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Menu na míru všem
záchranářům. 

Trik je v plánování
a tenhle týden si to
na starost bereme

my.

Záchranářský
týden

www.zachranjidlo.cz

Víc receptů, inspirací a tipů na
neplýtvání najdeš v kuchařce
Zachraň jídlo v kuchyni nebo na
našem webu.

Plýtvání potravinami se věnujeme už od roku 2013. Tentokrát jsme
pro tebe připravili 7 receptů na celý týden. Vařit skvěle totiž můžeš
i beze zbytku. Stačí myslet na to, co už máš doma. Využijeme
zbytky kuřete z nedělního oběda, každý kousek i uvadlé zeleniny
a ovoce, nebo třeba i slupky a natě. Jdeme na to!

https://zachranjidlo.cz/


NADÍVANÉ NEDĚLNÍ KUŘE 
s kousky zbylé zeleniny

www.zachranjidlo.cz

1. Oloupejte 4 brambory, 2 cibule a 4 mrkve a nakrájejte  je spolu s cuketou na stejně
velké kousky. Zbylou brokolici a květák rozeberte na růžičky. Zeleninu dejte do mísy,
přidejte 8 cherry rajčat, rozpůlenou palici česneku, zalijte olivovým olejem, přisypte sůl
a pepř dle chuti a promíchejte. Rozprostřete do pekáče. 
2.  Na nádivku nakrájejte 2 starší rohlíky na kostičky, dejte je do misky a pokapejte 
4 lžícemi mléka. Rozklepněte 2 vejce, z bílku ušlehejte tuhý sníh, žloutky odložte
stranou. V míse utřete 30 g másla se lzickou soli, špetkou muškátového květu
a žloutky, přidejte navlhčené rohlíky, nasekané lístky petržele a důkladně promíchejte.
Nakonec opatrně vmíchejte sníh z bílků.
3. Kuře očistěte, osolte a naplňte připravenou nádivkou. Nohy kuřete zavažte
kuchyňským provázkem, nebo sepněte párátky. Kuře potřete 30 g rozpuštěného
zbylého másla, položte do pekáče se zeleninou a pečte v troubě na 180 °C z jedné
strany dozlatova. Potom kuře obraťte a za občasného potírání výpekem a podlévání ho
upečte z druhé strany.
4. Podávejte s upečenou zeleninou a přáním dobré chuti.

POSTUP

SUROVINY
4 brambory 
2 červené cibule 
4 mrkve 
½ cukety 
¼ brokolice 
¼ květáku včetne košťálu 
8 cherry rajčat 
1 palice česneku 
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
2 rohlíky
4 lžíce polotučného mléka
2 vejce
60 g másla
muškátový květ
2 snítky čerstvé petržele
1 kuře 

4 porce/90 minut
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1. Rýži připravte podle návodu na obalu.
2. Mezitím na pánvi rozpalte lžíci olivového oleje a orestujte na něm oloupanou cibuli
nakrájenou na proužky. Přidejte oloupané a najemno nakrájené 2 stroužky česneku, 
2 cm zázvoru, nadrobno pokrájené stonky koriandru a kari koření. Restujte společně
další minutu.
3. Přidejte zbylé pečené maso natrhané na kousky, zbylou pečenou zeleninu a 10
spařených hrachových lusků.
4. Do pánve vlijte kokosové mléko a minutu povařte. Poté dochuťte šťávou z poloviny
citronu. Nakonec kari ozdobte zbylými lístky koriandru, klínkem citronu, a pokud
chcete, také špetkou chilli vloček. Oběd, který zachránil maso z nedělní pečínky, je na
stole.

POSTUP

SUROVINY
250 g rýže
1 lžíce olivového oleje
1 cibule
2 stroužky česneku
2 cm zázvoru
1 hrst čerstvého
koriandru včetně stonků
1 lžíce kari koření
300 g zbylého pečeného
kuřecího masa
300 g zbylé pečené
zeleniny
10 zelených hrachových
lusků
1 plechovka
kokosového mléka
1 citron
1 špetka chilli vloček

LAHODNÉ KARI
ze zbytku kuřete
4 porce/30 minut/ bez lepku
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1. Ořechy a semínka nahrubo nasekejte, opražte nasucho v pánvi a nechte vychladnout.
2. V misce promíchejte 100 g bílého jogurtu se šťávou z poloviny citronu a 2 lžičkami medu.
3. Přidejte nadrobno pokrájenou mátu. Do zbylé rýže přisypte sušené ovoce, větší kusy
pokrájejte.
4. Promíchejte s jogurtovou zálivkou, posypte opraženými ořechy a ozdobte lístky bazalky.
Vychutnejte si salát i pocit, že jste záchranář ve své kuchyni.

POSTUP

SUROVINY
4100 g zbylých ořechů 
a semínek podle chuti
(mandle, vlašské ořechy,
sezamová a dýňová semínka)
100 g bílého jogurtu
1 citron
2 lžičky medu
4 snítky čerstvé máty
300 g zbylé vařené rýže
100 g zbylého sušeného
ovoce podle chuti (rozinky,
brusinky, meruňky, švestky)
4 snítky čerstvé bazalky

SNÍDAŇOVÁ RÝŽOVÁ MISKA
ze zbylé uvařené rýže 
4 porce/15 minut
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1. Nakrájejte 500 g očištěných krůtích jater na větší kostky.
2. Nakrájejte 2 omyté jarní cibulky na plátky a podrťte je plochou stranou nože, aby
se uvolnilo aroma. Zázvor oloupejte a pokrájejte na kolečka a také je plochou stranou
nože podrťte. Cibulky i zázvor vložte do mísy s 2 lžičkami steakového koření, lžící
vinného octa, lžičkou soli a 240 ml vody. Promíchejte, vložte játra a 1 hodinu
marinujte.
3. Na každou špejli, kterou jste ideálně nechali přes noc namočit, napíchněte 5 jater 
a grilujte z obou stran 2 minuty. Špízy potřete z jedné strany olivovým olejem, zasypte
kmínem a kajenským pepřem. Obraťte, grilujte 30 vteřin a postup opakujte.
4. Špízky přesuňte na talíř a zasypte nasucho opraženým sezamovým semínkem.
Servírujte na listech hlávkového salátu a ozdobte zbylou mrkvovou natí. Grilovací
sezona je v plném proudu!

POSTUP

SUROVINY
500 g krůtích jater
2 jarní cibulky
4 cm čerstvého
zázvoru
2 lžičky steakového
koření
1 lžíce bílého vinného
octa
sůl
240 ml vody

4 lžíce olivového oleje
½ lžíce drceného
kmínu
2 lžičky kajenského
pepře
½ lžíce sezamového
semínka
1 hlávkový salát
1 stonek mrkvové
natě

GRILOVANÁ KRŮTÍ JÁTRA
na špejli
4 porce/20 minut 
60 min marinování
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1. Do mixéru vložte 2 omytá a pokrájená rajčata a očištěnou a pokrájenou papriku.
Z omyté okurky pomocí škrabky vytvořte několik stuh na ozdobu a dejte je stranou.
Zbylou okurku přidejte do mixéru k rajčatům a paprice. Pomocí pulzů částečně
rozmixujte a přesuňte do velké mísy.
2. Do mixéru vložte 200 g omytých a rozpůlených jahod a 250 g melounu zbaveného
pecek. Několik kousků dejte také stranou na ozdobu. Částečně rozmixujte tak, 
aby zůstala tekutině struktura. Vlijte k rajčatové směsi a promíchejte. Přidejte
prolisovaný stroužek česneku, nadrobno pokrájenou červenou cibuli a lístky tymiánu.
Opět společně promíchejte.
3. Nakonec vmíchejte 3 lžíce olivového oleje, lžíci balzamikového octa, 120 ml
zeleninového vývaru, sůl a pepř. Zakryté dejte vychladit do lednice alespoň 
na 4 hodiny.
4. Ozdobte odloženými kousky jahod, stuhami okurky a jedlými divokými bylinkami.
Zakápněte olivovým olejem. Servírujte vychlazené a užijte si společně chuť i krásu
pokrmu.

POSTUP

SUROVINY
2 rajčata
1 červená paprika
1 salátová okurka
200 g jahod
250 g vodního
melounu
1 stroužek česneku
1 červená cibule
1 větvička
čerstvého tymiánu
5 lžic olivového
oleje

1 lžíce
balzamikového octa
120 ml zeleninového
vývaru
sůl, pepř
1 hrst mladé smetanky
lékařské, řebříčku
obecného a sedmikrásek

LETNÍ GAZPACHO
ze zbytků letního ovoce a zeleniny
4 porce/20 minut
240 min. chlazení
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1. V pánvi na rozehřátém oleji orestujte oloupanou, najemno nakrájenou cibuli 
a 2 oloupané stroužky česneku. Přidejte 400 g oloupané, na kolečka nakrájené mrkve
a 2 řapíky celeru a společně restujte dozlatova.
2. Následně podlijte 150 ml vody, osolte a opepřete dle chuti. Přisypte nasekanou nať
z mrkve a vařte do poloměkka.
3. Poté přidejte zbylé vařené luštěniny, lžíci hořčice a nechte prohřát.
4. Zeleninu servírujte, posypte nahrubo nastrouhanými vařenými vejci, posypte lístky
baby špenátu a ozdobte zbylými natěmi z mrkve a řapíkatého celeru. Vaření ze zbytků
zeleniny hutná báječně.

POSTUP

ZÁCHRANÁŘSKÁ DUŠENÁ MRKEV
se zbytkem vařených luštěnin
a vajec
4 porce/30 minut

sůl
pepř
300 g zbylých
vařených fazolí a čočky
1 lžíce plnotučné hořčice
2 zbylá vejce vařená 
natvrdo
1 hrst zbylého baby 
špenátu

SUROVINY
20 ml olivového
oleje
1 cibule
2 stroužky
česneku
400 g mrkve
s natí
2 řapíky
řapíkatého
celeru s natí
150 ml vody



V míse metličkou rozmíchejte 135 g hladké mouky, ½ lžičky prášku do pečiva a sůl.
2. Rozmixujte 80 g změklého másla s 90 g krupicového cukru do světlejší a nadýchané
směsi. Přidejte 80 g borůvek a opět společně rozmixujte.
3. Postupně přimíchejte suchou směs a vymíchejte těsto. Nakonec vmíchejte celé zbylé
borůvky, 70 g čokoládových pecek a přikryté dejte na 30 minut do mrazáku.
4. Z těsta vytvarujte 12 kuliček a poklaďte je na plech vyložený pečicím papírem. Pečte
na 200 °C asi 10 minut. Před podáváním je nechte 10 minut odpočinout. Sušenky ocení
nejen vaše děti.

POSTUP

SUROVINY
135 g hladké mouky
½ lžičky prášku do pečiva bez
fosfátů
sůl
80 g másla
90 g krupicového cukru
100 g borůvek
70 g bílých čokoládových
pecek

Zachraňte borůvky
BORŮVKOVÝMI SUŠENKAMI
12 sušenek/15 minut
30 min. mražení


