
Přejeme Vám mnoho radosti a inspirace při 
přípravě těchto pokrmů.

Dobrou chuť Vám i Vašim zákazníkům přejí

NOVÉ TRENDY
V MODERNÍM VAŘENÍ
10 NEJLEPŠÍCH RECEPTŮ



564 hlasů

Postup přípravy:  
Vejce vyšleháme s cukrem a olejem. Přidáme 
propláchnuté fazole a rozmixujeme do hladké 
konzistence. Kakaový prášek a skořici smícháme 
s práškem do pečiva a vmícháme do fazolí. 
Směs nalijeme do vymazané formy a pečeme  
na 200 °C cca 40 minut.

Fazolové brownies
Receptura na 10 porcí 
Hmotnost 1 porce 89g
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Druh potravin
Hmotnost v g/ml

Čistá

Červené fazole Bonduelle 500

Vejce (3 ks) 180

Třtinový cukr 200

Olej (polévková lžíce) kokosový, olivový 6

Práškové kakao (polévková lžíce) 6

Mletá skořice (čajová lžička) 1

Kypřící prášek do pečiva (čajová lžička) 1,5

Hmotnost potravin celkem 895



443 hlasů

Krůtí medailonky s restovanou zeleninou, hrubozrnnou 
hořčicí a jemným hráškovým pyré
Hmotnost 1 porce (hrubá hmotnost za všechny suroviny): 341 g 
Hmotnost masa v 1 porci: 80 g
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Postup přípravy:  
Krůtí medailonky si naporcujeme, ochutíme solí  
a opečeme v pánvi. Poté přendáme do trouby 
nebo konvektomatu a necháme „dojít“. Na zbylém 
tuku orestujeme cibuli, zaprášíme moukou, 
přidáme vývar a připravíme si světlou omáčku. 
Tu ochutíme hrubozrnnou hořčicí a špetkou 
soli. Ke konci varu přidáme trochu smetany  
a dále již nevaříme. Na másle si opečeme připra-
venou zeleninu. Dále si připravíme hráškové pyré.  
Do bramborové kaše vmícháme rozmixovaný 
hrášek a dle potřeby povolíme mlékem. Na talíř 
servírujeme hráškové pyré, restovanou zeleninu, 
krůtí medailonky a omáčku z hrubozrnné hořčice.

Číslo položky Název položky
Množství na

1 porci v g/ml

213101 Krůtí medailonky 12 x cca 1 kg 80

429516
Čínská zeleninová směs na 
pánvičku Bonduelle 1 x 2,5 kg

50

429635 Hráškové pyré Bonduelle 1 x 2,5 kg 30

450855
Farm Frites Mash Potatoes 
(bramborová kaše) 4 x 2,5 kg

60

541230
Smetana na vaření 10% Frischli 
12 x 1 l

30

541322 Mléko čerstvé polotučné 1,5% 6 x 1 l 20

610062 Olej slunečnicový Coronet 15 x 1 l 10

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 1

642000 Mouka hladká 10 x 1 kg 10

643466
Hořčice francouzská Kamis  
1 x 1,5 kg

20

703038 Máslo 40 x 250 g 10

730033 Cibule loupaná 1 x 2,5 kg 20



Akce 

Šablony 

Informační e-maily

Elektronické  faktury

Objednávky 24/7

Mobilní aplikace

Informace a vychytávky

Historie objednávek         

Recepty a kalkulace

Kalkulačka porcí

ID: Heslo:



420 hlasů

Kuřecí nudličky po indicku s cizrnovou rýží
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách. (Rajčatový protlak někdy obsahuje alergen č. 12)

Postup přípravy:  
Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky, osolíme  
a promícháme s olejem. Maso rozprostřeme  
do nízkých GN (nejlépe smaltované) a vložíme do 
předehřátého konvektomatu na pečení a pečeme 
při teplotě 180–210 °C cca 15–20 minut. Během 
pečení po 8–10 minutách promícháme maso 
vidličkou, aby se od sebe oddělili jednotlivé nud-
ličky masa.

Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli do zlatova 
a přidáme rajčatový protlak a všechno koření 
krátce orestujeme, aby rajčatový protlak ztratil 
kyselost a koření se rozvonělo. Přidáme vodu  
a přivedeme k varu a necháme 10–15 minut  
probublávat.

Rozmícháme škrob ve studené vodě a podle 
potřeby zahustíme omáčku. Nakonec přidáme 
opečené maso z konvektomatu, smetanu, po-
merančovou šťávu a dochutíme solí a kořením.

Cizrnová rýže
Propláchnutou rýži, sůl a olej zalijeme vodou 
podle typu rýže a uvaříme obvyklým způsobem. 
Nakonec do hotové rýže přimícháme tepelně 
opracovanou cizrnu Sous Vide.

Číslo položky Název položky
Množství na

1 porci v g/ml

Kuřecí prsa 80

541230
Smetana na vaření 10% - Frischli 
12 x 1 l

25

679820
Rajčatový protlak konzervovaný 
CHC 1 x 800 g

10

610062 Olej slunečnicový - Coronet 15 x 1 l 10

643193 Zázvor mletý - Wiberg 1 x 230 g 1

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 1

643239 Kari Orange - Wiberg 1 x 280 g 1

637112
Česnek granulovaný - Coronet 
1 x 800 g

5

642016
Škrob bramborový Solamyl
8 x 500 g

2

643189 Koriandr celý - Wiberg 1 x 150 g 1

643187
Kmín římský celý - Wiberg 
1 x 230 g

1

Cibule 20

Pomerančová šťáva 15

Cizrnová rýže

611130 Rýži Basmati 1 x 5 kg 60

603055
Cizrna Sous Vide Bonduelle  
1 x 2 550 kg

40

643207
Petržel sušená mrazem - Wiberg 
1 x 50 g

1

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 1

610062
Olej slunečnicový - Coronet 
15 x 1 l

5



Projekt, který podporuje 
zdravé stravování dětí 
ve školních zařízeních. 

Cílem projektu je poskytnout
rozmanitou nabídku zeleniny
v rámci školního stravování.

Přinášíme Vám: 

Široký sortiment zeleniny s pestrou paletou barev a chutí.

Kvalitní zeleninu, která zjednoduší Vaši práci.

Pravidelnou inspiraci, tipy a triky.

www.skolaplnazdravi.cz

Vaši práci.VV

Jsme s Vámi v kontaktu.

Šéfkuchař Lukáš Uher

ou inspiraci, tipy a triky.

Šéfkuchař Petr Janů



375 hlasů

Postup přípravy:  
Krůtí prsa nakrájíme na drobné nudličky, osolíme, 
přidáme trochu oleje a jedno rozšlehané vejce  
na 2 kg masa. Vše promícháme a dáme ve 
vrstvě 4 až 5 cm na vymaštěné smaltované gas-
tronádoby, v. 65 mm. Opečeme v předehřátém 
konvektomatu při teplotě 230 °C asi 10-15 minut. 
Během opékaní maso na plechu promícháme.  
V pánvi orestujeme na drobno nakrájenou ci-
bulku do zlatova, přidáme drcený kmín a na nud-
ličky pokrájenou hlívu a vše znovu zarestujeme. 
Přidáme rajčatový protlak, mletou papriku  
a po krátkém opečení vše zalijeme kuřecím 
vývarem. Takto připravený základ zahustíme 
máslovou jíškou a necháme provařit. Omáčku 
zjemníme smetanou a dochutíme. Nakonec 
přidáme připravené krůtí maso. Omáčku  
s masem už nevaříme, udržujeme ji pouze ve vý-
dejní teplotě.

Bramborové těsto smícháme s hrubou moukou, 
přidáme vodu, vejce, lehce osolíme a vypra-
cujeme těsto na halušky, které promáčkneme 
přes haluškové struhadlo nebo síto do osolené 
vroucí vody. Po uvaření vyndaváme do studené 
vody, propláchneme.

Na pánvi opečeme na jemné nudličky nakrá-
jenou italskou Pancettu, přidáme hlávkové zelí 
nastrouhané na hrubém struhadle, osolíme, 
opepříme, přidáme mléko a vše lehce podusíme. 
Zelí může zůstat na skus, lehce křupavé. Promí-
cháme s haluškami a před výdejem prohřejeme. 
Podáváme s připraveným krůtím ragú.

Krůtí ragú s hlívou ústřičnou, bramborové halušky  
se zelím
Hmotnost 1 porce (hrubá hmotnost za všechny suroviny): 463,1 g
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Číslo položky Název položky
Množství na

10 porcí v g/ml

250034 Krůtí prsní řízek cca 2,2 kg 1 000

426010 Petrželová nať Nowaco 8 x 250 g 7

541100
Mléko trvanlivé polotučné 1,5% 
12 x 1 l

400

541233
Smetana na vaření 20% Frischli  
12 x 1000 g

200

610124 Olej slunečnicový Coronet 1 x 5 l 100

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 30

637101
Paprika lahůdková mletá Coronet 
1 x 800 g

10

637118 Kmín drcený Coronet 1 x 800 g 1

641902
Těsto bramborové Coronet 
Exclusive 2 x 5 kg

600

642000 Mouka hladká 10 x 1 kg 20

642004 Mouka hrubá 10 x 1 kg 200

643419
Rajčatový protlak dvojitý 28-30% 
Kamis 1 x 900 g

50

703038 Máslo 40 x 250 g 100

726102 Pancetta plátky 1 x 500 g 60

730033 Cibule loupaná 1 x 2,5 kg 200

731005 Vejce M tříděná gastro 6 x 30 ks 3

Volná Drůbeží vývar 1 000

Moje Hlíva ústřičná 250

Moje Zelí hlávkové 400



BEZKONTAKTNĚ 
PRO VAŠE BEZPEČÍ

ZAČNĚTE ČEPOVAT:
PŘILOŽTE RUKU PŘED SENZOR

VLOŽTE PRÁZDNOU SKLENICI

ZASTAVTE ČEPOVÁNÍ:
ODSTRAŇTE RUKU Z DOSAHU SENZORU

VYBERTE SI SVŮJ NÁPOJ



354 hlasů

Postup přípravy:  
Propláchnutou cizrnu pomeleme velmi najemno 
nebo rozmixujeme s kokosovým mlékem  
na pastu a zašleháme karamel. Můžeme použít  
na rohlíky, tousty nebo vafle.

Cizrnová pomazánka
Hmotnost 1 porce: 50 g
Alergeny se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Číslo položky Název položky
Množství na

10 porcí v g/ml

603066 Cizrna Bonduelle 350

680609
Kokosové mléko (zahuštěné 
mléko)

50

Karamel 100

Hmotnost potravin celkem 500



Webináře pro školní jídelny od 

Můžete se vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv.
Je to příležitost k rozšíření svých znalostí.
Podívejte se na aktuální nabídku.

Více na www.jidelny.cz

Můžete se vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv.
Je to příležitost k rozšíření svých znalostí.

Váš průvodce 
světem školního 
stravování

Více na www.jidelny.cz

Váš průvodce 
světem školního 
stravování

Více na 

Připravujeme pro Vás nové kurzy, 
chcete se o nich dozvědět?
Přihlaste se k odběru pozvánek a novinek a budete první, 
kdo se o nich dozví. Na e-mail Vám zašleme 
aktuální informace o novinkách.

Více na www.jidelny.cz

Přihlaste se k odběru pozvánek a novinek a budete první, 
kdo se o nich dozví. Na e-mail Vám zašleme 



350 hlasů

Postup přípravy:  
Jelení plec si očistíme, omyjeme, osušíme  
a naporcujeme na jednotlivé šály. Kořenovou 
zeleninu očistíme a maso zeleninou prošpi-
kujeme. Masové šály ochutíme solí a drceným 
pepřem. V pánvi si rozehřejeme sádlo a maso  
ze všech stran opečeme, aby se zatáhlo a vložíme  
do hlubší gastronádoby. Do pánve poté vložíme 
zbylou kořenovou zeleninu, cibuli nakrájenou 
na kostičky (nejprve mrkev, celer, petržel a poté 
cibuli) a koření ( jalovec, celý pepř a bobkový list). 
Do základu přidáme rajčatový protlak, vše promí-
cháme a zalijeme (pracovním) vývarem (můžeme 
přidat i červené víno). Provaříme a nalijeme  
do gastronádob tak, aby maso bylo ponořené. 
Gastronádobu vložíme do konvektomatu  
a zvolíme režim nízkoteplotního vaření (68 °C 
cca 16 hodin). Po tepelné úpravě maso vyjmeme, 
omáčku propasírujeme, provaříme a dochutíme. 
Jako přílohu si připravíme žemlový knedlík. 
Toastový chleba nakrájíme na kostičky a ne-
cháme trochu oschnout (nebo krátce vložíme 
do konvektomatu na režim pečení) a vložíme  
do mísy. Přidáme sekanou petrželku, muškátový 
oříšek, vajíčka (bílky ušleháme), mléko a nudličky 
mrkve. Vše promícháme, tvarujeme knedlíky 
a vaříme v páře. Nakonec si krátce orestujeme 
černý kořen, který ochutíme čerstvým rozma-
rýnem. Na talíř servírujeme plátky knedlíků, 
naporcované maso s omáčkou a orestovaným 
černým kořenem.

Jelení plec pečená s divokým kořením a kořenovou 
zeleninou s restovaným černým kořenem a žemlovo-
karotkovým knedlíkem
Hmotnost 1 porce (hrubá hmotnost za všechny suroviny): 332 g 
Hmotnost masa v 1 porci: 80 g
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Číslo položky Název položky
Množství na

1 porci v g/ml

281032 Jelen sika bez kosti dle váhy 80

428911 Černý kořen Bonduelle 1 x 2,5 kg 50

541322
Mléko čerstvé polotučné 1,5%  
6 x 1 l

15

611404
Chléb toustový semolinový 
s olivovým olejem 8 x 400 g

60

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 1

621130 Protlak rajčatový 8 x 720 ml 15

637113 Bobkový list Coronet 1 x 90 g 1

645009 Pepř černý celý Kotányi 1 x 600 g 1

645138 Jalovec celý Kotányi 1 x 120 g 2

645144
Muškátový oříšek mletý Kotányi 
1 x 170 g

2

710096 Sádlo vepřové škvařené 1 x 3 kg 10

731005 Vejce M tříděná Gastro 6 x 30 ks 20

Volná Celer bulva 20

Volná Cibule 10

Volná Petržel kořen 10

Volná Petržel plochá čerstvá 5

Moje Mrkev 30



---------------Výrobky stačí vyjmout z obalu a ohřát!

KVALITA 
–  jistota 100% připraveného masa, 

    které je vždy šťavnaté a plně 
    tepelně opracované

RYCHLOST
–  výrobky stačí vyjmout 

    z obalu a ohřát

ÚSPORA
–  šetří čas, peníze a náklady 

    na energie i personál

HYGIENA
–  vakuové balení zamezí 

křížové kontaminaci - bez nutnosti 
práce se syrovým masem

Veškeré maso sous-vide BANQUET objednávejte na

Gastro a hotel 210x297.indd   1Gastro a hotel 210x297.indd   1 29.07.20   13:1929.07.20   13:19



325 hlasů

Rybí filé se žampióny zapečené v kysané smetaně  
s opečeným bramborem
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Postup přípravy:  
Rozmrazené rybí filé naskládáme na GN (nejlépe 
smaltovanou) osolíme, okmínujeme a zakápneme 
citronovou šťávou a necháme krátce uležet. 
Připravené rybí filé vložíme do předehřátého 
konvektomatu na pečení a pečeme při teplotě 
210-230 °C cca 5-8 minut s otevřenou odsávací 
klapkou páry. Tepelně opracované rybí filé ne-
cháme vychladnout a podle potřeby slijeme 
nadbytečnou vodu, která se nám vytvořila v GN  
z rybího filé. Na rozpáleném oleji orestujeme 
žampióny, cibuli, rajčatový protlak, česnek, až se 
nám zredukuje nadbytečná šťáva z použitých su-
rovin a necháme vychladnout. Do připraveného 
základu přimícháme zakysanou smetanu, vejce 
a dochutíme. Na připravené rybí filé rozpro-
střeme připravenou směs a posypeme strou-
haným sýrem.

Připravené rybí filé opět vložíme do přede-
hřátého konvektomatu na pečení a pečeme při 
teplotě 210-230 °C cca 10-12 minut s otevřenou 
odsávací klapkou páry (teplota a čas se může 
lišit podle typu konvektomatu).

Na dochucení místo soli můžete použít lahůdkové 
droždí.

Opečené brambory
Uvařené brambory ve slupce nakrájíme i se slup- 
kou a promícháme s mletou sladkou paprikou, 
solí a olejem. Připravené brambory rozpro-
střeme na připravené GN a vložíme do přede-
hřátého konvektomatu na pečení a pečeme při 
teplotě 210-230 °C cca 10-15 minut s otevřenou 
odsávací klapkou páry (teplota a čas se může 
lišit podle typu konvektomatu).

Doporučená příloha:
Opečené brambory, vařené brambory, těstoviny.

Číslo položky Název položky
Množství na 

10 porcí v g/ml 

139016 Rybí filé 50 x 100g 1 000

428931
Žampióny krájené – Bonduelle  
1 x 2,5 kg

400

541236
Zakysaná smetana 16% Bohemilk 
1 x 5 kg

300

679820
Rajčatový protlak konzervovaný  
1 x 800 g

100

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 20

610062
Olej slunečnicový – Coronet  
15 x 1 l

100

701398
Sýr strouhaný mix na pizzu  
1 x 2 kg

200

Citrónová šťáva 50

646069 Kmín drcený – Kotány 1 x 680 g 15

637112
Česnek granulovaný – Coronet 
nebo čerstvý

15

Cibule 150

731103
Melanž vaječná pasterovaná  
1 x 1 l (3 ks vajec)

100



Zelenina BRUNOISE v podobě malých zele-
ninových kostiček je vynikajícím doplňkem 
ke všem pokrmům, teplým i studeným.

BRUNOISE JE KUCHAŘSKÁ 
TECHNIKA KRÁJENÍ ZELENINY  
NA MALÉ KOSTIČKY

TATO PRACNÁ METODA JE  
V KULINÁŘSKÉM UMĚNÍ ZNÁMÁ 
MNOHO LET

TECHNIKA BRUNOISE PŮVODNĚ 
POCHÁZÍ Z FRANCOUZSKÉ 
KUCHYNĚ

Brunoise
KOUZLO CHUTÍ 
A  BAREV NA TALÍŘI

ZELENINOVÉ KOSTIČKY

BRUNOISE BROKOLICE 
2,5 KG

HRÁŠKOVÁ POLÉVKA  
S KVĚTÁKOVÝMI 

KOSTIČKAMI

KREVETY SE ZELENINOU 
BRUNOISE

KANAPKY 
SE ZELENINOU BRUNOISE

MRKVOVÝ KOLÁČ  
SE ŠVESTKAMI

BRUNOISE KVĚTÁK 
2,5 KG

BRUNOISE DUO 
MRKEV 2,5 KG

KOSTIČKY BRUNOISE 3 × 3 × 3 MM

OBJEVTE VÝHODY NOVÝCH PRODUKTŮ!

EKONOMIKA
ÚSPORA ČASU

Snadná a rychlá příprava,  
není třeba ztrácet čas krájením zeleniny.

„Nulová“ ztráta
hmotnost produktů před  
a po rozmrazení je stejná.

PRAKTIČNOST
Vynikající chuť

Široké použití do teplých i studených 
pokrmů.

DOKONALÉ PRO ZKOMBINOVÁNÍ
Se sacharidy, např. pepitkami, rýží, fazolemi, 

cizrnou, možno použít v mnoha pokrmech 
světové kuchyně.

DO SALÁTŮPLNĚNÁ ZELENINA

DO POLÉVEK DO POMAZÁNEK

JAKO PŘÍLOHAHLAVNÍ JÍDLO

Recepty najdete na www.bonduelle-foodservice.cz a www.mujBidfood.cz

ESTETIČNOST
Kostičky vypadají skvěle v jakémkoliv pokrmu.

Kostičky nemění barvu, konzistenci ani tvar.

UNIVERZÁLNOST
Produkty jsou vhodné po jakoukoliv dietu.



291 hlasů

Kukuřičná krémová polévka s kokosovým mlékem  
a cizrnou
Hmotnost 1 porce (hrubá hmotnost za všechny suroviny): 233 g
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách. 

Postup přípravy:  
Na rozpuštěném másle zpěníme nakrájenou 
cibuli, přidáme rozmraženou kukuřici a vše spo-
lečně orestujeme. Směs zalijeme kokosovým 
mlékem, vývarem, dochutíme solí a 5 minut  
povaříme. Polévku rozmixujeme do hladka a pře-
cedíme přes špičák.

Vznikne hladká polévka, ve které uvaříme pe-
pitky, a na konec přidáme sterilovanou kukuřici. 
Před výdejem polévku dochutíme petrželovým 
olejem.

Číslo položky Název položky
Množství na 

1 porci v g/ml 

428944
Kukuřice jemná super sweet 
Bonduelle 1 x 2,5 kg

50

603063
Kukuřice Super sweet EB 
Bonduelle 1 x 2575 g

10

603103
Pepitky z cizrny a kukuřice 
Bonduelle 1 x 1 kg

5

610062 Olej slunečnicový Coronet 15 x 1 l 2

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 5

680609 Kokosové mléko Aroy-D 1 x 1 l 30

703038 Máslo 40 x 250 g 10

730033 Cibule loupaná 1 x 2,5 kg 20

Volná Petržel plochá čerstvá 1

Volná Zeleninový vývar 100
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288 hlasů

Pohankové klopsy s mletým masem pečené s rajčatovou 
omáčkou, restovaná kořenová zelenina, bramborová kaše
Hmotnost 1 porce (hrubá hmotnost za všechny suroviny): 554,70 g
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Postup přípravy:  
Mleté maso vymícháme v kotlíku s troškou soli, 
česnekem a kořením, přidáme vejce a pohanku, 
kterou jsme důkladně spařili a uvařili v osolené 
vodě. Vše promícháme, z masové hmoty tva-
rujeme kulaté karbanátky, které skládáme  
na vymaštěný plech a pečeme v konvektomatu, 
při teplotě 175 °C přibližně 15 minut. Upečené 
klopsy přerovnáme do vyšší gastronádoby  
a přelijeme teplou rajčatovou omáčkou do-
chucenou solí a cukrem, zjemněnou máslem. 
Dáme do tepla. Z uvařených brambor připravíme 
hladkou, vyšlehanou kaši, kterou dochutíme roz-
puštěným celerovým pyré. Jako zeleninovou 
přílohu přidáme nudličky kořenové zeleniny 
opečené na másle, dochucené trochou soli  
a cukru.

Číslo položky Název položky
Množství na 

10 porcí v g/ml 

418205
Zeleninová směs pod svíčkovou 
proužky Nowaco 1 x 2,5 kg

700

429631 Celerové pyré Bonduelle 1 x 2,5 kg 200

541322
Mléko čerstvé polotučné 1,5%  
6 x 1 l

500

611621 Pohanka loupaná tmavá 4 x 500 g 120

612994 Cukr krystal 10 x 1 kg 50

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 40

618066 Rajčata jemně drcená 1 x 4,1 kg 1 000

637108 Pepř černý celý Coronet 1 x 800 g 1

637109
Majoránka drhnutá Coronet  
1 x 150 g

1

703038 Máslo 40 x 250 g 200

714121 Mleté vepřové ZÁK dle váhy 900

731005 Vejce M tříděná gastro 6 x 30 ks 30

Volná Brambory 1 800

Moje Česnek stroužek 5



Více na www.jidelny.cz v sekci E-shop

Přináší nejen nové pokrmy, ale 100 kompletních menu včetně podrobných 
receptů pro hlavní pokrmy.

Celá obědová menu současně představují příklady, jak sestavovat 
plnohodnotné bezmasé obědy.

K hlavnímu pokrmu je vždy navržena vhodná polévka, příp. příloha a doplněk, 
někdy i ve více variantách na výběr. Cílem je, ale aby celé menu bylo 

nutričně vyvážené, případně aby si jídelna mohla menu uzpůsobit 
dle svých potřeb.

RECEPTÁŘ NAVAZUJÍCÍ NA ÚSPĚŠNÉ 
BEZMASÉ A NESLADKÉ POKRMY.

Novinka



285 hlasů

Postup přípravy:  
Hovězí maso očistíme, omyjeme a nakrájíme 
na nudličky. V pánvi nebo kastrolu zahřejeme 
tuk, na kterém orestujeme hovězí nudličky, za-
stříkneme červeným vínem, ochutíme solí. Ne-
cháme odvařit víno, zaprášíme moukou, zalijeme 
připraveným vývarem a dusíme doměkka. Dále 
zahřejeme máslo, na kterém orestujeme nakrá-
jenou cibuli, česnek a namočené fazole. Přidáme 
hovězí vývar a vaříme doměkka. Hotové fazole 
rozmixujeme do hladka a přidáme smetanu. 
Ochutíme muškátovým květem, rozmarýnem  
a solí. Do masa před servírováním přidáme ku-
kuřičku a dochutíme. Na talíř servírujeme jemné 
fazolové pyré a přidáme masové nudličky na víně 
s kukuřičkou.

Nudličky hovězího masa na víně s kukuřicí a pikantním 
krémem z bílých fazolí
Hmotnost 1 porce (hrubá hmotnost za všechny suroviny) 313,5 g 
Hmotnost masa v 1 porci 100 g
Alergeny uvedené u receptury se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.

Číslo položky Název položky
Množství na

1 porci v g/ml

428944
Kukuřice jemná super sweet 
Bonduelle 1 x 2,5 kg

30

541230
Smetana na vaření 10% Frischli 
12 x 1 l

15

610062 Olej slunečnicový Coronet 15 x 1 l 10

611303 Fazole bílá malá 1 x 5 kg 80

612998 Sůl jedlá jodovaná 12 x 1 kg 2

642000 Mouka hladká 10 x 1 kg 15

643352 Bujón hovězí Wiberg 1 x 1,1 kg 3

645111
Muškátový květ mletý Kotányi  
1 x 175 g

0,5

703038 Máslo 40 x 250 g 10

711018 Hovězí kýta ořech dle váhy 100

733105
Copero Tinto odrůdové víno 
červené BIB 1 x 5 l

10

Čerstvý rozmarýn 1

Česnek 7

Cibule 30



Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich 
hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:

 a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy;

 b) maltodextrinů na bázi pšenice;

 c) glukózových sirupů na bázi ječmene;

 d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu

2. Korýši a výrobky nich

3. Vejce a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich, kromě:

 a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků;

 b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína

5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě:

 a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku;

 b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu, 
přírodního d–alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji;

 c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji;

 d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji

7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě:

 a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu;

 b) laktitolu

8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy 
(Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), 
para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, 
kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu

9. Celer a výrobky z něj

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které 
se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14. Měkkýši a výrobky z nich

Alergeny uvedené u jednotlivých receptur se mohou lišit v závislosti na použitých surovinách.


