


DÁMY A PÁNOVÉ ,

Marks and Spencer letos slaví 25 let 
na českém trhu. Rozhodli jsme se 
tuto velkou událost oslavit mimo jiné 
vydáním kuchařky.  

Říká se, že láska prochází žaludkem, a protože 
vás máme rádi a vážíme si vaší věrnosti, vybra-
li jsme pro vás ty nejlepší recepty od našeho 
food bloggera Milana Juřici. Můžete si podle nich 
připravit třeba výbornou polévku, salát s kreveta-
mi, klobásky, kuře nebo mandlové sušenky. A aby 
to byla láska jak má být, tak jsme k receptům 
vybrali i vhodná vína. A moje doporučení? Pečené 
kuře Oakham se šťavnatou houbovou nádivkou 
a omáčkou z hub.

Přeji vám dobrou chuť a užijte si nákupy s M&S!

HELENA VYHNÁNKOVÁ
MARKETINGOVÁ MANAŽERKA M&S 

NA OBÁLCE Recept na slavnostní číslicový dort, který pro vás z ingrediencí M&S připravil  
cukrář Roman František Šenkeřík (facebook: @Františkovydorty, instagram: @frantiskovy_dorty)  

a nafotilo studio AMF (adamfuchs.com) najdete na straně 56. 
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Doba 
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Délka pečeníDostupné v prodejnách 
s pekárnou

VYSVĚTLIVKY

Délka 
grilování

Délka vaření

*Dostupnost produktů se může v jednotlivých prodejnách lišit. Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je zakázán.

DOKONALÝ 
SOULAD

Sejít se s přáteli nad dobrým jídlem a pitím patří k nejpříjemnějším 
radostem. A právě proto k receptům na dalších stránkách představuje‑

me ideální vinný doprovod, který Vaše kuchařské umění posune 
k dokonalosti. Jako jediný britský maloobchodník pro širokou veřejnost 
zaměstnáváme kvalifikované vinaře, kteří pro nás vybírají ta nejkvalit‑

nější vína po celém světě a úzce spolupracují s lokálními vinařstvími na 
vytváření exkluzivních vín výjimečných vlastností. Úsilí našeho vinař‑

ského týmu je rovněž oceňováno na nejprestižnějších vinařských 
soutěžích, například letos jsme získali ocenění International Wine 

Challenge (IWC) za nejlepší vlasní značku. 
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FRANCOUZSKÁ CIBULAČKA
s bílým vínem, křupavým toastem a gratinovaným sýrem

Co budete potřebovat z M&S: 

600 g cibule 
200 g másla
600 ml silného hovězího vývaru
250 ml vody 
300 ml bílého vína
pšeničný toustový chléb  
čerstvý tymián  
strouhaný čedar 
extra panenský olivový olej
mořskou sůl 
hrubě mletý černý pepř 
muškátový oříšek 
trochu čerstvé pažitky na ozdobení

Příprava:

1  Oloupanou cibuli nakrájíme na proužky a ve velkém 
hrnci rozpustíme máslo. Cibuli začneme pomalinku 
a zlehka restovat. Čím pomaleji, tím lépe. (Já cibuli 
restuji asi 40 minut.) 

2  Jakmile se cibule začne lehce připalovat a hnědnout, 
přidáme snítky tymiánu a 300 ml francouzského bílé‑
ho vína z hroznů odrůdy Chardonnay. Stále mícháme. 
Když se z vína odpaří alkohol, přilijeme hovězí vývar, 
stáhneme plamen na minimum a necháme pomalu 
vařit. Polévku dosolíme, opepříme hrubě mletým pe‑
přem a dochutíme muškátovým oříškem. 

3  Mezitím si připravíme tousty z měkkého pšeničného 
toustového chleba. Stačí je lehce pokapat olivovým 
olejem a opepřit. Dáme je trochu zapéct do trouby 
a po chvilce posypeme strouhaným sýrem. Když je sýr 
pěkně zapečený, můžeme servírovat. 

4  Cibulačku servírujeme horkou se zapečenými tousty, 
posypanými čerstvou pažitkou. Na ozdobení můžeme 
použít také čerstvé snítky tymiánu. 

Francouzská cibulačka se stala po celé Evropě veli-
ce populární především díky jednoduché přípravě. 
Nesmíte však podcenit jednotlivé kroky, aby získa-
la svou typickou sladkou chuť.

Milan Juřica, sommelier a food blogger M&S

PROČ NEZKUSIT. . .

Příprava domácího vývaru chce čas. 
Pokud ho zrovna nemáte, vyzkoušej-
te náš poctivý koncentrovaný 
hovězí vývar, který je vždy zárukou 
vynikající polévky. 

IDEÁLNÍ VÍNO

Nezapomeňte si otevřít lahev francouzského 
bílého vína Petit Chablis, vyráběného v oblas-
ti Bourgogne z hroznů odrůdy Chardonnay. 
Toto lehké bílé víno příjemně propojí chuť 
cibulačky s dochutí jablek a zralého citronu.

4  porce 50 min.
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MRKVOVÁ KRÉMOVÁ POLÉVKA
s kurkumou, kokosovým mlékem a praženými semínky 

 

Příprava:

1  Šalotku nakrájíme nadrobno a očištěnou mrkev a batáty 
na kostičky. Ve velkém hrnci na olivovém oleji orestuje‑
me šalotku a po chvilce přidáme batáty a mrkev. Chvíli 
zprudka restujeme. Poté přidáme nakrájený zázvor, 
kurkumu, chilli a limetové listy. Zalijeme vývarem.

2  Směs vaříme pod pokličkou asi 15 minut do změknutí 
batátů a mrkve, poté necháme chvilku vychladnout 
a rozmixujeme do hladkého krému. Postupně přiléváme 
kokosové mléko a dále mixujeme až do dokonale hladké 
konzistence. 

3  Dochutíme solí, pepřem, limetou, trochou extra panen‑
ského oleje a necháme na minimálním plameni prohřát. 

4  Mezitím do rozehřáté trouby vložíme nakrájenou bage‑
tu. Na pánvi na troše olivového oleje orestujeme směs 
semínek. Nezapomeňte neustále míchat, jinak se připá‑
lí! Opražená semínka dáme stranou a necháme vy‑
chladnout. Pro milovníky vyšperkovaných polévek 
doporučuji škrabkou nebo nožem nakrájet jemné nud‑
ličky čerstvé mrkve rainbow a také ji zprudka orestovat 
na olivovém oleji. 

5  Polévku nalijeme do talíře. Ozdobíme praženými se‑
mínky, restovanou mrkví a doplníme plátky limety, 
čerstvým koriandrem a hrubě mletým pepřem. Na 
závěr zakápneme olivovým olejem a podáváme 
s křupavou bagetkou. 

 

POLÉVKY

PROČ NEZKUSIT. . .

Pokud nemáte čerstvou kurkumu či 
zázvor zrovna po ruce vyzkoušejte naši 
kurkumovo-zázvorovou pastu. Její 
čerstvá chuť a lahodná vůně je ideální 
k dochucení polévek a rychlého karí. 

Co budete potřebovat z M&S: 

850 g mrkve
4 ks větší šalotky echalion 
3 střední batáty 
30 g čerstvé kurkumy
20 g čerstvého zázvoru 
3 ks limetových listů 
1 ks čerstvého chilli   
1,2 l zeleninového nebo kuřecího 
vývaru 
400 ml kokosového mléka 
2 ks limety 
olivový olej 
mořskou sůl 
hrubě mletý pepř

NA OZDOBENÍ: 
100 g mrkve
hrst čerstvého koriandru
celozrnnou bagetu   
dýňová semínka
slunečnicová semínka
kešu ořechy

IDEÁLNÍ VÍNO

K mrkvové polévce skvěle ladí bílé víno 
Tierra Y Hombre Sauvignon Blanc z chilského 
údolí Casablanca. Jeho svěží aroma s domi-
nantní chutí čerstvě posekané trávy a guavy 
si vychutnáte také s lososem a saláty.   

NÁŠ
TIP

K lahodné chuti a krémové konzistenci této polévky 
přispívá také naše kokosové mléko vyrobené v Thaj-
sku z mladých ořechů. Pokud dbáte na linii, zvolte 
variantu s nízkým obsahem tuku.

5 porcí 30 min.



  

POLÉVKY

1110 Objevte více na marksandspencerfood.cz/receptymarksandspencer.cz

INDONÉSKÁ POLÉVKA 
SOTO AYAM 

 

Příprava:

1  Do středně velkého hrnce vložíme kuřecí polévkovou 
směs společně s kuřecími prsy, dále pak kořenovou 
zeleninu, zázvor, galangal, citronovou trávu, limetové 
listy, sůl, pepř a zalijeme studenou vodou. Vaříme na 
velmi mírném plameni – polévka se musí pomalu táh‑
nout. Pokud se objeví pěna, sbíráme ji sítkem nebo 
lžičkou. Čím déle vývar táhneme (ideální je asi hodinu 
a půl), tím je silnější a lahodnější. V polovině vaření 
přidáme mletou kurkumu. Hotový vývar přecedíme 
a maso dáme stranou. 

2  Vývar ochutnáme, dle chuti přidáme rybí omáčku a vrá‑
tíme na mírný plamen. Lze přidat i trochu palmového 
cukru. Maso obereme a natrháme na kousky. 

3  Vejce uvaříme natvrdo (8 minut). Poté je zchladíme 
a oloupeme. 

4  Podle návodu uvaříme skleněné nudle. Propláchneme 
ve studené vodě, rukou roztřepeme a odložíme stranou.

5  Řapíkatý celer společně s mrkví a jarní cibulkou nakrájí‑
me na drobno.

6  Do hluboké misky vložíme skleněné nudle a nakrájenou 
čerstvou zeleninu. Po krajích obložíme půlkami vajec, 
cherry rajčaty a kousky kuřete. Zalijeme horkým vývarem. 

7  Dozdobíme podle chuti koriandrem, mungo klíčky, chilli, 
smaženou cibulkou a na závěr zakápneme šťávou 
z limety. 

 

POLÉVKY

PROČ NEZKUSIT. . .

Naše rybí omáčka Nam Pla Fish 
Sauce je vyrobená v Thajsku z fer-
mentovaných ančoviček s mořskou 
solí. Skvěle se hodí nejen k dochucení 
polévek, ale i k nejrůznějším pokrmům 
asijské kuchyně.

Co budete potřebovat z M&S: 

NA KUŘECÍ VÝVAR
500 g kuřecí polévkové směsi 
200 g kuřecích prsou   
200 g mrkve
2 cibule 
hrst řapíkatého celeru 
hrst čerstvé petržele 
2 stroužky česneku 
4 stonky citronové trávy
5 ks limetových listů
3 ks čerstvého zázvoru 
5 ks čerstvého galangalu 
1,5 lžičky mleté kurkumy 
3 lžíce rybí omáčky 
mořskou sůl 
hrubě mletý černý pepř 

KOMPLETACE POLÉVKY 
100 g skleněných nudlí 
6 ks cherry rajčat 
1 ks řapíkatého celeru 
50 g mrkve 
hrst mungo klíčků
3 natě jarní cibulky 
4 vejce 
hrst čerstvého koriandru
2 ks čerstvého chilli
2 limety 
hrst smažené cibulky  

30 min.90 min.6 porcí

IDEÁLNÍ KOŘENÍ

Tato mletá kurkuma neboli indický 
šafrán pochází přímo z kolébky 
tohoto koření, kde je považována za 
všelék. Můžete s ní okořenit polévky, 
rýži, čočku, míchaná vajíčka či 
obarvit moučníky a pudinky. 

 Naší chloubou je jedinečná kvalita. Proto naši 
odborníci neustále hledají originální recepty a ty 
nejlepší ingredience od kvalitních farmářů a výrob-
ců z celého světa. 

VĚDĚLI 
JSTE?
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PŘEDKRMY

Příprava:

1  Vymačkáme šťávu z červeného pomeranče a limety, 
přidáme česnekový olivový olej, rybí omáčku, trochu 
kapar včetně nálevu a dochutíme solí a pepřem. 
Marinádu pořádně promícháme a dáme do lednice 
vychladit. 

2  Do řeckého jogurtu přidáme gin, promícháme a dochutí‑
me trochou hrubě mletého pepře a solí. Opět promíchá‑
me a dáme také do lednice odpočinout. 

3  Květák romanesco nakrájíme na tenké plátky, které 
blanšírujeme 2 minuty v malém hrnci s vařící osolenou 
vodou. Poté scedíme, zchladíme v ledové vodě a po 
chvilce plátky dobře usušíme. 

 4  Mořský chřest zprudka orestujeme na olivovém oleji do 
křupava a necháme vychladnout. 

 5  Mušle svatého Jakuba promyjeme pod studenou vodou, 
osušíme papírovou utěrkou a nakrájíme na tenoučké 
plátky. Plátky klademe na potravinářskou fólii, kterou 
je vhodné si podložit něčím pevným, například talířem. 
Pak je zakápneme marinádou, kterou se snažíme ro‑
zetřít po celé ploše. Přikryjeme další vrstvou fólie 
a dáme do lednice na 15 minut. 

 6  Na mělký talíř klademe mušle sv. Jakuba, na které 
položíme křupavé plátky květáku romanesco. Mezi to 
rozložíme křupavý mořský chřest a granátové jablko. 
Následně zakápneme řeckým jogurtem s ginem a ozdo‑
bíme čerstvými klíčky. Mušle nakonec ještě zakápneme 
zbylým dresinkem, nesmí chybět hrubě mletá mořská 
sůl a trocha hrubě mletého pepře. 

Co budete potřebovat z M&S: 

190 g mušlí svatého Jakuba 
(hřebenatky labradorské)  
90 g mořského chřestu 
(slanorožec mořský)
pár malých hlaviček květáku 
romanesco 
hrst vyloupaného granátového  
jablka
100 g řeckého jogurtu 0 - 5% 
panák ginu (max. 50 ml ) 
hrubě mletou mořskou sůl
hrubě mletý černý pepř
čerstvé bylinky a klíčky (řeřicha 
nebo alfalfa ) 

MARINÁDA: 
1 ks červeného pomeranče
1 ks limety
1,5 lžičky extra panenského 
olivového oleje s česnekovým 
aroma
1,5 lžičky rybí omáčky 
1 lžičku vody z kapar  
1 lžičku naložených kapar

IDEÁLNÍ VÍNO

Jemnou harmonii chutí podtrhne ele-
gantní bílé víno Classics No. 4 Pinot 
Grigio z italského Benátska, které je 
typické svým osvěžujícím charakterem 
a chutí zeleného jablka, hrušky a bylinek.

PROČ NEZKUSIT. . .

V marinádě rozhodně nesmí chybět 
„n onpareilles“ (nesrovnatelné) kapary 
ve slaném nálevu a bílém vinném 
octu, které doladí jemnou symbiózu 
chutí v našem receptu.

2-3  porce 30 min. 15 min.

Naše mušle svatého Jakuba byly sbírány ručně v čis-
tých a chladných kanadských vodách. Můžete je ještě 
zmražené nakrájet na tenké plátky a šetrně rozmra-
zit na papírových ubrouscích v lednici. 

NÁŠ
TIP

CARPACCIO Z MUŠLÍ SVATÉHO JAKUBA  
s květákem romanesco, mořským chřestem a ginovým jogurtem



  

1514 Objevte více na marksandspencerfood.cz/receptymarksandspencer.cz

PŘEDKRMY

KREVETY SAGANAKI 
se sýrem feta

4  porce 30 min.

Příprava:

1  Cibuli nakrájíme najemno a společně s česnekem restu‑
jeme v malém hrnci na olivovém oleji. Přidáme krájená 
rajčata, rajčatovou passatu, bylinky, špetku chilli, zprud‑
ka orestujeme a podlijeme vínem. Občas zamícháme 
a po chvíli stáhneme s plotny. 

2  Rajčatovou omáčku přelijeme do zapékací misky a vloží‑
me do trouby, předehřáté na 190 °C.

3  Zhruba po 5‑10 minutách se omáčka začne redukovat. 
Vytáhneme zapékací misku z trouby a rozložíme roz‑
mražené krevety s hlavou, okolo poklademe kousky 
nakrájené cukety a po celé ploše rozdrolíme sýr feta. 
Pak vrátíme do trouby. 

4  Zapékáme maximálně 6 minut tak, aby krevety zůstaly 
šťavnaté, omáčka pěkně zhoustla a sýr se roztekl. 

5  Hotové krevetové saganaki zakápneme olivovým olejem 
a citronem. Podáváme s čerstvou bagetkou. 

Co budete potřebovat z M&S: 

400 g krájených rajčat 
v rajčatové šťávě
100 g rajčatové passaty
260 g částečně loupaných 
madagaskarských tygřích  
bio krevet 
150 g sýru feta
100 g baby cukety
čerstvý tymián 
bobkový list
malou cibuli 
dva stroužky česneku 
špetku sušeného chilli 
křupavou bagetu  
mořskou sůl
hrubě mletý černý pepř
extra panenský olivový olej 
100 ml suchého růžového 
nebo bílého vína 
citronovou šťávu

IDEÁLNÍ VÍNO

Růžové víno Angelito Rosé pochází ze 
španělské Navarry a již v názvu slibuje 
andělskou chuť. Vůně vína je intenzivní, 
ovocná s tóny šťavnatých bobulí. Našemu 
krevetovému saganaki dodá španělský 
temperament a „andělskou“ harmonii chutí. 

PROČ NEZKUSIT. . .

Tygří krevety, které hrají v tomto receptu 
prim, pocházejí z ekologického rybocho-
vu na Madagaskaru. Jejich špičkové 
zpracování je zárukou, že i u vás doma 
vykouzlíte chutě jako v řecké taverně 
s kostičkovaným ubrusem na stole.

Saganaki označuje způsob přípravy jídla v malé 
pánvičce a v Řecku se obvykle podává jako předkrm. 
Recept ale můžete připravit i ve větším pekáči jako 
lehčí hlavní chod. 

Milan Juřica, sommelier a food blogger M&S
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PŘEDKRMY

HOT DOG
s okurkami, čatní a marinovanou cibulí 

30 min.

Co budete potřebovat z M&S: 

600 g klobásek z britského 
vepřového masa z volného chovu
2 francouzské bagety 
200 g salátové baby okurky nebo 
nakládané okurky na burger 
ve sladkokyselém nálevu
smaženou cibulku
100 g sýru čedar 

MAJONÉZY A ČATNÍ DLE CHUTI
majonézu s příchutí pečených 
chilli papriček piri piri 
krémovou majonézu na burger  
majonézu s pečeným česnekem 
majonézu se šťávou ze sicilských 
citronů
čatní s červenou řepou a křenem
čatní ze zkaramelizované červené 
a bílé cibule

MARINOVANÁ CIBULE
2 červené cibule
6 lžic vinného octa
1 lžíci cukru
1 lžíci soli
1 hrnek teplé vody

Ne všechny klobásky jsou vyráběny stejně, proč se 
tedy spokojit s málem? Vepřové v našich klobáskách 
pochází ze zvířat chovaných na farmách, které splňují 
naše přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat.  

Příprava:

1  Nejprve si připravíme marinovanou cibuli, kterou nakrájí‑
me na tenká kolečka. Všechny suroviny na nálev smí‑
cháme nejlépe v hermeticky uzavíratelné nádobě, přidá‑
me nakrájenou cibuli a necháme minimálně 1 hodinu 
odležet. Pokud si cibuli naložíte den dopředu, bude její 
chuť výraznější.

2  Rozpálíme gril na ideální teplotu. Uhlí by nemělo hořet, 
ani doutnat, ale po většině plochy krásně žhnout. Než 
se gril rozpálí, můžeme si nakrájet ostatní ingredience.

3  Okurky nakrájíme na tenká kolečka, sýr nastrouháme na 
hrubém struhadle a bagety překrojíme podle velikosti 
klobásek tak, aby mírně vyčuhovaly. Podélně je rozkrojí‑
me, aby se daly naplnit.

4  Klobásky z obou stran opečeme na grilu. Pro lepší chuť 
si rozpečeme i bagety, které grilujeme jen asi minutu 
z každé strany.

5  Opečenou bagetu potřeme čatní, vložíme klobásku, 
kolem rozložíme okurku a marinovanou cibuli. Nakonec 
vše štědře zasypeme čedarem a křupavou smaženou 
cibulkou.

6  Naplněný hot dog můžeme ještě na chvíli vrátit na gril 
a přikrýt víkem, aby se nám sýr hezky roztekl. Teď už si 
jen vyberte svou oblíbenou majonézu.

6 porcí 60 min.

PROČ NEZKUSIT. . .

Červená řepa oživí jakékoli maso, 
zkuste proto k našemu hot dogu 
čatní s červenou řepou a křenem. 
Preferujete-li bezmasé jídlo, rozetřete 
čatní na bagetu a dozdobte kozím 
tvarohem a grilovanou zeleninou. 

IDEÁLNÍ PIVO

K našemu hot dogu patří oblíbené tmavé 
pivo London Porter s karamelovou chutí 
a jemným řízem nebo tradiční pivo Irish 
Stout, které je charakteristické svou 
hořko-sladkou praženou chutí a intenziv-
ním kávovým a čokoládovým zakončením.

VĚDĚLI 
JSTE?

20 min.
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PŘEDKRMY

JEHNĚČÍ KOFTA 
s plackou a řeckým jogurtem 

Co budete potřebovat z M&S: 

400 g jehněčí kýty 
200 g jehněčího plecka 
2 lžičky sušeného koriandru
1 velkou červenou cibuli
2 stroužky česneku 
hrst čerstvé petržele
mletý hřebíček, 
mletou skořici
mletý zázvor 
muškátový oříšek
hrubě mletý černý pepř
hrubě mletou mořskou sůl
řecký extra panenský olivový olej

DRESINK
250 g jogurtu řeckého typu  
hrst čerstvé máty
2 stroužky česneku 
hrubě mletý černý pepř
hrubě mletou mořskou sůl
řecký extra panenský olivový olej  
limetovou šťávu
6 pšeničných tortill
čerstvou mátu a koriandr na 
ozdobení

Příprava:

1  Jehněčí maso umeleme a přidáme koření, prolisovaný 
česnek, olivový olej, najemno nakrájenou červenou cibuli 
a petržel. Dochutíme solí, pepřem a sušeným korian‑
drem. Vše důkladně promícháme a dáme na noc do 
lednice.

2  Řecký jogurt důkladně rozmixujeme se stroužkem čes‑
neku, čerstvou mátou a  přidáme extra panenský olivo‑
vý olej. Dochutíme solí a pepřem a necháme také odle‑
žet v lednici. Můžeme si už otevřít červené víno, aby se 
nám hezky “vydýchalo”.

3  Rozpálíme si gril (pokud jej nemáte, použijte pánev). 
Z mleté jehněčí směsi vytvoříme tenké válečky a na‑
píchneme je na grilovací špejle. 

4  Grilujeme dozlatova 6‑8 minut. Pokud máte rádi maso 
propečené, tak jednu koftu ochutnejte a popřípadě 
dogrilujte. Kofty podle chuti dosolíme a zakápneme 
olivovým olejem. Pšeničné placky potřeme olivovým 
olejem s rozetřeným česnekem a z obou stran zprudka 
opražíme. 

5  Na talíř položíme připravenou placku a přidáme jehněčí 
koftu, kterou zakápneme limetovou šťávou a mátovo‑jo‑
gurtovým dresinkem. Ozdobíme čerstvým koriandrem 
a můžeme jíst. Pokud by pro vás pšeničná placka byla 
málo, připravte si jako další přílohu pečené brambory. 

IDEÁLNÍ VÍNO

Červené víno Classics No. 38 Pinot Noir 
z novozelánského Marlborough je nabité 
chutí zralých třešní a červeného rybízu. 
Vychutnáte si ho v kombinaci s jehněčím 
a hovězím masem, ale také k slaným 
chuťovkám a sýrům.  

PROČ NEZKUSIT. . .

Tento extra panenský olivový olej byl 
získán z prvotřídních řeckých oliv. Jeho 
typické ovocné aroma, které přechází 
v příjemný pepřový nádech, zvýrazní chuť 
našeho receptu. Je vynikající do salátů nebo 
jako skvělá „tečka“ na grilované maso a rybu.

30 min.6 porcí 12 hod.

Naše tortilly, stejně jako veškeré další pečivo,  
se vyrábí řemeslnými postupy z kvalitních surovin. 
Můžete je naplnit tím, co máte nejraději, budou 
vám ale chutnat i jen tak, opečené a osolené.

VĚDĚLI 
JSTE?

6-8 min.
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SALÁTY

RÝŽOVÝ SALÁT 
s krevetami, mangem a hráškovými lusky 

  

Příprava:

1  Rýži uvaříme podle návodu, ale pár minutek ubereme, 
ať je „al dente“. Poté ji scedíme a necháme vychladnout. 

2  Krevety osmažíme na rozpáleném sezamovém oleji, 
přidáme nasekaný stroužek česneku a zázvor a nakonec 
podlijeme rybí omáčkou. Kdo má rád pálivé, může přidat 
i nasekané čerstvé chilli papričky. Jakmile se krevety 
zatáhnou, zakápneme limetou a necháme vychladnout.

3  Lusky nakrájíme na čtvrtky a blanšírujeme v horké 
osolené vodě, poté je zprudka zchladíme v ledové 
vodě. Mango nakrájíme na pravidelné kostky, nakrájíme 
i jarní cibulku. 

4  Do velké mísy vložíme rýži, smažené krevety, nakrájené 
mango, jarní cibulku, lusky a případně čerstvé chilli. 
Dochutíme omáčkou z manga a chilli, přidáme vymačka‑
ný citron a citronový olej, sůl a pepř a nasekaný čerstvý 
koriandr. Důkladně promícháme a ochutnáme, případně 
dochutíme. Kdo má rád výraznější dozvuk, může přidat 
více chilli a citronu. Nakonec přidáme hrst sójových 
klíčků. Před podáváním ještě zakápneme limetou.  

5  Salát se dá jíst hned, bude ale lepší, když ho necháte 
alespoň hodinku odpočinout v lednici. A popravdě 
– druhý den bude chutnat ještě o něco lépe.

IDEÁLNÍ VÍNO

Bílé suché víno Koha Sauvignon Blanc 
z proslulého novozélandského regionu 
Marlborough vás zcela ohromí svou 
silnou osvěžující chutí zralého angreštu 
a limety. Vychutnáte si ho nejen k salá-
tům, ale i k rybám a pečenému kuřeti. 

NÁŠ
TIP

Rýži nelze podceňovat a ve správné kombinaci se 
promění v nezapomenutelnou surovinu, bez které by 
výsledek nebyl ani zdaleka tak chutný. Naše speciál-
ní směs tří druhů celozrnné rýže, jasmínové, červené 
a tmavé rýže riceberry, vypěstované v Thajsku, skvě-
le zvýrazní barevnost a explozi chutí tohoto salátu.  

Co budete potřebovat z M&S: 

240 g směsi celozrnné jasmínové, 
červené a tmavé thajské rýže
200 g honduraských královských 
krevet 
2 lžíce oleje z opražených seza-
mových semínek
5 lžic omáčky z manga a chilli 
papriček 
150 g čerstvých hráškových lusků
160 g manga
dvě hrsti sójových klíčků 
2 natě jarní cibulky
1 limetu
1 citron
1 čerstvé chilli  
1 stroužek česneku
1 lžíci rybí omáčky 
extra panenský olivový olej 
s citrónovým aroma
mořskou sůl 
hrubě mletý černý pepř
kousek čerstvého zázvoru
hrst čerstvého koriandru 
hrst smažené cibulky  

3-4  porce 35 min. 60 min.

PROČ NEZKUSIT. . .

Omáčka z přirozeně sladkého thajského 
manga a středně pálivých chilli papriček 
vyladí pestrou škálu chutí tohoto netra-
dičního receptu. Její ovocitá vůně a slad-
ko-pálivá chuť se hodí i k jarním závit-
kům, grilovanému masu a rybě.
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SALÁTY

KŘUPAVÝ SALÁT  
s quinoou a hráškem 

  

Příprava:

1  Propláchnutou quinou uvaříme podle návodu. Scedíme 
a necháme vychladnout. Quinoa by měla být měkká, 
nadýchaná a stejně jako těstoviny uvařená tak akorát 
– „al dente“. 

2  Plátky slaniny nebo pancetty upečeme v troubě do 
křupava a po vychladnutí je nakrájíme najemno. 

3  Oloupané mandle opražíme na oleji a rovněž necháme 
zchladnout. 

3  Mražený hrášek opláchneme a necháme v teplé vodě 
rozmrazit. Pokud používáme čerstvý hrášek, oblanšíruje‑
me a následně zchladíme ve studené vodě a necháme 
okapat. Nadrobno nasekáme čerstvé bylinky. 

4  Tyčovým mixérem dobře promícháme olivový olej, med 
a šťávu z citronů. Přidáme sůl a pepř. Sýr feta nakrájíme 
na kostičky.

5  Když máme všechny suroviny připravené, důkladně je 
promícháme ve velké míse. Doporučuji nechat nejméně 
hodinu odležet v lednici, salát pak chutná ještě lépe. 

Co budete potřebovat z M&S: 

200 g quinoy 
300 g mraženého hrášku  
2 citrony 
150 g slaniny 
150 g sýru feta 
150 g loupaných mandlí 
hrst čerstvé pažitky a petrželky 
nebo koriandru 
4 lžíce extra panenského 
olivového oleje
2 lžíce medu
sůl 
hrubě mletý černý pepř  

4  porce 30 min.

IDEÁLNÍ VÍNO

Lehké bílé víno Classics No. 32 
Touraine Sauvignon ze známé 
vinařské oblasti v údolí řeky Loiry 
ve Francii. Osvěžující chuť citrusů 
a zelených jablek se s našim quinoo-
vým salátem skvěle doplňuje.

Quinoa, společně s bramborami, po tisíciletí patřila 
mezi základní potraviny obyvatel And. Díky své výji-
mečné výživové hodnotě nyní zažívá renesanci a její 
pěstování oslovilo také zemědělce v Anglii. Naše qui-
noa pochází z rodinné farmy v hrabství Shropshire.

VĚDĚLI 
JSTE?

PROČ NEZKUSIT. . .

Příjemné aroma a plná chuť našeho výbě-
rového extra panenského olivového oleje 
zdůrazní jednotlivé přísady v salátu. 
Vhodný je také do marinád, dresinků či do 
pokrmů středomořské kuchyně. Můžete na 
něm i krátce restovat zeleninu.  
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SALÁTY

KUSKUS PO SICILSKU  

5 porcí 30 min.

Co budete potřebovat z M&S: 

300 g kuskusu
500 ml zeleninového vývaru
250 g syrových honduraských 
královských krevet 
15 g čerstvé máty
10 g čerstvého koriandru na 
ozdobení
15 g čerstvé petrželky 
½ žluté papriky
½ červené papriky
120 g baby cukety 
3 ks čerstvého chilli 
60 g piniových oříšků
100 g vyloupaných pražených 
pistácií
50 g sušených rozinek 
citronovou kůru
1 citron
sůl
pepř
italský extra panenský olivový olej

Příprava:

1  Kuskus vsypeme do horkého zeleninového vývaru. 
Lehce promícháme, zakryjeme fólií nebo poklicí 
a necháme nabobtnat. Po chvilce můžeme kuskus osolit 
a zakápnout olivovým olejem.

2  Cuketu a papriky nakrájíme na malé kostičky a orestuje‑
me na olivovém oleji.

3  Na jiné pánvi orestujeme na olivovém oleji krevety 
pěkně dozlatova a necháme vychladnout.

4  Vychladlý kuskus smícháme s ostatními ingrediencemi. 
Nejprve přidáme nasekanou petrželku, mátu a koriandr, 
potom restovanou směs paprik a baby cuket, a nakonec 
vyloupané pistácie, pinie a sušené rozinky. Vše důkladně 
promícháme.

5  Do dobře promíchané směsi přidáme podle chuti na‑
strouhanou citronovou kůru a nasekané chilli.
Ochutnáme a případně dosolíme či opepříme. Přidáme 
vymačkaný citron s extra panenským olivovým olejem 
(asi 4 polévkové lžíce) a opět promícháme.

6  Hotový salát servírujeme ve velké míse. Navrch pokla‑
deme restované krevety a dozdobíme zbylými bylinka‑
mi. Kuskus můžeme podávat teplý i studený.

IDEÁLNÍ VÍNO

Bílé víno Grillo je plné sicilského 
slunce a medové vůně s tóny pomela 
a čerstvých sicilských citronů. Skvěle 
doprovodí náš kuskus po sicilsku, ale 
i jiné lehčí pokrmy.

PROČ NEZKUSIT. . .

Tyto syrové královské krevety pocházejí 
z ekologického chovu v Hondurasu. 
V jejich šťavnaté struktuře se snoubí 
nasládlá chuť se slaností oceánu. Hodí se 
do rizota a smažených pokrmů.   

Kuskus má pověst zdravé přílohy, protože obsahuje 
jen velmi malé množství tuku a spoustu bílkovin. 
U nás najdete i kuskus celozrnmý, který je výživově 
ještě vydatnější.

NÁŠ
TIP
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SALÁTY

TĚSTOVINOVÝ SALÁT
s tuňákem, mátovým pestem a praženými pistáciemi

  

Příprava:

1  Těstoviny uvaříme podle návodu na skus „al dente“. Po 
uvaření je necháme zchladit a vložíme do velké mísy. 
Promícháme s olivovým olejem.

2  Umytá rajčátka rozpůlíme a tuňáka necháme okapat od 
oleje. Majonézu smícháme s mátovým pestem.

3  Těstoviny smícháme s tuňákem, olivami, rajčaty, kapary 
a umíchanou majonézou, přidáme bazalkový olej, osolí‑
me, opepříme, vše důkladně promícháme a dochutíme 
podle potřeby buď bazalkovým olejem nebo mátovým 
pestem a majonézou. Necháme odležet v lednici.  
Před podáváním posypeme praženými vyloupanými 
pistáciemi. 

Co budete potřebovat z M&S: 

300 g těstovin conchiglioni
3 lžíce majonézy
2 lžíce italského mátového pesta
200 g steaku z tuňáka 
pruhovaného v olivovém oleji
2 lžíce kaparů
80 g zelených oliv bez pecek
200 g červených a žlutých rajčat
hrst pražených a vyloupaných 
pistácií
2 lžíce bazalkového oleje
sůl
pepř
extra panenský olivový olej 
s bazalkou
pražené vyloupané pistácie
  

30 min.

Naše těstoviny jsou vyrobené z prvotřídní tvrdo-
zrnné pšenice a vody z vysokohorského pramene 
v italských Dolomitech. Suší se tradiční metodou na 
čerstvém vzduchu, díky čemuž získávají sytě žlutou 
barvu a bohatou chuť.

VĚDĚLI 
JSTE?

PROČ NEZKUSIT. . .

Náš steak z tuňáka pruhovaného 
v olivovém oleji pochází z vod 
Indického oceánu a byl uloven šetr-
ným způsobem rybolovu na prut. Je 
výtečný v salátech i v pomazánkách.  

IDEÁLNÍ VÍNO

Suché růžové víno Gold Label Rosé 
pochází z vinic slunného Béziers v jižní 
Francii. Jeho delikátní ovocná vůně 
s tóny vyzrálých třešní a lesních jahod 
kouzelně ladí s chutěmi salátů.

2-4 hod.3-4  porce



  

2928 Objevte více na marksandspencerfood.cz/receptymarksandspencer.cz

ASIJSKÉ SPECIALITY

BAO BUNS 
s pečeným bůčkem a křupavou zeleninou 

Co budete potřebovat z M&S: 

400g vepřového bůčku
   
MARINÁDA NA BŮČEK:
150 g omáčky teriyaki
1 stroužek česneku
1 čerstvé chilli 
1 kousek čerstvého zázvoru 
mořskou sůl 
pepř

12 ks napařovaných pšeničných 
bochánků bao buns
hrst klíčků mungo
1 střední mrkev
půlku žluté papriky

MARINÁDA NA ŠALOTKU  
A BÍLÉ ZELÍ:
6 lžic vinného octa
1 lžíci cukru
1 lžíci soli
1 hrnek teplé vody
pár hořčičných semínek

čerstvý koriandr
čerstvé chilli 
smaženou cibulku 
pastu z chilli papriček ancho
2 limety

Příprava:

1  Vepřový bůček přes noc namarinujeme ve směsi teriyaki 
omáčky s rozetřeným česnekem a nasekaným zázvorem, 
osolíme a opepříme. 

2  Pokud chceme docílit zajímavé kyselé a osvěžující chuti 
šalotky a bílého zelí, musíme je namarinovat. Všechny 
uvedené suroviny na marinádu smícháme. Poté vložíme 
nakrájenou šalotku a bílé zelí, každé zvlášť, do hermetic‑
ky uzavíratelné nádoby a necháme minimálně 1 hodinu 
odležet v lednici. 

3  Marinovaný bůček pečeme v troubě do křupava cca 60 
minut na 180 °C, poté vytáhneme a necháme dojít v po‑
kojové teplotě. Mezitím si nakrájíme na jemné proužky 
mrkev, žlutou papriku a chilli. 

4  Pšeničné bochánky bao buns napaříme na páře a poté je 
lehce potřeme pastou z chilli papriček ancho, která má 
příjemnou zauzenou a lehce pikantní chuť, pak rovno‑
měrně poklademe proužky mrkve, klíčky, papriku a sa‑
mozřejmě marinovanou šalotku a zelí. Šetříme ale mís‑
tem, protože na řadu přijde křupavý bůček, který 
umístíme nahoru. Pro milovníky pálivé chuti přizdobíme 
čerstvým chilli, nesmí chybět lístky čerstvého koriandru 
a křupavý element smažené cibulky. Když máme bao 
buns naplněné podle svých představ, nezapomeneme 
zakápnout limetou.

IDEÁLNÍ VÍNO

Jemné červené víno Tierra Y Hombre 
Pinot Noir z chilského údolí Casablanca 
dodá marinovanému bůčku s měkkými 
napařenými bao buns elegantní a výraz-
nou dochuť lesního ovoce.

4  porce 20 min.24 hod. 60 min.

PROČ NEZKUSIT. . .

Lehce pikantní pasta s mletými 
uzenými papričkami chilli ancho 
v kombinaci s křupavým bůčkem 
a křehkou zeleninou vytvoří dokona-
lou souhru asijských chutí. 

Klidně dejte všechny ingredience na náplň 
doprostřed stolu a nechte každého, ať si bochánky 
bao buns naplní dle libosti.

Milan Juřica, sommelier a food blogger M&S
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ASIJSKÉ SPECIALITY

DÝŇOVÉ KARÍ S LOSOSEM

Co budete potřebovat z M&S: 

2 filety ze skotského lososa 
Lochmuir™
250 g jasmínové rýže
1 velkou mrkev 
1 střední rajče
400 g máslové dýně
400 ml kokosového mléka
30 g palmového cukru nebo 
třtinového cukru muscovado
2x 45g thajské červené kari pasty
70 g okry
60 g baby cukety
90 g čerstvého salátu pak choi
hrst červených fazolí 
2 šalotky
1 lžíci rybí omáčky 
1 lžíci ústřicové omáčky 
1 lžíci sojové omáčky
pšeničné placky naan s příchutí 
česneku a sušeným koriandrem
olej na smažení (Aromatic Stir Fry 
Oil)

NA OZDOBENÍ:
čerstvý koriandr nebo thajskou 
bazalku
smaženou cibulku
čerstvé chilli 
limetu

4 porce 35 min.

Příprava:

1  Nejprve podle návodu uvaříme jasmínovou rýži. 
Máslovou dýni nakrájíme na pravidelné kostky, které 
vaříme v osolené vodě do změknutí. Poté scedíme 
a necháme pod pokličkou.

2  Zeleninu očistíme a nakrájíme na rovnoměrné kousky, 
šalotku nakrájíme nadrobno a očistěného lososa na 
středně velké kostky.

3  Na velké pánvi wok si rozehřejeme olej a zprudka osma‑
žíme nejprve šalotku, poté přidáme mrkev, červené 
fazole, cuketu, okru a uvařenou dýni, prudce orestujeme 
a vzápětí přidáme kari pastu. Promícháme a když se 
pasta začne lehce přilepovat na pánev, přidáme na 
kostky nakrájeného lososa. Hned nato nalijeme kokosové 
mléko a důkladně promícháme.

4  Když nám karí začne probublávat, je třeba ho ochutit. 
Nejprve přidáme cukr, pak po jedné polévkové lžíci 
ústřicové, sojové a rybí omáčky. Kdo má rád karí pikant‑
nější, může přidat podle chuti čerstvé chilli a thajskou 
bazalku. Dobře promícháme. Nevaříme dlouho, karí je 
o křupavé zelenině. Necháme 1‑2 minutky odležet a za‑
kápneme limetou. 

5  Servírujeme do hlubokých misek společně s rýží, kterou 
posypeme smaženou cibulkou. Ozdobíme čerstvým 
koriandrem nebo thajskou bazalkou a salátem pak choi, 
který zprudka orestujeme na pánvi. Rozpečeme pšeničné 
placky naan.

Chov skotského lososa Lochmuir™ je doveden 
k dokonalosti speciálním krmným programem, 
který zvyšuje jeho nutriční hodnotu.

IDEÁLNÍ VÍNO

Německé bílé víno Classics No. 2 
Mineralstein Riesling s jemnou minerální 
strukturou, doplněnou o šťavnaté tóny 
citrusových plodů a zralých broskví. 
Skvěle se propojuje s pikantními asijský-
mi pokrmy a lehkými úpravami ryb.

PROČ NEZKUSIT. . .

Naše středně pálivá červená kari 
pasta se vyrábí v Thajsku podle 
originálního receptu ze směsi červe-
ných chilli papriček, citronové trávy, 
galangalu a udržitelně ulovených 
krevet z Tichého oceánu.

VĚDĚLI 
JSTE?
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ASIJSKÉ SPECIALITY

KUŘECÍ TIKKA MASALA
s rýží basmati a pšeničnou plackou naan

4  porce 20 min.1 hod.

Příprava:

1  Tajemství mnoha indických pokrmů spočívá v marinová‑
ní – čím déle se maso marinuje, tím měkčí a plné chuti 
nakonec bude. Jako první si tedy připravíme koření na 
marinádu: na prášek rozdrtíme kardamonové lusky 
a fenyklová semínka a smícháme se zbylým kořením 
– kajenským pepřem, římským kmínem a paprikou. 
Touto směsí posypeme kuřecí prsa nakrájená na nudlič‑
ky, zakápneme citronem, přidáme trochu smetany a ne‑
cháme v lednici odležet. Délka marinování není přesně 
stanovena ‑ může to být hodinu, nebo klidně celou noc.

2  Kuře vyndáme z ledničky. Nakrájíme červenou cibuli 
a osmahneme ji na pánvičce na troše rostlinného oleje. 
Jakmile cibule zezlátne, přidáme kuřecí maso i s mari‑
nádou. Když maso změní barvu, vmícháme omáčku 
tikka masala a vaříme dalších 6‑7 minut. Můžeme do‑
chutit solí.

3  Rýži uvaříme podle pokynů na obalu. Chlebové placky 
naan dáme na pár minut rozpéct do rozpálené trouby. 
Hotovou omáčku odstavíme, zjemníme zbylou smetanou 
a podáváme v hlubokém talíři. V Indii se karí tradičně jí 
rukama. Vezměte trochu rýže nebo kousek placky naan, 
naberte trochu omáčky, kousek masa a ochutnejte.

IDEÁLNÍ VÍNO

Lehké a osvěžující bílé víno z řady This Is… 
Fresh and Fruity Chenin Blanc z Jižní Afriky 
se k našemu receptu skvěle hodí. Jeho 
aromatičnost a zároveň svěžest zvládne i jiné 
lehce pálivé a krémové omáčky. 

PROČ NEZKUSIT. . .

K vychutnání lahodné omáčky je 
zapotřebí vhodné pečivo. Naše pše-
ničné placky naan, ručně vyráběné 
podle tradiční indické receptury, se 
pečou v peci tandoori. 

S naší lehce pikantní a jemně krémovou kari omáč-
kou tikka masala, vyrobenou z rajčat, dvojité ang-
lické smetany „double-cream“  a výborného koření, 
připravíte indickou hostinu rychle a jednoduše.  

NÁŠ
TIP

Co budete potřebovat z M&S: 

NA MARINOVÁNÍ:
300 g kuřecích prsou 
6 lusků kardamomu
špetku fenyklových semínek
1 lžičku kajenského pepře
1 lžičku mletého římského kmínu
1 lžičku uzené papriky
citronovou šťávu
sůl

100 ml šlehačkové smetany 
1 balení omáčky tikka masala
2 pšeničné placky naan 
150 g rýže basmati 
půlku červené cibule
trochu čerstvého koriandru 
smaženou cibulku na ozdobení
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ASIJSKÉ SPECIALITY

KACHNÍ TACOS 
s křupavou zeleninou a majonézou hoisin

Příprava:

1  Očištěné šalotky překrojíme, nakrájíme na jemná půlko‑
lečka a vložíme do nádoby s teplou vodou, solí, cukrem 
a octem (ode všeho jednu polévkovou lžíci). Promícháme, 
přidáme koriandrové semínko a necháme marinovat 
v lednici. Čím déle, tím budou marinované šalotky 
chutnější. 

2  Připravíme si obě majonézy. Smícháme majonézu 
s omáčkami a ostatními ingrediencemi. Každou zvlášť 
vyšleháme tyčovým mixérem a nejméně hodinu nechá‑
me uležet v lednici. 

3  Okurku nakrájíme na kolečka, mrkev na nudličky, jarní 
cibulku na proužky, stejně tak chilli. Červené zelí nakrájí‑
me na jemno, osolíme, zakápneme octem a necháme 
marinovat v lednici. 

4  Kůži na kachních prsou křížem krážem nařežeme 
a z obou stran je osolíme a opepříme hrubě mletým 
pepřem. Na fritovacím oleji smažíme 3 minuty z každé 
strany, nejdříve kůží dolů. Usmažená prsa vložíme do 
trouby předehřáté na 180 stupňů maximálně na 3 minu‑
ty. Vytáhneme, necháme pár minut odpočinout a nakrájí‑
me na tenké plátky. Maso by mělo být růžové (medium), 
měkké a šťavnaté.

5  Na malé pánvi nasucho ohřejeme pšeničné placky tacos. 
Na každou teplou placku naneseme přiměřené množství 
hoisin a chilli majonézy. Přidáme nakrájené zelí, okurku, 
mrkev, jarní cibulku a čerstvé chilli. Nakonec rozložíme 
plátky kachny, kterou zakápneme další vrstvou majoné‑
zy a posypeme sezamem. Ozdobíme čerstvým 
koriandrem. 

IDEÁLNÍ VÍNO

Středně plné červené víno Fairtrade® Zebra 
View Cabernet Sauvignon z Jihoafrické repub-
liky s tóny ostružiny, třešní a hořké čokolády se 
hezky propojí s chutí šťavnaté kachny, pikantní 
chilli majonézy a sladší majonézy hoisin.  

PROČ NEZKUSIT. . .

Lahodně sladká a přitom pikantní 
švestková omáčka s chilli a zázvorem 
je ideální k dochucení majonéz v tom-
to receptu, ale i k jarním závitkům, 
kachně a vepřovému masu po čínsku.

Co budete potřebovat z M&S: 

350 g kachních prsou 
200 g šalotky
čtvrtku čerstvého červeného zelí 
1 střední mrkev 
mix chilli papriček 
3 natě jarní cibulky 
hrst klíčků mungo 
100 g baby okurek 
8 ks pšeničných placek tacos 
cukr 
ocet 
semínka koriandru 
sůl 
hrubě mletý pepř
černý a bílý sezam

MAJONÉZA HOISIN:
200 g majonézy
5 lžiček omáčky hoisin 
2 lžičky švestkové omáčky s chilli 
a zázvorem 
sůl a pepř

CHILLI MAJONÉZA:
200 g majonézy 
4 lžíce švestkové omáčky s chilli 
a zázvorem 
1 chilli 
marinovanou ančovičku (filet) 
limetovou šťávu

4  porce 50 min.1 hod. 3 min.

Tacos se tradičně podávají s okraji zahnutými přes 
náplň – jako klasické jídlo z ulice, které se jí za pocho-
du.  S rytmem tacos souzní i naše omáčka z papriček 
habanero,  které patří k nejpálivějším na světě.

NÁŠ
TIP
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ASIJSKÉ SPECIALITY

SMAŽENÉ NUDLE 
s krevetami a zeleninou

Příprava:

1  Vaječné nudle uvaříme dle návodu. Není třeba je vařit 
úplně doměkka, bude lepší, když dojdou na pánvi. 
Nezapomeňte nudle po uvaření propláchnout studenou 
vodou, ať se vám neslepí.

2  Česnek, šalotku, chilli a jarní cibulku nakrájíme najemno. 
Papriku nakrájíme na větší kostky, očištěnou brokolici 
a fazolové lusky pouze přepůlíme. Na menší pánvi si 
dozlatova osmažíme očištěný a přepůlený salát pak 
choi, který použijeme jako dekoraci ke smaženým 
nudlím.

3  Ve velké wok pánvi rozehřejeme sezamový olej, na 
kterém nejprve osmahneme šalotku, česnek a nať z jarní 
cibulky. Přidáme krevety a restujeme. Když se krevety 
zatáhnou, přidáme papriku, fazolové lusky a brokolici. 
Když máme vše orestováno pěkně do křupava, nasype‑
me do woku uvařené nudle a hned přidáme rybí, ústři‑
covou a sójovou omáčku. Vše důkladně promícháme 
a podle chuti doladíme pomocí chilli a limetové šťá‑
vy nebo některé z omáček.

4  Nudle servírujeme ve velké hluboké misce se smaženým 
salátem pak choi. Kdo chce, může přidat smažené kře‑
pelčí nebo slepičí vejce. Nesmíme zapomenout na pár 
kapek limetové šťávy, trochu smažené cibulky a čers‑
tvého koriandru.

Co budete potřebovat z M&S: 

125 g dlouhých pšeničných nudlí 
s vejci z volného chovu
120 g loupaných krevet 
1 šalotku 
1 nať jarní cibulky 
1 stroužek česneku
½ červené nebo žluté papriky
3 růžičky brokolice 
90 g baby salátu pak choi
hrst mladých fazolových lusků
čerstvé chilli 
čerstvý koriandr
křepelčí nebo slepičí vejce
smaženou cibulku
2 lžíce rybí omáčky
2 lžíce sójové omáčky
2 lžíce ústřicové omáčky
2 lžíce oleje z opražených seza-
mových semínek
limetovou šťávu

2-3 porce 30 min.

IDEÁLNÍ VÍNO

Bílé víno Burra Brook Pinot Grigio z jiho-
východní Austrálie oslní tóny zralých 
citrusů, hrušky a lučních bylin. Výborně se 
doplňuje s pokrmy z mořských plodů, ryb 
a s grilovaným kuřecím masem.

PROČ NEZKUSIT. . .

Tento sytý a aromatický olej z praže-
ných sezamových semínek s výraz-
nou oříškovou chutí přidá orientální 
nádech všem smaženým pokrmům, 
ale i dresinkům a marinádám. 

Tento recept je důkazem, že na smažených nudlích 
není vůbec nic složitého. Základem jsou samozřejmě 
kvalitní ingredience, především nudle a omáčky. 
Čerstvou zeleninu můžete obměňovat a krevety 
nahradit kupříkladu kuřecím masem.
Milan Juřica, sommelier a food blogger M&S
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HLAVNÍ JÍDLA

PEČENÉ KUŘE OAKHAM 
se št’avnatou houbovou nádivkou a omáčkou z hub

Co budete potřebovat z M&S: 

HOUBOVÁ NÁDIVKA: 
250 g čerstvých lesních hub nebo 
žampionů
150 g klobásky s karamelizovanou 
cibulí 
150 ml mléka
1 suchou housku
hrst čerstvé hladkolisté petržele 
1 vejce 
40 g strouhaného parmazánu 
špetku muškátového oříšku 
hrubě mletou mořskou sůl
pepř  

PEČENÉ KUŘE:
2 kg kuřete bez drobů Oakham 
150 g hub (čerstvých nebo 
sušených) 
150 ml suchého bílého vína 
100 ml extra husté smetany
1,5 l kuřecího nebo zeleninového 
vývaru na podlévání 
čerstvý tymián a rozmarýn
 
BRAMBOROVÁ KAŠE: 
750 g brambor
200 g mladé mrkve
hrst hladkolisté petržele nebo 
pažitky
máslo
100 ml mléka
špetku muškátového oříšku 

Příprava:

1  Suchou housku nakrájíme na menší kousky a zalijeme 
mlékem. Očištěné houby opláchneme v horké vodě, 
nakrájíme na plátky a orestujeme na olivovém oleji. Poté 
je ve velké míse smícháme s klobáskou, kterou zbavíme 
střívka a rozmělníme. Přidáme rozmočenou housku, 
nasekanou petrželovou nať, vejce, sůl, pepř, strouhaný 
muškátový oříšek a hrst strouhaného parmazánu. Takto 
připravenou nádivku necháme chvíli odležet.

2  Mezitím si připravíme marinádu na kuře. V misce smíchá‑
me nasekaný čerstvý tymián, rozmarýn, hrubou sůl 
a olivový olej. Touto marinádou potřeme celé kuře. 
Dovnitř napěchujeme houbovou nádivku a zajistíme, aby 
nevytekla (svážeme provázkem a sešpendlíme párátky). 
Pak kuře potřeme máslem. 

3  V troubě nastavené na funkci grilování a předehřáté na 
200 °C necháme kuře asi 10 minut zprudka zatáhnout, 
aby se vytvořila kůrka. Pak jej podlijeme vínem a peče‑
me na 160 °C už bez grilu. Když se víno odpaří, podlije‑
me kuřecím vývarem a přidáme čerstvé nebo sušené 
houby a bylinky. Kuře občas přeléváme šťávou z pekáče 
a pečeme asi 60 minut. 

4  Oloupané brambory nakrájíme a společně s očistěnou 
mrkví povaříme v osolené vodě do změknutí. Poté scedí‑
me a rozmixujeme do požadované konzistence. Přidáme 
nasekanou petržel nebo pažitku, mléko a dva plátky 
másla, strouhaný parmazán a špetku muškátového 
oříšku.   

5  Když je kuře upečené, opatrně ho vyndáme z trouby 
a necháme odpočinout, aby se lépe krájelo. Zbylou šťávu 
a houby mezitím přendáme do menšího hrnce a rozmi‑
xujeme. Omáčku můžeme podle chuti zahustit smeta‑
nou, zředit vývarem, zjemnit máslem nebo dále ochutit 
bylinkami. Podáváme s bramborovou kaší či s kousky 
restovaných hub.

IDEÁLNÍ VÍNO

Svěží bílé víno s převládající chutí 
vyzrálého tropického ovoce a citruso-
vým závěrem Chardonnay Burra Brook 
z Austrálie se výborně hodí ke kuřecímu 
masu a skvěle doplňuje i šťavnatou 
houbovou nádivku.

PROČ NEZKUSIT. . .

Farmářské klobásky se zkaramelizova-
nou červenou cibulkou jsou vyrobené 
výhradně z masa venku chovaných 
vepřů a tvoří nepostradatelnou součást 
houbové nádivky. Navíc skvěle podkre-
slují chuť pečeného kuřete Oakham. 

60 min.5 porcí 60 min.10 min.
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HLAVNÍ JÍDLA

RIZOTO S TYROLSKÝM  
ŠPEKEM A JABLKY

2  porce 30 min.

Co budete potřebovat z M&S: 

100 g tyrolského špeku
180 g rýže na italské rizoto
100 ml bílého vína 
100 ml jablečné šťávy nebo moštu  
1 střední zelené jablko, nejlépe 
Granny Smith 
1 šalotku 
50 g másla 
35 g strouhaného parmazánu  
700 ml zeleninového vývaru 
sůl 
pepř
extra panenský olivový olej

Příprava:

1  Tyrolský špek nakrájíme na silnější plátky nebo kostičky. 
2‑3 plátky si odložíme stranou na ozdobení. Šalotku nakrá‑
jíme najemno a jablko na stejnoměrné kostičky. 

2  V hluboké pánvi na olivovém oleji orestujeme špek a ša‑
lotku. Jakmile vše získá krásnou zlatou barvu, přidáme 
rýži, kterou také orestujeme a podlijeme jablečnou šťávou 
nebo moštem a vínem. Alkohol a přebytečnou tekutinu 
necháme odpařit. Podlijeme vývarem a za stálého míchání 
pomalu vaříme

3  Když rýže nasákne všechnu tekutinu, přilijeme vývar. 
Mezitím si můžete odložené plátky tyrolského špeku 
upéct nebo usmažit dokřupava na závěrečné ozdobení.

4  Vývar přiléváme až do chvíle, kdy je rýže uvařená „al 
dente“, tedy měkká, ale pevná. Posypeme parmazánem 
a promícháme. Přidáme nakrájené zelené jablko a nakonec 
máslo. Dochutíme solí a pepřem podle chuti.

5  Servírujeme na velkém talíři. Rizoto by mělo být krémové 
a lahodné. Ozdobíme smaženým špekem a pokud chceme 
opravdu zazářit, přidáme pár kostiček příjemně kyselého 
jablka Granny Smith. 

PROČ NEZKUSIT. . .

Speciální rýže na italské rizoto 
je nezbytná pro docílení správné 
konzistence rizota, které spojí 
a zároveň vyzdvihne chutě dalších 
ingrediencí, ať už použijete jakékoliv.

Pro mnohé z vás určitě nečekaná kombinace, ale 
věřte mi, bude stačit jedno sousto a budete si při-
padat, jako byste obědvali ve stínu tyrolských Alp, 
odkud tento recept pochází. 

Milan Juřica, sommelier a food blogger M&S

IDEÁLNÍ VÍNO

Souhru chutí podtrhne jemné bílé víno 
Garganega Pinot Grigio s tóny zralé 
limety a náznakem mandlí v dochuti. Je 
vyráběno z révy stejnojmenných odrůd 
v okolí italské Verony. 
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HLAVNÍ JÍDLA

BUCATINI S GRILOVANÝM LILKEM 
a omáčkou z italských rajčat a sýra mascarpone

2  porce 25 min.

Co budete potřebovat z M&S: 

1 omáčku z italských rajčat a sýra 
mascarpone
1 menší červenou cibuli 
1 menší lilek
3 stroužky česneku
160 g těstovin bucatini
50 g mascarpone
trochu strouhaného parmazánu
extra panenský olivový olej
mořskou sůl 
hrubě mletý černý pepř
pár lístků bazalky
 

Příprava:

1  Lilek nakrájíme na asi 1 cm silné plátky, které posolíme 
a necháme důkladně vypotit. Osušíme je kuchyňskými 
ubrousky. Nakonec můžeme lehce potřít olivovým 
olejem smíchaným s prolisovaným česnekem.

2  Troubu si předehřejeme na funkci gril na 150 °C. Na 
rozpálené pánvi s olivovým olejem z obou stran orestu‑
jeme lilky tak, aby byly lehce osmažené a zatáhlé. Poté 
je vložíme na plech vyložený pečicím papírem. Můžeme 
znovu zlehka potřít olivovým olejem s prolisovaným 
česnekem. Lilky pečeme dokřupava asi 7 minut – záleží 
na tom, jak jsou velké.

3  V hrnci s vařící vodou podle návodu uvaříme bucatini. 
Těstoviny vaříme na skus, „al dente“. Po scezení si tro‑
chu vody z těstovin (malý hrnek) dáme stranou.

4  V hrnci na olivovém oleji zprudka orestujeme nakráje‑
nou červenou cibulku a nadrobno nasekaný stroužek 
česneku. Po chvilce do hrnce nalijeme omáčku z ital‑
ských rajčat a mascarpone. Zlehka povaříme a mícháme 
zhruba 3‑5 minut. Poté do omáčky vložíme bucatini 
a důkladně promícháme. Odloženou vodu z těstovin 
můžeme vlít do směsi a důkladně promíchat s těstovi‑
nami. Přidáme olivový olej a nasekanou bazalku.

5  Opečené lilky rozložíme na talíř, lehce zakápneme 
olivovým olejem a naservírujeme na ně bucatini 
s omáčkou. Navrch ozdobíme rozšlehaným mascarpone 
a olivovým olejem, případně trochou strouhaného 
parmazánu. Hru barev doplníme několika snítkami 
čerstvé bazalky. Můžeme dochutit špetkou čerstvě 
umletého pepře a pár kapkami olivového oleje.

PROČ NEZKUSIT. . .

Tato rajčatová omáčka se připravuje 
podle tradiční italské receptury z raj-
čat, mrkve, cibule a smetanového sýra 
mascarpone. Svou jemnou krémovitou 
texturou se skvěle pojí s chutí do-
křupava upečených lilků. 

VĚDĚLI 
JSTE?

Rajčata v našich omáčkách pocházejí z jižní 
Itálie a sklízí se v srpnu a září, kdy mají nejslad-
ší chuť.

IDEÁLNÍ VÍNO

Bílé italské víno Classics No. 8 Soave 
Classico pochází z hroznů Garganega 
vypěstovaných na vinicích stejnojmenné 
oblasti. Jeho svěží chuť a příjemné 
aroma s náznaky broskve, citrusů a man-
dlí se hodí k bílému masu i salátům.

7 min.
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HLAVNÍ JÍDLA

TAGLIATELLE AL RAGÙ 
s jehněčí klobásou a rozmarýnem

90 min.

Co budete potřebovat z M&S: 

500 g farmářských jehněčích 
klobásek chipolata s pečeným 
česnekem a rozmarýnem  
300 ml červeného vína
400 g vaječných těstovin 
tagliatelle 
350 ml zeleninového vývaru
1 stonek řapíkatého celeru
2 mrkve
1 cibule
pár snítek rozmarýnu
1 bobkový list
extra panenský olivový olej
sůl
pepř

Příprava:

1  Očistíme mrkev, celer a cibuli. Nasekáme nadrobno. 
Poté je osmahneme v rendlíku na 2‑3 lžících olivového 
oleje po dobu 2‑3 minut. 

2  Klobásu oloupeme, rozdrobíme a přidáme k zelenině. 
Vše restujeme 5‑6 minut a poté zalijeme červeným 
vínem. Přidáme bobkový list a vaříme přibližně 
10 minut. 

3  Přilijeme zeleninový vývar a vaříme na mírném ohni 
po dobu 40 minut. Bobkový list po uvaření nezapome‑
neme vyndat.

4  Tagliatelle uvaříme ve vroucí osolené vodě podle návo‑
du a poté scedíme. Podáváme s připraveným ragú, 
čerstvě mletým pepřem a pár snítkami rozmarýnu na 
ozdobu.

IDEÁLNÍ VÍNO

Plnokrevné červené víno Classics No. 23 
Chianti Riserva vyrábí rodinné vinařství 
nedaleko italské Sieny. Oplývá šťavnatými 
tóny zralých třešní s nádechem vanilky. 
Skvěle se doplňuje s těstovinami, pizzou 
a grilovanou zeleninou.

4  porce

PROČ NEZKUSIT. . .

Neotřelou chuť našim farmářským 
jehněčím klobáskam chipolata dodává 
pečený česnek a rozmarýn. Připravili 
je pro vás vybraní britští farmáři, kteří 
splňují naše přísné standardy pro 
dobré životní podmínky zvířat. 

Naše tagliatelle z vajec od slepic z volného chovu, 
stejně jako veškeré další druhy těstovin, vyrábí 
v Benátsku jeden z nejstarších italských výrobců. 

VĚDĚLI 
JSTE?
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HLAVNÍ JÍDLA

MASOVÉ KOULE
v rajčatové omáčce s koriandrem a artyčoky

2  porce 45 min.

Co budete potřebovat z M&S:

MASOVÉ KOULE 
450 g mletého hovězího masa  
1 stroužek česneku
1 lžíci kajenského pepře 
1 lžíci sušeného koriandru 
1 čerstvé chilli 
1 červenou cibuli 
1 lžíci dijonské hořčice
2 lžičky mletého koriandru 
5 lžic strouhanky 
2 lžíce omáčky teriyaki 
špetku sezamu 
mořskou sůl 
hrubě mletý pepř 
50 g poloměkkého sýru s modrou 
plísní 
trochu pažitky 
2 vejce 

RAJČATOVÁ OMÁČKA:
½ červené cibule
400 g loupaných rajčat v konzervě
8 ks čerstvých cherry rajčat 
1 stroužek česneku 
1,5 dcl růžového vína 
hrst čerstvého koriandru 
trochu čerstvého chilli 
olivový olej 
100 g grilovaných artyčoků 
limetu 
řeřichu na ozdobení

Příprava:

1  Do mletého hovězího masa přidáme najemno nakrájenou 
červenou cibulku společně s prolisovaným česnekem. 
Přidáme koření a promícháme. Dále přidáme vejce a strou‑
hanku a znovu důkladně promícháme. Necháme na 20 mi‑
nut odpočinout v lednici. Mezitím si předehřejeme troubu 
na 180 °C.

2  V hrnci na olivovém oleji orestujeme červenou cibuli 
společně s česnekem a čerstvými cherry rajčaty, nakráje‑
nými na kostičky. Když se směs začne trochu připalovat, 
přidáme plechovku rajčat a nalijeme 1,5 dcl růžového vína. 
Za stálého míchání vaříme na mírném plameni.

3  Na plech položíme pečicí papír a z masové směsi vytvoří‑
me stejně velké koule. Dáme je do trouby upéct dozlatova

4  Uvařenou rajčatovou omáčku odstavíme, vložíme chilli 
a čerstvý koriandr, přidáme vymačkanou limetu, sůl,  pepř 
a rozmixujeme tyčovým mixérem do hladké konzistence. 
Vrátíme zpátky na plotnu.

 5  Na předehřáté pánvi zprudka orestujeme na olivovém 
oleji artyčoky dozlatova. Ke konci procesu můžeme zleh‑
ka zakápnout citronem. 

6  Hotové masové koule vytáhneme z trouby. Polovinu z nich 
posypeme modrým sýrem a sezamem. Vrátíme plech do 
vypnuté trouby a chvilku počkáme, až se sýr rozteče.   

7  Do hlubokého talíře vlijeme omáčku a naservírujeme 
masové koule a artyčoky. Ozdobíme zbylým koriandrem, 
sezamem a pažitkou. Koule bez sýru dozdobíme řeři‑
chou. Jako přílohu můžeme uvařit špagety nebo rozpéct 
ciabattu. 

20 min.

IDEÁLNÍ VÍNO

Jiskrné portugalské růžové víno Vinho 
verde rosé s typickou limetovou svěžestí 
a tóny lesních jahod dokonale vyladí 
chuť rajčatové omáčky s koriandrem. 
Vinaři, kteří toto víno vyrábějí, ho dopo-
ručují také k paelle s plody moře.

PROČ NEZKUSIT. . .

Naše grilované italské artyčoky jsou 
naložené v extra panenském olivovém 
oleji, aby si zachovaly svou jemnou 
texturu a autentickou chuť. Vychutnáte 
si je s masem, pizzou, saláty, ale i sa-
motné jako alternativu k olivám. 

S naším dodavatelem hovězího masa spolupracujeme 
přes půl století. Péče, kterou věnuje zvířatům, se pro-
mítá do výsledné kvality masa – je lahodně šťavnaté. 

VĚDĚLI 
JSTE?



  

4948 Objevte více na marksandspencerfood.cz/receptymarksandspencer.cz

HLAVNÍ JÍDLA

TRESKA PEČENÁ V PAPILOTĚ 
s bramborami a zeleninou 

40 min.

Co budete potřebovat z M&S: 

4 ks filetů z islandské divoké 
tresky 
600 g brambor 
100 g růžiček brokolice nebo 
květáku  
50 g baby mrkve
6 stroužků česneku 
100 g cherry rajčátek
čerstvý rozmarýn
čerstvou petrželovou nať
čerstvý kopr 
50 g hrášku 
50 g másla 
pečicí papír
mořskou sůl 
hrubě mletý černý pepř
extra panenský olivový olej
citronovou šťávu

4  porce

Příprava:

1  Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě a necháme 
trochu zchladnout. Mezitím si připravíme zeleninu a bylin‑
ky, které budeme péct společně s treskou. Cherry rajčátka 
rozpůlíme, mrkev nakrájíme na kolečka, růžičky brokolice či 
květáku také přepůlíme.

2  Troubu si předehřejeme na 180‑190 °C. Rozložíme si jeden 
arch pečicího papíru. Doprostřed umístíme mix zeleniny: 
brokolice, cherry rajčat, mrkve, hrášku, případně další 
zeleniny, přidáme filet tresky, který po stranách obložíme 
čerstvými bylinkami a plátky česneku. Celou směs za‑
kápneme olivovým olejem, osolíme a opepříme. Určitě 
doporučuji přidat i pár kousků másla. Papír zavineme 
a vytvoříme pevně utažený balíček, který bude neprodyš‑
ně uzavřený. Stejný postup zopakujeme s ostatními třemi 
filety.

3  Pečeme při teplotě 180‑190 °C po dobu 15 minut. Uvnitř 
balíčku se vytváří pára, v níž se treska uvaří spolu s bylin‑
kami, jejichž chuť a aroma se krásně rozvinou a prostoupí 
jak masem, tak i zeleninou. 

4  Mezitím si v hluboké pánvi na másle osmahneme uvařené 
brambory, přidáme nasekaný stroužek česneku, nasekaný 
kopr a petrželovou nať. Nemusím připomínat, že je nezbyt‑
ně nutné brambory dobře omastit máslem, aby je bylinky 
hezky obalily. Ochutnáme, případně dosolíme. 

5  Po upečení vytáhneme z trouby, balíček otevřeme a podá‑
váme s bylinkovými bramborami. Při servírování můžeme 
ještě zakápnout šťávou z citronu a trochou kvalitního 
extra panenského olivového oleje.

IDEÁLNÍ VÍNO

Bílé víno Ribolla Gialla je starobylý 
vinařský klenot, který pochází z úpatí 
Dolomit v italském Furlánsku. Jeho jemná 
paleta květinových vůní s dotykem bro-
skví, pomerančů a mandlovým závěrem 
výborně ladí k rybám, jako je tato treska.

PROČ NEZKUSIT. . .

Naše filety z divoké tresky jedno-
skvrnné pochází z vod kolem Islandu, 
které jsou považovány za jedny 
z nejčistších na světě. Jejich prvotřídní 
kvalita a přirozeně nasládlá chuť je 
zaručena velmi pečlivým zpracováním.

Zdravé oceány mají pro nás zásadní význam, 
proto všechny naše ryby a mořské plody pochází od 
producentů, kteří splňují naše přísné standardy pro 
ochranu mořských ekosystémů. Udržitelnou nákup-
ní politiku uplatňujeme již přes 20 let. 

VĚDĚLI 
JSTE?

15 min.
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HLAVNÍ JÍDLA

PAPPARDELLE 
S KREVETAMI A RAJČATY

Co budete potřebovat z M&S: 

6-8 částečně loupaných 
madagaskarských tygřích  
bio krevet 
200 g vaječných těstovin 
pappardelle
200 g cherry nebo soudkových 
rajčat (hlavní je, aby byla sladká)
1 šalotku
1 stroužek česneku 
1 lžičku rajčatového protlaku
150 ml suchého bílého nebo 
růžového vína 
kousek másla
špetku čerstvého chilli 
hrst petrželové natě 
sůl
pepř
olivový olej 

2  porce 25 min.

Příprava:

1  Pappardelle uvaříme „al dente“ v osolené vodě. Mezitím 
si v hluboké pánvi na olivovém oleji orestujeme nakrá‑
jenou šalotku, česnek a chilli a po chvilce přidáme 
krevety, které necháme z obou stran osmahnout.

2  Když jsou krevety pěkně zlatavé, přidáme rozpůlená 
rajčata a vše důkladně orestujeme. Po chvilce přidáme 
lžíci rajčatového protlaku a víno. Mícháme, dokud se 
neodpaří alkohol. 

3  Uvařené těstoviny přidáme na pánev a promícháme. 
Přidáme i trochu vody z těstovin a mícháme do doko‑
nale krémové konzistence. Přidáme nasekanou petrže‑
lovou nať a kousek másla pro zjemnění chutí, osolíme, 
opepříme a můžeme servírovat. 

4  Servírujeme v hlubokém talíři, do nějž dáme nejprve 
těstoviny, potom rajčatovou omáčku a navrch krevety. 
Ozdobíme petrželkou a pokapeme olivovým olejem. 

IDEÁLNÍ VÍNO

Vsaďte na růžové francouzské víno 
Classics No. 22 Côtes De Provence. 
Toto víno je v oblasti Provence velmi 
oblíbené. Chutná typicky po jahodách 
a rybízu, což doplní soulad chuti krevet 
a rajčatové omáčky.

PROČ NEZKUSIT. . .

Vaječné pappardelle z vajec od slepic 
ve volném chovu se vyrábějí z tvrdo-
zrnné pšenice a pramenité vody 
z italských Dolomit. S našimi omáčka-
mi na těstoviny z nich snadno můžete 
vykouzlit řadu lahodných receptů. 

Tento recept jednoznačně zaboduje na každé osla-
vě, zejména však na svátek sv. Valentýna. V lásce 
a vaření totiž platí podobná pravidla – když jsou věci 
moc komplikované, pravděpodobně to nebude „ono“. 
Těstoviny a krevety nikdy nezklamou a vaše sváteční 
večeře bude dokonalá: jednoduchá a elegantní. 

Milan Juřica, sommelier a food blogger M&S



  

5352 Objevte více na marksandspencerfood.cz/receptymarksandspencer.cz

DEZERTY

VANILKOVÝ CHEESECAKE 
S ČERVENÝM OVOCEM

Co budete potřebovat z M&S: 

KORPUS: 
150 g pšeničných sušenek 
Digestives
60 g másla

NÁPLŇ:
500 g ricotty
300 g mascarpone
150 g nerafinovaného světlého 
třtinového cukru muscovado
citronovou kůru 
15 kapek citronové šťávy 
3 vejce
2 lžičky přírodního vanilkového 
extraktu

SVRCHNÍ VRSTVA DORTU:
150 g mascarpone
kapka smetany
vanička jahod
vanička malin
pár kapek citrónové šťávy 
1 lžička nerafinovaného 
třtinového cukru demerara
cukr moučka na posypání

Příprava:

1  Nejprve si připravíme korpus. Pšeničné sušenky Digestives 
rozmixujeme v mixéru. Přidáme rozpuštěné máslo a promí‑
cháme, aby se sušenky a máslo spojily. Směsí naplníme 
dortovou formu. Korpus dáme na 10 minut péct na 180 °C. 
Poté vytáhneme z trouby a necháme zchladnout. Mezitím 
se pustíme do náplně.

2  Ricotta má trošku jinou konzistenci než mascarpone. Je 
jemnější, a proto se musí prolít sítkem ‑ klasickým, jaké 
používáme na těstoviny. Do takto „prosáté“ ricotty přidá‑
me mascarpone. Hněteme pouze stěrkou, ne robotem, 
jinak by se do náplně dostaly bubliny, a to by v troubě 
nedělalo dobrotu. Poté, co se krémy hezky spojí, můžeme 
v jiné míse smíchat vejce, cukr, citronovou kůru, citronovou 
šťávu, vanilkový extrakt a špetku soli. Všechno dohromady 
ručně zašleháme a poté postupně zapracujeme do krému.

3  Na vychladlý korpus nalijeme náplň a dáme péct na 
150 °C asi na 1 hodinu (záleží na troubě). Cheesecake je 
hotový, když má na povrchu jemně zlatavou barvu.

4  Po vychladnutí můžeme připravit svrchní vrstvu dortu. 
150 gramů mascarpone spojíme s cukrem, pár kapkami 
citronové šťávy a smetanou.

5  Na vychladlý cheesecake rovnoměrně rozetřeme mascar‑
pone a ozdobíme nakrájeným ovocem. V našem případě 
jahodami a malinami, které se tak dobře doplňují, a to 
nejen vzhledem, ale i chutí. Před podáváním necháme asi 
hodinu vychladnout v lednici.

IDEÁLNÍ VÍNO

Sladkou radost ještě umocníte 
sklenkou francouzského šampaňské-
ho Delacourt Brut z regionu 
Champagne, který je domovem 
tohoto nejslavnějšího šumivého vína.

PROČ NEZKUSIT. . .

Hrubší struktura tradičních 
britských sušenek Digestives, 
která je dána přídavkem celo-
zrnné mouky, vytvoří nezbytný 
základ originálního cheesecaku.

20 min. 60 min. 60 min.

Pokud zrovna není sezóna čerstvého ovoce, můžete 
vanilkový cheesecake polít čokoládovou polevou. 
Třeba z naší poctivé Fairtrade mléčné čokolády 
s javorovým sirupem a kousky slaného máslového 
karamelu. Fantazii se meze nekladou! 

NÁŠ
TIP
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DEZERTY

KÁVOVÝ KRÉM COPPA DEL NONNO
s mandlovými sušenkami amaretti

Co budete potřebovat z M&S: 

KÁVOVÝ KRÉM COPPA DEL NONNO 
70 ml kávy
4 lžičky hnědého nerafinovaného 
třtinového cukru
300 ml smetany ke šlehání

MANDLOVÉ SUŠENKY AMARETTI 
300 g krupicového cukru
100 g mandlové mouky 
špetku kypřicího prášku
přírodní vanilkový extrakt 
2 bílky
moučkový cukr na posypání

30 min.

Příprava:

1  Připravíme si kávu, nejlépe v moka konvičce nebo v kávo‑
varu na kapsle. Kávu nalijeme do misky a necháme 
vychladnout.

2  Mezitím v jiné míse vyšleháme smetanu s cukrem. Když 
směs získá požadovanou konzistenci, začneme za stálého 
míchání a po troškách přilévat vychlazenou kávu. Šleháme, 
dokud nevznikne hustý a hladký krém. Ten necháme 
aspoň hodinu odležet v lednici.

3  Nyní se můžeme pustit do přípravy sušenek amaretti. Do 
mixéru dáme mandlovou mouku, polovinu krupicového 
cukru, jeden bílek a vanilkový extrakt. Vše dobře promixu‑
jeme. Poté přidáme i druhý bílek, zbytek cukru, kypřicí 
prášek a mixujeme, dokud nevznikne jemné, ale soudržné 
těsto

4  Těsto přendáme do cukrářského sáčku s hladkou tryskou 
o průměru 13 mm. Na plech vyložený pečicím papírem 
vytlačujeme sušenky o průměru 2,5 cm. Pytlík držíme 
kolmo. Namočenou špičkou ukazováčku amaretti uhladí‑
me. Poprášíme moučkovým cukrem a pečeme v troubě 
předehřáté na 170 °C po dobu 15 minut. Poté je vyndáme 
z trouby a necháme zcela vychladnout.

5  Kávový krém vyndáme z lednice. Zlehka a opatrně jej 
promícháme stěrkou, hlavně podél okrajů. Krém servíruje‑
me ve skleničkách, ozdobíme několika kávovými zrnky 
a podáváme se sušenkami amaretti.

15 min. 60 min.

PROČ NEZKUSIT. . .

Naše mandlová mouka z mletých kali-
fornských mandlí je vynikající alternati-
vou nejenom pro ty, kteří chtějí ze svého 
jídelníčku vyloučit lepek. Kromě toho, 
že se s ní skvěle pracuje, má nízký obsah 
sacharidů a vysoký obsah bílkovin. 

IDEÁLNÍ NÁPOJ

Naše středně pražená italská káva 
má intenzivní vůni se sladkými 
podtóny čokolády a jemným náde-
chem citrusů. Skládá se výhradně ze 
zrn odrůdy arabica, které pochází od 
pěstitelů v Jižní Americe a Etiopii.

Již od roku 2004 jsou všechny naše kávy Fairtrade. 
Díky této iniciativě přispíváme ke zlepšení kvality 
života farmářů, ale také k vyšší kvalitě kávy. Čtvrti-
na finančních prostředků, které pěstitelé obdrží,  
je investována do zlepšení kvality kávových zrn,  
což v důsledku znamená lepší chuť kávy.

VĚDĚLI 
JSTE?
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DEZERTY

SLAVNOSTNÍ ČÍSLICOVÝ DORT 
s ganache z bílé čokolády a malinovým coulis

Co budete potřebovat z M&S: 

KORPUSY: 
5 vajec
400 g cukru krystal 
250 g másla 
250 g medu 
1 kg hladké mouky
3 lžičky jedlé sody 

KRÉM GANACHE:
200 g smetany na šlehání
200 g bílé čokolády 
250 g mascarpone
250 g krémového sýru

MALINOVÉ COULIS:
150 g malin 
cukr krystal dle chuti

NA DOZDOBENÍ:

mix sladkostí a ořechů M&S  
dle vlastní fantazie a chuti: 

kousky bílé čokolády
kolekce švýcarské čokolády After 
dinner selection
švýcarská bílá čokoláda 
s medovo-mandlovým nugátem
belgická bílá čokoláda
směs jader mandlí, kešu, 
pekanových, makadamových 
a pistáciových ořechů

8  porcí 1 hod.12 hod. 10 min.

Příprava:
 
1  V kastrolu zahřejeme vejce, med a cukr a lehce promícháme. 

Pak přidáme jedlou sodu a zamícháme. Do mísy nasypeme 
hladkou mouku, přidáme zahřátou směs a vypracujeme těsto. 
Těsto zabalíme do fólie a necháme aspoň 12 hodin odpoči‑
nout v lednici.

2  Do hrnce nalijeme smetanu a přivedeme ji k varu. Stáhneme 
s ohně a ihned do ní nasypeme na kousky rozlámanou 
čokoládu. Tyčovým mixérem opatrně rozmixujeme dohladka. 
Tím jsme si připravili ganache, kterou přikryjeme potravinář‑
skou fólií a necháme v lednici 12 hodin vychladnout.

3  Maliny svaříme s cukrem do zhoustnutí. Takto připravené 
malinové coulis propasírujeme do misky, kterou přikryjeme 
potravinářskou fólií a také dáme na 12 hodin do lednice.

4  Vychladlé těsto vyválíme na plechu vyloženém pečicím 
papírem na pláty zhruba 4 mm silné a necháme v lednici 
zchladit. Na ztuhlý plát vyváleného těsta přiložíme šablonu 
číslice, kterou si předem vystřihneme z papíru. Ostrým nožem 
opatrně vyřízneme tvar podle šablony. Vidličkou číslici lehce 
propícháme a necháme chvilku stát při pokojové teplotě. Poté 
dáme péct na 8‑10 minut při teplotě 180 ° C dozlatova. Postup 
opakujeme i pro další pláty číslic.

5  Než nám pláty vychladnou, připravíme si náplň. Do mísy dáme 
vychlazenou ganache, přidáme mascarpone a vyšleháme tuhý 
krém. Připraveným krémem naplníme cukrářský sáček a na 
upečený plát číslice vytváříme bochánky. Mezery mezi jednot‑
livými bochánky vyplníme malinovým coulis. Sesazený dort 
dáme do lednice aspoň na 12 hodin. Na úplný závěr přistoupí‑
me k ozdobení vrchní části dortu. Nechte se vést vlastní 
představivostí.

Na dekoraci můžete také použít želé bonbóny – jde jen 
o to, jakou zvolit příchuť. Z nabídky M&S si jistě vy-
berete. Třeba mé oblíbené Jelly Fruits, které se vyrábí 
podle jedinečného receptu ze šťávy z ovoce.

Roman František Šenkeřík, cukrář a autor receptu 

PROČ NEZKUSIT. . .

Tato bílá čokoláda je vyrobena v Belgii 
z udržitelně pěstovaného kakaa. Její 
lahodně smetanová chuť je v dokonalé 
harmonii s jemným vanilkovým aroma. 
Oceňují ji cukráři, pekaři a milovníci 
čokolády po celém světě. 

IDEÁLNÍ VÍNO

Pozvedněte sklenku s vytříbeným 
šumivým vínem Classics No. 17 
Prosecco DOC Brut. Pochází z ital-
ského Benátska a vyniká svěží chutí 
s ovocnými tóny hrušky, jablka, 
citrusů a nádechem lučních květin.



VÁŽENÍ MILOVNÍCI DOBRÉHO 
JÍDLA A VÍNA ,

právě jste se dostali na konec M&S 
kuchařky s mými recepty. Vznikla 
na základě dvouleté spolupráce se 

společností Marks and Spencer. Tato značka nabízí 
kvalitní jídlo a skvělá vína a výhodou je, že vše na-
jdete pod jednou střechou v prodejnách M&S.  

Suroviny nejvyšší jakosti jsou pro chutný pokrm 
základ a snažil jsem se je zkombinovat tak, aby 
byly vaše chuťové buňky uspokojeny. Věřím, že vás 
recepty inspirovaly a dostali jste chuť je vyzkoušet. 

Děkuji všem, kteří mi dali šanci a věřili, že to 
dokážu, a dále všem, kteří se zasloužili o to, aby 
kuchařka vyšla. 

Dobrou chuť vám přeje

MILAN JUŘICA
SOMMELIER A FOOD BLOGGER M&S

Fotografie receptů nafotilo Crea Studio (Karol Koštialová a Samar Zahdeh) a 360co (Jan Vychodil)
© 2021 Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Tiskové chyby vyhrazeny. 
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