NAJOBĽÚBENEJŠIE RECEPTY Z
WELLNESS MAGAZÍNU
VIAC ZAUJÍMAVOSTÍ
NÁJDETE NA WWW.WELLNESS.SK

Drahý čitateľ,
Je nám potešením, že ste sa rozhodli stiahnuť a
otvoriť náš E-book. Sme si istí, že receptár Vám
pomôže pri príprave z ponuky našich jedál.

Jednoduchosť, precíznosť, ľahkosť
Takto bol navrhnutý E-book, ako na mieru,
priamo pre Vás. Našou snahou bolo, aby sa
každý naučil s nami variť. Tri silné slová, ktoré
Vám napadnú po prečítaní receptáru. Varenie
nikdy nebolo jednoduchšie. S našimi receptami
z Wellness Magazín budete variť s radosťou.
Podeľte sa o recepty so svojimi blízkymi tým, že
im navaríte úžasné jedlá, ktoré nachystáte
alebo im len odporúčite náš E-book.

Váš obľúbený Wellness Magazín

Zoznam jedál, ktoré nesmú chýbať
v jedálnom lístku u Vás doma
Brokolica na indický spôsob
Krémová brokolicová polievka
Pečená zelenina
Cestoviny s mangoldom
Domáci hamburger
Hlivový perkelt
Hlivové rizoto

Brokolica na indický spôsob
INGREDIENCIE
350 g mrazenej brokolice
1 ks zázvoru
80 g solených arašidov
1 ks kmínu
1 lyžička červenej mletej papriky
1 ks kurkumi
2 ks rajčín
štipka soli

1.

Do stredne veľkého hrnca napustíme vodu tak, aby sito, ktoré
položíme na hrniec, sa nedotýkalo hladiny vody.

2.

Do sita nasypeme brokolicu a necháme udusiť na pare 5 až 10 minút.

3.

Popritom si na panvicu dajte nastrúhaný zázvor, nasekané arašidy,
kmín a kurkumu. Všetko pražíme na prudkom ohni 2 až 3 minúty.

4.

Keď bude brokolica mäkká, pridajte ju na panvicu spolu s
nakrájanými rajčinami, dochuťte mletou paprikou a ešte 4-5 minút
smažte.

5.

Podávajte s ryžou alebo inou prílohou, ktorá lahodí Vašej chuti.

Prajeme dobrú chuť!
ČÍTAŤ VIAC

Krémová brokolicová polievka
INGREDIENCIE

500 g brokolice
1 ks malej cibuli
1 ks cesnaku
2ks mrkvy
4 ks zemiakov
štipka soli
1 tymiánu
1 PL octu

1.

Cibuľu, cesnak, zemiaky, mrkvu a brokolicu si vopred nakrájajte na
menšie časti.

2.

Na olivovom oleji poduste cibuľu a cesnak, pridajte zemiaky a štipku
soli. Varte približne 20 minút, kým zemiaky nebudú mäkké.

3.

Dochuťte napríklad tymiánom alebo octom a rozmixujte do krémovej
konzistencie.

4.

Potom môžete pridať nakrájanú brokolicu a mrkvu a všetko spolu
znova povarte, kým brokolica aj mrkva nezmäknú.

5.

Ochutnajte, podľa potreby dochuťte a môžete podávať.

Prajeme dobrú chuť!
ČÍTAŤ VIAC

Pečená zelenina
INGREDIENCIE

5 ks mrkiev
5 ks peržlenov
1 ks zeler
2 ks kaleráby
2 ks cvikly
3 ks cibula
5 ks strúčikov cesnaku
1 ČL olivového oleja

1.
2.
3.

Zeleninu ošúpeme a umyjeme. Mrkvu a petržlen po dĺžke rozštvrtíme.
Zeler, kaleráby a cviklu nakrájame na mesiačiky alebo kocky – podľa
veľkosti. Cibule nakrájame na štvrtiny.
Cesnak roztlačíme a vo väčšej mise vymiešame s olejom a soľou.
V cesnakovo olejovej zmesi rukami premiešame každý druh zeleniny
zvlášť, aby si zelenina uchovala špecifickú chuť.

4.

Každý kúsok obalíme olejom a cesnakom. Ukladáme na plech. Začneme
bielou zeleninou, pokračujeme mrkvou, cibuľou a na záver premiešame
cviklu. Tu pridáme aj drvenú rascu.

5.
6.

Prikryté pečieme v predhriatej rúre na 220°C asi pol hodinu. Na
posledných 5 minút odkryjeme.
Podávame s dressingom, šalátom a balkánskym syrom.

Prajeme dobrú chuť!
ČÍTAŤ VIAC

Cestoviny s mangoldom
INGREDIENCIE
1 bal. cestovín
1 ks cesnaku
5 ks listov z mangoldu
1 ČL olivového oleja
1 bal. strúhaného parmezánu
2 rajčiny
1 červená repa
štipka soli

1.
2.
3.

Na panvici rozohrejeme trošku oleja, vložíme umyté listy (listy po
umytí nesušíme, voda, ktorá sa na nich zachytila, poslúži na
podusenie), pridáme pretlačený cesnak.

4.

Dusíme prikryté cca. 2 minúty, občas premiešame, aby sa cesnak
dostal všade.

5.

Vmiešame do cestovín, podávame posypané strúhaným
parmezánom a zeleninou (rajčiny alebo červená repa).

Cestoviny uvaríme bežným spôsobom.
Listy mangoldu umyjeme a nakrájame na menšie kúsky.

Prajeme dobrú chuť!
ČÍTAŤ VIAC

Domáci hamburger
INGREDIENCIE
3 ks hamburger žemle
2 ks cibule
1 bl. mletého hovädzieho mäso
1 bl. hladkej múky
1 ks ľadového šalítu
2 ks rajčín
1 ks uhorky
štipka soli

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mäsové placky treba vyformovať si mokrými rukami placky v hrúbke 1
až 1 a pol cm. Ideálne je potrieť pred pečením.
Keďže ide o mleté mäso, ktoré má tým pádom jemnú štruktúru, môže
sa piecť na 200°C a stačí mu 8 až 10 minút.
Očistenú cibuľu vcelku (vhodnejšia je nejaká väčšia) opatrne
nakrájame na asi pol centimetra hrubé rezy.
Tie citlivo rozdelíme na samostatné kolieska, ktoré zľahka vyváľame v
hladkej múke. Takéto cibuľové krúžky buď pečieme pár minút na veľmi
vysokej teplote v rúre.
Naplňte hamburger tým, čo vám v ňom chutí: ľadový šalát, čerstvá
paradajka, čerstvá cibuľa, zelená cibuľka alebo uhorka.
Pridajte majonézu, kečupu, BBQ omáčky či dresingu podľa výberu.

Prajeme dobrú chuť!
ČÍTAŤ VIAC

Hlivový perkelt
INGREDIENCIE

1 kg hlivy ustricovej
2 ks cibule
1 ks smotany na varenie
1 ks 33% šľahačky
1 PL octu
1 ks čierneho korenia mletého
červená mletá paprika
štipka soli

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na olivovom oleji do zlata opražíme cibuľu.
Postupne pridáme hlivu, pokrájanú na menšie kúsky. Pridáme
soľ a korenie a zalejeme vodou tak, aby hliva nevyčnievala.
Následne dusíme, kým nie je úplne mäkká. V prípade potreby
vodu dolievame.
Pridáme lyžicu octu a obe smotany, množstvo podľa
preferovanej hustoty.
V závere je vhodné posypať perkelt sladkou červenou paprikou.
Hlivový perkelt je možné servírovať s cestovinami, zemiakmi,
knedľou či kúskom dobrého kváskového chlebíka.

Prajeme dobrú chuť!
ČÍTAŤ VIAC

Hlivové rizoto
INGREDIENCIE

0,5 kg hlivy ustricovej
300 g zelenej špargle
1 ks cibule
1 bl. ryži arborio
1 PL olivového oleja
1 ks parmezánu
zeleninový vývar
soľ

1.
2.

Hlivu nakrájame nadrobno, umyjeme a necháme odkvapkať. Medzitým
si speníme cibuľku na olivovom oleji do sklovita, pridáme nej hlivu a
dusíme.
V druhom vysokom hrnci si uvaríme špargľu do polomäka. Vodu zo
špargle spolovice zlejeme. Vyberieme ju a pridáme vývar. Necháme
zohrievať na miernom ohni. Udusenú hlivu dáme bokom.

3.

Pripravíme si ryžu. Na olivovom oleji opražíme prepláchnutú ryžu a
postupne zalievame zmesou vody a vývaru. Na dve šálky ryže použijeme
pol litra zmesi.

4.
5.

Keď je ryža takmer hotová, pridáme hlivu a špargľu nakrájanú na drobné
kocky a miešame.
Podávame s najemno nastrúhaným parmezánom.

Prajeme dobrú chuť!
ČÍTAŤ VIAC

ĎAKUJEME!

Nájdete nás na

webstránke
wellness.sk

