množstva cukru, dokonca aj bez teplomera a obrovského zaváracieho hrnca.
Zaváranie potravín je jedným z najobvyklejších a najznámejších spôsobov konzervácie
potravín a vďaka nemu vydržia v nezmenenom stave celé roky. Zaváranie už neodmysliteľne patrí k letným mesiacom, keďže dozrieva úroda v našich záhradách a my si môžeme pripravovať zásoby skvelých zaváranín. Od uhoriek, čalamád a sladkých plodov, až po
marmelády, kečupy či domáce omáčky.
Tiež ste sa ho ako deti báli a neskôr v dospelosti s ním, rovnako ako s teplomerom, ktorý
vzbudzoval pocit zložitosti, pre istotu nechceli mať nič spoločné? Bez obáv, zaobídete sa
bez nich! Poďte si zavariť tohtoročné sladké plody leta, v pohároch vám môžu rozžiariť
celý ďalší rok až do budúcej sezóny.
Výroba džemu a želé pravdepodobne prišla z oblasti Stredného východu, kde sa zavárali
prebytky a kde bol dostatok trstinového cukru. Do Európy tieto lahôdky priviezli križiaci
v stredoveku. Samotné slovo „želé“ pochádza z francúzštiny a znamená niečo zraziť.

Ako zavárali

v minulosti?

Z tohto jazyka si prevzala angličtina tiež slovo marmeláda, ktorého pôvod je ale v portugalčine, kde sa sladkosť vyrábala hlavne z dúl. V Oxfordskom slovníku sa potom objavilo roku
1480. Nie je však pravda, že by obyvatelia starého kontinentu museli čakať až na labužnícke
poklady dobyvateľov vracajúcich sa zo sveta. Starovekí Gréci a neskôr i Rimania ovocie
varili za pomoci medu a v slávnej Apiciovej kuchárke je recept na zaváraninu z dúl nazvanú
Rímska zaváranina.

Aby zaváranie neskončilo smutným debaklom, nepotrebujete veľa. Varešku, utierky, poháre s viečkami a hrniec so širokým
dnom (najlepšie hrubostenný). Podstatná je
hygiena na pracovnej ploche, riadov i pohárov vrátane viečok.
Poháre, rovnako ako viečka, je nutné poriadne umyť, prepláchnuť vriacou vodou
a usušiť. Varechu využívajte na miešanie,
nie na ochutnávanie. Na to si pripravte lyžičky a pri každom ochutnávaní použite novú,
nech do zaváraniny neprenesiete rozkladné baktérie zo slín. Veľké finále patrí plneniu
pohárov. Keď hotovú horúcu zmes rozdelíte, poháre nahrejte a zmes neplňte úplne po
okraj, nechajte tam kúsok.
Starostlivo uzavrite a za pomoci kuchynskej
chňapky alebo utierky (nech sa nepopálite)
ich otočte hore dnom na čistú utierku. Nechajte vychladnúť a až potom uskladnite na
suché, tmavé, a najlepšie chladnejšie miesto.

Vône dozretých chutí
Ovoniavajte! Ak je ovocie stále spojené s materskou rastlinou, vytvára kytičku vonných
látok, ktorých v zrelom ovocí môže byť okolo dvoch stoviek. Trpké a horké komponenty
sa pri dozrievaní začnú vytrácať. Pôvodne
mali odrádzať zvieratá a mikroorganizmy,
teraz už nemusia.
Problém je, že u mnohých druhov ovocia
k žiaducemu plnému dozretiu nedôjde, ak je
zberané skôr. Niektoré druhy dozrejú pri izbovej teplote na suchom a vetranom mieste,
zabalené v papierovom vrecku. Vyzrejú do
sladkosti, čo je pre konzerváciu podstatné.
Iné druhy ovocia nie sú sladšie, avšak majú
vyšší obsah šťavy, teda sa hodia hlavne na
priamu konzumáciu a odšťavovanie. Niekoľko druhov ovocia by sa mal zbierať až
v čase svojej optimálnej zrelosti.
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To najdôležitejšie pri nákupe je nesiahať po
nahnitom a, samozrejme, plesnivom ovocí,
ktoré je veľmi zdravotne závadné pre obsah
nebezpečných mykotoxínov. Aj keby ste starostlivo vykrájali všetky nepekné časti, bude
napadnuté baktériami.
Rozkladný proces beží naplno, takže to
neblaho pocíti organizmus konzumentov,
a tiež, v prenesenom slova zmysle, zaváracie poháre. Ich obsah sa vám totiž bude
čoskoro kaziť.
Pred nákupom ovocia, zvlášť, keď sa chystáte pustiť sa do konzervácie exotických
druhov, sa s ním dobre oboznámte a nebuďte leniví zháňať overené informácie o jeho
vlastnostiach. Podstatné pre vás je poznať,
kedy je v najlepšej kondícii na zaváranie
a aké sú jeho želírovacie schopnosti.

zaváraní aktívne pomáhajú druhy ako
zázvor, čili, klinčeky, badián, vanilka,
škorica. Asi všetkým nám ide o to, aby
sme spotrebovali čo najmenej cukru
a zaváranina tak bola zdravšia.
K tomu napomáha napríklad aj prírodná želatína z morských rias agar-agar.
Je navyše schopná pomôcť ovociu s nižším obsahom pektínov, ako sú jahody,
čerešne, višne, černice. Tieto druhy sa
želírujú oveľa ťažšie než egreše alebo
jablká, preto vyžadujú veľmi dlhé varenie, ktoré ich pripraví o veľa vitamínov,
farby i chuti.
Bežne sa im pomáha množstvom cukru
v pomere 1: 1 k ovociu, ktoré urobí zaváraninu hustú, trvanlivú, a ale presladenú, s ktorou budete ako na glykemickej
hojdačke.
Hladina cukru v krvi bude prudko stúpať a klesať, čo nie je dobré pre
celkové fungovanie organizmu,
pre výkonnosť a pre štíhlu
líniu. Pamätajte na to, že
najťažšie sa želíruje ovocie určené na výrobu
džemu, teda nakrájané
na väčšie kusy. Dokonale
rozomleté ovocie na marmeládu, naopak, umožní svojím prirodzeným
pektínom priaznivo ovplyvniť konzistenciu.

Tip:

Viete, že ovocie o sebe
najviac prezradí pri
izbovej teplote? Ak je to
možné, skúšajte jeho
vlastnosti práve
v takomto
prostredí.

Čo ešte do sladkej

zaváraniny

Moment

ideálnej zrelosti
Je veľmi dôležité vedieť si dobre vybrať ovocie či zeleninu. Dokázať rozpoznať, kedy je
v najlepšej kondícii a kedy ho radšej nebrať.
Vedieť, prečo ovocie hocikedy „klame telom“ a či možno bez materskej rastliny ešte
urýchliť jeho dozrievanie.
Ak to nerobíte sami, ale ovocie a zeleninu
určené na konzerváciu kupujete, nesmiete
ľutovať čas a radšej starostlivo vyberajte.
Vždy sa to oplatí.

Ako znížiť

cukor?

Konzervácia ovocia stojí na cukre, vo finále jej pomôže štipka soli, ďalej na citrónovej šťave a niekedy aj vhodnom korení. Pri

Samozrejme, citrónovú šťavu, čo je prirodzený konzervant. Keď nakuknete
pod hrniec preslávených marmeládových dobrôt, nenájdete žiadnu chémiu,
len kopu čerstvých citrónov, ktorých
vôňa sa ťahá miestnosťou tak, že už samotná vás osvieži.

Ako zavárať

v umývačke riadu či v rúre
V UMÝVAČKE RIADU:
V umývačke sa dá zavariť veľké množstvo
fliaš naraz. Naplnené, uzatvorené poháre bez nálepiek vložte do umývačky riadu.
Väčšie fľaše dajte do dolného koša, malé do
horného.
Nedávajte čistiaci prostriedok a nastavte
umývací program na 70° C, približne 1,5 hodiny. Program nechajte dôjsť, potom umývačku neotvárajte a poháre nechajte vo
vnútri vychladnúť. Keď vychladnú, vyberte
ich a odložte na tmavé miesto.

V RÚRE:
Rúru nastavte na 150 °C v režime horúci
vzduch s ventilátorom. Medzitým dajte na
dno pekáča starú utierku a zalejte ho horúcou vodou do výšky asi 3 cm. Na pekáč dajte poháre a zavarte od 30 minút (ovocie) po
cca 45 minút (uhorky). Dajte do rúry na rošt
(v polohe 1). Podľa potreby dolievajte vodu. Vo
vypnutej rúre nechajte ešte dôjsť asi 30 minút. Všetky zavárané poháre potom otočte
viečkom nadol a nechajte odstáť do ďalšieho dňa.

Ako vysterilizovať

poháre v mikrovlnnej rúre
Umyte poháre a do každého nalejte
približne 20 ml čistej vody. Poháre s vodou
vložte do mikrovlnky a zapnite na najvyšší
výkon. Nechajte bežať asi 3 minúty.
Keď sa voda kompletne odparí, poháre
sú vysterilizované. Dávajte si pozor pri
vyberaní pohárov – budú veľmi horúce.

Nech vymýšľajú akékoľvek netradičné
variácie a ovocie kombinujú s korením
či s alkoholom alebo čokoládou, ktoré
dajú zaváraninám jedinečnosť a spôsobujú, že vám jedna lyžička na zahnanie
mlsnoty nestačí, spoliehajú sa len na
citrón ako konzervant.
Dozviete sa tiež, že so šťavou je nutné
zaobchádzať opatrne, striedmo, inak sa
bude natešeným stravníkom po ochutnaní marmelády kriviť pusa. Receptúry preto berte orientačne, pri voľbe
pomeru ovocia a kyslej konzervačnej
látky buďte opatrní a spoliehajte sa
na vlastné ústa.
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RÍBEZĽOVÉ ŽELÉ

s rozmarínom
cca 7 fliaš 250 ml

z cca 2 kg červených ríbezlí
(viac ako 1 l šťavy)
z 1 200 g cukru
z 120 ml suchého bieleho vína
alebo sektu
z 2 ks vetvičky rozmarínu

POSTUP:
Ríbezle nezbavujte stopiek,
stačí ich opláchnuť a nechať
odkvapkať.
Vsypte ich do hrnca (najlepšie
hrubostenného), pridajte 100
ml vody a premiešavaním varte
počas mierneho varu, kým
nepustia šťavu.
V závere pridajte vetvičky
rozmarínu a povarte ešte cca
2-3 minúty.
Vyberte rozmarín. Do sita vložte
tenkú látku alebo utierku a nad
hrncom prepasírujte tak, aby
v nej zostali len suché zvyšky.
Šťavu priveďte k varu, pridajte
cukor a na miernom plameni za
premiešavania odo dna povarte
cca 20 minút.
Ešte zahorúca do hmoty vlejte
víno, zmes rozlejte do pohárov.

Podávajte k jedlám z hydiny
alebo k výrazným syrom.

LUXUSNÉ
JAHODOVÉ ŽELÉ

s čili

cca 6 fliaš 250 ml
z 1 kg jahôd
z 350 g trstinového
cukru
z vanilka z 1 struku

z šťava z 1 citróna
z štipka soli
z 1 čili papričku

POSTUP:
Jahody opláchnite a odstopkujte.
Vložte ich do vysokej misy a zasypte polovicou
cukru, pridajte soľ, nakrájanú čili papričku
a rozmixujte tyčovým mixérom.

BILLA trstinový
cukor

Cez sito s jemným sitkom preceďte do hrnca
so širokým dnom.
Na miernom plameni chvíľu povarte – stačí 5 minút,
pridajte zvyšok cukru a cca 10 minút ešte povarte.
Zbierajte penu z povrchu. Ku koncu pridajte vanilku
a citrónovú šťavu.
Keď zmes zhustne, pridajte do nej jahodovú hmotu
zo sitka. Prehrejte a rozdeľte do pohárov.
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BRUSNICOVÝ

džem

Džem je s
ladučký,
ale zdrav
ý – možno
ho využiť
všestran
spôsobom ným
.

BRUSNICE OBSAHUJÚ
MNOŽSTVO
VITAMÍNOV
A TRIESLOVINY.
FUNGUJÚ AJ AKO
ANTIOXIDANT
A MAŤ BRUSNICOVÝ
DŽEM PO RUKE
NA HORŠIE ČASY
NAOZAJ OCENÍTE.
JEHO PRÍPRAVA NIE
JE VÔBEC NÁROČNÁ,
POZRITE SA SAMI.
z 1 g brusníc
z 500 g želírovacieho
cukru

POSTUP:
Umyté a očistené plody dajte variť v hrnci spolu
s cukrom.
Keď premiešaná zmes dôjde k bodu varu, nechajte ju
ešte variť pár minút, kým bude mať rôsolovitú textúru.

DŽEM Z VIŠNÍ

a čokolády

je
džem
Tento a zmrzline,
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om
vynika te, tvarohov i.
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u
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k
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ž
ie
t
y
Je
krekr

z
z
z
z

Po odobratí peny naplňte zmesou sklenené
nádoby, uzatvorte, otočte hore dnom
a nechajte vychladnúť.
Skladujte na tmavých a suchých miestach.

1 kg višní
300 g cukru
1 citrón
tabuľka
kvalitnej horkej
čokolády alebo
2 lyžice kvalitného
kakaového prášku

POSTUP:
Višne umyte a osušte.
Rozrežte ich na
polovicu a vyberte
kôstky.
Nasypte višne do misy
a pridajte cukor spolu s 3
lyžicami citrónovej šťavy.
Ponorným mixérom všetko
rozmixujte na pyré.

Aby ste si overili, či
zmes dostatočne
zhustla, vylejte lyžicu
na tanier a vyklopte
BILLA Premium
ho, aby ste videli
čokoláda
rýchlosť, ktorou zmes
kvapká. Ak dosiahne
správnu konzistenciu,
nebude rýchlo kvapkať
z taniera.

Nalejte zmes do nepriľnavého
hrnca a povarte ju na miernom
ohni, pričom po troškách
pridávajte čokoládu alebo kakao.
Občas odstráňte vytvorenú penu
a premiešajte, nechajte variť asi
jednu hodinu do zhustnutia.
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Ešte horúci džem nalejte
do sterilných zaváracích
pohárov a potom ich otočte
hore dnom hore a nechajte
odpočívať 20 minút.
Po uplynutí tejto doby
nádoby otočte a uložte na
chladnom mieste.

Lahodný

ŠÍPKOVÝ DŽEM
z 1 kg tvrdých šípok
z ¼ kg želírovacieho
cukru
z voda podľa potreby

Potom ich dobre
roztlačte alebo
rozmixujte
a prepasírujte.

POSTUP:
Šípky umyte a dôkladne
očistite. Odstrániť z nich
treba obidva konce –
stonkový aj okvetný.

Pridajte cukor a varte na
slabom plameni, kým sa
cukor nerozpustí.

Šípky varte vo vode
minimálne hodinu,
pokiaľ nezmäknú.

Naplňte do pohárov
a sterilizujte.

Dôkladne miešajte až do
požadovanej hustoty.

Džem m
použiť n ôžete
ielen na
pečivo,
a
prísadu le aj ako
do
šípkove chutnej
j omáčk
y
k mäsu
.

ŠÍPKOVÝ

sirup

z 1 kg čerstvých
šípok
z 2 l vody
z 1,5 kg
trstinového
cukru

POSTUP:
Šípky najprv umyte, nechajte odtiecť a potom popučte.
Zalejte ich litrom vody a priveďte do varu. Za stáleho
miešania varte 10 minút a ešte teplú zmes preceďte cez
husté plátno.
Rozpučené šípky, ktoré zostali v plátne, vráťte naspäť do
hrnca.
Zalejte zvyšným litrom vody a za stáleho miešania znova
varte asi 10 minút. Zmes preceďte a pridajte k prvej
dávke.
Pridajte cukor, miešajte a zahrievajte pri teplote asi 90 °C,
až kým sa cukor nerozpustí.
Ešte teplý sirup hneď nalejte do sterilných sklenených
fliaš a riadne uzatvorte.
Sirup skladujte na chladnom a tmavom mieste, aby
vydržal čo najdlhšie. Riediť ho môžete vodou alebo sódou.
Tak si vyrobíte osviežujúci nápoj, na ktorom si pochutíte
aj v počas teplých dní. V zime si zase trochu sirupu
môžete pridať do šípkového čaju.
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ČUČORIEDKOVÝ

sirup

z 1,5 kilogramu
čučoriedok
z 1 200 g trstinového
cukru
z 2 litre vody
z 4 gramy kyseliny
citrónovej alebo šťava
z 2 citrónov

POSTUP:
Umyté čučoriedky jemne
rozpučte a odložte na chladné
miesto na dobu 16 hodín.
Po uplynutí stanoveného času
preceďte cez sitko alebo plátno.
Následne do zmesi pridajte
cukor.

Hustejšiu tekutinu priveďte do varu a krátko
povarte. Na záver hotovým sirupom naplňte
uzatvárateľné sklenené fľaše a nechajte ich
vychladnúť pod dekou.
Popíjajte, koľko sa vám žiada. Na prizdobenie či
ozvláštnenie čučoriedkovej limonády môžete do
nádoby pridať aj listy mäty a pár čerstvých bobúľ.
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Čučoriedky
Slovenská
farma

MALINOVÝ

sirup

z
z
z
z

asi 1 kg malín
1 kg trstinového cukru
šťava z citróna
cca 0,6 l vody

POSTUP:
Dobre očistené
a prebraté maliny
nasypte do sklenenej
nádoby a zasypte
3 lyžicami cukru.
Prekryte igelitom,
zaviažte motúzikom
alebo gumičkou
a nechajte 24 hodín
na okne pri izbovej
teplote.
Na druhý deň maliny
pretlačte cez jemné
sitko alebo gázu, tak
aby ste oddelili zrnká.

Snažte sa pretlačiť
všetku šťavu.
Pretlačenú šťavu
nechajte odstáť
niekoľko hodín.
Potom pridajte
do malín cukor
a prevarte v hrnci.
Počas varenia
zbierajte penu, aby bol
sirup číry.
Ešte horúci ho vlejte
do vysterilizovaných
fliaš a uložte na tmavé
miesto.

BAZOVÝ

sirup

Odstráňte z kvetov tvrdé stonky.
Prevarte si vodu. Medzitým citróny
dôkladne opláchnite a nakrájajte na
malé kúsky.

cca 4-6 fliaš

z cca 80 ks - kvet bazy
z 7 ks citrónov, ideálne
v biokvalite
z 4 l prevarenej vody
z 3 kg hnedého
trstinového cukru
z 2 čajové lyžičky
kyseliny citrónovej
– ak chcete cukor
skladovať viac ako
2 týždne

Baza je vo
ňa
a veľmi vý vá
ž
ivná
rastina. K
vitn
jari a začia e na konci
tku leta. M
podmaniv
á
ú vôňu, je
výborná
na prípra
vu č
džemov, o ajov, sirupov,
ctu, ti
množstvo nktúr. Má
liečivých
účinkov.

POSTUP:
Kvety bazy čiernej zbierajte na miestach
vzdialenejších od ciest, najlepšie za
slnečných dní hneď ráno.

Kvety jemne prepláchnite a pridajte do
väčšieho hrnca s nakrájanými citrónmi,
zalejte vychladenou prevarenou vodou.
Zmes nechajte v prikrytom hrnci
lúhovať na chladnom mieste 24 hodín.
Potom bazu s citrónmi preceďte cez
jemné sitko alebo gázu, dôkladne všetku
šťavu vytlačte.
K bazovému výluhu pridajte cukor,
prípadne aj kyselinu citrónovú
pre dlhodobejšiu trvanlivosť
sirupu.
Sirup povarte za stáleho
miešania, od rozpustenia
cukru približne 5-10
minút.

BILLA BIO
citróny

Sirup nalievajte do
vysterelizovaných fliaš,
ktoré ihneď uzavrite, zabaľte
do deky.
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Domáci

KEČUP
asi 9-10 fliaš
s obsahom 250 ml

z 2 kg veľmi zrelých
paradajok, ideálne sú
tzv. datľové
z 1 kg červených jabĺk
z 2 červené cibule
z 2 strúčiky cesnaku
z 100-150 g javorového
sirupu (trstinového
cukru či stévie – tej
trošku menej)
z 150 ml jablčného octu
z 10 g soli
z 3 ks klinčekov
z 1 lyžička mletej
červenej papriky
z 5 bobkových listov
z štipka mletej škorice
z štipka mletého
čierneho a nového
korenia

POSTUP:
Zeleninu umyte a očistite.
Paradajky nakrájajte na
polovice, cibuľu nahrubo, jablká
so šupkou na kocky, cesnak
pretlačte a vložte do veľkej
panvice alebo hrnca.
Pridajte ocot, javorový
sirup, všetko korenie.
Varte do zhustnutia
a občasného miešania,
približne hodinu.
Zmes odstavte, vyberte
bobkové listy a klinčeky
a po miernom vychladnutí
dôkladne rozmixujte
tyčovým mixérom.

BILLA BIO
Javorový sirup

Zeleninovú zmes prepasírujte
cez hustejšie sito.
Ešte horúcu zmes nalejte do
čistých, vysterilizovaných
uzatvárateľných fliaš.
Fľaše poukladajte do veľkého
hrnca, zalejte ich do ¾ výšky
vodou a vodu nechajte 20
minút vrieť. Potom ich opatrne
vyberte, poukladajte hore dnom
a nechajte do rána pomaly
chladnúť v deke.

CVIKLA

so zázvorom a hruškami

Je kečup z
dravý?
Tepelné s
paradajok pracovanie
zvyšuje vy v nich dokonca
už
čo je antio iteľnosť lykopénu,
x
idant, kto
ľudské bu
rý chrán
nky a pris
pieva k pr i
kardiovas
evenc
kulárnych
rakoviny.
ochorení ii
Takže zdr
či
avý
alebo kva
litný bio k domáci kečup
ečup z ob
s vysokým
chodu
obsahom
paradajok
a nízkym
obsahom
cuk
rozhodne
váš jedáln ru
íček
nepoškod
í.

z 1 kg červenej repy
z 3 hrušky
z šťava a kôra
z 1 citróna
z 100 g čerstvého
zázvoru
z 1 červená cibuľa
z 150 ml vínneho octu
z 200 g hnedého
trstinového cukru

BILLA easy uvarená
červená repa

POSTUP:
Cviklu umyte, ale nešúpte.
Zabaľte ju do alobalu a pečte
asi hodinu pri 200 ° C. Potom
nechajte vychladnúť, ošúpte
a nakrájajte na približne
rovnaké kocky.
Hrušky umyte, ošúpte
a nakrájajte nadrobno.
Zázvor nastrúhajte.
Cviklu zmiešajte so
zázvorom, hruškami
a citrónovou šťavou
a kôrou.
Pridajte najemno nakrájanú
cibuľu, vínny ocot a cukor.
Zmes varte asi hodinu.
Uvarenú repu dajte do
pohárov a zavarte približne
10 minút.
Skladujte na chladnom
mieste.
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ČATNÍ AKO DARČEK

(nielen) pre kráľovnú
8 pohárov

z 1,8 kg tekvice, olúpanej
a nakrájanej na malé
kúsky
z 4 stredne veľké cibule,
olúpané a nakrájané na
malé kúsky
z 3 jablká, olúpané, zbavené
jadierok a nakrájané na
malé kúsky
z 225 g sušených hrozienok,
ideálne sultánok

z 225 g odkôstkovaných
datlí, nahrubo
nasekaných
z 600 ml sladového octu
z 900 g hnedého cukru
z 1 lyžička soli
z 2 lyžice mletého zázvoru
z 2 lyžice namiešaného
moriaceho korenia,
ideálne zabaleného
mušelínovom vrecku

Keď mala Kate, vojvodkyňa z Cambridge stráviť svoje prvé
Vianoce v kráľovskej rodine, najväčšie obavy mala z toho, aký
darček dať kráľovnej. Je známe, že v tejto rodine sa na Vianoce
obdarováva buď vtipnými, alebo vlastnoručne vyrobenými
darčekmi. Napokon sa rozhodla pripraviť rodinný recept na
čatní od jej babičky. Zdá sa, že jej recept kráľovnej Alžbete chutil,
keďže odvtedy si vraj toto čatní pravidelne u Kate objednáva.

POSTUP:

Presný recept Middletonovcov bol uverejnenný v knihe
jej sestry, Pippy Middletonovej – Celebration, a my vám ho
prinášame. Pippa píše: „Toto je starý rodinný recept od mojej
babičky. Je to skvelý spôsob, ako spotrebovať veľmi veľké
tekvice, ale ak chcete, použite veľké cukety alebo experimentujte
s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny podľa rovnakých zásad.“

Panvicu odstavte z ohňa, ochlaďte a vyberte mušelínové vrecko
tak, že z vrecka pred vybratím ešte vytlačíte tekutú hmotu.

Čo je čatní?

Nakrájanú dreň, cibuľu a jablká vložte do veľkého hrubostenného
hrnca, pridajte ostatné prísady, vrecko s korením a spolu
premiešajte, potom položte na stredný oheň.
Dajte dusiť, znížte teplotu a duste domäkka 1 a pol až 2 hodiny,
alebo kým nie je zmes hustá. Priebežne miešajte.

Zmes lyžicou naberte do sterilizovaných nádob a naplňte ich do
1 cm od vrchu. Naskrutkujte sterilizované viečka.
Uložte ich na chladnom mieste, môžete skladovať až po dobu 12
mesiacov. Po otvorení skladujte v chladničke a spotrebujte do
1 mesiaca.

Dochucovacia omáčka, používaná hlavne
v indickej a juhoázijskej kuchyni.
Typické čatní je zmes korenia,
byliniek a ovocia alebo zeleniny,
podáva sa obvykle s karí alebo
s vegetariánskymi jedlami,
alebo aj k syrom či chlebu.
Konzistenciou sa podobá
omáčke alebo želé, ale môže
byť aj suchšia. Čatní sa v Európe
rozšírilo v 17. storočí, kedy si
britskí vojaci priniesli toto jedlo
z koloniálnej Indie.
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Kimčchi

FERMENTOVANÁ
KÓREJSKÁ KAPUSTA
PORCIE:

5

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

2ks čínskej kapusty
1 ksbielej reďkovky
1 viazaničku mladej cibuľky
soľ
1 PL trstinového cukru
2 a 2 PL mletej sladkej a mletej štipľavej papriky
7 - 10 strúčikov cesnaku1 stredne veľká cibuľa
1 PL čerstvo nastrúhaného cesnaku
4 PL rybacej omáčky
1 ks jablko

POSTUP:
Čínsku kapustu pozdĺžne nakrájajte na 4 časti, vykrojte
hlúb. Každú časť ešte pozdĺžne prekrojte a nakrájajte
po šírke na 2-3 cm široké kúsky. Dajte do hrnca a zalejte
slaným 10% roztokom (100g soli zalejte 1 litrom vody).
Nechajte odležať niekoľko hodín (cez noc).
Pripravte si „omáčku“ - rozmixujte dohladka jedno
ošúpané jablko, cibuľu, cesnak a rybaciu omáčku. Hotovú
omáčku nalejte do väčšej nádoby, pridajte postrúhaný
zázvor, červenú papriku a cukor (na podporu mliečneho
kvasenia). Do tejto zmesi pridajte bielu reďkovku
nakrájanú na tenké hranolčeky a našikmo pokrájanú
cibuľku. Všetko premiešajte.
Kapustu prepláchnite viackrát v čistej vode, nechajte
odkvapkať a pridajte do pripravenej zmesi, všetko dobre
premiešajte. Ak je potrebné, pridajte trochu slaného
roztoku, v ktorom sa nakladala kapusta. Zmes natlačte
do 0,7 l pohárov a nechajte pri izbovej teplote vykvasiť.
Viečka nechajte voľne zatiahnuté, aby počas kvasenia
mohol unikať vznikajúci oxid uhličitý. Kvaste 3-4 dni
a potom uložte dobre uzavreté do chladu. Kimči kapusta
vydrží aj niekoľko mesiacov.
Kimčchi je vhodné ako príloha, no zakomponovať ho
môžete aj do rôznych jedál, či do polievky. Zmiešajte ho
napríklad s ryžou, ryžovými rezancami, palacinkami na
slano a podobne.
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NA VAŠOM ZDRAVÍ

nám záleží!

Viac dobrých rád a receptov nájdete aj v špeciálnych
publikáciách, ktorých je BILLA hrdým partnerom.

Ako
posilníte
VAŠU IMUNITU?
RADY + TIPY + 14 DŇOVÝ JEDÁLNIČEK

DOPRAJTE
SVOJMU TELU

starostlivost'
– 280 STRÁN TIPOV NA CESTE
ZA ZDRAVOU ŠTÍHLOSŤOU

Viac
ako
200
RECEPTOV

PRE DETI OD 6 MESIACOV DO 2 ROKOV,
SCHVÁLENÝCH ODBORNÍKMI

NOVINKA
AK MÁTE VY ALEBO VAŠE DETI

PROBLÉM
S HISTAMÍNOVOU
INTOLERANCIOU,

máme pre vás tip
NA ÚŽASNÚ POMÔCKU, KNIHU,
KTOREJ VYDANIE TIEŽ PODPORILA BILLA.

OBJEDNÁVAJTE NA:
www.mamaaja.sk/objednavka
Pripravil: ORBIS IN, s.r.o.,
redakcia časopisu MAMA a ja, redakcia časopisu FIT Štýl

TIPY
NA ĎALŠIE

e-booky

NA WWW.BILLA.SK:

