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Exotická polievka z červenej repy 
a kokosového mlieka 
 

 1 veľká cibuľa, očistiť, nakrájať   

 900g červenej repy, ošúpať a nakrájať na kocky   

 4cm zázvor, ošúpať a nakrájať na kocky  

 800 – 900 ml zeleninového vývaru  

 400ml kokosového mlieka  

 1 limetky ( šťava )  

 Olej  

 Soľ, mleté čierne korenie  

 Rímska rasca   

 Chilli ( variabilné ) 

 Kokosové mlieko - na ozdobu  

 Chipsy z kokosu – na ozdobu    

 Čerstvá petržlenová vňať – na ozdobu  

 

Orestujeme cibuľu, pridáme červenú repu, zázvor, spolu restujeme. Zalejeme vývarom, 

dochutíme koreninami, zalejeme kokosovým mliekom a dusíme na nízkej teplote pokiaľ nie 

je repa mäkká. Polievku vymixujeme ponorným mixérom, pridáme šťavu limetky, prípadne 

ešte dochutíme. Kokosové lupienky si opražíme na panvici.  

Podávame preliate kokosovým mliekom, kokosovými chipsami a zelenou bylinkou.   
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Grilovaná ryba na šalotkovej omáčke so 
špenátom, „Buere rouge“ redukciou  
a fritovaným zelerom  (4 porcie) 
    

 600g filety z ryby (môže byť losos, zubáč ap. – hlavne filetovaná ryba bez kostí) 

 Šťava z citróna, soľ, mleté korenie  

 Trocha múky  

 80g masla  

 400g špenátu (mrazený alebo čerstvý)  

 Soľ , korenie, muškátový orech 

Šalotková omáčka 

 200g šalotky alebo cibule – nasekanej na drobno  

 0,1dcl bieleho vína   

 0,2dcl vývaru  

 0,2dcl sladkej smotany 

 Soľ, mleté čierne korenie    

Fritovaný zeler 

 100g zeleru, nakrájaného na tenké pásiky ( julienne )  

 Olej na fritovanie  

Buere rouge redukcia 

 0,25dcl červeného vína 

 100g šalotky  
 100g studeného masla na kocky  

 Malá lyžička medu  

 Soľ, mleté čierne korenie   

Kožu na rybe narežeme, pokvapkáme citrónom, osolíme a okoreníme. Kožu jemne 
vtlačíme do múky. Na troche masla ohrejeme špenát, osolíme ho, okoreníme a dochutíme 
muškátom. Necháme na teple. Opečieme na masle šalotku,  zalejeme ho vínom 
a necháme tekutinu zredukovať. Potom pridáme polievku a šľahačku a varíme pokiaľ sa 
nám omáčka nezahustí. Osolíme ju a okoreníme. Nkrájaný zeler na drobné, tenké pásiky 
fritujeme v rozpálenom oleji do hneda. Odmastíme na papieri a jemne osolíme.  
Zo šalotky, červeného vína, masla, a korenín si pripravíme hustú redukciu. Ako prílohu 
podávame varené petržlenové zemiaky.
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Makový Mousse s ragú z lesného ovocia 
(10 porcií) 
 

 250ml mlieka  

 100g mletého maku 

 60g rumu 

 2 vajcia + 1 žĺtko 

 100g hnedého cukru 

 240g bielej čokolády 

 6 plátkov napučenej želatíny  

 500g našľahanej šľahačky    

 

Mlieko privedieme do varu a zmiešame s makom a rumom, tekutinu zredukujeme na ½ 

obsahu. Takto pripravenú zmes necháme vychladnúť. 

Vajcia, žĺtko a cukor vymiešame v krém. Bielu čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli 

alebo v mikrovlnke a zmiešame s napučanou želatínou. Čokoládu zmiešame s vajcami, 

ušľaháme šľahačku a všetky ingrediencie zmiešame spolu. Necháme zachladiť (4hod). 
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Ragú z lesného ovocia       
 

 600g  lesné ovocie mrazené (mix)  

 100g hnedého cukru  
 0,2dcl červeného vína  
 0,2dcl pomarančového alebo iného džúsu  
 1 veľký pomaranč (kôra + šťava)   
 1 citrón (kôra + šťava)    

 0,5cl Griotka  
 Celá škorica  
 Klinčeky  
 1 lyžica maizeny 
 Trocha studenej vody   

 
Na väčšej, rozohriatej panvici si spravíme s cukru karamel. Zalejeme ho červeným vínom 

a džúsom a necháme pomaly rozpustiť karamel. Pridáme šťavu a kôru z pomaranča 

a citrónu, škoricu a klinčeky, mix ovocie a varíme spolu cca 10 minút. Pridáme griotku, 

v dvoch lyžiciach studenej vody si vyšľaháme 1 vrchovatú lyžicu maizeny a zamiešame. 

Krátko prevaríme a necháme vychladnúť. Vyberieme kôru, klinčeky a škoricu a podávame 

k mousse. 


