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Motto:
„Zdravého životního stylu docílíš zejména změnou zaběhnutých praktik.“

Vážení přátelé,
do rukou se Vám dostává publikace, která má přiblížit a pomoci oživit dlouholetou tradici
Valašska, krásných lokalit Beskyd a pahorkatiny Bílých Karpat, kterým je chov a pěstování ovcí
a koz.
Díky prosazování péče o krajinu a přírodu se sem zase začínají vracet způsoby hospodaření ověřené předky a mající historickou zkušenost.
I naše publikace o využití a použití produktů chovu ovcí a koz chce být přínosem k obnově
rovnováhy krajiny a zároveň krůčkem k ozdravění stravovacích návyků moderního člověka. Řetězce rychlého občerstvení nám nemohou nabídnout to, co máme přímo na dosah ruky a kvalitně
upravené jehněčí a skopové maso je vítanou možností obohacení našeho jídelníčku. Také žinčice
a vynikající ovčí a kozí sýry jsou vyhledávaným zdrojem pro doplnění gurmánských požitků.
Některé z uvedených receptů mohou rozšířit naše kulinářské umění a potěšit chuťové
buňky. Zároveň doufám, že se nám touto publikací podaří zvýšit spotřebu jehněčího a skopového masa, výrobky z chovu koz a ovcí a že společně s našimi hospodyňkami získáme důvěru
v ekologicky čisté produkty z našich luk a pastvin.

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval zejména ing. Jaroslavu Ruckému
a jeho kolegům z ﬁrmy Platen CZ, s. r.o., Vendryně, kteří poskytli odborné rady, materiály pro
samotnou publikaci a pochopitelně i vlastní dlouholeté poznatky s chovem ovcí.
Poděkování patří i autorům publikací ze kterých bylo čerpáno a všem, kteří se na tomto
materiálu spolupodíleli, ať už odbornou nebo dokumentární formou.

Vojtěch Jurčík
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
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Přírodní poměry a podmínky Zlínského kraje
Příroda Zlínského kraje se vyznačuje značnou rozmanitostí. V nižších polohách, především
v oblasti Hané či v části Slovácka se vyskytují roviny s převládající ornou půdou. Proběhla zde
značná intenziﬁkace zemědělské výroby se zaměřením na pěstování kulturních rostlin. Ve vyšších
polohách pahorkatin a vrchovin začíná být krajina značně pestřejší, má mozaikovitý charakter.
Střídají se zde louky a pastviny větších výměr, pole, zbytky sadů a menší komplexy lesů. Tato krajina se vyznačuje podstatně lepší ekologickou stabilitou. Na zemědělských půdách se vyskytuje
značné množství rozptýlené, nelesní zeleně, a to buď v soliterní formě nebo ve skupinách, v remízcích či hrázích. Můžeme zde vidět spoustu druhů stromů a keřů, jako je lípa, třešeň, dub, buk,
habr, osika, líska, vrby a další. Jedná se o oblast podhůří Hostýnských a Vizovických vrchů, Chřibů,
Bílých Karpat, Beskyd a dále pak o oblast Želechovických pasek a Luhačovického Zálesí.
I přes svoji pestrost však přece jenom tato krajina byla poznamenána intenziﬁkací zemědělské výroby. Výsledkem jsou intenzivní louky, které byly v minulosti hnojeny a odvodňovány.
Pro zvýšení výnosů byly na mnoha místech vysety kulturní odrůdy pícnin. Na těchto, v minulosti
intenzivně obhospodařovaných loukách, je velmi nízká druhová skladba rostlin a setrvává zde
několik málo druhů s vysokou produkcí biomasy, např. srha laločnatá, bojínek luční, kostřava
luční, šťovík tupolistý. Vznikaly rozsáhlé pastevní areály.
V posledním desetiletí se tyto louky přestaly chemicky hnojit a celkově se snížil stav dobytka, především skotu. Tím klesl i podíl silně zdupaných půd zapříčiněných centralizací skotu
u tzv. „příkrmišť“. Na těchto loukách začalo docházet k velmi pozvolnému nalétnutí dalších druhů rostlin a tím se začala zvyšovat jejich druhová diverzita. Jde o proces velmi pomalý a záleží na dalším vhodném způsobu hospodaření zemědělských subjektů, zda tento proces bude
podpořen či nikoliv. Vedle těchto intenzivních luk se ještě v určité míře zachovaly druhově
velmi bohaté – květnaté louky. Můžeme je vidět především v Bílých Karpatech. Na některých
se vyskytují chráněné druhy rostlin. Jedná se zejména o druhy orchidejovité – např. prstnatec
májový, prstnatec bezový, vstavač mužský, vstavač vojenský, hlavinka horská nebo pětiprstky. Na první pohled nás taková louka zaujme nejen svou pestrostí a barvou květů, ale i jejich
vůní. Některé z těchto luk jsou zařazeny do kategorie maloplošných chráněných území, kde
můžeme zahlédnout i chráněný druh motýla pod názvem Modrásek černoskvrnný. Na základě těchto uvedených poznatků můžeme oprávněně prohlásit, že intenzivní i květnaté louky
a pastviny potřebují další vhodné obhospodařování. Díky druhové skladbě chráněné fauny
a ﬂóry společně s konﬁgurací terénu, se proto v mnoha případech jeví jako vhodné – používat
kromě mechanické údržby i historicky doprovodnou formu v podobě chovu a pastvy ovcí. Pastvu
ovcí pak převážně tam, kde není možno zasahovat mechanicky a v těžce přístupných lokalitách.
A právě tato mozaikovitá krajina má pro chov ovcí velmi vhodné podmínky. Čím jsou louky druhově bohatší, tím je i pastva pro ovce kvalitnější.
Značná plocha hornatin Beskyd a Bílých Karpat a hlavní hřebeny Hostýnských a Vizovických
vrchů jsou porostlé rozsáhlými komplexy lesů. Jedná se v menší míře o dubohabřiny, dále směsi
dubu s bukem, květnaté bučiny či smrkové monokultury. I v těchto rozsáhlých lesních porostech jsou drobné louky, kde se může provozovat pastva ovcí. Celkově můžeme konstatovat,
že geograﬁcká struktura Zlínského kraje má z hlediska přírodních poměrů pro chov ovcí velmi
dobré podmínky.
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Možnosti využití produktů ze skopového a jehněčího
Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, chov ovcí a koz má na území Zlínského
kraje velmi bohatou historii a tradici. Salašnický způsob života byl odedávna spojován s pastevním chovem většího počtu ovcí nebo koz a výrobou sýrů. V mnoha případech se jednalo
o jeden ze základních zdrojů obživy v podhorských oblastech. Historický vývoj, zvyšování životní úrovně a další návyky pak vedly k nastolení jiných potřeb a požadavků na zvyšování kvality mj. i u produktů z chovu ovcí a koz. Chov ovcí a koz představuje v současné době jednu
z forem zajišťování údržby krajiny v kulturním a ekologickém stavu a na druhé straně i perspektivně se rozvíjející úsek živočišné výroby. Využívání půdního fondu u chráněných krajinných oblastí
formou spásání ploch a ploch těžce dostupných pro zemědělskou techniku, pak vytváří reálnou
perspektivu pro zvýšení nejen výroby, ale i spotřeby jehněčího a skopového masa a jeho dalších
produktů.
Podle statistických údajů můžeme dnes pozorovat, že po deseti letech neustálého poklesu početního stavu tohoto druhu hospodářských zvířat, začíná docházet k jeho pozvolnému
nárůstu.
V rámci krátkého informačního přehledu se můžeme podívat na následující produkty, jejich možnosti využití ze strany jednotlivých spotřebitelů a význam pro obohacení vlastní spotřeby:
a) mléko – které se skládá převážně z vody a sušiny. Hlavními složkami sušiny jsou pak nejen
mléčný tuk a bílkoviny, ale i laktóza (mléčný cukr) a minerální látky. Pro porovnání si ukážeme
v následující tabulce procentuální pokrytí jednotlivých vybraných složek mléka u některých druhů savců:

mléko

sušina

tuk

bílkoviny

laktóza

min. látky

Mateřské

11,8 %

3,0 %

2,1 %

6,5 %

0,2 %

Kravské

13,1 %

4,0 %

3,5 %

4,8 %

0,8 %

Kozí

13,1 %

4,1 %

3,8 %

4,4 %

0,8 %

Ovčí
21,3 %
8,9 %
6,3 %
(Horák a kol., Chov ovcí, Praha, 2001)

5,0 %

1,0 %

Ovčí mléko můžeme dále zpracovávat na hrudkovitý sýr, který se udí, nebo se z něj vyrábí
brynza, oštěpky a parenica. Ze syrovátky se pak vyrábí žinčica. Používání kozího mléka má např.
velmi dobré léčebné účinky proti vzniku různých kožních ekzémů a onemocnění.
b) vlna – po roce 1990 došlo k útlumu nákupu vlny v důsledku snížení (zastavení) státních
dotací u nákupní ceny za cenu na světovém trhu. Prodejnou se tak stala jen kvalitní a čistá vlna ve větším množství, což je v současné době pro menší a drobné chovatele likvidační.
V současné době proto můžeme hovořit o tom, že je téměř dokončena restrukturalizace chovu
ovcí z vlnařského zaměření na chov plemen s kombinovanou užitkovostí nebo plemena masná.
Tím ale není řečeno, že by se výkup vlny úplně zastavil.
c) kůže – kvalita vyčiněných kůží je ovlivněna nejen samotnou stříží vlny, ale i ustájením, druhově rozmanitou pastvou, krmením, správným stažením kůže při porážce a pochopitelně i vlastní
konzervací.
d) maso – kvalitní, chutné a vhodně připravené maso u mnoha zemí a národů zajišťuje přísun
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živočišných bílkovin v potravě a je nedílnou součástí jejich týdenního jídelníčku. V našich podmínkách má sice svou gastronomickou historii, ale spotřeba masa je velmi malá. Jehněčí, kůzlečí
a skopové maso a jeho širší uplatnění v gastronomii přináší přitom nesporné výhody. Toto maso
představuje nejen pochoutku, ale i zdravou racionální výživu – tedy maso, které nezvyšuje hladinu cholesterolu ani nezvyšuje krevní tlak. Svým charakterem patří do skupiny mas energeticky
chudších.
A právě z těchto důvodů byl proveden následný sběr dostupných podkladů z odborných
časopisů, různých kuchařských předpisů, samostatných – odborně zaměřených kuchařek a webových stránek internetu, pro možnost přiblížení přípravy jídel z tohoto druhu masa. V několika
následujících kapitolách budou popsány nejen kvalitativní výhody a vlastnosti jehněčího (příp.
kůzlečího) a skopového masa, ale i způsoby jejich úpravy a nakládání. Nebude pochopitelně chybět ani kuchařka s návody pro vlastní přípravu.
7

valaasi_a_ovce_vetsi.indd 7

17.6.2008 12:49:01

Podíl skopového a jehněčího masa na výživě
Spousta spotřebitelů vytýká skopovému masu jeho osobitou vůni. Můžeme si ale hned
říci – že je to především předsudek, protože naopak v mnoha zemích je skopové oblíbené právě
pro toto jeho osobité aróma (např. v Řecku, Mexiku, ale i ve Španělsku, Anglii…). Stačí si na ni
pouze zvyknout, ale chceme–li ji potlačit, v následujících kapitolách a receptech najdete několik
návodů na to – jak toho dosáhnout.
Nejvíce používaná je zejména tepelná úprava, nebo úprava s použitím zvláštního koření. Nejčastěji a také nejvíce používaným kořením k potlačení vůně skopového masa je česnek,
a proto také ve vydaných kuchařských knihách (ve kterých je úprava skopového masa zastoupena jen skoupě), skopové maso na česneku téměř nikdy nechybí. I když skopové maso obyčejně neobsahuje velké množství tuku, má jeho tuk tu vlastnost, že poměrně rychle ztuhne. Proto
musíme připravovat upravené skopové maso ještě horké na předem předehřáté talíře. Až sami
vyzkoušíte několik zde uvedených receptů, tak se přesvědčíte, že skopové maso bude vítaným
přínosem do vaší kuchyně.
Jak již bylo uvedeno, tak i přes tyto negativní „aromatické“ ukazatele můžeme konstatovat, že jehněčí (kůzlečí) a mladé skopové maso je dnes oblíbené v mnoha kuchyních celého světa.
Jehněčí a kůzlečí maso je přitom stejně kvalitní jako telecí. Je jemné, hodí se k rychlé úpravě
a i ve staročeských kuchařkách jsou uváděny návody na jehněčí nádivku v mnoha nejrůznějších úpravách, nebo jako pokrm určený ke svátečnímu stolu. Podíváme-li se do světa, jehněčímu
a skopovému masu dávají v mnoha zemích přednost před vepřovým nebo hovězím. Není to však
jen otázkou náboženství, které může ovlivňovat spotřebu určitého druhu masa, ale je to i z mnoha dalších důvodů: zejména pro jeho nutriční hodnotu s velkým obsahem bílkovin (až 17,2 g
bílkovin ve 100 g masa), vysoký obsah vápníku, fosforu, železa, ale i vitamínů B1, B2, B12 a dalších
látek nezbytných ke zdravému lidskému vývoji.
V České republice je spotřeba ovčího masa dlouhodobě velmi nízká. Odhadem se jedná asi
o spotřebu v objemu kolem 400 g /obyvatele /rok. (např. ve Francii je průměrná spotřeba asi
5 400 g /obyvatele /rok, v Anglii 6 300 g /obyvatele /rok, v Řecku 13 800 g /obyvatele /rok a na
Novém Zélandu dokonce až 32 500 g /obyvatele /rok).
Pro aktivní a zdravý způsob života potřebuje každý člověk kromě jiného – také příznivé
složení nejdůležitějších živin a právě skopové a zvláště jehněčí maso splňuje dnešní požadavky
na zdravou a plnohodnotnou výživu právě díky své vysoké biologické a dietetické hodnotě. Pro
své vlastnosti je vhodné zejména pro diabetiky, rekonvalescenty, děti a starší generaci.
Kromě svého typického „aróma“ a chuti se vyznačuje hlavně lehkou stravitelností, vysokým
obsahem důležitých esenciálních aminokyselin, vitamínů a minerálních látek. Díky svému složení
rovněž příznivě ovlivňuje metabolismus cholesterolu, a proto tak plně vyhovuje současným trendům
v gastronomii.
Podle novozélandských údajů postačí 100 g jehněčího masa pokrýt doporučenou denní
potřebu bílkovin z 30–40 %‚ zinku z 23 %‚ vitamínu B12 z 56 % a aminokyseliny niacinu z 27 %. Ale
dosti teoretizování a nyní se pojďte podívat na následující kapitoly – snad vás některé zaujmou
nebo přesvědčí natolik, že si i něco zkusíte připravit sami.

Vlastnosti skopového a jehněčího masa
Jak již bylo uvedeno, chutně připravená jídla z jehněčího a skopového masa jsou výtečným zdrojem mnoha nezbytných živin a významnou měrou přispívají k vybalancování zdravé
výživy. Jehněčí a skopové maso patří mezi nejhodnotnější zdroje lehce vstřebatelného železa.
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Libová červená masa představují kompletní zásobárnu živin potřebných pro lidský organizmus.
Jehněčí a skopová masa jsou také významným zdrojem proteinů, vitamínů skupiny B (např. B1,
B2, B3, B4, B6, B12), minerálních látek, zejména železa a zinku. Jehněčí a skopová masa jsou velmi
koncentrovanými potravinami, jinými slovy – malé množství libového masa poskytuje mnoho
potřebných živin. Energetická hodnota jehněčího nebo skopového masa je překvapivě nízká
v poměru k množství obsažených proteinů.
Železo
Železo je potřebné převážně pro krvetvorbu, metabolizmus energie a vývin mozku
u dětí. Železo je sice obsaženo v mnoha druzích potravin, ale nejvíce se vyskytuje v červeném
mase. Obecně se dá říci, že čím červenější barva masa – tím více železa obsahuje. Železo se vyskytuje ve dvou formách:
a) hemové železo, které je mnohem snadněji vstřebatelné, je obsaženo v mase, játrech, ledvinách
a plodech moře.
b) nehemové železo se nachází v zelenině, pečivu, obilovinách, luštěninách, vejcích a ovoci.
Vstřebatelnost železa v této formě je pouze asi 5 %. Červená masa nejenže jsou zdrojem hemové formy železa, ale mohou až čtyřnásobně zvýšit i vstřebatelnost nehemového železa.
Kombinací jídel obsahujících železo v hemové i nehemové formě můžeme pak zabezpečit
dostatečný příjem tohoto důležitého prvku organizmem.
Zinek
Zinek je obsažen ve všech buňkách organizmu. Je součástí struktury a tedy i předpokladem funkčnosti asi 50 různých enzymů. Je důležitý pro růst, spermiogenezi, vidění za šera, chuť
k jídlu, podporu smyslů chuti a čichu, obranyschopnost organizmu nebo na hojení ran. Zinek je
sice také obsažen v mnoha druzích potravin, ale jeho vstřebatelnost je velmi různá.
A právě hovězí a jehněčí maso se vyznačují vysokým obsahem zinku. Červená masa
a zvláště pak, játra nebo ledviny mají vyšší obsah zinku než drůbež, sýry, luštěniny, a nebo zelenina. Proteiny červených druhů mas podporují efektivnější vstřebávání zinku organizmem. To
znamená, že zinek je mnohem snadněji absorbován z jídel, jejichž součástí je maso. Potraviny
rostlinného původu, jako například obilniny nebo luštěniny, často obsahují látky inhibující vstřebávání zinku.
Proteiny
Proteiny jsou zase nezbytné pro stavbu, obnovu a funkčnost buněk, tkání a orgánů
těla. Proteiny jsou tvořeny složitými molekulami, které se skládají z různých kombinací menších jednotek – tzv. aminokyselin. Lidský organizmus je sice schopen sám vytvářet některé
aminokyseliny potřebné pro tvorbu bílkovin a jiné důležité látky, nicméně některé aminokyseliny, označované jako esenciální, musejí být přijímány pouze potravou. Pokud potravina obsahuje všechny esenciální aminokyseliny vyžadované organizmem člověka, je označována jako
vysoce kvalitní bílkovinná potravina. Skopové a jehněčí maso jsou vysoce kvalitními bílkovinnými potravinami s optimálně vybalancovanou skladbou esenciálních aminokyselin. Ve 100 g
libového jehněčího masa je obsaženo asi 27–30 g bílkovin. Bílkoviny rostlinného původu nemají
z hlediska lidské výživy vybalancovaný poměr aminokyselin.
Vitamíny skupiny B
Vitamíny skupiny B jsou důležité pro regulaci mnoha chemických procesů v organizmu.
Některé napomáhají v distribuci energie v organizmu, jiné se podílejí na zabezpečení funkcí
9
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zraku, dobrého zdravotního stavu kůže, správné funkce mozku nebo tvorbě červených krvinek.
Skopové a jehněčí masa obsahují vitaminy B1, B2, B3, B4, B6 a jsou obzvlášť bohatým zdrojem
vitamínu B12, který je přirozeně obsažen jen v potravinách živočišného původu. Můžeme říci, že
asi 100 g jehněčího masa dokáže pokrýt téměř 40 % doporučené denní dávky bílkovin a 60 %
tohoto důležitého vitamínu B12.
Vitamín D
Vitamín D spolu s vápníkem hrají velmi často důležitou úlohu při tvorbě a zpevnění kostry.
Tento vitamín se může vytvářet v kůži působením slunečního záření, avšak v naších zeměpisných
šířkách musí být část jeho potřeby doplňována potravou. Tradičně jsou hlavním zdrojem vitamínu D mléčné výrobky a zejména rybí tuk. Skopové a jehněčí maso jsou však rovněž významným
zdrojem tohoto vitamínu. Podle nových poznatků obsahuje červené maso hodnotnější typ vitamínu D, který je efektivněji vstřebáván v organizmu.
Vitamín A
Vitamín A je také velmi potřebný pro zabezpečení růstu, dobrý zdravotní stav kůže, zrak
a tvorbu obranyschopnosti organizmu (tzv. imunitní systém). Velmi bohatým zdrojem na přítomnost vitamínu A jsou právě skopová a jehněčí játra (nicméně je doporučováno – aby těhotné
ženy omezily spotřebu jater na cca 100 g týdně z důvodu potencionální toxicity vysokých dávek
vitamínu A na plod).
Energie
Energetická hodnota potravin je vyjadřována v kilokaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kJ).
Převodní vztah

1 kcal = 4,2 kJ.

Energetická hodnota masa je velmi závislá i na množství obsaženého tuku a na způsobu
jeho přípravy (např. smažením s přídavkem oleje se bude obsah energie zvyšovat).
Srovnání energetické hodnoty jehněčího masa s jinými vybranými druhy potravin je uveden
v následující tabulce:

Porovnání energetické hodnoty /100 g vybraných druhů bílkovinných potravin
Druh potraviny / Food

kJ

kcal

Salámy

2066

492

Slanina, grilovaná

1357

323

Sýr, čedar

1772

422

Kuřecí stehno, s kůží, pečené

932

222

Jehněčí, libové, vařené

861

205

Hovězí, libové, vařené(průměr)

760

181

Jehněčí, kýta, grilovaná

731

174

Vepřová kýta, libová, pečená

731

174

Hovězí, steak, libový, grilovaný

668

159

(Zdroj: The Concise New Zealand Food Composition Tables, 6th edition, 2003, SBN 0-478-10833-8.)
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Tuk
Tuk je koncentrovaným zdrojem energie. Jeden gram tuku poskytuje 37 kJ energie,
zatímco pro srovnání: 1 g bílkovin poskytuje pouze 17 kJ energie a 1 g uhlohydrátů poskytuje jen 16 kJ energie. Je proto důležité mít na paměti, že lidský organizmus potřebuje přijmout
v potravě určité množství tuku – jako zdroje esenciálních mastných kyselin a pro schopnost umožnění absorpce vitamínů rozpustných v tucích (jako jsou vitamíny A, D, E a K). Obdobně to platí
i pro další živiny rozpustné v tucích (např. glykogen z rajských jablek). Tuk který je přijímán
v potravě – je téměř vždy tvořen směsí nasycených a nenasycených mastných kyselin. Mnoho
lidí se ale domnívá, že právě živočišné tuky jsou tvořeny pouze škodlivými nasycenými mastnými
kyselinami, což ale neodpovídá skutečnosti. Skopový a jehněčí lůj obsahuje vedle nasycených
a polynenasycených mastných kyselin i poměrně velké množství zdraví prospěšných mononenasycených mastných kyselin (obyvatelé Nového Zélandu tak díky vyšší spotřebě skopového nebo
jehněčího masa přijímají 9% mononenasycených mastných kyselin a pouze 8 % spotřeby nasycených mastných kyselin).
Omega
Můžeme zařadit do skupiny polynenasycených mastných kyselin s následným rozdělením
na dvě skupiny – Omega 6 a Omega 3.
Mastné kyseliny typu Omega 3 mají příznivý vliv hlavně na srdeční a mozkovou činnost.
A právě jehněčí a skopové maso obsahuje tuto skupinu mastných kyselin (je zajímavé, že obsah mastných kyselin tohoto typu je vyšší v mase zvířat chovaných pastevním způsobem, než
v mase zvířat, která přijímají jadrná krmiva – např. u hovězího dobytka).
Konjugovaná kyselina linolenová (CLA)
Další pozoruhodnou polynenasycenou kyselinou je konjugovaná kyselina linoleová – CLA.
Pokusy na krysách prokázaly úbytek případů rakoviny a zmenšování se nádorů právě při podávání této
kyseliny. Tato kvasná kyselina se nachází pouze v potravinách pocházejících od přežvýkavců (maso
i mléko) a její obsah je vyšší zejména u pastevně chovaných zvířat.
Kyselina stearová
Jedná se o zvláštní typ nasycené mastné kyseliny. Nasycené mastné kyseliny jsou obecně
známy svým účinkem na zvyšování hladiny cholesterolu v krvi.
Nicméně jedna z nich – kyselina stearová se na tomto zvyšování nepodílí, její účinek je
neutrální. A právě asi 1/3 z celkového obsahu nasycených mastných kyselin v jehněčím mase je
tvořena právě touto kyselinou stearovou.
Cholesterol
Cholesterol je druh tuku, který se nachází v mnoha produktech živočišného původu
a je rovněž vytvářen přímo v organizmu. Určité množství cholesterolu je však pro život nezbytné, protože tato látka je důležitou součástí buněčných stěn, žluči a některých hormonů. Vysoká hladina krevního cholesterolu v krvi je však ze zdravotních hlediska nepříznivá, protože dochází k jeho usazování ve stěnách tepen a zvyšuje se riziko srdečních onemocnění. Vysoká
hladina cholesterolu může být způsobena nejen dědičnými předpoklady, ale i vyšší spotřebou
potravin s vysokým obsahem cholesterolu – kam patří např. játra, ledviny, vaječný žloutek, krevety nebo garnáti. Střední obsah cholesterolu mají masa z drůbeže, některé druhy ryb, mléko
a sýry. Obsah cholesterolu v potravě však za normálních okolností nemá vliv na zvyšování jeho hladiny
v krvi. Toto zvyšování je zpravidla způsobeno přebytkem nasycených mastných kyselin v potravě
11
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a obsahem cholesterolu v ní. Libové jehněčí maso může být proto zařazeno do dietní stravy zaměřené
na snižování hladiny krevního cholesterolu.
Uhlohydráty (cukry)
Cukry nejsou v jehněčím mase obsaženy, s výjimkou malého množství zásobního cukru
glykogenu v játrech.
Voda
Maso obsahuje 50–75 % vody.

Výživné vlastnosti jehněčího masa – shrnutí
Podle výše uvedených skutečností je skopové a jehněčí maso potravinou bohatou na živiny. Poskytuje vysoce hodnotné bílkoviny, nezbytné minerály, železo, zinek, nebo vitamíny skupiny B. Podílí se rovněž na přísunu selenu a vitamínu D do organizmu. Libové jehněčí maso je
jedním z nejhodnotnějších zdrojů železa, které je nezbytnou součástí mnoha životních pochodů, včetně transportu kyslíku červenými krvinkami, činnosti imunitního systému, nebo přeměny
energie v organizmu. Nedostatek železa je jednou z nejčastějších potravinových insuﬁciencí a to
i v rozvinutých zemích, kde mnoho zdravotních problémů pramení spíše z nadbytku přijímané
potravy než z jejího nedostatku. Nedostatek železa u dětí může mít znatelný a trvalý efekt na vývoj mozku (zejména u dětí mladších 24 měsíců věku). Ke skopovému a jehněčímu masu můžeme
v rámci výše popsaných skutečností přiřadit i maso hovězí.

Důležitost významu železa ve stravě
Podíl obsahu železe ve stravě je tak důležitý, že mu budeme věnovat krátkou – samostatnou kapitolu. Význam železa pro děti a proč je vlastně železo tak důležité? Jak již bylo naznačeno,
železo je prvkem nezbytným pro zdárný tělesný a psychický vývoj mladého organizmu. Je důležitou složkou mozkových struktur. Do věku dvou let mozek dítěte dosáhne asi 80% hmotnosti
v dospělosti a potřeba přísunu železa v raném dětství je velmi vysoká.
Jaké jsou příznaky nedostatku železa u dětí?
Vážný deﬁcit železa ve stravě dětí se může projevovat:
– snížením obranyschopnosti organizmu, tedy možnost postižení častějšími infekcemi,
– pomalejším vývinem motorických funkcí, např. smyslu rovnováhy či koordinace pohybů,
– pomalejším vývojem řeči,
(Některé studie novozélandských výzkumníků prokázaly, že asi 30 % dětí je vystaveno nedostatku železa v potravě a skoro 20 % dětí trpí vážnějším deﬁcitem železa, projevujícím
se anemií.)
– malým poklesem IQ (o několik bodů).
Jaké jsou vhodné zdroje železa pro děti?
Dítě přichází na svět s dostatečnou zásobou železa v těle, která pokrývá spolu s mateřským mlékem nebo jeho umělou náhražkou potřeby organizmu až do věku IV–VI měsíců.
Kojené děti velmi zřídka trpí nedostatkem železa, ačkoliv je jeho obsah v mateřském mléce nízký – je toto železo velmi dobře vstřebatelné. Okolo šestého měsíce života se začínají zvyšovat požadavky na přísun železa v potravě.
12
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Jaké jsou doporučené denní dávky železa?
Do VI. měsíce věku: .................... kojené děti................................................0,5 mg/den
Do VI. měsíce věku:.....................umělá výživa .............................................3,0 mg/den
Od VII. do XII. měsíce věku: .............................................................................9,0 mg/den
Potřeba příjmu železa je obzvlášť vysoká ve věku VI–IX měsíců, tedy v době, kdy začíná být
podávána pevná potrava. Je velmi důležité aby potraviny podávané dítěti v tomto období byly
bohaté na železo v lehce vstřebatelné formě.
Jak zabezpečit dostatečný příjem železa v potravě dítěte?
Do IV. měsíce věku – vše co děti potřebují je obsaženo v mateřském mléce či kvalitní umělé mléčné výživě, a proto se nedoporučuje podávat dětem čaj, kravské mléko nebo pevné potraviny.
V období IV.–VI. měsíce – pokračujeme v kojení nebo krmení umělou náhražkou mateřského mléka. Začínáme s podáváním dětské cereální bezlepkové kašičky s přídavkem železa smíchané s malým množstvím mateřského mléka či jeho umělé náhražky.
V období V. –VI. měsíce – můžeme začít s přípravou mixované zeleniny smíchané s malým
množstvím převařené vody a trochou mateřského mléka. Je možno podávat rovněž mixované
ovoce.
V období VI.–IX. měsíce – pokračujeme v kojení či podávání odpovídající umělé výživy.
Brzy po dosažení VI. měsíce věku můžeme začít také s podáváním mixovaného jehněčího, telecího, kuřecího masa a jater. Tyto druhy mas jsou snadno stravitelné pro naprostou většinu půlročních dětí. V VIII. měsíci věku by dětem již měla být podávána 2–3 pevná jídla a 3–4 kojení denně.
Doporučuje se, aby v tomto období byla dětem nejdříve nabízena pevná strava před kojením.
V období IX.–XII. měsíce – již dítě přijímá větší kousky potravy: jemně nakrájenou zeleninu,
ovoce a libové maso. Červená masa z mladých zvířat jako jsou jehněčí a telecí – jsou masa zvláště
bohatá na lehce metabolizovatelné železo.
Význam železa pro těhotné ženy
Těhotné ženy potřebují 2–3krát více železa oproti běžnému stavu. Dodatečné nároky
na příjem železa jsou způsobeny potřebami rostoucího plodu a placenty a zvyšováním počtu
červených krvinek v těle matky v době gravidity. Během těhotenství se zvýši jeho efektivnost
vstřebáváním železa z potravy a ukládáním tohoto prvku do tělních rezerv. Rovněž se snižují
ztráty železa, neboť nedochází k menstruacím. Nedostatečný příjem železa ovlivní více hladinu
tohoto prvku v těle matky. Potřeby vyvíjejícího se plodu budou uspokojeny na úkor mateřského
organizmu. Doporučená denní dávka železa v době gravidity je 22–36 mg. A opět se dostáváme
k vyhodnocení, že právě dobrým zdrojem železa jsou m. j. i skopové a jehněčí maso.
(Upozornění: ačkoliv jsou játra vynikajícím zdrojem železa, jejich příjem těhotnými ženami by měl
být omezen pouze na cca 100 g týdně – z důvodu potencionálního toxického efektu vysokých dávek
vitamínu A na vyvíjející se plod.)
Význam železa pro sportovce
Železo tvoří nezbytnou komponentu bílkovin hemoglobinu, který zabezpečuje transport
kyslíku v těle a myoglobulinu, který zadržuje kyslík ve svalech. Nedostatek železa snižuje zásobování svalů kyslíkem a zpomaluje metabolické reakce přeměny energie, což vede ke snížení
výkonnosti, pocitům únavy, bolestem hlavy a zkracování dechu. Z těchto důvodů je dostatečný
přísun železa tak důležitý pro sportovce. Ženy jsou více vystaveny nebezpečí nedostatku železa
z důvodu pravidelných ztrát krve v období menstruace.
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Rozdělení druhů, příprava, zrání masa a jeho kvalita
Samotná ovčí plemena bychom mohli rozdělit do několika následujících užitkových typů:
kombinovaný – Merino, Šumavská ovce, Merinolandschaf, Romey, Zwartbles, Valaška původní, Bergschaf, Zušlechtěná Valaška, Cigája, Žírné Merino, Německá dlouhovlnná, Jakob, Vřesová ovce,
masný
– Suﬀolk, Charollais, Texel, Oxford Down, Berrichon du Cher, Hampshire, Clun
Forest, Německá Černohlavá,
plodný a mléčný – Romanovská ovce, Východofríská ovce, Olkulská ovce.
Chuť tepelně upraveného masa pak ovlivňuje nejen druh plemene (viz příloha č. 3), ale i samotná
výživa zvířete. Jatečné kusy si můžeme dále rozdělit do 3 skupin:
H – jehňata s hmotností do 13 kg,
J – jehňata do 12 měsíců,
O – ostatní ovce.

A nyní se již konečně podíváme na výběr a možnou úpravu samotného
masa
Jak již bylo několikrát řečeno, samotné maso se vyznačuje zvláštní typickou vůní. Maso
mladších zvířat (asi do dvou let) pokrývá podkožní tuk po celém povrchu kusu. Na řezu bývá
částečně protučnělé. Maso u starších zvířat pokrývá podkožní tuk především tenkou vrstvou
na hřbetě, málo pak na bedrech a žebrech. Tuk skopového masa je bílý, pevný a drobivý. Většinou ho odstraňujeme před vlastní tepelnou úpravou. Jakost masa závisí jak na druhu, tak
na stáří i pohlaví zvířete. Skopové maso je světlé, jasně červené, svalová vlákna jsou jemná
a krátká. Čerstvé maso má mít suchý povrch, na řezu s odstínem červené barvy. Kůzlečí maso je
šedobílé až narůžovělé. Maso ze starších zvířat je červené.
Pro kuchyňskou úpravu používáme pouze maso řádně vyzrálé, neboť jen u takového masa
je zaručená jeho šťavnatost, křehkost, chuť a speciﬁcká vůně. Při úpravě masa je potřebné důkladně odstranit již zmiňovaný případný tuk a jednotlivé části pečlivě odblanit a zbavit šlach.
Možnosti kuchyňské úpravy jsou nepřeberné. Vyžadují však zručnost a znalost způsobů
různých řezů. Právě úroveň nabídky kuchyňsky opracovaného jehněčího masa je v našich obchodech (ve srovnáni se západními sousedy) bohužel žalostná a právě proto se určitě svojí měrou podílí i na malé poptávce po jehněčím mase. V zemích s tradicí konzumace jehněčího masa
(zvláště pak na Novém Zélandě) jsou techniky a způsoby bourání jatečních trupů velmi propracované a proto jsou při kuchyňské úpravě i minimální ztráty.
Velmi mnoho záleží také na odborném skladování masa. Kdybychom upravovali maso
úplně čerstvé (snadno ho poznáme podle toho, že když do něho zaboříme prst – jamka se ihned
vyrovná), bylo by při vaření tuhé a nezkřehlo by ani dlouhým vařením. V obchodech většinou
koupíme maso, u kterého již proběhla doba zrání a je schopno ihned kuchyňské úpravy. Pokud
nebudeme nakoupené maso ihned tepelně zpracovávat, dáme ho do chladničky nebo do chladné spíže. Předtím je však vybalíme a přikryjeme je. Chceme-Ii je uchovat delší dobu, uložíme je
v mrazničce. Skopové maso v chladničce či mrazničce musí být uloženo v polyetylénovém nebo
mikroténovém sáčku nebo v alobalu, aby jeho typické aroma nepřešlo na ostatní potraviny.
Zmrazené maso před zpracováním tepelnou úpravou necháme částečně rozmrazit. Kdybychom je upravovali ve zmrazeném stavu, vyžadovalo by delší tepelnou úpravu a ztratilo by
tak na chuti. Dodržíme-li tento postup zjistíme, že maso, které bylo zmrazené, je křehké a má
dobrou chuť. Když maso krájíme, nesmíme zapomenout, že jednotlivé porce by měly být stejně
14
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veliké, stejně jako maso na smažení by mělo mít stejnou tloušťku. U kotlet a kousků hřbetní části
na smažení je třeba naříznout okraje, aby se maso nekroutilo. Kostičky na dušení mají být stejně
velké, aby se stejnoměrně dusily. Maso naklepáváme, aby se snáze smažilo a bylo dříve měkčí. Naklepáváme je na vlhkém prkénku, aby dřevo nenasávalo část šťávy z masa. Mladé jehněčí
maso nebo i kůzlečí klepeme jen lehce (nejlépe hřbetem ruky). Skopové maso ze starších kusů
klepeme důkladněji. Pří prošpikovávání masa krájíme slaninu na menší proužky a protahujeme je
masem ve směru masových vláken. Otvory do masa zpracováváme ostrým „špikovacím“ nožem.
Maso solíme až po naklepání nebo po špikováni. V případě grilování můžeme maso pouze okořenit, ale nikdy nesolíme před samotným grilováním (sůl vytahuje masovou šťávu a chuť). Mletý
pepř a zázvor do masa vtíráme, ostatní druhy koření dáváme pod maso. Nešetřeme se zeleninou
(ať už s mrkví, celerem, cibulí, petrželí, česnekem, ale i další zeleninou a kořením).
Aby maso snáze změklo, nakládá se před úpravou do tzv. „mořidel“. Je to obvykle roztok
vody s octem, někdy se používá kysaného mléka nebo oleje (viz samostatná kapitola). Kyseliny
obsažené v octě nebo mléku pomáhají uvolnit svalová vlákna. Do mořidla obyčejně přidáváme
přísady (cibuli, koření, zeleninu). Délka doby naložení masa je různá, obvykle stačí několik hodin.
Protože se maso do mořidel vyluhuje, doporučuje se pak používat tento výluh k přípravě omáčky.
Maso obvykle ukládáme do chladničky v kameninové nádobě.

Jak nakládat skopové
V octovém láku

– svaříme vodu s bobkovými listy, novým kořením a po svaření přilijeme ocet
(na 1 dávku upravovaného masa se obvykle používá 500 ml vody, 2 bobkové
listy, 6 ks nového koření a 100 ml octa). Poměrové složení si upravujeme podle množství upravovaného masa. Samotné maso obložíme kolečky cibule
a česneku, přelijeme studeným lákem a necháme vyzrát 3–7 dnů na chladném místě při teplotě 4–7 °C.
v kyšce (podmáslí) – odblaněné a očištěné maso opláchneme, vymačkáme vodu, vložíme do
kameninové nádoby a zalijeme kyškou nebo podmáslím (kyška konzervuje maso, odvádí pachy a umožňuje jeho dozrání). Ukládáme na chladném
místě při teplotě 4–7 °C na dobu asi 3–7 dnů.
v oleji
– nastrouháme česnek, celer, cibuli, mrkev, petržel, přidáme bobkový list,
nové koření a vyhněteme s olejem až pustí zelenina šťávu. Odblaněné
a očištěné maso pak potřeme ze všech stran, obložíme zbytkem zeleniny a necháme dozrát 3–5 dnů na chladném místě při teplotě asi
4–7 °C.

Způsoby rožnění, grilování a pečení
Rožnění jehněte (ovce, berana)
Počítejme s 300 až 500 g masa v syrovém stavu na jednoho dospělého účastníka (horní hranici však volíme individuálně). Používáme nelépe beránka masného plemene. Z beránka
o živé váze 38000 g získáme jateční trup o váze cca 18000–24000 g (s kostmi) to je asi 20–28 dobrých porcí. Beránka můžeme i naplnit, třeba kuřecím se žampióny nebo klobásami. Jateční trup
berana musíme alespoň 3–5 dnů předem naložit do láku se směsí soli, česneku, oregána, oleje,
pepře a papriky (nebojte se použít fantazii). Uložíme v chladnu, otáčíme, poléváme a hlídáme.
Pokud nemáme možnost použít speciální troubu na rožnění, rožníme na roštu přímo nad
ohništěm Vytvoříme jámu o rozměrech cca 100 cm (šířka) x 200 cm (délka) x 20 cm (hloubka). Spá15
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líme spoustu dřeva (z listnáčů, nejlépe buk), až jámu naplníme žhavým popelem. Vložíme beránka
dobře zabaleného v alobalu cca 70–90 cm (na rošt) nad oheň. Pomalu přikládáme a stále otáčíme asi
3–4,5 hodiny. Pečeme pomalu a dbáme na to, aby byl žár na všech místech stejnoměrný – zejména pod kýtami a krkem. Odbalíme alobal. (Pozor – odchytněte z alobalu výpek (šťávu). Dále
opékáme až povrch zezlátne.
Praktické rady
– aby se maso nepřichytilo na rošt, jednoduše ho potřeme trochou oleje nebo šťavnatou paprikou,
– nikdy nepokládáme pokrm na studený rošt. Křehké kousky, které mají tendenci na roštu ulpívat, je
třeba podložit folií,
– nikdy neobracejme maso tak, že jej napíchneme na vidličku. Vždy používejme kleští nebo obraceče.
Jak zamezit nežádoucímu vzplanutí odkapávajícímu tuku:
Pokud tuk, olej nebo marináda proniknou na úlomky lávy – může dojít k nežádoucímu
vzplanutí ohně na kamenech (dlouhé žluté plameny) a tím i k připálení pokrmu. Tomu lze zabránit následovně:
opatrně setřeme z masa přebytečný tuk a přebytečnou marinádu odsajeme absorpčním
papírem (později můžeme maso opět potřít marinádou). Tučné kousky položíme vždy na prvních
10 či 15 minut na fólii, dokud se maso nezatáhne. Přípravu lze potom dokončit na mírném ohni
přímo na grilovací mřížce. U zvláště tučných mas je fólii potřeba ponechat, dokud maso není
důkladně propečeno.
Obecně platí, že tučná jídla by měla být připravována na mírném ohni. Je-li to nutné, položíme malé kousky na jednu stranu grilu. Pokud dojde ke vzplanutí ohně, můžeme je pak operativně přesunout na druhou stranu. Lze také použít nepřímou metodu
Získání typické příchutě uzeného pokrmu:
Typické uzené chuti můžeme dosáhnout tak, že na rozžhavené úlomky poházíme kousky
dřeva (jabloň, hrušeň, ořech či vinná réva ), které jsme předtím namočili na půl hodiny do studené vody. Sušené aromatické byliny lze použít stejným způsobem. Víko ponecháme přiklopené,
aby se kouř nashromáždil uvnitř a dodal tak pokrmu zcela jedinečnou chuť.
Přímé grilování:
Položme plátek, který má být grilován, na horní část grilu. Tato metoda je vhodná především pro grilování uzenin, plátků, kotlet, ryb, atd. Víko lze nechat otevřené nebo uzavřené.
Pečení na fólii (alobal) – pokud připravujeme malé nebo křehké kousky, které by mohly proklouznout mezi tyčkami grilovací mřížky, nebo pokud připravujeme marinovaná či tučná
masa, je třeba mřížku předem pokrýt fólií. Lehce zvedněme okraje fólie tak, abychom mohli zachytit šťávu, marinádu nebo tuk unikající z připravovaného pokrmu.
Pečení pokrmů ve fólii (alobal)
Je výhodné především pro přípravu ryb, zeleniny, brambor apod. Tímto způsobem můžeme připravovat i dietní jídla. Pokrm do folie pečlivě zabalíme, aby byla zachycena veškerá
šťáva. Víko grilu doporučujeme nechat zavřené. K pečení se nejlépe hodí jehněčí (kůzlečí) nebo
mladé skopové maso. Ideální pro zpracování je kýta (obvykle se na ní ponechává kost nebo
její část). Maso pečené s kostí má výraznější chuť, protože zůstává vcelku, nevysouší se tolik
a je šťavnatější. Často se peče i plecko, ramínko a kotlety či žebírka stočená vcelku do podoby
korunky („crownroast“ – korunová pečeně), nebo upravená na způsob „french-trimmed“. Doba
16
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pečení pak závisí na velikosti a stáří masa (u mladého jehněčího o hmotnosti dvou kilogramů
stačí většinou 1 hodina). V oblibě je tzv. „dlouhé pečení při nižší teplotě“, kdy se maso po úvodním
zapečení ponechá v troubě i několik hodin při teplotě zhruba 90 °C. Je pak mimořádně křehké
a šťavnaté. K jehněčímu se jako koření doporučuje česnek, majoránka, dobromysl, citrusy, hřebíček a skořice.
Nepřímé pečení
Položíme plátek připravovaného pokrmu na jednu stranu grilu a zapálíme hořák pod druhou stranou. Nepřímá cirkulace tepla propeče pokrm naprosto rovnoměrně. Víko by mělo vždy
zůstat přiklopeno – tato metoda je zejména vhodná pro přípravu velkých kusů, které vyžadují
dlouhou dobu pečení (nebo i při úpravě krocanů nebo kachen atd.). Další výhodu této metody je,
že dodává pokrmu lehce uzenou příchuť. Pokrm by měl být grilován na nízkém či středním plameni tak, aby uvolněný tuk nezpůsoboval vzplanutí ohně. Maso pak bude mimořádně křehké, ale
jeho vnější část nebude mít tak zlatavou barvu jako v případě přímého pečení. Tímto způsobem
můžeme také připravit dušené maso za použití nádobí určeného pro použití v pečící troubě.
Metoda dvou teplot
Umožňuje připravovat dva kousky pokrmů současně - každý jinou teplotou (např. středně
propečené plátky nad jedním hořákem a málo propečené plátky nad druhým). Jednoduše nastavíme jeden hořák na maximum a druhý na minimum.
„Vlhká” metoda – jedná se o metodu, kdy do zvlněného pečícího plechu přidáme trochu tekutiny (např. vody, vína, piva), přičemž tekutina by neměla přesahovat drážky a kdy maso
umístíme na horní část grilu. Tato metoda je zvlášť vhodná pro pečení se záměrem získání většího množství vlastního výpeku (šťávy). Bude-li víko grilu uzavřené, maso si uchová křehkost
a šťavnatost, aniž by se na spodní části připálilo.
Roastbeef
Při přípravě roastbeefů se doporučuje jak “vlhká” metoda, tak i nepřímá grilovací metoda
(viz příslušná část). Ať si zvolíme metodu jakoukoliv, začněme maso zprudka opékat na intenzivním plameni. Potom plamen ztlumíme a uzavřeme víko po zbytek grilovací doby. Pokud jsme
maso předem naložili, je třeba ho podložit fólií a během přípravy ho několikrát potřít nálevem.
Pečeně by se měla jednou nebo dvakrát obrátit. Pečeně by se měla připravovat také pod uzavřeným víkem. Pokud budeme používat teploměr určený ke stanovení teploty při přípravě různých
druhů masa, doporučujeme respektovat dodržování následujících tepelných hodnot:
Doporučená tepelná příprava
málo propečený roastbeef

45 °C

pečené telecí

75 °C

středně propečený roastbeef

60 °C

pečené vepřové

85 °C

dobře propečený rostbeef

65 °C–75 °C

jehněčí kýta

75 °C–80 °C

Při mletí masa dbáme, aby maso neobsahovalo úlomky kostí a šlach. Maso krájíme na
menší kousky, abychom nemleli dlouhá vlákna. Maso meleme až těsně před jeho zpracováním,
protože mleté maso (u skopového masa to platí zvlášť), snadno podléhá zkáze.
17
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Při vaření masa budeme posuzovat – zda je dát do studené vody, nebo do vroucí vody. Dáváme-li maso do studené vody, pak se chuťové a aromatické látky vyluhují. Polévka tak bývá nejchutnější. Před vlastním vařením ale musíme odstranit z masa blány, které zabraňují vyluhování
těchto látek. Chceme-li mít maso šťavnaté, vkládáme maso po očištění do vroucí vody. Bílkoviny
na povrchu masa se pak okamžitě srazí a zabraňují přechodu minerálních solí i bílkovin do vody.
K masu přidáváme vařit i kořenovou zeleninu, která dodá vývaru nejen výbornou chuť, ale i vůni a
cenné živiny. Maso vaříme jen nezbytnou dobu, aby bylo měkké. U skopového je to zvlášť nutné.
Sůl se do polévky dává až v druhé polovině přípravy. Maso vkládáme do neosolené vody.
Při dušení - maso před dušením očistíme, odblaníme a zbavíme přebytečného tuku. U staršího
masa (poznáme je podle tmavší barvy), doporučujeme ještě trochu naklepat. Maso pak rychle
opečeme na tuku a potom podléváme malým množstvím vody. Teplotu masu nepřivádí voda,
ale především páry. Maso dusíme nejlépe v tlustostěnných nádobách, které zakryjeme dobře
přiléhající pokličkou. Maso se podlévá jen málo – aby se dusilo (ale ne vařilo). Maso můžeme pro
lepší chuť prošpikovat slaninou. Maso vždy podléváme horkou vodou nebo vývarem. Nesmíme
ovšem zapomenout, že vývar je obvykle již slaný. Když je maso téměř měkké, vyjmeme je, necháme šťávu vysmahnout a zaprášíme moukou, kterou necháme lehce osmahnout. Pak přiléváme
vlažnou tekutinu a dobře rozšleháme. Pokud šťávu zahušťujeme jíškou, připravujeme jíšku v poměru jedno váhové množství tuku k jednomu váhovému množství mouky. Když zahustíme šťávu
moukou nebo přidáme jíšku, musíme ji nechat dobře provařit, aby získala potřebnou hustotu
a hladkost. Po provaření omáčku procedíme a pak ji dochutíme solí, kořením, octem či sladidlem.
Po přecezení můžeme přidávat do omáček také nadrobno nakrájené okurky, zeleninu, houby
apod.. Maso pak vkládáme do omáček a necháváme ještě prohřát.

Na závěr této kapitoly už jen pár drobných poznámek:
– pod maso můžeme dávat i menší kosti, ale doporučuje se šťávu po dokončení přípravy
procedit,
– masa vkládáme do dobře vyhřáté trouby a nikdy je nepropichujeme (aby neunikala šťáva),
– maso občas poléváme vypečenou šťávou a nebo horkou vodou nebo vývarem,
– maso na smažení nejdříve zbavíme tuku a nakrájíme přes vlákna,
– na smažení se doporučuje používat ztužený tuk.
A ještě důležitá poznámka: tato masa při tepelném zpracování ztrácejí asi 30 % své původní
váhy. Při jejich zpracovávání je třeba dodržovat přísně hygienické podmínky, uskladňovat maso
v chladnu a dodržovat správné postupy při jejich přípravě. Jen tak si na nich pochutnáte.
A k tomu mají přispět i následující kapitoly.

Druhy, využití a úprava skopového a jehněčího masa
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, skopové maso má jemná vlákna a charakteristickou vůni. Proto se doporučuje jeho tepelná úprava nejdříve bez pokličky. Tak radí
kuchaři z Balkánu. Nejkvalitnější maso je z 1–2letých oveček nebo beránků, dobře a správně
krmených kvalitní pastvou, avšak ne příliš tučných. Zvláštní labužnickou kategorií je jehněčí
a kozlečí maso (zejména z mláďátek) pokud se ještě živí pouze mateřským mlékem tzv. „velikonoční beránek“ a „velikonoční kůzlátko“.
18
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Druhy masa: 1 – kýta, 2 – plecko, 3 – hřbet, 4 – šrůtka, 5 – bok, žebírko, 6 – krk, 7 – hlava.
Využití masa
Druh masa

Charakteristika

Vhodné použití v kuchyni

Poznámky

(1) kýta celá

libové maso

na pečení, dušení, (dobře odleželá
se hodí na roastbeef )

1. jakost

(1) kýta plátky

libové maso

pečení, smažení, grilování
(dobře odleželá se hodí na šašlik)

1. jakost

(3) kotlety
nebo hřbet

sval pod hřbetem
s nejjemnějším
a krátkým masem

v celku na pečení, dušení na roštu,
samostatně kotlety

1. jakost

(2) plecko

jemné maso
se středním
vláknem

zpravidla na přípravu ragú, vhodné
i na pečení, dušení, na vaření

2. jakost

(3) hřbet
s ledvinkou

část hřbetu,
jemné maso

na pečení, vaření, jako zadělávané
nebo do zeleniny, kratší plátky
pro omáčky

2. jakost

(4) šrůtka
(5) bok, žebírko
(6) krk
(7) hlava

maso s velmi
jemnými
a krátkými vlákny

vaření (zejména na guláš, perkelt),
dušení, plnění nádivkou,
jako sekaná (čevapčiči a ragů)

3. jakost

19
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Úprava masa v kuchyni
Část

Vhodná úprava

Přibližná doba úpravy

kýta celá

pečení

2 hod. 30 min.

kýta – plátky

pečení, smaženi, grilování

8–9 minut na každé straně

hřbet celý

pečení

1 hod. 30 min.

hřbet – kotletky

pečeni, smažení, grilování

8–9 minut na každé straně

šrůtka celá

pečení

1 hod. 15 min.

šrůtka – kotletky

dušeni, pečení, grilováni

8–9 minut na každé straně

bok

dušeni, pečení

do 1 hod. 30 min. (rolády)

plec celá

pečení

1 hod. 45 min.

plec – plátky

dušeni, pečení, grilováni

8–9 minut na každé straně

játra, ledviny

dušení, pečeni, smažení, grilování

10–30 minut

srdce

dušení

do 45 minut

20
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POLÉVKY
Z kůzlečího kořínku I
1 kůzlečí hlava a kořínek, 2 l vody, 1 cibule, 200 g kořenové zeleniny, 2 lžíce tuku, 2 lžíce mouky, petrželka, sůl
Hlavu a kořínek uvaříme v osolené vodě, přidáme na lžíci tuku osmaženou a na kostičky nakrájenou zeleninu, cibuli a vše necháme povařit, až je zelenina měkká. Zvlášť připravíme jíšku, zalijeme polévkou a povaříme. Přidáme nakrájený kořínek, sloupnutý a nakrájený jazyk, obrané maso
z hlavy a hodně petrželky. Podáváme se slaným rohlíkem.

Z kůzlečího kořínku II
1 kůzlečí hlava a kořínek, 2 l vody, 250 g celeru, brukev, pastiňák, petržel, 100 g mraženého sterilovaného hrášku (nebo čerstvého hrášku), saturejka, 2 stroužky česneku, petrželka, pažitka, sůl
Očištěnou hlavu a kořínek vložíme do studené (neosolené) vody a vaříme tak dlouho až maso
mírně změkne. Vývar teprve nyní osolíme, okořeníme a přidáme zeleninu (kromě hrášku). Vaříme
na mírném plameni až do změknutí. Vývar procedíme, kořínek i obrané maso z hlavy pokrájíme
a vložíme zpět do polévky. Znovu uvedeme do varu a přidáme hrášek. Asi 5 minut povaříme
a odstavíme. Dochutíme jemně utřeným česnekem a nasekanou petrželkou a pažitkou. Do polévky můžeme zavařit jemné noky z krupice nebo polévkové nudle.

Jehněčí vývar
500 g předního jehněčího masa, 1,5 I vody, 1 středně velký celer, sůl
Omyté a očištěné maso dáme vařit do slané vody. Asi po hodině přidáme očištěný a na kousky
nakrájený celer a zvolna vaříme asi 150 minut. Maso scedíme, nakrájíme na malé kousky a vložíme zpět do vývaru a přidáme předem uvařené kroupy.

Jarní
500 g jehněčího masa, 1,5 I vody, polévková zelenina, několik mladých cibulek s nati, 40 g rýže,
1 žloutek, 1 jogurt, kopr, tuk, sůl
Jehněčí maso očistíme, opereme, nakrájíme na kousky a dáme vařit do studené osolené vody.
Omytou zeleninu nakrájíme na drobné kousky a spolu s nakrájenou cibulkou orestujeme na tuku.
Přidáme rýži, necháme ji zesklovatět a vše dáme do polévky a vaříme doměkka. V hrnku si zatím
rozšleháme jogurt se žloutkem. Polévku stáhneme z ohně a jogurt opatrně za stálého míchání
vlijeme do polévky. Polévku podáváme posypanou nadrobno rozsekaným koprem.

Špenátová s jehněčím
500 g jehněčího masa, 1,5 I vody, 250 g zmrazeného špenátu, 60 g tuku, jogurt, 1 cibule, hladká mouka, mletý pepř, sůl
Jehněčí maso odblaníme a nakrájíme na malé kousky. Dáme vařit do slané vody. Cibuli nakrájíme
nadrobno a dáme osmahnout dorůžova. Zaprášíme lžící hladké mouky, přidáme mletý pepř, sůl
a necháme ještě osmahnout. Světlou cibulovou jíšku pak rozředíme studenou vodou a vložíme
do polévky. Rozmrazený špenát přidáme za stálého míchání do hotové polévky. Necháme přejít
varem, podle potřeby dochutíme a stáhneme z ohně. Nakonec přidáme několik lžic jogurtu. Podáváme s osmaženým rohlíkem nebo chlebem.
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Valašská
400 g jehněčího krku s kostí, 1,25 l vody, 200 g brambor, 200 g kořenové zeleniny (celer, mrkev),
4 stroužky česneku, bobkový list, polévkové koření, majoránka, mletý pepř, sůl
Maso očistíme a uvaříme se solí a bobkovým listem. Očištěnou zeleninu nakrájíme na širší nudličky, brambory na kostky a vše dohromady uvaříme. Do vývaru pak přidáme vykostěné maso
nakrájené na kousky, přidáme majoránku, třený česnek, polévkové koření a dochutíme mletým
pepřem a solí.

Podkrkonošská se smaženou žemlí
1 jehněčí kořínek, 2 l vody, 30 g másla, 1 větší cibule, 20 g másla na jíšku, 1 lžíce hladké mouky,
40 g másla (na osmahnutí žemlí), 2 žemle, mrkev, celer, petržel, několik kuliček pepře, sůl
Z očištěné a omyté hlavy vyjmeme mozeček a spolu s plíčkami a srdcem dáme vařit do osolené
studené vody se zeleninou a asi s pěti kuličkami pepře. Uvařený mozeček odblaníme a podusíme
s nadrobno nakrájenou cibulkou. Podušenou směs dáme do většího hrnce, přidáme k ní obrané
maso z hlavy a nadrobno nakrájené srdce a plíčky a zalijeme vývarem. Vývar zahustíme světlou
jíškou a krátce povaříme. Na pánvičce osmahneme na másle nadrobno nakrájené žemle. Podáváme s osmaženou žemli a nazdobíme petrželkou nebo pažitkou.

Z jehněčího masa
Přední čtvrtka jehněte a vnitřností, 3 lžíce pokrájené kořenové zeleniny (celer, mrkev, petržel),
1 malá cibule, špetka majoránky (nebo bazalky), šálek kyselé smetany, 1-2 žloutky, 1 lžička hladké
mouky, citrón, sůl
Odblaněné a očištěné maso uvaříme v osolené vodě se zeleninou doměkka. Maso vyjmeme, obereme od kostí a drobně pokrájíme. Vývar okořeníme, zahustíme smetanou smíchanou
s čerstvými žloutky a moukou a necháme krátce přejít varem. Do polévky přidáme na závěr pokrájené maso a promícháme. Podáváme s rohlíkem a dílky citrónu.

Z jehněčí hlavy a vnitřností
Jehněčí hlava, vnitřnosti, 2 l vody, 40 g hladké mouky, 40 g másla, 1 žloutek, 1 menší cibule, celer, petržel, mrkev (menší množství, aby polévka nebyla sladká), muškátový květ, trochu mléka, sůl
Z rozpůlené hlavy vyjmeme mozeček a hlavu dobře očistíme. Omytou hlavu a vnitřnosti vložíme do osolené vody a necháme povařit. Přidáme kořenovou zeleninu, rozkrojenou cibuli
a zahustíme světlou jíškou. Dobře povařenou polévku procedíme, vložíme do ní odblaněný
a udušený mozeček, na kostičky nakrájené vnitřnosti a okořeníme mletým muškátovým květem.
Před podáváním vmícháme do polévky rozšlehaný žloutek v trošce mléka a přidáme rozsekanou
zelenou petrželku. Podáváme s osmaženou vekou nebo rohlíkem.

Ze skopové hlavy
1 skopová hlava, 3 lžíce pokrájené kořenové zeleniny, 1/2 cibule, 2 stroužky česneku, šálek mléka,
2 vejce, citrón, sůl
Očištěnou a omytou rozpůlenou hlavu bez mozku uvaříme v osolené vodě se zeleninou a celými stroužky česneku doměkka. Hlavu vyjmeme, maso obereme a nakrájíme na drobné kousky.
Povařenou polévku procedíme, přilijeme mléko s rozkvedlanými vejci, vložíme nakrájené maso
a vše krátce povaříme. Podáváme s citrónovou šťávou, nebo nakrájenými dílky citrónu.

Gulášová ze skopového masa
500 g předního skopového masa, 150 g vykostěného bůčku, 1,5 l vody (nebo vývar), 1 cibule, 600 g
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brambor, 50 g hladké mouky, 20 g rostlinného tuku, 2 lžíce paprikového protlaku, dobromysl, majoránka, kmín, sůl
Pokrájenou cibulku zpěníme na tuku, přidáme na kostky nakrájený bůček a po chvilce smažení vmícháme pokrájené vykostěné skopové maso. Za stálého míchání necháme vysmahnout
a zaprášíme hladkou moukou. Podlijeme vodou nebo vývarem, přidáme protlak, důkladně promícháme a krátce podusíme. K poloměkkému masu přidáme oloupané a nakrájené brambory,
osolíme, okořeníme a dovaříme doměkka.

Rajčatová ze skopového masa
kosti ze skopové pečeně, 1,5 l vody, 500 g rajčat, 2 cibule, 1 kostka masoxu, vejce, 20 g hladké mouky,
40 g skopového loje, mletý pepř, sůl
Do hrnce vložíme lžíci skopového loje na kterém osmahneme nadrobno nakrájenou cibulku. Přidáme nakrájená rajčata na čtvrtky, trošku opepříme, osolíme a podusíme. Podušenou směs zalijeme studenou vodou a přidáme omyté kosti. Vše vaříme asi 30 minut. Polévku scedíme, rajčata
přepasírujeme, přidáme masox, přivedeme do varu a zavaříme kapáním z vejce a mouky.

Slovenská ze skopového masa
400 g předního skopového masa, 1 l vody, 0,5 l šťávy z kysaného zelí, 40 g hladké mouky, sušené houby, sušené švestky, ocet, sůl
Očištěné a odblaněné skopové maso dáme vařit, osolíme a přidáme sušené houby. Měkké maso
vyjmeme z vývaru, nakrájíme na kousky a vrátíme zpět do hrnce. Nyní přidáme sušené švestky.
Do šťávy ze zelí vmícháme mouku, krátce povaříme a přilijeme do stávající polévky. Důkladně
promícháme, znovu krátce povaříme a podle chuti přidáme ocet a sůl.

Bulharská jehněčí
600 g jehněčího masa, 1,5 l vody, 60 g sádla, 150 g kořenové zeleniny, svazek mladé cibule
s natí, 50 g rýže, 1 bílý jogurt, 1 vejce, petrželka, sůl
Omyté a očištěné maso nakrájíme, zalijeme vodou, osolíme a téměř doměkka uvaříme. Na sádle
osmahneme očištěnou a nadrobno nakrájenou zeleninu společně s cibulí (i s natí), přidáme do
polévky spařenou rýži a povaříme doměkka. Polévku stáhneme z ohně a vmícháme do ní jogurt,
v kterém jsme rozšlehali vejce. Doplníme drobně nakrájenou petrželkou. Podáváme s bílou vekou nebo s chlebem.

S vařeným jehněčím
1 000 g jehněčího hrudí, 1,5 l vody, 3 vejce, 2 středně velké mrkve, 3 středně velké cibule,
5 brambor, rýže (1 lžíce/1 osoba), kousek celeru, celerová nať, šťáva ze dvou citronů, zelená petrželka,
trochu olivového oleje, mletý pepř, sůl
Očištěné maso dáme vařit do hrnce se studenou vodou. Přidáme sůl a asi po 30 minutách vložíme na kostky nakrájené brambory, rozpůlenou cibulku, celer s natí a vaříme dokud není vše
měkké. Maso a zeleninu vyjmeme na mísu a udržujeme v teple. Do vývaru přidáme přebranou
a opláchnutou rýži a uvedeme do varu. Mezitím vymačkáme šťávu z citronů a pomalu vmícháme
do ušlehaných vajec a vše promícháme s trochou chladného vývaru. Takto připravenou směsku
vlijeme do hrnce až je rýže hotová a polévka odstavena. Dochutíme mletým pepřem a solí.
Podáváme nejprve polévku. Pak předkládáme mísu s masem a zeleninou, kterou přelijeme marinádou z olivového oleje a citronu. Zdobíme zelenou petrželkou.
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Skopová orient
500 g skopového krku s kostí, 1 l vody, 350 g brambor, 80 g domácích těstovin, 1 větší cibule,
3 stroužky česneku, 200 g kořenové zeleniny, petrželová nať, polévkové koření, mletá paprika, celý
pepř, sůl
Očištěné maso spaříme horkou vodou („blanžírujeme“). Pak je vložíme do studené vody, osolíme
a uvaříme společně s kořenovou zeleninou, kořením a cibulí rozkrojenou na půlky. Po uvaření
maso vykostíme a nakrájíme na kousky, přidáme samostatně uvařené brambory nakrájené na
kostky a uvařené domácí těstoviny. Důkladně promícháme, dochutíme polévkovým kořením,
třeným česnekem, mletou paprikou a krátce povaříme. Podáváme se sekanou petrželkou.

Skopová s kroupami
400 g předního skopového masa, 1,5 l vody, 80 g krup, 1 středně velká cibule, celer, mrkev, petržel, 1/2
hlávky kapusty, stroužek česneku, mletý pepř, sůl
Maso odblaníme, očistíme, spaříme horkou vodou („blanžírujeme“) a následně dáme vařit do
osolené vody. K povařenému masu přidáme do hrnce na kolečka nakrájenou zeleninu, pokrájenou kapustu a na lupínky nakrájený česnek a koření. Když je maso měkké, vyjmeme ho
z hrnce, pokrájíme na kousky a klademe na teplé talíře. Podáváme s kroupami uvařenými samostatně ve slané vodě a vše zalijeme vývarem.

Skopová s bramborem
400 g předního skopového masa, 1,25 l vývaru, 0,25 l vody, 300 g brambor, 100 g mrazeného hrášku
(nebo sterilovaného), 20 g sušených hub, 1 petrželka, zelená celerová nať, majoránka, saturejka, pažitka, sůl
Maso odblaníme, zbavíme loje, omyjeme a vložíme dáme vařit. Přidáme petržel, sušené houby
a vše uvaříme dopoloměkka. Přidáme oloupané a na větší kousky pokrájené brambory, okořeníme, osolíme a vaříme až jsou brambory doměkka. Maso a petržel vyjmeme, maso vykostíme,
nakrájíme na menší kousky a vložíme zpět do vývaru. Přidáme hrášek a asi ještě 4 minuty krátce
povaříme (tak aby brambory nebyly rozvařené). Odstavíme a vmícháme jemně nasekanou petrželku, pažitku a celerovou nať.

Skopová bílá s fazolemi
250 g skopového krku s kostí, 1 l vývaru, 0,1 l kysané smetany, 80 g domácích těstovin, 0,05 l oleje,
150 g fazolových lusků, 1 větší cibule, sůl
Očištěné a omyté maso vložíme do hrnce se studenou vodou, osolíme a uvaříme doměkka. Maso
vyjmeme, vykostíme a nakrájíme na drobné kousky. Na oleji mezi tím osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku. Do vývaru vložíme zpět nakrájené maso, přidáme vařené fazolové lusky, osmaženou cibulku, vařené domácí těstoviny, kysanou smetanu a vše krátce povaříme. Podáváme s
opečenou vekou, rohlíkem nebo chlebem.

Skopová s rýží
250 g skopového krku s kostí, 1 l vody, 0,05 l oleje, 150 g rýže, 2 cibule, 70 g mrkve, polévkové koření,
mletý pepř, sůl
Odblaněné a očištěné maso zalijeme studenou vodou, osolíme, opepříme a uvedeme do varu.
Asi po 30 minutách zmírníme var, přidáme na nudličky nakrájenou mrkev, až je maso téměř
měkké. Maso vyjmeme, vykostíme a nakrájíme na drobné kousky. Do vývaru přidáme osmaženou nadrobno nakrájenou cibuli, rýži a vaříme až polévka zhoustne. Pak vložíme nakrájené kousky masa a vše důkladně promícháme. Polévku dochutíme polévkovým kořením a solí.
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Bozbaš
500 g předního skopového masa, 1,5 l vody, 100 g loupaného hrachu, 2 lžíce sádla, 2 cibule, 500 g
brambor, 2 jablka, 2 lžíce rajčatového protlaku, petrželka, mletý pepř, sůl
Odblaněné a očištěné maso nakrájíme na kousky, zalijeme vodou (tak, aby bylo ponořeno),
osolíme a uvaříme doměkka. Na sádle osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme
k masu, doplníme oloupanými bramborami a chvilku povaříme. Pak přidáme na kousky nakrájená jablka (bez jádřinců), rajský protlak, mletý pepř, samostatně uvařený hrách, zředíme horkou
vodou na potřebné množství a vše uvaříme doměkka. Podáváme s drobně nakrájenou petrželkou.

Maďarská myslivecká
300 g skopového masa, 1,5 l vody, 250 g brambor, 100 g fazolových lusků, 0,25 l kysané smetany,
1 cibule, 1 lžíce hladké mouky, 30 g sádla, bobkový list, sušená sladká paprika, 5 kuliček pepře, mletý
kmín, sůl
Maso odblaníme, očistíme, zbavíme loje a nakrájíme na kostičky. Na tuku lehce osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, zalijeme vodou, osolíme, přidáme mletý kmín, kuličky pepře, bobkový
list, sladkou papriku a zvolna vaříme. Když je maso skoro měkké, přidáme k němu syrové, oloupané a na kostičky nakrájené brambory a na závěr fazolové lusky. Ve smetaně rozmícháme mouku,
vlijeme do polévky, důkladně rozmícháme a ještě jednou povaříme.

Skotská ze skopového masa
4 400 g předního skopového masa, 1,25 l vody, 100 g krup, 80 g celeru, 80 g mrkve, 80 g kapusty, pažitka nebo petrželka, mletý pepř, sůl
Odblaněné a očištěné maso uvaříme v osolené vodě, až je maso měkké. Přidáme na nudličky
nakrájenou zeleninu a vše dovaříme. Uvařené maso vyjmeme a nakrájíme na kousky. Přidáme
samostatně uvařené kroupy, vložíme nakrájené maso, opepříme, osolíme a na závěr ozdobíme
jemně nasekanou pažitkou nebo petrželkou.

Skopová Šorba
400 g skopového masa, 200 g fazolí, 100 g pórku nebo 4 stroužky česneku, 1/2 lžičky pálivé papriky,
1/2 lžičky koření kari, sůl a bílý jogurt
Fazole přes noc namočíme do vody. Druhý den dolijeme vodou a uvaříme dopoloměkka. Přidáváme na kousky nakrájené skopové, osolíme a vaříme. Asi čtvrthodinku před dovařením vložíme
pórek nakrájený na kolečka (nebo utřený česnek) a koření. Do hotové polévky lze ještě vmíchat
jogurt

Charčo
500 g předního skopového masa, 1,25 l vody, 60 g rýže, 2 lžíce rajčatového protlaku, 3 stroužky
česneku, 100 g sladkokyselých švestek, kopr nebo petrželka, pepř, sůl
Opláchnuté maso zalijeme vodou, osolíme a uvaříme doměkka. Maso vyjmeme, vývar scedíme
a přidáme spařenou rýži, protlak, česnek utřený se solí, pepř, vypeckované švestky a uvaříme
doměkka. Do polévky vložíme nakrájené maso a doplníme drobně nakrájeným koprem nebo
petrželkou.
(Příprava švestek: dva dny předem svaříme vodu s cukrem, solí, octem a nálev nalijeme na zralé
švestky a necháme v chladu.)
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MARINÁDY A OMÁČKY
Příprava je velmi jednoduchá a spočívá většinou v dobrém promíchání jednotlivých přísad. Uvedené návody můžeme použít nejen k samotnému nakládání masa, ale i potírání masa
během pečení, grilování, podlévání nebo i k namáčení jednotlivých kousků masa při samotném
jídle. Uvedená množství přísad (zhruba 1 šálek) postačí na úpravu cca 1 000 g syrového masa.

Marináda Tandoori
170 g bílého jogurtu, 1 lžíce mletého kmínu, 1 lžíce mletého koriandru, 2 lžíce curry, čerstvě umletý
černý pepř

Medová hořčice
1/2 šálku francouzské hořčice, 6 lžic medu, 1 lžíce citrónové šťávy

Marináda na jehněčí
0,1 l olivového oleje, 2 stroužky lisovaného česneku, 1 lžička fenyklu, 1/2 lžičky tymiánu, 1/2 lžičky pepře

Marináda na jehněčí kýtu
šťáva z jednoho citrónu, 4 lžičky oleje, 1 lžička majoránky, stejné množství tymiánu a šalvěje,
2 lžičky papriky, trochu pepře, 2 až 3 stroužky třeného česneku

Marináda na skopové
1 lžíce octa nebo citrónové šťávy, 1 středně velká cibule, petrželka, mletý pepř, sůl

Bylinková omáčka
2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce majonézy (nebo bílého jogurtu), 1/4 lžičky soli, 1/4 lžičky mletého pepře,
1 vrchovatá lžíce směsi sušených bylinek (majoránka, bazalka, saturejka, oregano, tymián, rozmarýn,
kopr), 2 stroužky lisovaného česneku, 1 lžíce octa, 1/2 lžičky cukru

Rybízová omáčka
20 g másla, 200 g čerstvého černého rybízu nebo 150 g rybízové zavařeniny, 0,2 l vody, 0,2 l červeného
vína, 150 g moučkového cukru, strouhaný čerstvý zázvor, citrónová a pomerančová šťáva, nastrouhaná pomerančová kůra
Na másle orestujeme rozmixovaný rybíz, přidáme cukr, podlijeme vodou, červeným vínem
a necháme odpařit. Dochutíme citrónovou a pomerančovou šťávou, přidáme nastrouhaný zázvor, nastrouhanou kůru a přecedíme.

Roquefort omáčka
1/2 šálku strouhaného sýra Roquefort (může být i Niva), 1 šálek bílého jogurtu, 1 lžíce citrónové šťávy,
1 cibule drobně nakrájená, 1 lžička mletého bílého pepře, 1/2 lžičky soli

Omáčka Alexandr
1/2 šálku vývaru, 3 lžíce tmavé sojové omáčky, 2 lžíce oleje, 1 palice lisovaného česneku, šťáva
z 1/2 citronu,1/4 lžičky soli, 1/2 lžičky chilli, 2 lžičky mletého koriandru, 1 lžíce oregana, 1 lžíce sekané petrželky

Avokádová omáčka
1 malé avokádo, šťáva z jednoho citronu, 1 malá cibule drobně nakrájená, 1 malá palice utřeného
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česneku, 1 malé rajče rozkrájené na kostičky, 1 lžíce omáčky Worcester, 1 lžička mletého chilli, špetka soli
Avokádo rozpůlíme, vyjmeme pecku a dřeň vydlabeme a rozmačkáme v misce. Přidáme ostatní
přísady, promícháme dohromady a necháme vychladnout.

Karibská omáčka
1/4 šálku bílého jogurtu, 2 lžíce olivového oleje, 8 stroužků lisovaného česneku, 2 lžičky soli, 2 lžičky
Jamajského kari
Smícháme stejný poměr: kari, mletý zázvor, mletý černý pepř, mletá sladká paprika, hnědý cukr.

Cajunská ostrá omáčka
1/2 šálku vody, 2 lžíce oleje, 1 střední cibule nadrobno nasekaná, 1 zelená paprika nakrájená na malé
kostičky, 2 větší stroužky česneku nasekané nadrobno, 1 lžička strouhané pomerančové kůry, 4 lžíce kečupu, 1 lžíce omáčky Worchester, 1/2 lžičky tabasca, 1/4 lžičky mletého chilli, 1 lžička sušeného
oregana, 1/2 lžičky tymiánu, 1 lžička cukru, 1 lžička soli
Cibuli, papriku a česnek lehce osmahneme na oleji, přidáme ostatní přísady a krátce dusíme. Vše
důkladně promícháme a necháme vychladnout.

Indonéská omáčka
2 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce citrónové šťávy, 2 utřené stroužky česneku, 1 lžička mletého koriandru,
1 nasekaný paprikový lusk, 3 lžíce cukru, 1 lžíce škrobu.
Přísady důkladně promícháme a krátce povaříme.

Omáčka Teriyaki
1/4 šálku hovězího vývaru, 3 lžíce tmavé sojové omáčky, 1 lžička octa, 3 lžíce dezertního vína,
1 lžíce hnědého cukru, 1 lžíce škrobu, 1 lžička mletého zázvoru, špetka soli
Přísady povaříme, zahustíme škrobem rozmíchaným ve víně, promícháme a necháme vychladnout.

Omáčka Tkemali
1/2 šálku zavařeniny z nakyslých švestek, 1 lžíce vody, 1 vrchovatá lžíce čerstvého kopru, 1 palice lisovaného česneku, pepř, sůl
Přísady důkladně promícháme a krátce podusíme. Necháme vychladnout a uležet.

Omáčka Tkemali na skopové
500 g sušených švestek nebo zakavkazských oliv, 4 stroužky česneku, nať koriandru, petrželka, kopr, bazalka, mletá pálivá paprika, mletý pepř, sůl, (2 lžíce rajčatového protlaku, 0,2 l smetany)
Sušené zakavkazské olivy nebo sušené švestky uvaříme doměkka a prolisujeme přes síto. Přidáme česnek utřený se solí, mletý pepř, pálivou papriku, nakrájenou nať koriandru, petrželku, kopr
a bazalku. Pro zjemnění chuti můžeme přidat i rajčatový protlak a smetanu.

Omáčka Kaftan
4 rajčata, 1 cibule, 3 stroužky lisovaného česneku, 1 lžíce olivového oleje, 1 lžička mleté papriky,
1/2 lžičky chilli, sůl
Rajčata nakrájíme na drobné kousky, cibulku jemně nasekáme a všechny přísady důkladně promícháme a dusíme cca 30 minut.
Další výčet marinád a omáček je uveden přímo u konkrétních receptů. Možnosti jsou v tomto
případě neomezené a záleží jen na tvůrčích schopnostech každého z vás.
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PLEC  JEHNĚČÍ
Jehněčí v kapustě
600 g předního jehněčího masa, 40 g rostlinného tuku, 1 kapusta, 1 - 2 cibule, 6 stroužků česneku,
hladká mouka, majoránka, kmín,sůl
Maso odblaníme a zbavíme loje. Pokrájíme na stejně velké kostky, osolíme, okořeníme a mírně
zaprášíme moukou. Maso zprudka opečeme. Nadrobno nakrájenou cibulku osmahneme. Maso
společně s cibulkou vložíme do mísy, podlijeme vývarem (nebo vodou) a dusíme. K poloměkkému masu přidáme hrubě pokrájenou, dvakrát spařenou kapustu a krátce podusíme. Nakonec
přidáme utřený česnek a dochutíme. Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí marinované
1 500 g jehněčího plecka, 50 g másla, smetana, 2 cibule, 2 rajčata, mouka
Na nálev: 2 mrkve, 2 cibule, 2 petrželové koření, 1/2 celeru, 0,5 l vinného octa, olej,sůl
Suroviny potřebné k marinování asi 3 minuty povaříme a poté necháme vychladnout. Jehněčí
maso vložíme do nálevu a necháme 1 - 2 dny uležet. Maso vyjmeme, osušíme a opečeme na
rozehřátém másle. Přidáme nahrubo nakrájenou cibuli a na čtvrtky nakrájená rajčata, zalijeme
vodou a v uzavřeném hrnci necháme dusit. Asi po hodině maso vyndáme a plátky necháme
v teple. Omáčku zahustíme moukou, zjemníme smetanou a podle chuti přidáme koření a sůl.
Podáváme s bramborovou kaší a čerstvými listy špenátu, které jen krátce ve slané vodě spaříme
a pokapeme rozpuštěným máslem.

Jehněčí se špenátem
600 g jehněčího masa, 0,2 l hovězího vývaru, 450 g čerstvého špenátu, 2 lžíce pražených mandlí,
2 lžíce rajského protlaku, 2 lžíce rostlinného oleje, 4 lžíce bílého jogurtu, 2 cibule, 2 nakrájené stroužky
česneku, najemno nakrájený kousek zázvoru o velikosti asi 2,5 cm, kousek skořice, 1/4 lžičky mletého
hřebíčku, 3 semínka kardamonu, 1 lžíce mletého kmínu, 1 lžíce mletého koriandru, mletý pepř, sůl
Ve velkém hrnci nebo na pánvi rozpálíme olej a asi 5 minut v něm dusíme nakrájenou cibulku
a česnek společně se zázvorem, skořicí, hřebíčkem a kardamonem, dokud česnek a cibule nezměknou a koření nezačne vonět. Nyní přidáme na kostičky nakrájené jehněčí maso a smažíme
je dohněda asi 5 minut. Poté přimícháme kmín a koriandr, po lžičkách přidáváme jogurt a po
každé lžičce vše důkladně promícháme. Rajčatový protlak smícháme s vývarem, přidáme najemno nakrájený špenát, okořeníme jej a přilijeme k masu. Vývar přivedeme k varu, poté snížíme
plamen a maso vaříme dalších asi 30 minut, dokud omáčka nezhoustne. Úplně na závěr vyjmeme
skořici a semínka kardamonu a nasypeme do hrnce nakrájené mandle.

Jehněčí s kysaným zelím
600 g předního jehněčího masa, 200 g cibule, 100 g slaniny, 300 g kysaného zelí, 0,3 l kysané smetany,
1 - 2 lžíce hladké mouky, mletá paprika, majoránka, kmín, trochu libečku, sůl
Hrubě pokrájenou cibulku zpěníme na kostečkách slaniny. Přidáme na kostky pokrájené maso,
které nejdříve opečeme, pak mírně podlijeme vodou (vývarem) a dusíme. K měkkému masu
přidáme kysané zelí, okořeníme a vše společně dusíme. V kysané smetaně rozmícháme mouku
a trochu papriky, přilijeme k masu a krátce povaříme. Podáváme s knedlíkem.

Jachnija
1 000 g předního jehněčího (bez kosti), 0,25 l vývaru, 100 g oleje, 100 g másla, 200 g cibule,
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3 stroužky česneku, 15 g rajského protlaku, 10 g hladké mouky, 10 g mleté papriky, mleté černé koření, sůl
Jehněčí maso hrubě pomeleme, osolíme, okořeníme a dáme ho asi na 5 minut osmažit na rozehřátý olej. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, česnek rozetřený se solí, vše důkladně promícháme a opražíme dorůžova. Zaprášíme moukou, přidáme rajský protlak, promícháme, zapražíme a zalijeme vývarem. Na závěr přidáme máslo a dusíme, až je maso měkké. Podáváme
s dušenou rýží a zeleninovým salátem.

Jehněčí kari s jogurtovou marinádou
750 g jehněčí plece (bez kosti), 0,2 l masového vývaru, 200 g jogurtu, 3 lžíce citrónové šťávy,
2 rajčata, 450 g mraženého hrášku a mrkve, 4 lžíce másla, 1/4 lžičky mletého zázvoru, 4 lžíce kari,
2 stroužky česneku, mletý pepř, sůl
Do jogurtu vmícháme citrónovou šťávu, přidáme zázvor, kari, osolíme a opepříme. Do připravené směsi vložíme na kostky nakrájené maso a přikryté necháme odležet přes noc v chladničce. Cibuli a česnek drobně nakrájíme a na másle necháme zesklovatět, přidáme okapané maso
a za stálého míchání opékáme. Přilijeme marinádu, vývar a dusíme asi 90 minut. Hrášek a mrkev
uvaříme samostatně ve slané vodě, rajčata oloupeme, zbavíme semen, nakrájíme na nudličky
a vše vmícháme do masa. Dochutíme solí a pepřem. Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí hrudí nadívané
Jehněčí hrudí, 1 šálek másla (nebo jiného tuku), 250 g telecího (nebo hovězího) mletého masa,
500 g zralých rajčat, 1/2 šálku čerstvé cibulky, 2 lžíce nasekané zelené petrželky, 1 lžíce nasekaného
kopru, 1 citrón, 1/2 šálku bílého vína, 1/2 šálku strouhanky, 1/2 šálku strouhaného tvrdého sýra, mletý
pepř, sůl
Vykostěné maso omyjeme, osušíme, opepříme a osolíme. V hrnci osmahneme na polovině tuku
mleté maso a nadrobno nakrájenou cibulku, opepříme, osolíme a zvolna podléváme vínem. Přidáme nakrájená rajčata zbavená slupek, petrželku a kopr. Tuto směs dusíme tak dlouho, až se
odpaří šťáva z masa (asi 15 minut). Odstavíme z ohně a když směs trochu vychladne, přidáme
strouhanku a sýr. Rozložíme hrudí, naplníme nádivkou, opatrně zabalíme a převážeme kuchyňskou nití. Povrch potřeme citrónem, opepříme, osolíme a vložíme na pekáč druhou polovinou.
Na mírném ohni pečeme zvolna asi 120 minut. Podáváme s jednoduchým pilafem a salátem.

Jehněčí na víně
600 g jehněčího masa, 0,2 l červeného vína, 0,2 l vody, 6 lžic oleje, 2 lžíce másla, 300 g kořenové zeleniny, 1 větší cibule, 5 zrnek pepře a nového koření, bobkový list, lžička octa, mouka, sůl
Cibuli nakrájíme nadrobno a spolu se zeleninou ji osmahneme na rozehřátém oleji a másle. Přidáme na kostky nakrájené maso, opečeme, podlijeme vodou (nebo vývarem), osolíme, přidáme
koření a ocet, přikryjeme a zvolna dusíme, až je maso měkké. Maso vyjmeme. Šťávu vydusíme na
tuk, zaprášíme moukou, osmahneme, znovu podlijeme a dobře provaříme. Na závěr šťávu přecedíme, přidáme víno a necháme přejít varem. Maso nakrájíme a přeléváme na talířích omáčkou.
Podáváme s vařenou rýží nebo bramborem.

Utajený hrnec
500 g jehněčího masa (lze použít i hovězí maso), misku těstovinové rýže, misku sýru na zapékání,
4 cibule, 2 papriky, 2 rajčata, petrželka, sůl, pálivá paprika, sterilovaná rajčata, pepř, červené a bílé
víno, vývar
Cibuli nakrájíme na kostičky, orestujeme na oleji a přidáme nadrobno nakrájenou papriku. Maso
nakrájíme na kousky. Do směsi papriky s cibulí přidáme sterilovaná rajčata i se šťávou, vývar, víno
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a vše vaříme až je maso skoro měkké. Potom přidáme více vývaru, těstoviny a vzniklou směsí
plníme formu. Asi za 15 minut posypeme strouhaným sýrem. Zapékáme ještě 5 - 10 minut. (Těstoviny se nevaří!)

Jehněčí na česneku s bramborem a dušeným špenátem
400 g libového jehněčího masa, 400 g brambor, 800 g špenátu, 0,35 l mléka, 0,3 l vody, 4 vejce,
6 stroužků česneku, 2 střední cibule, sůl
Očištěné jehněčí maso dusíme ve vodě s jemně nakrájenou cibulí a rozetřeným česnekem. Když
je maso skoro měkké, přidáme brambory nakrájené na kostičky a dusíme doměkka. Ke konci
dochutíme dalším stroužkem česneku. Mezi tím spaříme špenát, necháme ho okapat, nasekáme
a dáme podusit do trochy vody. Přidáme cibuli a dusíme asi 5 min. Na závěr přidáme vejce rozšlehané s mlékem. Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí dušené s bramborem a žampiony
600 g vykostěné jehněčí plece, 700 g brambor, 0,2 l vody, 80–100 g sterilovaných žampionů,
0,15 l oleje, petrželová nať, tymián, 1 bobkový list, sůl
Očištěné brambory nakrájené na hrubší plátky opečeme na oleji společně s plátky jehněčí plece.
Okořeníme tymiánem, přidáme bobkový list, osolíme, zalijeme vodou a dusíme. Před dokončením přidáme nakrájené žampiony. Podáváme v keramické misce nebo hlubokém talíři.

Skotský koláč
200 g jehněčího masa, 250 g vařených brambor, 100 g žampionů, 50 g čedaru, 50 g rajčatového protlaku, 0,15 l oleje, 1 cibule, 1/2 celeru, 100 g řapíkatého celeru, 1 mrkev, 5 stroužků česneku, worchester, tymián, řeřicha, mletý pepř, sůl
Na přílohu: 250 g papriky, 500 g jarní cibulky, máslo
Na oleji osmahneme jehněčí maso, přidáme na jemné kostičky nakrájenou cibuli, celer, mrkev, žampiony, řapíkatý celer, česnek, dále přidáme protlak a koření. Dusíme asi 20 minut.
Směs vložíme do pekáčku, na horní vrstvu dáme šťouchané brambory a pečeme dalších
30 min. Poté posypeme strouhaným čedarem a ještě krátce zapečeme.
Jako příloha se doporučuje: nadrobno nakrájená 250 g paprika, 500 g jarních cibulek, přidáme
trochu másla, osolíme a dáme krátce zapéci do trouby.

Jehněčí se zeleninou
1 000 g jehněčího, 300 g brambor, 300 g hrachu, 300 g menších cuket, 3 - 4 mrkve, 1 čajový šálek másla, 4 mladé cibulky, 2 lžíce nadrobno nasekané zelené petrželky, 3 - 4 rajčata, 2 - 3 stroužky česneku,
mletý pepř, sůl
Očištěné maso rozdělíme na porce, opepříme, osolíme a osmahneme na polovině másla ze všech
stran. Vložíme do pekáče, podlijeme trochou vody a pečeme. Mezitím omyjeme a očistíme veškerou zeleninu. Brambory, mrkev a cukety nakrájíme na 2 cm na silná kolečka. Cibulku a zelenou
petrželku nasekáme nadrobno, česnek na plátky. Na zbytku másla lehce osmahneme zeleninu
a přidáme vše na pekáč k masu. Přiložíme celá rajčata a vše posypeme zelenou petrželkou. Pečeme na středním ohni asi 60 až 90 minut. Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí s bylinkovou kůrkou
1 000 g jehněčího masa (nejlépe plecka), 300 g sterilovaných fazolových lusků, 300 g sterilovaných
bílých fazolí, 1 cibule, 1 svazek petrželové nati, 3 stroužky česneku, 1 žemle, 1 bílek, 1 lžíce másla,
2 lžičky tymiánu, mletý pepř, sůl
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Maso odblaníme a zbavíme tuku, omyjeme a osušíme. Ze žemle odkrojíme kůrku a nakrájíme na
kousky, které rozmixujeme s česnekem, petrželkou, bílkem, máslem, solí, pepřem a tymiánem.
Směs s masem vložíme do pekáčku, podlijeme troškou vody (popřípadě vývaru) a v předehřáté troubě pečeme asi 30 až 40 minut až je maso téměř měkké. Scedíme fazolové lusky a fazole, cibuli pokrájíme na nudličky a vše přidáme do pekáčku k masu a pečeme dalších 10 minut.
V závěrečné fázi osolíme, okořeníme pepřem a tymiánem. Maso vyjmeme, necháme vychladnout a pak nakrájíme na tenké plátky. Podáváme s tmavým chlebem.

Jehněčí steak s paprikou a rajčátky
600 g jehněčího steaku, 0,15 l zeleninového vývaru, 150 g zelené papriky, 200 g rajčat, 120 g olivového
oleje, rozmarýn, sůl
Na olivovém oleji opečeme lehce naklepaný a nakrojený jehněčí steak. Přiměřeně okořeníme. Po
opečení maso z pánve vyjmeme, přidáme na čtvrtky nakrájenou papriku a celá rajčátka. Výpek se
zeleninou lehce podlijeme vývarem a provaříme doměkka. Podáváme s bramborem.

Jehněčí steaky s kukuřicí
800 g jehněčího masa (nejlépe plecka), 10 plátků prorostlé uzené slaniny, 2 lžíce oleje, 2 kukuřice,
500 g červeného zelí, 1 stroužek česneku, 4 plátky ananasu, 1 chilli paprička, bílý mletý pepř, sůl
Kukuřici a zelí očistíme a opereme. Kukuřici povaříme asi 25 minut v osolené vodě a následně
nakrájíme na cca 2 cm velké kousky. Nakrájené zelí povaříme asi 15 minut rovněž v osolené vodě.
Maso nakrájíme na plátky silné asi 3 cm. Jemně naklepeme, osolíme a opepříme. Každý plátek
ovineme slaninou a ze všech stran opékáme asi 8 minut na pánvi s rozehřátým olejem. Hotové
plátky vyjmeme a uložíme na teplé místo. Ananas rozkrájíme na kousky, chilli papričku podélně
rozkrojíme, odstraníme jadérka a nakrájíme na kostičky. Ve výpeku pak na pánvi krátce podusíme. Přidáme kukuřici, zelí a ananas a vše dusíme 5 min. Nakonec přidáme jehněčí steaky, zakryjeme vše pokličkou a při mírné teplotě dusíme dalších 5 min. Podáváme s bagetou.

Mletý steak Maryland
700 g jemně mletého masa, 150 g mletých jater, 150 g ementálu pokrájeného na drobné kostky,
lžíce oleje, 4 vejce, sůl, 1 lžička mletého bílého pepře, 1/2 lžičky strouhaného muškátového oříšku,
1 lžíce sekané petrželky, hladká mouka, strouhanka, sůl
Pomleté maso, játra a nakrájený sýr smícháme se 2 vejci, osolíme, okořeníme a vytvoříme řízky.
Obalíme v trojobalu a fritujeme dozlatova.

Sekaný steak luhačovický
750 g jemně mletého masa, sůl, 1 lžička mletého bílého pepře, 1⁄2 lžičky mletého koriandru,
2 vejce, 3 lžičky strouhanky, 2 lžíce smetany, 6 palačinek, 200 g strouhané nivy, olej
Maso promícháme s kořením, vejci, strouhankou a smetanou a vytvoříme 6 obdélníkových řízků.
Mleté řízky na pánvi opečeme po obou stranách a zabalíme do palačinek. Vložíme do vymazaného pekáče, posypeme nivou a krátce zapečeme. Podáváme s vařeným bramborem sypaným
petrželkou a rajčatovým salátem.

Jehněčí kari s lilkem a bramborami – wok
450 g libového jehněčího masa, 450 g brambor, 1,5 l vývaru z jehněčího masa, 2 lžíce středně ostré
kari pasty, 1 cibule, 1 lilek, 2 lžíce slunečnicového oleje, 1 lžíce strouhaného čerstvého zázvoru, 2 prolisované stroužky česneku, 2 lžíce nadrobno nakrájeného koriandru, mletý pepř, sůl
Brambory nakrájíme na kostky, povaříme asi 10 minut, scedíme a necháme důkladně okapat.
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Maso nakrájíme na kostky a v míse promícháme s kari pastou. Do woku na rozehřátý slunečnicový olej přidáme cibuli nakrájenou na kolečka, lilek nakrájený na kostky, zázvor, česnek
a směs za stálého míchání zhruba 5 minut opékáme (česnek nesmí zhnědnout, aby nezhořkl !!!).
Do woku přidáme maso s kari pastou a opékáme dalších 5 minut. Směs ve woku podlijeme vývarem, přidáme uvařené brambory, přivedeme k varu a mírně dusíme 30 minut, aby bylo maso
měkké a křehké. Maso rozdělíme do zahřátých misek, posypeme nadrobno nakrájeným čerstvým
koriandrem a ihned podáváme.

Kebab I
600 g libového jehněčího masa (nebo telecího), 300 g rajčat, 1 větší cibule, tymián, máslo, mletý pepř,
sůl
Na pánvi rozpustíme větší kostičku másla, rozpálíme a přidáme nadrobno nakrájenou cibuli. Jehněčí maso nakrájíme na plátky, osolíme, opepříme a vložíme ke zpěněné cibuli. Maso dusíme pod
pokličkou až je měkké. Přidáme očištěná a na plátky nakrájená rajčata s trochou tymiánu a ještě
krátce podusíme – až jsou rajčata měkká.
Jako příloha se doporučuje „pilaf“:
tj. speciálně připravená rýže: potřebujeme rýži, kuřecí vývar, piniová semínka – lze nahradit mandlemi, rozinky a máslo. Kuřecí vývar vlijeme do hluboké pánve, přidáme máslo, rýži a vše důkladně promícháme. Přidáme piniová jádra a rozinky. Vše uvaříme pod pokličkou.

Kebab II
1 000 g jehněčího plecka, 500 g cibule, šálek oleje, 2 lžíce nasekané zelené petrželky, 1 lžíce rajského
protlaku (nebo 500 g zralých rajčat), 1/2 šálku bílého vína, mletý pepř, sůl
Maso nakrájíme na větší kostky a důkladně osmažíme na oleji na prudším ohni (můžeme je nejprve nechat přes noc marinovat v oleji s bylinkami, např. s rozmarýnem s kousky citrónové kůry).
Na oleji necháme zesklovatět cibuli nakrájenou na tenké plátky. Cibuli přidáme k masu, dáme na
plotýnku a když se olej znova rozpálí, podlijeme vínem a rozředěným rajským protlakem nebo
spařenými, oloupanými a propasírovanými rajčaty. Osolíme, opepříme, přisypeme petrželku. Vaříme dokud se voda neodpaří a maso nezměkne. Šťáva zhoustne rozdušenou cibulkou. Podáváme s vařeným bramborem.

Kebab III pikantní
600 g mletého libového jehněčího masa, 1 lžíce indického koření (skořice, hřebíček a pepř), 1 lžička čerstvého koriandru, 1/2 lžičky drceného kmínu, 1/2 lžičky mletého zázvoru, 1 cibule, 1 vejce,
2 stroužky česneku, šťáva z 1 citronu, mletý pepř, sůl
Pomleté maso smícháme s kořením, nadrobno nakrájenou cibulí, prolisovaným česnekem, vejcem a vše tvarujeme do válečků (lze napichovat na silnější špejle). Grilujeme nebo opékáme na
pánvi 6–8 min. z obou stran. Podáváme s vařeným bramborem.

Kebab IV s rozmarýnem
450 g jehněčího (nebo vepřového masa), červená a zelená paprika, cibule
Marináda: 4 lžíce olivového oleje, šťáva ze 2 citronů, kůra z 1 citronu, stroužek česneku, čerstvý
rozmarýn
Maso nakrájíme na stejně velké kostky a naložíme do marinády. Necháme uležet alespoň 4 hodiny. Napichujeme na grilovací jehly střídavě maso, plátky papriky a kolečka cibule. Během grilování nebo opékání na pánvi potíráme zbytkem marinády. Podáváme s vařeným bramborem.
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Kebab V
800 g jehněčího masa, 100 g másla, 2 cibule, rajčatový protlak, 100 g rýže, 6 vajec, 0,2 l mléka, 0,25 l
sladké smetany, polohrubá mouka, sladká paprika, sůl, mletý pepř, sýr Istanbul
Maso vykostíme, odblaníme, nakrájíme na malé kostky. Na polovině másla osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme nakrájené maso, opranou rýži (můžeme použít i rýži předvařenou), osolíme, opepříme, přidáme mletou papriku a dusíme doměkka. Ze čtyř vajec, soli, mléka
a mouky uděláme palačinkové těsto, ze kterého upečeme na pánvičce na zbytku másla čtyři palačinky, které pak pokryjeme masovou směsí, stočíme a dáme zapéci do trouby, když je před
tím zalijeme smetanou s dvěma rozšlehanými vejci a posypeme strouhaným sýrem. Podáváme
s vařenými brambory a zeleninovým salátem.

Kebab VI
800 g vykostěného předního jehněčího masa, 60 g másla, 1 větší cibule, hladká mouka, rajčatový
protlak, sladká mletá paprika, trochu ostré mleté papriky, 0,2 l červeného vína, sůl, mletý pepř, čubrica
(speciální bulharské koření)
Jehněčí maso odblaníme, nakrájíme na malé kousky, dáme na rozehřáté máslo, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, zaprášíme moukou a mletou sladkou i pálivou papriku. Takto připravené
maso o restujeme, podlijeme vývarem, osolíme, opepříme, přidáme trochu čubrici a rajčatový
protlak. Dusíme téměř doměkka. Nakonec přidáme červené víno, podle chuti okořeníme a dusíme dokud maso není měkké. Podáváme na vyhřátých talířích s tmavým chlebem.

Arabské mleté jehněčí
500 g mletého jehněčího masa, 1 cibule, 50 g petržele kudrnky, 5 ks větších brambor, olej na smažení,
4 rajčata, rajčatová šťáva nebo protlak, mletý bílý pepř, sůl
Smícháme mleté maso s nadrobno nakrájenou cibulí, petrželí, dochutíme solí a pepřem. Na vymaštěný plech vložíme připravenou směs a zapékáme asi 30 minut v troubě. Mezitím nakrájíme
brambory na plátky a osmažíme na oleji doměkka. Plátky rajčat opečeme a naklademe na maso
do vrstev spolu s plátky osmažených brambor. Takto připravený pekáč s vrstvami: maso - rajčata - brambory bohatě zalijeme rajčatovou šťávou (nebo protlakem) a zapékáme v troubě asi
15 minut.

Bobotie
900 g mletého jehněčího masa, 1 krajíc bílého chleba, 0,2 l mléka, 2 lžíce olivového oleje, 2 cibule,
stroužek česneku, 2 vejce, 4 bobkové listy, lžíce kari, lžíce kurkumy, kůra z 1 citrónu, lžička hnědého
cukru, 50 g mandlí, 50 g sušených meruněk, 80 g rozinek, čerstvě mletý černý pepř, sůl
Chléb dáme do misky a zalijeme mlékem. Na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, na
plátky nakrájený česnek, přidáme kari a kurkumu. Odstavíme a přidáme citrónovou šťávu, nastrouhanou kůru z omytého citrónu, mandle, meruňky, rozinky, cukr, nasáklý chléb, mleté jehněčí,
mletý černý pepř a sůl. Vše důkladně promícháme, krátce orestujeme a vzniklou směs přendáme
do lehce vymazané nádoby na pečení, dobře ji upěchujeme a uhladíme. Vejce rozšleháme s mlékem a celou směs přelijeme. Navrch položíme bobkový list a pečeme asi 90 minut. Po upečení
vyjmeme bobkový list. Podáváme nejlépe se zeleninovým salátem a chlebem.

Jehněčí sekaný řízek s bylinkami
500 g jehněčího masa, 150 g veky, 0,02 l mléka, 2 vejce, 200 g jarních bylinek: kopřiv, petrželky, libečku,
50 g cibule, 20 g soli, 1,5 g mletého pepře, 100 g strouhanky, 200 g másla
Jehněčí maso vykostíme a jemně umeleme na strojku. Veku nakrájíme na kostičky, které zkropí33
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me mlékem a necháme nasáknout. Oprané bylinky a cibuli nasekáme. Mleté maso, navlhčenou
housku a posekané bylinky s cibulí, vejcem, solí a pepřem promícháme na vláčnou hmotu a je-li
třeba, zahustíme ji jemnou strouhankou. Z vláčné hmoty navlhčenýma rukama tvarujeme malé
ploché řízky, které zvolna opékáme na rozpuštěném másle po obou stranách. Osmažené řízky
dáme stranou a do výpeku přilijeme vývar, provaříme a šťávu přidáme na opečené řízky. Podáváme s bramborami dušenými ve smetaně s bylinkami.

Jehněčí karbanátky
500 g mletého libového jehněčího, 2 stroužky česneku, 1 polévková lžíce parmazánu, 1 polévková lžíce pokrájených zelených oliv, 1 polévková lžíce nasekaného koriandru, nastrouhaná kůra z 1 citrónu,
opečená a nasekaná piniová semínka, 1 bílek, olej na pečení
Do mísy dáme suroviny určené na karbanátky. Vše důkladně promícháme a dochutíme pepřem
a solí. Vytvarujeme karbanátky, které opečeme na rozpáleném oleji. Podáváme s bramborovou
kaší.

Jehněčí v jáhlové kaši
500 g jehněčího masa (bez kosti), 40 g slaniny, 0,15 l vody (vývaru), 100 g mrkve, 100 g kořenové
petržele, 100 g celeru, 250 g jáhel, 2 stroužky česneku, sůl
Osolené maso nakrájíme na malé kostky a opečeme na sádle. Podlijeme vývarem a dusíme asi
15 minut, přidáme nakrájenou zeleninu a společně dusíme doměkka. Jáhly spaříme vroucí vodou
a uvaříme na hustou kaši. Slaninu nakrájenou na kostičky rozškvaříme a polovinu zamícháme do
kaše. Na talíř upravíme kaši, na ni dušené maso se zeleninou a vše přelijeme druhou polovinou
rozškvařené slaniny. Podáváme se zeleninovým salátem.

Jehněčí Stalina
800 g jehněčího masa (může být i s kostí), 5 stroužků česneku, 5 lžic olivového oleje, 4 středně velké
mrkve, 4 velké brambory, 200 g řeckého sýra Feta, petrželová nať, oregáno, tymián, sůl
Maso nakrájíme na větší kostky, osolíme, přidáme oregáno, tymián, prolisovaný česnek, polijeme
olivovým olejem a vše dobře promícháme. Očistíme mrkev a nakrájíme ji na široké proužky. Očištěné brambory nakrájíme na měsíčky. Rozprostřeme pečící fólii do pečící mísy a do jejího středu
uložíme marinované maso, promíchané s nahrubo nastrouhanou Fetou. Maso obložíme nakrájenými bramborami a mrkví. Znovu trochu posolíme a posypeme petrželkou. Pečící fólii pevně
uzavřeme, shora uděláme nožem pár otvorů a dáme péct zhruba 60 minut. Hotové podáváme
přímo z balíčku, labužníci si to ještě celé pokapou šťávou z limetky.

Jehněčí s pomerančem – wok
450 g mletého jehněčího masa, 2 lžíce sojové omáčky, 1 červená cibule, 1 pomeranč (šťáva a nastrouhaná kůra), 1 pomeranč rozdělený na dílky, 2 stroužky česneku, 1 lžička římského kmínu,
1 lžička mletého koriandru, mletý pepř, sůl
Wok pánev zahřejeme na vysokou teplotu a vložíme do ní mleté maso. Opékáme bez tuku
asi 5 minut dokud rovnoměrně nezhnědne, nadbytečný tuk odstraníme. Přidáme prolisované stroužky česneku, celý římský kmín, mletý koriandr, na kolečka nakrájenou cibuli a za stálého míchání ještě 5 minut opékáme. Do směsi vmícháme pomerančovou kůru, šťávu, sojovou omáčku, wok přikryjeme, zmírníme oheň a za občasného míchání asi 15 minut dusíme.
Odkryjeme, zesílíme oheň, přidáme dílky pomeranče, podle chuti opepříme a osolíme a asi
3 minuty prohřejeme. Podáváme na předehřátých talířích a zdobíme nakrájenou pažitkou.
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Jehněčí guláš s okurkami
800 g předního jehněčího masa, 2 cibule, 1 lžička papriky, 80 g sádla, 250 g sterilovaných okurek,
trochu mouky, sůl
Jehněčí maso rozkrájíme na malé kousky. Osmažíme na sádle nakrájenou cibulku, zasypeme lžičkou papriky, necháme krátce osmahnout a pak přidáme na kousky nakrájené maso,
které zprudka osmahneme. Podlijeme horkou vodou nebo vývarem a dusíme pod pokličkou. Když je maso poloměkké, osolíme je a přidáme na tenká kolečka nakrájené okurky
a vše dusíme doměkka. Nakonec zaprášíme šťávu hladkou moukou a necháme krátce povařit.
Podáváme s vařeným bramborem nebo rýží, popřípadě s těstovinou.

Jehněčí guláš Bourgignon
750 g jehněčího (nebo hovězího) masa, 3 velké cibule, 400 g mrkve, 80 g špeku, 1 l červeného vína,
tymián, bobkový list, mletý pepř, sůl
Maso nakrájíme na větší kostky, mrkev a cibuli na kolečka. Vše naskládáme do misky (nejlepší je kameninový hrnec), střídavě klademe vrstvu cibule, masa a mrkve. Celé to zalijeme
vínem (nešetřit, vyplatí se to!), přidáme koření. Necháme den a noc odležet v chladu. Druhý den scedíme víno (nevylévat!) a vše rozebereme na jednotlivé složky. V hrnci necháme na
špeku zesklovatět cibuli rozkrájenou na kostičky, přidáme maso, vše zlehka orestujeme a pak
teprve přidáme mrkev. Zalijeme scezeným vinným nálevem ve kterém bylo maso naloženo
a na mírném ohni necháme asi 180 minut pomalu povařit (pokud se tato závěrečná fáze dělá
v tlakovém hrnci - stačí 60 minut). Podáváme s chlebem, nebo vekou.

Jehněčí po francouzsku
700 g jehněčího masa, šálek olivového oleje, máslo, 2 cibule, 2 stroužky česneku,1 lžíci rajčatového
protlaku, sůl, pepř, trochu mouky
Maso hrubě umeleme, opepříme a vložíme na 5 minut na olej smíchaný s kouskem másla. Přidáme pokrájené cibulky, česnek utřený se solí a vše osmažíme dorůžova. Zaprášíme moukou
a za stálého míchání přidáme šálek teplé vody a rajský protlak. Spojíme s masem a vše dusíme na
mírném ohni asi 15 minut. Podáváme s vařenou rýží.

Jehněčí na špízu
650 g libového jehněčího masa, 1/4 šálku citrónové šťávy, 1 lžička olivového oleje,
2 lžičky nasekaného česneku, 2 lžičky čerstvých nasekaných listů oregána, sůl
Nakrájené kostky jehněčího masa marinujeme v marinádě z citrónové šťávy, oleje, česneku
a oregána 1–12 hodin. Připravíme gril na vysoký žár, napíchneme kostky jehněčího masa na špízy
a grilujeme za občasného otáčení a potírání marinádou asi 8 minut.

Džuveč s brambory Bulharsko
400 g jehněčí plece, 500 g syrových brambor, 2 cibule, 400 g rajčat, 300 g zelených paprik, 300 g hlávkového zelí, 2 lžíce mleté papriky, lžičku pálivé papriky, lžičku pepře, 4 stroužky česneku, sekaná zelená
nať majoránky, sůl
Maso nakrájené na menší kousky osmahneme na cibulce, přidáme mletou papriku, trochu
podlijeme, osolíme, okořeníme. Postupně klademe brambory nakrájené na silnější kolečka,
čtvrtky rajčat a proužky zelí a paprik. Dusíme pomalu v troubě. Na talíři posypeme bylinkami.
Podáváme s chlebem.
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Jehněčí ze šafránu
1 000 g jehněčího masa bez kosti, 0,1 l kyselé smetany, 1/2 lžičky drceného kmínu, 1/4 lžičky mletého
zázvoru, 1/2 lžičky mleté papriky, 1/2 lžičky kari, několik vláken šafránu namočeného do 0,1 l vody,
sůl, olej
Maso nakrájíme na kostičky, osolíme a opečeme na oleji. Zalijeme smetanou a dusíme, dokud
se veškerá tekutina nevysmahne. Přidáme koření (kromě šafránu), podlijeme a na mírném ohni
dusíme doměkka. Nakonec ochutíme šafránovou vodou a ještě 5 min. povaříme.

Jehněčí na majoránce
800 g předního jehněčího, 1/2 celeru, 1/2 petržele, 1 cibule, 30 g másla, 30 g hladké mouky, česnek,
majoránka, 1 lžíce smetany, sůl
Maso se zeleninou uvaříme. Z másla, mouky a cibule uděláme jíšku, zalijeme ji vývarem z masa,
ochutíme česnekem utřeným se solí a majoránkou, necháme krátce povařit a zjemníme smetanou. Do omáčky vložíme naporcované maso a necháme dobře prohřát. Podáváme s vařeným
bramborem

Jehněčí s nádivkou
500 g jehněčího, 50 g slaniny, 50 g másla
Nádivka: 80 g másla, petrželka (nebo nadrobno nakrájené mladé kopřivy), 3 vejce, 3 žemle, 0,25 l
mléka, 2 lžíce sterilovaného hrášku, muškátový květ, mletý pepř, sůl
Jehněčí maso omyjeme, vykostíme, prořízneme kapsu. Tu naplníme nádivkou, zašijeme, osolíme,
vložíme na nakrájenou slaninu a máslo a opečeme. Za stálého podlévání pečeme doměkka. Během pečení obrátíme, aby kůrka byla stejnoměrná, aby se pečeně nepřipekla, podkládáme pod
ni několik špejlí.
Nádivka: žemle nakrájíme na kostičky, zalijeme mlékem, ve kterém jsme rozšlehali mírně rozehřáté máslo, dobře vymačkáme, přidáme žloutky, sůl, pepř a trochu muškátového květu. Vmícháme
sníh z bílků, necháme směs chvíli odležet, aby se mléko vtáhlo do pečiva, a kapsu naplníme.
Když je maso upečené, šťávu přecedíme, zjemníme malým kouskem másla a trochou vývaru. Podle chuti dosolíme. Podáváme se špenátem a vařeným bramborem, nebo bramborovou kaší.

Jehně na paprice
Přední jehněčí maso, 60 g másla, 1 větší cibule, mletá sladká paprika, 0,2 l kysané smetany,
1 lžíce hladké mouky, šťáva z jednoho citrónu, 1/2 kostky masoxu, sůl
Jehněčí maso nakrájíme na kousky a přelijeme vařící vodou. Mezitím osmažíme na másle
nadrobno nakrájenou cibuli spolu se sladkou paprikou, přidáme maso, osolíme a zalijeme částí vývaru z masoxu. Pod pokličkou dusíme doměkka. Maso vyjmeme, šťávu zaprášíme hladkou
moukou a přidáme smetanu. Vše necháme přejít mírně varem. Nakonec přidáme několik kapek
citrónové šťávy a vložíme maso. Prohřáté maso klademe na předehřáté talí ře. Podáváme s noky.

Jehněčí zadělávané
800 g předního jehněčího masa, 100 g tuku, několik žampiónů nebo čerstvých či sušených hub (používáme-li sušené houby, musíme je předem namočit), 2 - 3 lžíce hladké mouky, 1 kostka masoxu,
petrželka, špetka pepře, sůl
Žampióny či jiné houby nadrobno rozsekáme, dáme na rozehřátý tuk, přidáme na malé kousky
nakrájené maso, které jsme předem zbavili blan, osolíme, zaprášíme moukou a necháme dusit
dozlatova. Z masoxu uděláme vývar, kterým maso pomalu podléváme a dusíme doměkka. Když
je maso měkké, dochutíme jej solí, pepřem a petrželkou. Podáváme s těstovinami nebo noky.
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Jehněčí roláda
jehněčí přední kýta, 3 vejce, 50 g másla, 1 mrkev, 1 sladkokyselá okurka‘, 50 g slaniny, 2 cibule,
rajčatový protlak, sůl, mletý pepř, hořčice
Maso vykostíme a ořezy dvakrát umeleme na masovém strojku. Směs mírně osolíme, smícháme
s vajíčky, dáme na kousek tuku osmahnout. Přidáme na kostky nakrájenou okurku, slaninu a nadrobno nakrájenou cibuli. Zbylé maso naklepeme, osolíme opepříme a potřeme hořčicí dáme
připravenou směs a zabalíme do rolády a převážeme nití. Dáme péci na zbytek zpěněné cibulky
do předehřáté trouby. Podléváme horkou vodou či vývarem, ve kterém jsme rozmíchali rajčatový
protlak. Upečené maso nakrájíme a podáváme s vařenou rýží a kompotem.

Jehněčí s hrachem
1 000 g jehněčího masa, 1 000 g hrachu, 3–4 cibule, 500 g zralých rajčat (nebo 2 polévkové lžíce rajského protlaku), 130 g másla, 1 lžíce pokrájeného kopru, 1 lžíce pokrájené zelené petrželky, mletý pepř,
sůl
Omyté a odblaněné maso osušíme a pokrájíme na porce nebo na kostičky. Na rozpuštěném
másle osmahneme maso ze všech stran. Přidáme nadrobno pokrájenou cibulku, rajčata zbavená slupek (nebo protlak zředěný v trošce vody), kopr, petrželku, mletý pepř a sůl. Necháme povařit na mírném ohni a když je maso téměř do měkka, přidáme přebraný a opláchnutý
hrách. Podle potřeby přilijeme k němu ještě trochu vody, pepře a soli, přikryjeme pokličkou
a vaříme až je hrách měkký (měla by zůstat jen hustá šťáva – voda by se měla vsáknout a odpařit).
Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí s čerstvými rajčaty
1 000 g jehněčího masa, 1 000 g zralých rajčat, 0,1 l bílého vína, 1 střední cibule, 1 lžíce nadrobno nasekaného česneku, 1/2 lžičky oregana, 1/2 lžičky máty, 0,05 l oleje, špetka cukru, mouky, mletý pepř,
sůl
Očištěné a odblaněné maso naporcujeme, osolíme, opepříme a poprášíme lehce moukou. Na
pánev dáme polovinu tuku a maso na něm osmahneme ze všech stran. Maso vložíme do hrnce
a na pánvi zpěníme nadrobno pokrájenou cibulku s česnekem a vše i s tukem přidáme do hrnce
k masu, přilijeme zbytek tuku a vaříme na mírném ohni. Opatrně podléváme vínem a přidáme
polovinu rajčat zbavených slupek (rajčata napřed překrojíme napůl a nastrouháme na hrubém
struhadle). Přidáme koření a doplníme sklenkou horké vody a necháme bublat na mírném ohni
asi 75 minut. Nyní připravíme druhou polovinu rajčat (vybíráme tvrdší kusy) – zbavíme je slupky
a nakrájíme na 2 cm silná kolečka . Poklademe je na talíř, opepříme, osolíme a posypeme troškou cukru. Maso vyjmeme z hrnce, na dno naklademe kolečka nakrájených rajčat a prokládáme
vrstvou masa a zase rajčaty. Dáme opět na oheň a na mírném plameni necháme bublat ještě
okolo 30 minut (nemícháme – voda se odpaří a vše se spojí v hustou šťávu). Podáváme s vařeným
bramborem nebo rýží.

Jehněčí s bílou fazolí
1 000 g jehněčího masa (vhodné je i libové vepřové), 500 g velkých bílých fazolí, 1 cibule, 4 stroužky česneku, 1 lžička máty, 0,05 l oleje, 1 lžíce rajského protlaku (nebo konzervovaných celých rajčat),
2 lžíce nasekané zelené petrželky, mletý pepř, sůl
Odblaněné, očištěné, naporcované maso osolíme, opepřené a orestujeme na oleji ze všech stran.
Přidáme nadrobno nakrájenou cibulku a hned po ní rajský protlak (nebo konzervovaná rajčata
zbavená slupek), přidáme mátu, na tenké plátky pokrájený česnek a zelenou petrželku. Necháme
dvakrát přejít varem a podlijeme 1-2 sklenkami horké vody. Oprané fazolky namočené přes noc
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zvlášť předvaříme, a když jsou měkké, vodu slijeme a fazolky přidáme asi na 60 minut k masu.
Společně s masem by se pak měly vařit doměkka (voda se odpaří a zůstane pouze chutná šťáva).
Podáváme s vařeným bramborem.

Smažené jehně
800 g předního jehněčího masa, 40 g másla, 1- 2 vejce, 80 g sádla na smažení, sardelová pasta, 20 g
hladké mouky, strouhanka, sůl
Jehněčí maso vykostíme, nakrájíme na kousky a naklepeme. Kousky potřeme sardelovým máslem a obalíme v hladké mouce, namočíme v rozšlehaném vejci, do kterého můžeme přidat lžíci mléka a sůl, obalíme ve strouhance. Smažíme v rozehřátém sádle. Klademe na teplou misku
a pokapeme rozehřátým máslem. Podáváme s bramborovým salátem .
(Příprava sardelového másla: 40 g másla rozetřeme s malým množstvím sardelové pasty.)

Pečené jehně
800 g jehněčího masa, 40 g másla, 40 g slaniny, 10 g hladké mouky, sůl
Opláchnuté maso osušíme utěrkou a posolíme. Na kostičky nakrájenou slaninu rozpustíme, vložíme maso a po všech stranách osmahneme. Poklademe plátky másla, podlijeme šálkem horké vody
a v předehřáté troubě pečeme. Během pečení podléváme vypečenou šťávou, případně vývarem.
Dočervena upečené maso vyjmeme a nakrájíme na porce. Šťávu zaprášíme hladkou moukou
a za stálého míchání krátce povaříme. Maso vložíme do omáčky a necháme prohřát. Podáváme
s bramborovým knedlíkem, vařenými brambory nebo bramborovou kaší.

Zapečené palačinky s jehněčím masem
300 g pečeného jehněčího masa, 1 vejce, asi 0,2 l smetany, 50 g tvrdého sýra, 1 sáček palačinek
v prášku, tuk na smažení, sůl
Pečené maso dvakrát umeleme, přidáme vejce, sůl a tolik smetany, aby vznikla hustší směs. Podle
návodu na sáčku připravíme palačinky, každou potřeme masovou směsí, zavineme, dáme do tukem vymazané zapékací misky, posypeme strouhaným sýrem a v dobře vyhřáté troubě 15 minut
zapečeme. Podáváme s čerstvým zeleninovým salátem.

Brambory plněné pečeným jehněčím masem
400 g pečeného jehněčího masa, 12 středně velkých brambor, 100 g másla, sůl, pepř, asi 0,2 l smetany
Pečené maso pomeleme a promícháme s kořením a polovinou smetany. Brambory oloupeme a ve
slané vodě do poloměkka uvaříme. Scedíme je, prochladlé částečně vyhloubíme a naplníme směsí
z umletého masa i vydlabaných brambor. Takto naplněné brambory dáme do máslem vymazané
zapékací mísy, poklademe kousky zbylého másla, polijeme zbylou smetanou a upečeme. Podáváme se zeleninovým salátem.

Jehněčí ragú Alžír
800 g předního jehněčího masa, 60 g tuku, 2 středně velké cibule, 100 g sušených, (předem namočených) švestek, trocha mouky, mletá skořice, na špičku nože mletého šafránu, špetka mleté sladké
papriky, sůl
Jehněčí maso odblaníme, zbavíme tuku a nakrájíme na kousky. Na pánev dáme rozehřát tuk, na kterém maso opečeme. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, restujeme dozlatova, přidáme mouku, necháme chviličku zasmahnout a pak podlijeme vývarem z masoxu. Pomalu
dusíme na mírném plameni za občasného míchání. Když je maso měkké, okořeníme šafránem,
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skořicí, paprikou a osolíme. Přidáme vypeckované švestky a ještě chvíli povaříme. Podáváme na
teplém talíři a jako tradiční příloha je dušená rýže.

Jehněčí ragú po orientálsku
600 g masa na dušení, 2 lžíce oleje, 0,2 l vývaru z masoxu, 4 stroužky česneku, 1 větší cibule,
1 lžíce kari koření, cayenský pepř, kelímek bílého jogurtu, citrónová šťáva, sůl
Jehněčí maso očistíme (ze skopového odstraníme tuk), opláchneme a nakrájíme na kostičky. Na
oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibulku společně s kari kořením, přidáme nakrájené maso,
osolíme a krátce restujeme. Nyní maso podlijeme trochou vývaru a dusíme doměkka (během
dušení podlíváme zbylým vývarem). Ochutíme prolisovaným (nebo nadrobno nakrájeným) česnekem, cayenským pepřem a po částečném zchladnutí vmícháme jogurt a dochutíme citrónovou šťávou. Krátce vše prohřejeme. Podáváme s dušenou rýží.

Jehněčí se žampióny
800 g jehněčího předního masa, asi 100 g žampiónů (nebo jiných hub - můžeme použít i houby sušené, 60 g másla, 2 lžíce hladké mouky, šťáva z poloviny citrónu, 2 lžíce smetany. trocha muškátového
květu, 0,1 l bílého dezertního vína, 2 žloutky, vývar z masoxu, mouka na zaprášeni, 80 g másla, sůl
Jehněčí maso zbavíme kostí a naplocho rozřízneme, abychom získali plát masa. Žampióny (nebo
jiné houby) očistíme, podusíme na části másla, pak přidáme mouku, šťávu z poloviny citrónu,
sůl, muškátový květ a smetanu. Necháme zhoustnout za stálého míchání na kaši, kterou pak
po mírném vychladnutí potřeme maso. Maso stočíme do rolády a převážeme kuchyňskou nití.
Nejdřív roládu opečeme na druhé části másla, poté ji podlijeme vývarem z masoxu a pečeme
v troubě doměkka. Když je maso měkké, vyjmeme ho. Šťávou zaprášíme moukou a necháme přejít varem. Přidáme trochu vývaru a ještě chvíli povaříme. Nakonec přilijeme víno s rozšlehanými
žloutky a vše odstavíme z plamene. Maso rozdělíme na porce a podáváme na předehřátých talířích polité omáčkou. Podáváme s makaróny.

Jehněčí na kari po jamajsku
800 g jehněčího masa, 70 g másla, 2 cibule, 2 lžíce mletého kokosu, 0,25 l mléka, vývar z masoxu, citrónová šťáva z půlky citrónu, 2 lžičky koření kari, 1 lžička pálivé papriky, nové kořeni, sůl
Jehněčí maso odblaníme, zbavíme případného tuku, nakrájíme na kousky a orestujeme na másle. Maso vyjmeme, ve šťávě osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli s kari kořením, přidáme
další koření, sůl a zalijeme trochou vývaru. Maso vložíme zpět a v troubě pečeme za stálého
podlévání vývarem z masoxu, až je měkké. Maso vyjmeme, do šťávy přidáme kokos s mlékem,
ochutíme citrónovou šťávou, znovu vložíme maso a necháme ještě chvíli podusit. Podáváme
s dušenou rýži.

Jehněčí frikasé
800 g předního jehněčího masa, 100 g másla, 2 žloutky, několik kapek citrónové šťávy, 0,2 l sladké
smetany, vývar, 1 lžíce hladké mouky, sůl
Jehněčí maso odblaníme, nakrájíme na kousky a spaříme horkou vodou. Maso dáme dusit na rozehřáté máslo a podléváme vývarem. Když je maso měkké, teprve nyní ho osolíme. Šťávu necháme vydusit, zaprášíme ji moukou, osmahneme, znovu přilijeme horký vývar a vše necháme opět
chvilku podusit. Šťávu pak odstavíme z ohně a podlijeme smetanou, ve které jsme rozmíchali
2 žloutky společně s několika kapkami citrónové šťávy. Podáváme s noky nebo haluškami.
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Jehněčí v hrnci na oreganu
1 000 g předního jehněčího, 1 šálek oleje, 1–2 citróny, 1 lžíce oregana, mletý pepř, sůl
Maso omyjeme, nakrájíme na kousky, opepříme, osolíme a vložíme do hrnce s olejem. Osmahneme ze všech stran a přelijeme citrónovou šťávou. Když maso trošku zhnědne, podlijeme ho
šálkem horké vody a přidáme oregano. Přikryjeme pokličkou a pomalu dusíme na mírném ohni.
Podle potřeby podlijeme ještě jedním šálkem horké vody a dusíme, až je maso měkké a voda se
neodpaří. Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí v troubě na oreganu
1 000 g předního jehněčího, 1 šálek oleje, 1–2 citróny, 1 lžíce oregána, mletý pepř, sůl
Maso opereme, osušíme, opepříme, osolíme a potřeme oreganem. Připravené maso zprudka
orestujeme na oleji ze všech stran a pak ho přelijeme citrónovou šťávou. Pekáč vložíme do předehřáté trouby a pečeme na středním ohni. Když se maso začíná péci, podlijeme ho šálkem horké
vody a čas od času maso přelijeme vypečenou šťávou do doby než je maso úplně měkké. Podáváme s vařeným bramborem.

Krokety z pečeného jehněčího masa
500 g pečeného jehněčího masa, 200 g vařené kořenové zeleniny, 3 vařené brambory, 1 žemle, trochu
mléka, 2 vejce, tuk na smažení, hořčice, strouhanka, hladká mouka, majoránka, mletý pepř, sůl
Pečené maso nakrájíme na kousky a alespoň dvakrát umeleme i se zeleninou, brambory
a v mléce namočenou a vymačkanou žemlí. Do pomleté směsi přidáme vejce, hořčici, majoránku, pepř, sůl a vše dohromady dobře promícháme. Ze směsi připravíme placičky, které obalíme
v mouce, rozšlehaných vejcích a strouhance a pak v horkém tuku dozlatova osmažíme. Podáváme s vařenými brambory, bramborovou kaší, nebo dušenou zeleninou.

Hlávkové zelí zapékané s jehněčím masem obdoba kološvárského zelí
400 g dušeného jehněčího masa, 1 menší hlávka zeli, citrónová šťáva, 100 g sádla, 100 g klobásy,
0,2 l mléka, 2 lžíce hladké mouky, celý kmín, sůl
Očištěné a opláchnuté zelí nahrubo nakrájíme, přidáme sůl, kmín, zalejeme vodou, 10 minut
podusíme a ochutíme citrónovou šťávou. Pekáček vymažeme sádlem, naplníme z části zelím,
přidáme maso, nakrájenou klobásu, zbytek zelí, sádlo, zalijeme mlékem s rozmíchanou moukou
a v předehřáté troubě zapečeme. Podáváme s vařenými brambory nebo s chlebem.

Jehněčí po thajsku – wok
450 g libového jehněčího masa, 0,6 l kokosového mléka, 180 g třešňových rajčat, 1 lžíce čerstvého koriandru, 1 lžíce tamarindové pasty, 6 listů makrutu (prodává se sušený v obchodech
s orientálními potravinami nebo i supermarketech), 2 lžíce palmového cukru, 2 thajské červené chilli
papričky, 2 lžíce arašídového oleje, 2 prolisované stroužky česneku, 4 šalotky, 2 stonky citronany, pepř,
sůl
Thajské chilli papričky nakrájíme včetně semen na velmi malé kousky. Ve woku rozehřejeme olej,
přidáme prolisovaný česnek, nadrobno nakrájenou šalotku, nadrobno nakrájené stonky citronany a listy makrutu, tamarindovou pastu, palmový cukr, nakrájené chilli papričky a za stálého
míchání opékáme na dosti silném ohni asi 2 minuty. Jehněčí maso nakrájíme na nudličky nebo
kostky, přidáme do woku a opékáme zhruba 5 minut – aby se rovnoměrně obalilo ostatními surovinami. Maso podlijeme kokosovým mlékem a přivedeme k varu. Pak zmírníme oheň a pokrm 20
minut zvolna dusíme. Přidáme rozpůlená třešňová rajčata, nakrájený čerstvý koriandr a vše ještě
5 minut zvolna dusíme. Podáváme s vařenou rýží.
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Jehněčí s olivami
500 g jehněčího masa, 4 lžíce olivového oleje, 100 g slaniny, 2 stroužky česneku, 1 lžička čerstvého
oregána, 0,15 l bílého vína, 1 čerstvá chilli paprička, 15 černých oliv, sůl
V hlubší pánvi nebo hrnci rozpálíme olej, přidáme na kostky nakrájené maso, na proužky nakrájenou slaninu, na tenké plátky nakrájený česnek a vše zprudka opečeme dohněda. Do malé pánve
přidáme víno a nasekané oregáno, přivedeme k varu a asi 3 minuty povaříme. Omáčku přilijeme
k masu, přikryjeme pokličkou a na mírném plameni dusíme 30 minut. Na závěr přidáme nadrobno pokrájenou chilli papričku a olivy, opět přikryjeme a dusíme doměkka dalších 30–45 minut.
Podáváme s vařeným bramborem nebo rýží.

Jehněčí na smetaně s majoránkou
750 g jehněčího masa, 0,5 l vývaru z jehněčího masa a zeleniny, 0,25 l smetany, 150 g kořenové zeleniny, 1 větší cibuli, 60 g rostlinného tuku, 50 g hladké mouky, 2 stroužky česneku, majoránka, celý
pepř, sůl
Jehněčí maso nakrájíme na kostky a dáme vařit do osolené vody s pokrájenou zeleninou
a cibulí. Měkké maso vyjmeme, z tuku a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme vývarem, promícháme a dobře provaříme. Před koncem vaření přidáme lisovaný česnek, majoránku, pepř,
krátce povaříme a nakonec omáčku zjemníme smetanou. Omáčku přecedíme na maso a krátce
převaříme. Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí s kdoulemi
1 000 g jehněčího masa, 1000 g kdoulí, 3/4 šálku másla (nebo oleje), 1 lžíce rajského protlaku,
1 střední cibule, mletý pepř, sůl
Maso nakrájené na porce či kostky opepříme, osolíme a dáme osmahnout do hrnce společně s nakrájenou cibulkou. Pak přidáme rajský protlak zředěný v šálku vody, pepř, sůl a další
2 šálky vody a necháme vše podusit asi 30minut. Mezitím oloupeme kdoule, zbavíme je jader
a rozdělíme je asi na šest plátků. Přidáme je k masu a podle potřeby – ještě trochu podlijeme
vodou. Jídlo je hotové až je maso měkké a voda se zcela odpařila. (Kdoule dodají masu zvláštní
aromatickou chuť.) Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí s cuketami
1 000 g jehněčího (může být i hrudí), 1 000 g menších cuket, 5 středních cibulek, 2 vejce, 2 citrony,
1 šálek másla, mletý pepř, sůl
Opláchnuté a osušené maso nakrájíme na kostičky, osmahneme na másle a zalijeme sklenkou
horké vody. Pak přidáme cibulku nakrájenou na tenké plátky, mletý pepř a sůl. Když se voda odpaří, přidáme ještě šálek horké vody a dusíme ještě asi 30 minut. Teprve potom přidáme očištěné
a na kolečka nakrájené cukety. Necháme mírně vřít, dokud se opět všechna voda neodpaří. Mezitím ušleháme vajíčka a opatrně do nich vmícháme citrónovou šťávu a trochu vychladlé šťávy
z hrnce. Touto směsí pak přelijeme jídlo a hned jak se omáčka v hrnci spojí, odstavíme ji z ohně.
Nevaříme už, aby se omáčka nesrazila.

Jehněčí s cuketou a rajčaty
1 000 g jehněčího (může být i hrudí), asi 1 000 g menších cuket, 300 g zralých rajčat (nebo 1 lžíce rajského protlaku), 2 střední cibule, 1/2 šálku másla, mletý pepř, sůl
Oprané a osušené maso orestujeme na polovině másla, opepříme a osolíme. Přidáme nadrobno nasekanou cibulku, kterou osmahneme a pak přidáme rajčata zbavená slupek (nebo protlak
zředěný šálkem vody). Nyní přidáme ještě jednu sklenku vody a vaříme na mírném ohni asi 40
41
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minut. Mezitím omyjeme cukety a nakrájíme je na kolečka. Maso odstavíme, na pánvi rozpustíme druhou polovinu másla a lehce na něm osmahneme osolené a opepřené cukety. Potom je
vložíme k masu. Vše přivedeme k varu a necháme odpařit zbytek vody, až zbude hustá šťáva.
Podáváme s rýží nebo vařeným bramborem.

Jehněčí v rajčatovo-zázvorové omáčce
500 g jehněčího masa (bez kosti), 800 g sterilovaných oloupaných rajčat, 400 g cibule, 0,1 l olivového
oleje, 25 – 30 g čerstvého zázvoru, pálivá mletá paprika, mletý pepř, sůl
Očištěné jehněčí maso nakrájíme na kostky. Na rozpálený olej na pánvi dáme zesklovatět nadrobno pokrájenou cibuli, ke které pak přidáme rozmačkaná rajčata i s nálevem, nadrobno pokrájený zázvor, koření a na malé kostky nakrájené maso. Vše důkladně promícháme a vložíme do
pečící mísy. Pod poklicí dusíme 15 – 20 minut a průběžně každé 3 – 4 minuty směs promícháme.
Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí karbanátky s bramboráčky
500 g jehněčího masa, 1 malá cibule, 3 stroužky česneku, 150 g brambor, 1 lžíce olivového oleje, kávová lžička rozmarýnu, 3 vejce, 0,5 l rajčatové šťávy, 150 g rajčat, 3 polévkové lžíce sušených rajčat,
mletý bílý pepř, sůl
Pomleté jehněčí maso smícháme se 2 vejci, nadrobno nakrájenou cibulí, strouhaným česnekem,
mletým pepřem a solí. Z připravené směsi vytvarujeme karbanátky a usmažíme je. Oloupané
brambory nastrouháme na struhadle, smícháme s 1 vejcem, osolíme a usmažíme bramboráčky.
Rajčatovou šťávu svaříme na polovinu, do které přidáme na jemno nakrájená rajčata bez slupky
a dužiny. Vychladlou omáčku rozmixujeme. Na talíř nalijeme omáčku a doprostřed střídavě klademe dva karbanátky a dva bramboráčky. Proložíme sušenými rajčaty a ozdobíme.

Jehněčí s citrónovou omáčkou
1 000 g jehněčího masa, 70 g másla, 70 g hladké mouky, 100 g kořenové zeleniny (mrkev, petržel,
celer), 30 g cibule, 0,2 l smetany, citrón, zelená petrželová nať, sůl
Jehněčí maso uvaříme v menší dávce osolené vody společně s kořenovou zeleninou, cibulí a citrónovou kůrou doměkka. Uvařené maso vyjmeme. Z másla a mouky si připravíme světlou jíšku,
kterou použijeme pro zahuštění vývaru z jehněte a zeleninu. Necháme ještě asi 10 minut povařit
a dochutíme citrónovou kůrou se solí. Nyní přidáme sladkou smetanu a opět povaříme. Potom
okyselíme šťávou z půlky citrónu a omáčku přecedíme na uvařené porcované maso. Hotové
porce před podáváním zdobíme sekanou zelenou petrželí nebo pažitkou. Podáváme s vařeným
bramborem nebo rýží.

Italské taštičky Pugliese
650 g mletého masa, 2 lžíce rozinek spařených horkou vodou, 4 větší cibule, 4 stroužky česneku, 2 lžíce
olivového oleje, 0,15 l světlého vývaru, 100 g vypeckovaných nadrobno nakrájených oliv, 5 ančovičkových řezů (nebo sardinek), 3 rajčata, 100 g strouhaného parmazánu, 1000 g těsta na pizzu, 1/2 lžičky
chilli koření, sůl
Těsto na pizzu: 500 g polohrubé mouky, 0,25 l mléka, 30 g droždí, 1 vejce, 0,1 l olivového oleje,
1/2 lžičky soli
Mouku prosejeme do mísy. Droždí rozdrobíme do hrníčku s vlažným mlékem, přidáme vejce, olej, osolíme a vše přidáme k mouce, ze které vypracujeme vláčné těsto. Přikryjeme utěrkou a necháme v teple asi 40 minut kynout. Mezi tím osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli na oleji, přidáme mleté maso, prolisovaný česnek, chilli koření, sůl, dobře promícháme a krátce
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orestujeme. Podlijeme vývarem a podusíme bez pokličky. Přidáme olivy, rybičky, rozinky a rajčata. Podusíme asi 20 minut. Stáhneme z ohně, vmícháme sýr a necháme zchladnout. Těsto lehce
vyválíme a vykrojíme obdélníky o velikosti asi 10 x 20 cm. Doprostřed těsta dáme vychladlou
směs a přeložíme tak, aby se daly okraje dobře zmáčknout. Taštičky potřeme olivovým olejem
a pečeme v troubě při teplotě 190 °C asi 30 minut dozlatova.

Ďábelské plátky s kozím sýrem
500 g jehněčího (nakrájeného na plátky), 3 cibule, 2 papriky, 2 pórky, 4 stroužky česneku, 200 g
šunky (nebo šunkového salámu), 150 g žampionů, 5 lžíc ostřejšího kečupu, 300 g kozího sýra,
0,1 l oleje, 4 lžíce másla, chilli koření, česneková sůl
Veškerou zeleninu očistíme, pokrájíme na drobné kousky a podusíme na másle. Připravené plátky jemně osolíme česnekovou solí a prudce opečeme po obou stranách. Na opečené plátky navršíme podušenou směs ze zeleniny, pokryjeme plátky sýra (nebo rozdrobíme) a vše zapečeme
v předehřáté troubě. Podáváme s vařeným bramborem.

Jehněčí vejce velkopavlovické
600 g jemně mletého masa, 6 vařených vajec, 6 plátků anglické slaniny, 0,1–0,15 l bílého vína, 0,1 l
oleje, 1 lžička tymiánu, 1 lžíce mouky, 1 lžička mletého bílého pepře,sůl
Mleté maso důkladně promícháme s moukou, kořením a trochou vína. Uvařená oloupaná vejce natvrdo obalíme připravenou směsí, zabalíme do plátků slaniny a spíchneme jehlou. Pečeme
v troubě asi 30 minut. Před podáváním zastříkneme zbytkem vína.

PLEC  SKOPOVÉ
Skopové maso s rýží I
600 g skopového masa (bez kosti), 200–300 g rýže, 4 lžíce kořenové zeleniny, 1 středně velká cibule,
2 lžíce másla, 4 zrnka pepře, 2 hřebíčky, muškátový květ, strouhanka, 50 g parmezánu (nebo čedaru),
vývar, sůl
Odblaněné, omyté a osušené maso nakrájíme na plátky, naklepeme a osolíme. Kořenovou zeleninu drobně pokrájíme a podusíme na polovině másla s nakrájenou cibulí, vložíme maso, opečeme
po obou stranách, podlijeme vývarem a dusíme doměkka. Rýži opražíme na druhé polovině másla dozlatova, zalijeme ji do roviny vývarem a dusíme doměkka. Žáruvzdornou mísu vymastíme,
dáme do ní vrstvu podušené rýže, pak položíme plátky masa pokapané šťávou z masa, pak položíme další vrstvu ze zbylé rýže a povrch posypeme strouhaným sýrem se 2 lžícemi strouhanky,
pokapeme máslem a pečeme 30 minut v troubě.

Skopové maso s rýží II
800 g skopového plecka, 300 g rýže, 4 cibule, 100 g másla, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku, nakrájíme na kousky a zalijeme jen takovým množstvím vody, aby bylo ponořené. Vaříme pod pokličkou doměkka. Když je maso měkké, vývar přecedíme a vložíme do něj předem uvařenou rýži. Uvedeme do varu, přidáme skopové maso, celé
oloupané cibule a ochutíme solí a pepřem. Vaříme ještě 10 minut, potom cibuli vyjmeme, rýži
s masem dobře promícháme a omastíme rozehřátým máslem.
43

valaasi_a_ovce_vetsi.indd 43

17.6.2008 12:49:21

Skopová plec s jablečnou omáčkou
800 g skopové plece, 2 středně velké cibule, 100 g másla, 8 kuliček pepře, 1 bobkový list, 600 g oloupaných jablek, 0,2 l smetany, strouhanka, 1 kostka cukru, sůl
Skopovou plec odblaníme, zbavíme tuku a nakrájíme na větší kousky. Cibuli nakrájíme nadrobno, dáme zpěnit na rozehřáté máslo, přidáme maso, které zprudka opečeme. Osolíme, přidáme
koření a podlijeme trochou vývaru. Dusíme pod pokličkou dokud není maso téměř měkké. Pak
přidáme oloupaná, na plátky nakrájená jablka, strouhanku a necháme opět dusit. Měkké maso
vyjmeme a šťávu propasírujeme přes síto nebo umixujeme a potom ji znovu uvedeme do varu.
Přidáme cukr, smetanu a vložíme zpět maso, které necháme v omáčce dobře prohřát.

Skopové přední v kapustě
450 g předního skopového masa, 60 g slaniny, 40 g oleje, 1 větší cibule, 600 g kapusty, 20 g hladké
mouky, 2–3 stroužky česneku, mletý pepř, sůl
Maso opláchneme ve studené vodě a pak nakrájíme na stejně velké kousky. Slaninu nakrájenou
na kostičky rozpustíme v kastrolku, přidáme nadrobno nasekanou cibuli a na zpěněné cibuli krátce osmahneme maso ze všech stran. Podlijeme šálkem horké vody, přiklopíme pokličkou a dusíme, občas zamícháme a podle potřeby podlijeme. K téměř měkkému masu přidáme na nudličky
nakrájenou kapustu, zalijeme horkou vodou (aby maso i s kapustou bylo potopené) a dusíme
doměkka. V oleji opražíme hladkou mouku, zředíme šťávou z masa a kapusty, dobře rozmícháme
a přilijeme k masu a kapustě rozetřeným česnekem. Krátce povaříme a podle chuti upravíme.
Podáváme s vařenými brambory.

Skopové maso s mátou
1 000 g skopového masa, 300 g rajčat, 3 cibule, 3 - 4 papriky, sůl, pepř, 200 g sušených meruněk,
2 lžíce oleje, hrstka čerstvé máty
Na oleji podusíme cibuli, nakrájené maso, rajčata, papriky. Osolíme, opepříme, přidáme meruňky
a zalijeme vodou (cca 2 l). Dusíme 2 - 3 hodiny, pak přidáme nakrájenou mátu a ještě asi 15 minut
dusíme.

Skopové ragú I
1 000 g skopového masa, 1 rajský protlak, 1 stroužek česneku, sůl, pepř, 1 lžíce sádla, 1 lžíce hladké
mouky, 1 velká cibule
Maso důkladně odblaníme, omyjeme a nakrájíme na větší kousky, přidáme 1/2 lžičky pepře, osolíme, zamícháme a necháme 10 minut odležet. Maso zprudka osmažíme na lžíci sádla, přidáme
vodu a rajský protlak, přikryjeme pokličkou a na malém plameni dusíme doměkka. Po 20 minutách přidáme česnek. Když je maso měkké, necháme odpařit vodu a maso posypeme moukou,
zalijeme šálkem vody a provaříme. Než se ragú dovaří, osmahneme jemně nakrájenou cibulku.
Maso podáváme s brambory posypanými cibulkou.

Skopové ragú II
800 g skopového masa na dušení (může být i jehněčí), 3 lžíce oleje, 1 větší cibule, 500 g sezónní zeleniny (cuketa, lilek, patison, mrkev, fazolky, růžičky květáku), 300 g rajčat, oregano, tymián, lžička másla,
1 lžička polohrubé mouky, petrželka (nebo pažitka), sůl
Maso očistíme, odstraníme tuk, opláchneme a nakrájíme na kostičky. Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme maso, osmahneme, osolíme, podlijeme horkou vodou
a dusíme téměř doměkka. Přidáme nakrájenou zeleninu, spařená, oloupaná a nakrájená rajčata,
koření a dusíme. Před dokončením vložíme do šťávy máslo smíchané s moukou. Podle chuti oso44
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líme a posypeme nadrobno nakrájenými natěmi z petrželky nebo pažitky. Podáváme s dušenou
rýží, vařenými bramborami nebo kroketami.

Dušené skopové s mandlemi
600 g skopového masa (z kýty, plece, kotlety), 2 lžíce oleje, tuk na smažení, 2 větší cibule, 50–100 g
mandlí, sůl
Zálivka: 2 lžíce oleje, 1 stroužek se solí rozetřeného česneku, 1 lžíce medu, 1 šálek vody, 1⁄2 lžičky zázvoru, 1/2 lžičky mletého koriandru, špetka šafránu, skořice.
Mladé skopové maso zbavíme tuku i blan a nakrájíme na kostky (asi jako na guláš). V misce rozetřeme česnek se solí, zázvor, šafrán, koriandr, skořici, přidáme med, olej a přilijeme za míchání
šálek vody. Nadrobno nasekanou cibulku zpěníme na oleji, přidáme maso a zalijeme připravenou
zálivkou. Rychle uvedeme do varu a dusíme tak, aby maso změklo a vytvořila se hustá šťáva.
V horké vodě spaříme mandle, oloupeme je, rozkrojíme a dozlatova upražíme na oleji. Takto
upravenými mandlemi posypeme povrch masa. Podáváme s rýží.

Skopové maso s bramborem
750 g mladého skopového masa, 300 – 500 g již uvařených brambor, 2 lžíce oleje (nebo sádla), 1 cibule, 1/8 kusu z celeru, 1 – 2 mrkve, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžíce hladké mouky, petržel, majoránka, muškátový květ, sůl
Maso dáme vařit do vody a přidáme cibuli a očištěnou zeleninu vcelku. Připravíme si světlou
jíšku, zředíme ji vývarem z uvařeného skopového masa a dobře provaříme. Do této omáčky pak
přidáme uvařené nadrobno nakrájené maso, dochutíme česnekem rozetřeným se solí, nadrobno nakrájenou petrželkou, majoránkou a muškátovým květem. Do této omáčky s masem pak
přidáme oloupané brambory (větší kousky překrojíme) a necháme je v ní spolu s masem krátce
povařit.

Skopové maso Indonésie
1 000 g skopového masa (může být i hovězí, vepřové nebo drůbeží), 2 lžíce sojové omáčky, 1 lžíce cukru, 1 nasekaná cibule, 1 lžíce citrónové šťávy, 3 stroužky česneku, špetka glutamánu, sůl
Omáčka: 2 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce citrónové šťávy, 2 utřené stroužky česneku, 1 lžička mletého
koriandru, 1 nasekaný paprikový lusk, 3 lžíce cukru, 1 lžíce škrobu
Očištěné, odblaněné a omyté maso naložíme do marinády z prolisovaného česneku, cukru, nakrájené cibule, citronu, glutamánu, sojové omáčky, soli a necháme odležet asi hodinu. Následně
maso vyjmeme a opečeme na grilu. K masu přidáváme povařenou omáčku (podle rozpisu). Podáváme s rýží.

Asádo
1 000 g skopového masa (8 skopových plátků), 0,2 l oleje, palice česneku, lžička octa (činí maso křehkým), 5 g sladké papriky (může být i špetka pálivé), mletý pepř, sůl
Maso důkladně odblaníme, očistíme od tuku a nakrájíme na plátky, které mírně naklepeme. Každý plátek osolíme a naložíme do připravené směsi na 2 dny a lépe ještě více (je osvědčené nakládat tak týden dopředu). Maso grilujeme na dřevěném uhlí. Podáváme na chlebu.

Bačův špíz
600 g skopového masa, 150 g cibule, 150 g slaniny, 0,05 l citrónové šťávy, 0,1 l oleje, zelená petrželka,
4 stroužky česneku, mletý pepř, sůl
Odblaněné skopové maso nakrájíme na kousky, naklepeme, osolíme, okořeníme mletým pe45
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přem, pokapeme citrónovou šťávou, potřeme olejem a necháme odležet na chladném místě.
Kousky masa opečeme v rozehřátém tuku z obou stran téměř doměkka. Opečené kousky masa
napíchneme střídavě s nakrájenou slaninou a kolečky cibule na jehly, potřeme rozetřeným česnekem, obložíme zelenou petrželovou natí, zabalíme do alobalu a upečeme ve vyhřáté troubě,
nebo na grilu. Podáváme s tmavým chlebem.

Skopový džuveč ovčácký
800 g skopového masa z plece, 100 g sádla, 400 g brambor, 0,5 l kysaného mléka, 150 g brynzy,
3 vejce, 0,15 l vody (nebo vývar), 3 cibule, 1 petržel (nebo pastinák), 1 paprika, 4 lžíce zeleného hrášku,
mletý pepř, sůl
Maso odblaníme a zbavíme loje, nakrájíme na kostičky a zprudka opečeme na rozpuštěném
sádle. Přidáme nadrobno nakrájenou cibulku a na nudličky nakrájenou petržel (nebo pastinák).
Chvilku necháme osmahnout a podlijeme vývarem a dusíme. Když je maso téměř měkké, přidáme hrášek, na kostičky nakrájené oloupané brambory a na kostičky nakrájenou papriku, kterou
předem spaříme. Měkké maso opepříme, osolíme a vložíme do vymaštěné zapékací formy. Masovou směs zalijeme kysaným mlékem do kterého rozšleháme vejce a brynzu. Pečeme v mírně
vyhřáté troubě. Podáváme s tmavým chlebem.

Skopový džuveč s houbami
800 g předního skopového masa, 100 g sádla, 400 g čerstvých hub, 3 cibule, 2 lžíce rýže, 1 lžíce rajčatového protlaku, 2 stroužky česneku, kopr, sůl
Omyté a tuku zabavené maso nakrájíme na kousky a osmahneme na sádle a drobně nakrájené
cibuli. Podlijeme horkou vodou, osolíme a dusíme téměř doměkka. Očištěné houby nakrájíme,
přidáme k podušenému masu, doplníme spařenou rýží, přidáme protlak a česnek utřený se solí,
podlijeme a vše dusíme doměkka. Na závěr posypeme jemně nakrájeným koprem. Podáváme
s tmavým chlebem.

Skopový džuveč s rýží
600 g tučnějšího skopového masa, 250 g rýže, 3 vejce, 0,25 l kysané smetany, 2 lžíce sádla, 3 středně
velké cibule, mletá sladká i pálivá paprika, sůl
Očištěné a opláchnuté maso nakrájíme na kostky a na sádle s drobně nakrájenou cibulí osmahneme. Přidáme papriku, sůl, podlijeme vývarem a dusíme až je maso téměř měkké. Přidáme spařenou rýži, znovu podlijeme a dusíme. Na závěr zalijeme rozšlehanými vejci ve smetaně a necháme krátce zapéct.

Skopový džuveč zimní
800 g masa – skopová plec, 120 g tuku, 2 cibule, sladká paprika, sůl, 3 mrkve, 50 g rýže, 500 g brambor,
1 lžíce rajčatového protlaku, 3 vejce, 1 lžíce hladké mouky, 0,15 l mléka, petrželka
Maso zbavené tuku omyjeme a nakrájíme na kousky. Na tuku zpěníme drobně nakrájenou
cibuli, přidáme maso, papriku, osmahneme, osolíme, doplníme očištěnou a na kolečka nakrájenou mrkvi, podlijeme horkou vodou a dusíme téměř doměkka. Rýži spaříme, brambory oloupeme a nakrájíme na kostky. Přidáme k masu i protlakem, podlijeme horkou vodou
a dusíme doměkka. Pokrm zalijeme řídkým těstem připraveným z rozšlehaných vajec, soli, mouky a mléka a necháme v troubě zapéct. Posypeme jemně nakrájenou petrželkou. Podáváme
s tmavým chlebem.
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Bretaňský hrnec
750 g skopového masa, 40 g rostlinného tuku, 2 stroužky česneku, 4 celé pepře, 1 bobkový list,
1 hřebíček, 0,5 l masového vývaru, 250 g bílých fazolí, 2 lžíce rajčatového protlaku, vinný střik, sůl
Maso nakrájíme na kostky a opečeme na tuku. Přidáme koření, zalijeme vývarem a vaříme. Maso
vyjmeme, dáme na teplo. Do masové šťávy přidáme fazole uvařené den předem, přidáme protlak, červené víno, sůl a chvíli povaříme. Maso podáváme obložené fazolemi.

Čevapčiči
600–800 g skopového nebo jehněčího masa, sůl, mletý pepř, 2 až 3 lžíce hladké mouky, 2 menší cibule,
lžíci hořčice, tuk na opékání
Maso nakrájíme na kousky, umeleme, osolíme, opepříme, dobře prohněteme a ještě jednou umeleme, aby bylo jemné. Potom ho zpracujeme a vyválíme malé, asi 5 cm dlouhé válečky. Obalíme
je v mouce a opékáme po všech stranách na roštu nebo na pánvi s rozehřátým tukem. Podáváme
s drobně krájenou cibulí, hořčicí a s opékanými nebo vařenými brambory nebo s chlebem.

Šašlik
800 g skopového masa (hovězí nebo vepřové), 150 g cibule, 0,05 l 3 % octa, 0,05 l červeného vína,
bobkový list, celý černý pepř, sůl
Maso nakrájíme na kostičky po 30–40 g. Cibuli nakrájíme na kolečka. Maso osolíme a polijeme octem a červeným vínem. Promícháme s kuličkami pepře, bobkovým listem a proložíme kolečky cibule. Necháme v chladnu marinovat 4–6 hodin. Maso napichujeme střídavě
s cibulí na grilovací jehly (libovější kousky prokládáme tučnějšími kousky nebo plátky slaniny). Pečeme na roštu. Podáváme se zelenou cibulovou natí, petrželkou, zeleninovým salátem
a kečupem.

Šašlik po gruzínsku
800 g skopového masa (hovězí nebo vepřové), 150 g cibule, 0,05 l citrónové šťávy, 0,015 l koňaku,
menší rajčata, cuketa, sůl, celý černý pepř, nové koření, kopr, zelená petrželka
Maso nakrájíme na kostičky po 30–40 g. Cibuli nakrájíme na kolečka. Zelenou petrželku a kopr
jemně posekáme. Maso promícháme s kuličkami pepře, sekanými bylinkami a marinádou
z citrónové šťávy s koňakem a proložíme kolečky cibule. Necháme v chladnu marinovat
4–6 hodin. Maso pak napichujeme na grilovaní jehly – střídavě s cibulí, půlkami rajčat a kolečky
cukety. Pečeme na roštu na dřevěném uhlí.

Podžárka
800 g skopového masa (hovězí nebo vepřové), 2 větší cibule, 100 g rajského protlaku, 100 g sádla,
mletý pepř, sůl
Maso nakrájíme na stejně velké kostičky. Osolíme, opepříme a opečeme na sádle doměkka. Přidáme
pokrájenou cibuli, rajský protlak a podusíme. Podáváme s vařenými brambory nebo pohankou.

Skopová plec v bílé omáčce s kapary
600 g skopové plece, 0,6 l vývaru, 2 lžíce hladké mouky, 4 lžíce másla, 2 žloutky, cibule, kapary, sůl
V osolené vodě uvaříme skopové maso doměkka. Ze dvou lžic másla a hladké mouky uděláme
světlou jíšku, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a vše podlijeme scezeným vývarem ze skopového masa. Povaříme ještě 10 minut. Omáčku odstavíme, přidáme rozšlehané žloutky zředěné
vývarem, zbytkem másla a vše dobře promícháme. Vložíme na porce nakrájené maso a lžíci drobných kapar. Podáváme s vařeným bramborem nebo knedlíkem.
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Skopová plec s kapustou a brambory
800 g vykostěné skopové plece, vývar z masoxu, 40 g másla, asi 800 g kapusty, 500 g syrových
oloupaných brambor, 2 menší cibule, mletý pepř, sůl
Cibuli nakrájíme nadrobno, dáme zesklovatět na rozehřáté máslo. Přidáme omyté, na kostky nakrájené maso a chvilku opékáme bez podlévání. Osolíme, opepříme, zalijeme horkým vývarem
z masoxu. Když je maso téměř měkké, přidáme omytou, nakrájenou kapustu a oloupané na kostky nakrájené brambory. Podle potřeby zalijeme ještě vývarem a dusíme doměkka. Musíme dát
pozor, abychom nerozvařili brambory. Nakonec můžeme přidat stroužek česneku utřený se solí.
Podle chuti připepříme. Podáváme s tmavým chlebem.

Skopová plec nakyselo
800 g vykostěného skopového plecka, 50 g sádla, 2 středně velké cibule, mletá sladká paprika, 2 lžíce
octa, 1 mrkev, 1/2 menšího celeru, 1 petržel, 0,1 l červeného vína, trochu citrónové šťávy, 6 kuliček
pepře, 6 kuliček nového koření, 4 kuličky jalovce, 1 hřebíček, špetka tymiánu, lžíce másla a lžíce hladké
mouky, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku, přelijeme horkou vodou a nakrájíme na kostičky. Nakrájené maso vložíme do kameninové nádoby, osolíme, opepříme a dáme na hodinu uležet. Dozlatova osmažíme cibulku, zaprášíme sladkou papriku a přidáme maso z kameninové nádoby.
Zvlášť povaříme koření s octem. Asi po deseti minutách varu odvar slijeme k masu. Přidáme na
nudličky nakrájenou kořenovou zeleninu. Z másla a mouky zhotovíme jíšku, zalijeme červeným
vínem a vše dusíme doměkka. Podle potřeby dochutíme octem. Maso rozdělíme na porce a přelijeme přecezenou omáčkou.

Skopová plec s tuřínem
600g skopové plece, 0,5 l mléka (nebo 1 smetana), 0,2 l vody, 1/2 tuřínu, 1 lžíce másla, 1 cibule,
1 lžíce hladké mouky, mletý pepř, sůl
Maso z plecka nakrájíme na kousky, podlijeme horkou vodou a osolíme. Vaříme na mírném ohni.
K poloměkkému masu přidáme na kostky nakrájený tuřín, přilijeme trochu horké vody tak, aby
maso i tuřín byly ponořené. Společně vaříme doměkka. Přidáme růžovou jíšku připravenou
z másla a hladké mouky a nadrobno nakrájené cibule. Trochu opepříme a necháme ještě chvilku
povařit. Nakonec vše zalijeme mlékem.

Skopová plec roláda
800 g skopové plece, 50 g másla, sůl
Nádivka: 100 g uzeného masa (lze použít i salám), 50 g slaniny, 2 žemle, mléko na jejich namočení,
petrželka, muškátový květ, špetka šafránu, 1 žloutek, máslo, mletý pepř, sůl
Nejprve si připravíme nádivku. Dáme namočit žemle do mléka asi na 15 minut, ze kterých vymačkáme přebytečné mléko, přidáme nadrobno nakrájené uzené maso nebo salám, nakrájenou
osmahnutou slaninu, lžíci rozehřátého másla a žloutek, najemno nasekanou petrželku, sůl, pepř,
šafrán a muškátový květ. Dobře promícháme. Na roládu používáme pouze mladé skopové maso.
Ze skopové plece vyjmeme kost, rozkrojíme ji na plát a tupou stranou nože zlehka naklepeme.
Osolíme a poklademe nádivkou. Srolujeme a převážeme kuchyňskou nití. Roládu opečeme na
tuku po všech stranách, podlijeme ji horkou vodou a dáme péct do trouby doměkka. Podáváme
s bramborovou kaší a kompotem.

Čanachy
800 g vykostěného skopového plecka, 1 cibule, 750 g syrových brambor, 200 g rajčat, 300 g baklažá48
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nů, 200 g fazolek, asi 0,4 l horké vody, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku a vykostíme. Nakrájíme na větší kousky (2–3 na jednu porci) a dáme do třílitrového hrnce. Potom přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, oloupané
a na kostky nakrájené brambory, rajčata nakrájená na půlky, překrájené fazolky zbavené vláken, baklažány nakrájené na kostky. Vše osolíme, opepříme a zalijeme horkou vodou (asi
400ml). Zakryté poklicí dáme do trouby, kde vše dusíme 90–120 minut. Čanachy podáváme
s chlebem v nádobě, ve které jsme je připravovali.

Zadělávané skopové
750 g skopového masa, 1 kostka masoxu, 0,15 l oleje, 1 cibule, 3 lžíce kořenové zeleniny, 3 stroužky
česneku, 3 lžíce polohrubé mouky, majoránka, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, očistíme a nakrájíme na kostky. Pokrájenou zeleninu zpěníme na tuku,
přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a po chvilce i nakrájené maso. Vše podusíme ve vlastní šťávě. Podlijeme vodou (nebo vývarem), přidáme masox, prolisovaný česnek, majoránku, trošku pepře, sůl a dusíme pod pokličkou doměkka. Připravíme světlou jíšku, zalijeme vývarem, za stálého
míchání krátce povaříme, přidáme k dušenému masu a vše důkladně promícháme. Podáváme
s vařeným bramborem.

Zadělávané skopové s mrkví
800 g skopového masa, 60 g másla, 1 cibule, 500 g mrkve, 1/2 kostky masoxu, 50 g hladké mouky,
trochu cukru, trochu octa, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku a spaříme horkou vodou. Pak je nakrájíme na menší
kostky. Nadrobno nakrájenou cibuli zpěníme na másle, přidáme maso a opečeme je ze všech
stran, podlijeme horkým vývarem z masoxu a necháme dusit pod pokličkou doměkka. Nadrobno
nakrájenou nebo nastrouhanou mrkev dáme dusit na másle s trochou vody. Osolíme a opepříme.
Měkkou mrkev přidáme k masu, které jsme zlehka zaprášili moukou. Podle chuti osladíme a zakapeme octem. Podáváme se šťouchaným bramborem.

Skopové maso v jáhlové kaši
800 g skopového masa, 1 mrkev, 2 petrželky, 1/2 celeru, 2 stroužky česneku, 300 g jáhel, 1 lžíce sádla,
sůl
Skopové maso odblaníme, odstraníme z něj tuk, omyjeme a dáme vařit do slané vody. Očistíme
zeleninu, přidáme ji k masu, stejně tak česnek utřený se solí. Vaříme doměkka (v tlakovém hrnci
asi 50 minut). Měkké maso vyjmeme, vývar procedíme a dáme do něj vařit jáhly. Když jsou uvařené, přidáme k nim na kostičky nakrájené maso a na kostičky nakrájenou zeleninu. Omastíme
lžící sádla a dochutíme solí.

Rizoto ze skopového masa
800 g masa, 2 cibule, 80 g sádla, sladká mletá paprika, 6 kuliček pepře, 6 kuliček nového koření, trochu
tymiánu, 300 g rýže, 50 g šunky, 50 g strouhaného sýra, 15 g zeleného hrášku, 1 na kolečka nakrájená
mrkev, petrželka, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku, nakrájíme na kousky. Na zpěněnou cibulku přidáme
maso, koření, zelený hrášek a na kolečka nakrájenou mrkev. Za stálého podlévání horkou vodou nebo vývarem dusíme. Když je maso téměř měkké, přisypeme propranou rýži, podlijeme
a přidáme nadrobno nasekanou šunku. Opět dusíme cca 20 minut. Hotovou směs posypeme
strouhaným sýrem a dáme na chvíli zapéct do trouby. Ozdobíme najemno nasekanou petrželkou
a podáváme se zeleninovým salátem.
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Gorijské rizoto
300 g rýže, 500 g skopového masa, 2 cibule, 2 zrnka semen z granátového jablka, 80 g škvařeného
sádla, mletý pepř, sůl
Přesné těsto:0,1 l kysané smetany, 250 g mouky, 1 vejce, 1/2 lžíce cukru, 1 lžíce másla, sůl
Z uvedených surovin vypracujeme těsto, ze kterého uděláme bochánek a necháme ho v chladnu
na 30 – 40 minut odpočinout. Poté z něj vyválíme 0,5 cm silnou placku.
Opranou rýži vsypeme do osolené vroucí vody a vaříme, až zrnka na povrchu změknou (ale uvnitř
jsou ještě tuhá). Takto uvařenou rýži prolijeme studenou vodou a necháme na sítu okapat. Potom
vyložíme kastrol plackou z přesného těsta, kterou pokropíme tukem a přidáme vařenou rýži, kterou z vrchní části pokropíme opět tukem, zakryjeme pokličkou a zahříváme 40–45 minut (nejlépe
ve vodní lázni, abychom placku na dně kastrolu nepřipálili).
Skopové maso nakrájíme na menší kousky, osolíme, opepříme a dáme osmahnout na zpěněnou
cibuli. Zalijeme horkou vodou, aby bylo maso ponořené, přidáme semena granátových jablek
a dusíme doměkka. Před podáváním klademe na mísu kousky masa se šťávou, v níž se maso dusilo a zasypeme horkou rýží. Zdobíme nakrájenou plackou z přesného těsta a posypeme najemno
nakrájenou petrželkou.

Špíz na grilu pikantní
800 g skopového masa, 0,5 l mléka, 0,125 l octa, 100 g slaniny, špetka koriandru, špetka tymiánu,
lžička majoránky, bobkový list, 6 kuliček pepře, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku a nakrájíme na plátky. Ty položíme na sebe do kameninové nádoby, dáme na ně koření a zalijeme octem a mlékem. Maso necháme v chladnu
2–3 hodiny. Pak je vyjmeme, osušíme utěrkou a napichujeme na jehlu pro grilování střídavě
s plátky slaniny a pak grilujeme. Podáváme jako ostrý pikantní pokrm s chlebem.

Segedínská beranina
800 g předního skopového masa, 3 větší cibule, 80 g sádla (je-li maso prorostlé, použijeme menšího
množství), 500 g zelených paprik, 600 g oloupaných syrových brambor, rajčatový protlak, mletá paprika, mletý pepř, sůl
Maso nakrájíme na drobné kousky, osolíme, opepříme zprudka osmahneme na sádle. Přidáme
nadrobno nakrájenou cibulku, mletou papriku, nadrobno nakrájené papriky, podlijeme a necháme dusit. K poloměkkému masu přidáme nakrájené syrové brambory a vše dodusíme doměkka.
Nakonec ochutíme rajčatovým protlakem a solí. Podáváme s tmavým chlebem.

Zadělávaná beranina
800 g předního skopového masa, 1 mrkev, 1 kedlubna, 1 petržel, 100 g hrášku, 100 g bílých předem
namočených fazolí, citrónová kůra, 100 g másla, 1 lžíce hladké mouky, šťáva z 1 citrónu, 1/2 na růžičky rozebraného květáku, mletý pepř, sůl
Na másle udusíme za stálého podlévání očištěnou a na kousky nakrájenou zeleninu, přidáme na
kousky nakrájené vykostěné maso a za stálého podlévání dusíme. Když je maso skoro měkké,
přidáme světlou jíšku z mouky a kousku másla, šťávu z citrónu a uvařený, na růžičky rozebraný
květák. Dochutíme solí a pepřem a podáváme s bramborem vařeným ve slupce.

Skopové maso v rajčatovém zelí
500 g předního skopového masa, 1 rajčatový protlak, 1 hlávka zelí, 2 bobkové listy, 5 kuliček pepře,
kmín, ocet, trochu cukru, 2 stroužky česneku, máslo, hladká mouka, sůl
Zelí nakrájíme nadrobno, okmínujeme a osolíme. Pomačkáme a necháme pustit vodu. Potom je
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dáme vařit do horké vody současně s odblaněným a očištěným skopovým masem nakrájeným na
kousky. Přidáme pepř a vaříme doměkka. Aby se zelí nerozvařilo, zakapeme je octem a přidáme
trošku cukru. Když je maso měkké, zahustíme světlou jíšku smíchanou s česnekem utřeným se
solí a rajčatovým protlakem. Podle chuti můžeme přidat i trochu smetany. Podává se s chlebem.

Skopové přední po portugalsku
800 g předního skopového masa, 60 g másla, 2 cibule, petrželka, 2 vejce, strouhanka, mléko, 1 bílek,
masox, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku a umeleme. Spolu s ním umeleme i jednu cibuli
a přidáme petrželku. Maso s cibulí a petrželkou necháme na rozehřátém másle trochu osmahnout. Pak je přendáme do mísy, osolíme, opepříme, přidáme vece a v mléce namočenou
a dobře okapanou strouhanku. Vypracujeme šišku, potřeme ji bílkem a nejprve osmahneme na
másle, na kterém jsme zpěnili drobně nakrájenou cibuli. Zalijeme vývarem z masoxu a pečeme
v troubě dozlatova. Podáváme s vařeným bramborem.

Skopové přední s nudlemi
600 g předního skopového masa, 200 g kořenové zeleniny, 1 cibule, citrónová kůra z poloviny citrónu,
60 g másla, trochu šafránu, trochu muškátového květu, 300 g nudlí,1 lžíce hladké mouky, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku a dáme vařit do studené vody současně s očištěnou
kořenovou zeleninou a cibulí. Přidáme kousek citrónové kůry. Když je maso skoro měkké, připravíme si z másla a mouky jíšku, dáme do ní trochu šafránu a trochu muškátového květu. Jíšku
zředíme polévkou ve které vaříme maso na hustou omáčku. Ve slané vodě si uvaříme nudle, které
scedíme a vmícháme do omáčky. Maso nakrájíme na kousky a vmícháme je do nudlí a nebo maso
rozdělíme na porce které poklademe na vyhřátý talíř a obložíme nudlemi kolem. Vývar se zeleninou můžeme použít na polévku.

Skopové přední na kyselo
800 g předního skopového, 40 g másla, cibule, smetana, lžíce hladké mouky, 0,25 l vody, bobkový list,
sladká mletá paprika, na špičku nože ostré mleté papriky, ocet, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku a nakrájíme na kostičky. Nadrobno nakrájenou cibuli
zpěníme na omastku, přidáme oba druhy paprik, pokrájené maso. Necháme vše trochu osmahnout. Osolíme, podlijeme horkou vodou a dusíme. Přidáme bobkový list. Když je maso měkké,
šťávu zahustíme smetanou – ve které jsme rozkvedlali trochu hladké mouky a ještě krátce povaříme. Podle chuti okyselíme octem. Podáváme s haluškami.

Sekaná ze skopového masa
800 g předního skopového masa, 200 g bůčku, 100 g uzeného (nebo salámu), 0,2 l mléka nebo vody,
2 cibule, 4 stroužky česneku, 3 žemle, 2 vejce, lžíce hladké mouky, sádlo na vymaštění pekáče a potření
sekané, majoránka, mletý pepř, sůl
Žemle namočíme v mléce nebo ve vodě. Vykostěné maso dvakrát umeleme na masovém strojku spolu s uzeným masem (nebo salámem) a cibulí. Nakonec umeleme namočené a vymačkané žemle. Přidáme česnek utřený se solí, majoránku, vejce, hladkou mouku, mletý pepř, sůl
a vše dobře promícháme. Vytvarujeme šišku a dáme péct do vymaštěného pekáče a mírně
podlijeme. Přikryjeme a pečeme asi 30 minut v troubě. Potom povrch sekané potřeme sádlem
a dopečeme dozlatova. Je-li třeba, ještě trochu podlijeme. Podáváme s vařeným bramborem
a okurkou, ale můžeme také podávat s tmavým chlebem a zeleninovým salátem.
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Karbanátky ze skopové plece a vepřového bůčku
500 g skopového masa (bez kostí), 300 g vepřového bůčku, 2 žemle, mléko na jejich namočení, 2 vejce,
1 stroužek česneku, majoránka, tuk na smažení, strouhanka na obalení karbanátků, mletý pepř, sůl
Žemle překrojíme a namočíme do mléka. Skopové maso přelijeme horkou vodou, osušíme, nakrájíme na kostičky a spolu s bůčkem umeleme dvakrát na masovém strojku. Nakonec
umeleme namočené žemle. Přidáme koření, utřený česnek a žloutky. Vše dobře promícháme
a vytvoříme karbanátky, které omočíme v rozšlehaných bílcích a obalíme ve strouhance. Karbanátky osmažíme na rozehřátém tuku. Podáváme s bramborem nebo bramborovou kaší s okurkou nebo čerstvým zeleninovým salátem.

Dušené karbanátky s rajčatovou šťávou
800 g vykostěného skopového plecka,2 žemle, 1 lžíce krupice, mléko na polití žemlí, 50 g slaniny, tuk,
masox, rajčatový protlak (nebo šťáva), 2 stroužky česneku, majoránka, hladká mouka, mletý pepř,
sůl
Skopové maso odblaníme, nakrájíme na kousky a umeleme na masovém strojku. Přidáme vymačkané umleté žemle, česnek utřený se solí, majoránku a pepř. Směs dobře promícháme
a je-li to potřebné, přidáme trochu krupičky, aby byla masová směs tužší. Vytvarujeme karbanátky, maličko je obalíme v hladké mouce a usmažíme na tuku. Opečené karbanátky podlijeme vývarem a necháme podusit. Do vývaru při podlévání rozkvedláme rajčatový protlak nebo šťávu. Můžeme použít i čerstvá rajčata, která spaříme, oloupeme, nakrájíme na
čtvrtky a položíme na karbanátky. Pak vše přelijeme horkým vývarem. Šťávu dochutíme solí
a pepřem. Podáváme s vařeným bramborem nebo rýží.

Skopové placky po srbsku
400 g skopového masa, 200 g vepřového, 2 velké cibule, 1 feferonka, sádlo, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme loje, nakrájíme na kousky a dobře umeleme na masovém
strojku. Pomleté maso osolíme, opepříme, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, utlučenou sušenou feferonku, vše dobře promícháme a necháme odležet 2–3 hodiny. Z odleželé směsi tvoříme
malé, asi sedm milimetrů tlusté placičky, které opékáme na sádle nebo na grilu. Podáváme s vařeným bramborem, nebo tmavým chlebem a s nadrobno nasekanou cubulí a hořticí.

Skopové maso Srbský závin
400 g mletého skopového masa, 300 g hladké mouky, 1 cibule, 1 vejce, 1 lžíce oleje, kousek másla,
1 šálek vody, muškátový květ, mletý pepř, sůl
Na válu prosejeme hladkou mouku, v šálku vlažné vody rozšleháme vejce, olej a sůl. Tuto směs
postupně zašleháme vidličkou do mouky a vypracujeme těsto (asi jako na tažený závin). Vypracované těsto necháme asi půl hodiny přikryté na teple odpočinout. Potom z něho vytáhneme
placku, na kterou rozetřeme mleté okořeněné maso posypané rozsekanou cibulí. Závin stočíme
a opatrně přeneseme na vymaštěný plech. Pečeme v mírně rozehřáté troubě. Když je závin růžový, polijeme ho šálkem vařící vody, ve které jsme rozpustili kousek másla. Přiklopíme a necháme
péct do doby, dokud se nevsákne všechna voda. Podáváme s bramborem a zeleninovým salátem.

Bochánky ze skopového I
600 g předního skopového masa, 60 g sádla, 2 vejce, 60 g slaniny, 120 g rýže, 2 středně velké cibule,
asi 20 celých zelných listů, 0,25 l kysané smetany (nebo bílý jogurt), rajčatový protlak (nebo kečup),
hladká mouka na zaprášení šťávy, několik tenkých plátků slaniny, mletý pepř, sůl
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Skopové maso odblaníme, očistíme, opláchneme, rozkrájíme na malé kousky a umeleme na
masovém strojku. Do pomletého masa přidáme nadrobno nakrájenou slaninu, osolíme, opepříme, přidáme předem uvařenou rýži, na kousku másla osmahlou cibuli a vše dobře promícháme.
Na vál rozložíme listy zelí. Připravenou směsku rozdělíme na čtyři a více dílů – podle toho, jak
chceme mít bochánky velké. Promíchanou směsku vložíme na listy zelí, které pečlivě zabalíme
a převážeme kuchyňskou nití. Zbytkem sádla vymažeme pekáček, urovnáme na něj připravené
bochánky a na každý zelný závitek položíme tenký plátek slaniny. Nyní vše podlijeme vývarem
a pomalu v troubě dusíme. Když je maso téměř měkké, rozmícháme smetanu s moukou, rajčatovým protlakem nebo kečupem a závitky přelijeme. Malou chvilku dodusíme a můžeme pokládat
na talíř. Podáváme přelité šťávou s vařeným bramborem nebo chlebem.

Bochánky ze skopového II
500 g skopového masa, 100 g skopového loje, 1 velká cibule, asi 2 lžíce vlažné vody, 50 g vařené rýže,
sádlo, petrželka, hladká mouka, mletý pepř, sůl
Těsto: 250 g hladké mouky, 2 vejce, šálek horké vody, sůl
Skopové maso zbavíme blan a umeleme společně s lojem a cibulí. Přidáme špetku soli, pepře, nadrobno nasekanou petrželku a předem uvařenou rýži. Podle potřeby rozředíme vlažnou vodou
tak, abychom získali tuhou masovou směs. Nyní si připravíme těsto, které rozválíme na tenkou
placku (asi jako na nudle do polévky) a nakrájíme ho na větší čtverečky. Na jednu polovinu čtverečku dáme masový váleček, který nesmí dosahovat k žádnému okraji, zbytek čtverečku potřeme
vejcem rozšlehaným s moukou a přeložíme přes nádivku. Prsty stlačíme okraje a smažíme. Podáváme na horkých talířích s chlebem nebo zeleninovým salátem.

Taštičky se skopovým masem
600 g pečeného skopového masa, 80 g sádla, 4 cibule, mletý pepř, sůl.
Nudlové těsto: 2 vejce, hladká mouka, tolik vody – kolik je vajec (odměříme skořápkou)
Pečené skopové maso umeleme na masovém strojku s cibulí. Mleté maso osolíme, opepříme,
přidáme sádlo a vše dohromady dobře promícháme. Na vále připravíme řidší nudlové těsto, které
necháme odpočinout a pak vyválíme asi 3 mm tlustou placku, kterou nakrájíme na čtverečky.
Do středu každého čtverečku dáme lžičku připravené nádivky a spojíme přehnutím a stlačením
okrajů k sobě. Taštičky vkládáme do vařící slané vody a vaříme asi 10 minut.

Skopové kuličky
400 g skopového masa, 200 g tučnějšího vepřového, 1 cibule, 2 vejce, 3 lžíce sádla, trochu vývaru,
rajčatová šťáva, stroužek česneku, citrónová šťáva, petrželka, kousek másla,, hladká mouka, mletý
pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme loje, nakrájíme na kousky a spaříme horkou vodou. Vepřové maso nakrájíme také na kousky a obě masa umeleme společně na masovém strojku. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, osolíme, opepříme a přidáme vejce. Dobře vše promícháme.
Ze směsky připravíme asi 16 stejně velkých kuliček, obalíme je v hladké mouce a prudce opečeme na sádle. Opečené kuličky vložíme do pečící mísy, podlijeme trochou horkého vývaru
a dodusíme doměkka. Z výpeku sebereme z horní části omastek, zalijeme rajčatovou šťávou
a ochutíme citrónovou šťávou. Dochutíme kořením a solí a zjemníme kouskem másla. Nakonec
posypeme jemně nasekanou petrželkou. Podáváme s vařeným bramborem nebo těstovinou.

Skopové kuličky pikantní
600 g skopového masa, tuk na smažení, 2 vejce, 1 středně velká cibule, trochu zázvoru, 2 lžíce rozinek,
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1/2 lžičky kari koření, 2 lžíce mouky, 5 lžic strouhanky, olivy na zdobení, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme loje, omyjeme, nakrájíme na kousky a pomeleme dvakrát na
masovém strojku. Přidáme sůl, pepř, nadrobno nakrájenou cibuli, zázvor a povařené, rozsekané
rozinky. Z dobře umíchané směsi vytvoříme malé kuličky, které omočíme v rozšlehaném vejci
a obalíme ve strouhance smíchané s moukou. Smažíme v rozehřátém tuku dozlatova. Každou
kuličku ozdobíme olivou, kterou připíchneme párátkem. Podáváme horké se slaným rohlíkem.

Skopový guláš balkánský
800 g předního skopového masa, 80 g sádla, 1 větší cibule, 6 paprik, (1 feferonka), 1 kostka masoxu,
1 lžíce hladké mouky, 0,1 l sladké smetany, sůl
Vykostěné, omyté a tuku zbavené skopové maso nakrájíme na kostky a osmahneme na sádle
s drobně nakrájenou cibulí. Osolíme, podlijeme vývarem z masoxu a dusíme doměkka. Opláchnuté a semen zbavené papriky nakrájíme na nudličky, přidáme k masu a krátce podusíme. Pro ostřejší chuť můžeme přidat nakrájenou menší feferonku. Ve smetaně rozmícháme mouku, kterou
vmícháme ke guláši a krátce povaříme. Podáváme s těstovinou nebo vařeným bramborem.

Skopový guláš segedínský
800 g předního skopového masa (můžeme přidat 250 g vepřového bůčku), 3 cibule, 500 g kysaného
zelí, 3 větší cibule, 0,25 l kysané smetany, 100 g tuku, bobkový list, kmín, 1 lžička hladké mouky, mletá
sladká červená paprika, mletý pepř, sůl
Vykostěné, odblaněné a očištěné skopové maso nakrájíme na stejně velké kostky. Na tuku zpěníme na drobno nakrájenou cibuli, přidáme nakrájené maso a zprudka opečeme. Přidáme mletou
červenou papriku, kmín, sůl, pepř, podlijeme horkou vodou a zvolna dusíme. Když je maso téměř
měkké, přidáme kysané zelí, bobkový list a necháme dodusit doměkka. Do smetany zakvedláme
lžičku hladké mouky. Guláš za stálého míchání zahustíme smetanou a necháme přejít mírným
varem. Podáváme s knedlíkem.

Skopový guláš s paprikou
750 g skopového masa, 4 zelené papriky, 4–5 rajčat, 0,3 l vývaru, 2 středně velké cibule, 1 menší karotka, 1 lžíce sádla nebo másla, 1 lžička hladké mouky, 1/2 lžičky sladké papriky, petrželová nať, sůl
Omyté a osušené skopové maso nakrájíme na menší kostky a osmahneme na rozehřátém
tuku. Opečené maso vyjmeme na talíř a ve zbylém tuku osmažíme drobně pokrájenou karotku
a cibuli. Zeleninu zaprášíme moukou, přimícháme sladkou papriku a zalijeme trochou vývaru. Nyní přidáme k osmahnuté zelenině maso, osolíme a dusíme téměř doměkka. Pak přidáme semen zbavené a na proužky nakrájené papriky, chvíli podusíme, přidáme oloupaná
a pokrájená rajčata a guláš zapečeme v troubě. Hotový guláš sypeme jemně posekanou petrželovou natí. Podáváme s rýží nebo chlebem.

Skopový guláš s bramborem
750 g skopové plece, 400 g kořenové zeleniny, 3 cibule, kedluben, 800 g brambor, 0,5 l vývaru
z masoxu, lžíci petrželky, mletý pepř, sůl
Odblaněné skopové maso nakrájíme na kostky, cibuli a zeleninu na plátky a oloupané brambory
na kostky. Maso rozložíme, přidáme vrstvu cibule a zeleniny, osolíme, opepříme a zalijeme vývarem. Připravenou směs vložíme do trouby a přikrytou zvolna dusíme do doby, až je maso měkké.
Nyní přidáme do hrnce brambory, podle potřeby podlijeme a dusíme doměkka. Při podávání
zdobíme na talířích sekanou petrželkou. Podáváme s chlebem.
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Skopový guláš s kapustou
500 g skopového masa (z plece nebo kýty), 50 g slaniny, 1 větší cibuli, 100 g kořenové zeleniny, 0,3 l
vývaru, 1 - 2 listy kapusty, 3 větší brambory, 2 – 3 stroužky česneku, majoránka, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, omyjeme a nakrájíme na kostky. Slaninu drobně nakrájíme a rozškvaříme. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, kořenovou zeleninu na kostičky a vše krátce osmahneme. Podlijeme horkým vývarem, osolíme a dusíme v tlakovém hrnci asi 30 minut. Potom přidáme spařenou nakrájenou kapustu, brambory nakrájené na kostičky, 2 – 3 stroužky utřeného
česneku, přidáme kmín, pepř, majoránku, dle chuti dosolíme a vše podusíme doměkka. Podáváme s chlebem.

Skopový guláš s feferonkou
750 g skopové plece, 200 g cibule, 70 g rostlinného tuku, 0,5 l vývaru (může být i voda), 300 g brambor,
75 g kečupu, 3 stroužky česneku, 3 feferonky, mletá paprika, sůl
Vykostěné a odblaněné skopové maso nakrájíme na menší kostky nebo silnější nudličky. Jemně
nakrájenou cibuli orestujeme na oleji, zaprášíme paprikou a zpěníme. Nyní vložíme nakrájené
maso, orestujeme, zalijeme vývarem, přidáme česnek utřený se solí a vše dusíme pod pokličkou.
Když je maso téměř hotové, přidáme na kostky nakrájené brambory, kečup, nakrájené feferonky
a dusíme doměkka. Podáváme s pečivem.

Skopový guláš se zeleninou
750 g skopové plece, 100 g slaniny (nebo 1 lžíce sádla), 0,5 l vody, 300 g syrových brambor,
1 středně velká cibule, 2 lžíce drobně pokrájené kořenové zeleniny, 1/4 hlávky malé kapusty, hrst fazolových lusků, 2 stroužky česneku, 1 rovná lžička sladké papriky, majoránka, mletý pepř, sůl
Drobně nakrájenou slaninu rozškvaříme a osmahneme na ní kořenovou zeleninu a nadrobno
nakrájenou cibuli. Odblaněné a omyté skopové maso pokrájíme na kostky, přidáme k zelenině,
osmahneme, osolíme a dusíme nejdříve ve vlastní šťávě. Pak mírně podléváme vodou (vhodnější
je vývar z kostí) a dusíme, až je maso téměř měkké. Přidáme rozsekaný česnek, pokrájenou kapustu, fazolky a oloupané – na drobné kostičky nakrájené brambory. Vše znovu podlijeme, podle
potřeby přisolíme a dusíme do doby až zelenina i brambory změknou. Podáváme s chlebem.

Skopový guláš s rajčaty a paprikami
750 g skopového masa, 4 zelené papriky, 4 velká rajčata, 0,5 l vody, 1 větší cibule, 1 lžíce sádla,
1 lžíce hladké mouky, 1 lžička mleté papriky (sladké nebo pálivé – podle obliby), sůl
Odblaněné, očištěné a omyté skopové maso nakrájíme na menší kostky. Drobně nakrájenou cibuli zpěníme na sádle a osmahneme na ní připravené maso, zasypeme mletou paprikou, osolíme,
podlijeme vodou a dusíme téměř doměkka. Pak přidáme semen zbavené a na proužky nakrájené
papriky (nebo fazolové lusky), oloupané a na dílky nakrájená rajčata a společně vše dodusíme.
Podáváme s rýží nebo chlebem.

Skopový guláš kotlíkový
800 g předního skopového masa, 400 g brambor, 1 l vody, 0,15 l červeného vína, olej, 2 cibule,
2 stroužky česneku, 2 zelené papriky, 2 feferonky, 1 rajče, mletá sladká paprika, kmín, sůl
Na oleji osmahneme nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme na kostky pokrájené a odblaněné
skopové maso, sůl a mletou papriku. Podusíme ve vlastní šťávě a pak přidáme trochu vody (vždy
jen velmi málo, aby se maso nepřipálilo). Téměř měkké maso zalijeme 1l vody, přidáme rozetřený
česnek, kmín, brambory pokrájené na kostičky, pokrájené papriky (bez semen) a rajče, vlijeme
víno a dále vaříme. Když jsou brambory téměř měkké, zavaříme nočky. Krátce povaříme a hned
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podáváme.
Příprava nočků: z 1 vejce, 100 g hladké mouky, lžíce vody a soli vypracujeme hladké těsto a z něj
lžičkou vykrajujeme nočky, které rovnou zavařujeme.

Skopový guláš srbský
600–800 g skopového masa, 50 g slaniny, 2 lžíce sádla, cibuli, lžička mleté papriky, 4 rajčata nebo
4 lžíce protlaku, 2 papriky, 500 g brambor, sůl
Odblaněné a očištěné skopové maso nakrájíme na kostky a osolíme. Rozehřejeme na kostičky
nakrájenou slaninu, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a osmahneme dozlatova. Přisypeme
papriku, ihned zalijeme octem a za stálého míchání ji zpěníme. Nyní přidáme nakrájené maso,
opečeme, zalijeme vodou a zvolna dusíme doměkka. Přidáme oloupaná na dílky nakrájená rajčata, na nudličky nakrájené papriky, na kostky nakrájené brambory a podle potřeby podlijeme.
Zvolna dusíme doměkka. Šťávu už nezahušťujeme. Podáváme s chlebem.

Skopový guláš jugoslávský
400 g skopového masa, 400 g vepřového bůčku, 60 g tuku, 450 g fazolek, asi 0,5 l rajčatové šťávy,
1 velká cibule, 1 lžička sladké papriky, lžička soli
Skopové maso omyjeme, odblaníme a nakrájíme i s bůčkem na kostky. Na tuku zpěníme oloupanou a nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme papriku, pokrájené maso a zprudka osmahneme.
Podlijeme rajčatovou šťávou, přiklopíme pokličkou a za občasného podlévání rajčatovou šťávou
dusíme doměkka. Před dokončením přidáme fazolky, které jsme šikmo nakrájeli. Když je maso
i fazolky měkké, odstavíme z ohně. Podáváme s chlebem.

Skopový guláš irský
1200 g skopového masa, 250 g cibule, 150 g oleje, 750 g kapusty, 750 g brambor, sůl, mleté černé
koření, sůl
Odblaněné a očištěné skopové maso nakrájíme na kostky, osolíme, okořeníme a podusíme
na nadrobno pokrájené cibuli. Když je maso měkké, přidáme na kostky nakrájené brambory
a kapustu. Podlijeme vývarem a dusíme, až jsou brambory měkké. Podáváme s chlebem.

Skopové na majoránce
450 g skopového masa, 4 stroužky česneku, 100 g kořenové zeleniny, 40 g sádla, 0,2 l smetany, 30 g
hladké mouky, celý pepř, majoránka, sůl
Odblaněné a očištěné skopové maso uvaříme v osolené vodě s kořenovou zeleninou a celým pepřem. Měkké maso vyjmeme a po zchladnutí rozkrájíme na porce. Ze sádla a mouky připravíme
světlou jíšku, kterou zředíme vývarem z masa, dobře rozmícháme, přidáme prolisovaný česnek,
majoránku a vše dobře povaříme. Vylepšíme smetanou, podle chuti přisolíme a přelijeme přes
porce vařeného masa. Podáváme s vařeným bramborem.

Skopové na paprice
450 g předního skopového masa, 40 g oleje, 1 cibule, 0,2 l smetany, 0,1 l mléka, 60 g hladké mouky,
mletá paprika, sůl
Očištěné a odblaněné skopové maso opláchneme ve studené vodě a nakrájíme na stejně velké
kousky. Rozehřejeme olej, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a necháme ji zpěnit, přidáme
mletou papriku, zamícháme a zalijeme šálkem horké vody. Přidáme nakrájené maso, osolíme,
přiklopíme pokličkou a dusíme. Občas zamícháme a mírně podléváme. Když je maso téměř měkké, zalijeme šťávu mlékem s rozkvedlanou moukou, zamícháme a dobře povaříme. Zjemníme
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smetanou, přisolíme a necháme přejít varem. Podáváme s houskovým knedlíkem.

Skopové na víně s jablky
800 g skopového masa (z hrudí), 100 g sádla, 0,25 l červeného vína, 500 g jablek, 20 g másla, 1 lžíce
cukru, lžíce hladké mouky, paprika, šalvěj, zázvor, mletý pepř, sůl
Odblaněné skopové maso vykostíme, potřeme pepřem, solí a šalvějí a krátce opečeme na sádle.
Pak podlijeme vývarem z masoxu a zvolna dusíme. Když je maso měkké, necháme šťávu vysmahnout, zaprášíme ji hladkou moukou, zvolna podlijeme, přidáme víno a mírně okořeníme sladkou
mletou paprikou a zázvorem. Maso rozdělíme na porce, dáme na teplou mísu, obložíme půlkami
jablek (vhodné jsou kyselejší odrůdy), které jsme podusili v trošce vody s kouskem másla a trochou cukru. Podáváme s bramborem nebo bramborovou kaší.

Skopové kapsa plněná
800 g skopového masa (z hrudí), 50 g slaniny, 60 g sádla, 2 žemle, 2 vejce, cibule, 2 stroužky česneku,
50 g oštěpku nebo ovčího sýra, voda (nebo mléko), rajčatový protlak, lžíce hladké mouky, majoránka,
mletý pepř, sůl
Odblaněné a očištěné skopové hrudí vykostíme a uděláme v něm otvor na plnění. Zbytky masa,
které odřežeme – umeleme spolu s cibulí a namočenými žemlemi ve vodě nebo mléce. Do umletého masa přidáme vejce, sůl, pepř, nadrobno nakrájenou slaninu, majoránku, česnek utřený se
solí a vše dobře promícháme. Hotovou nádivkou pak naplníme kapsu, kterou sešijeme kuchyňskou nití, osolíme a dáme péct do trouby. Pod kapsu můžeme položit kosti (pokud z nich nechceme uvařit polévku). Při pečení maso podléváme horkou vodou. Když je maso měkké, vyjmeme
je a šťávu vydusíme na tuk. Tuk odebereme, zbytek šťávy zaprášíme moukou a krátce zavaříme.
Kapsu nakrájíme na plátky, posypeme strouhaným oštěpkem a podáváme s vařeným bramborem. Šťávu procedíme a pak s ní poléváme plátky. Vhodnou přílohou je hlávkový salát, místo
brambor můžeme podávat i bramborovou kaši.

Plněná kapusta
350 g skopového plecka, 150 g uzeného bůčku, 1000 g kapusty, 1 vejce, 50 g sádla, 150 g cibule, 30 g
cukru, 0,15 l kysané smetany, 3 stroužky česneku, 15 g hladké mouky, bobkový list, mleté černé koření,
celé koření, sůl
Očištěné a odblaněné skopové maso nakrájíme na kousky a jemně pomeleme. Přidáme k němu
prolisovaný česnek, vejce, koření, sůl a důkladně vypracujeme. Do směsi přidáme na drobné
kousky nakrájený uvařený bůček. Připravenou náplní naplníme kapustové listy. Naplněné listy
klademe do vymaštěného pekáče a pečeme dorůžova. Ze zbylé kapusty uděláme vývar a pečenou kapustu s ním podléváme. Na vrchní část hotové kapusty nalijeme smetanu. Podáváme
s vařeným bramborem a sekanou zelenou petrželovou natí.

Skopové maso Indie
500 g libového skopového masa, 170 g bílého jogurtu, asi 0,15 l vody, 2 stroužky česneku, 60 g másla, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžičky čerstvého zázvoru, 1 kousek skořicové kůry, 8–10 hřebíčků,
5 celých naprasknutých kardamomů, 2 lžičky kurkumy, 1 lžička mletého koriandru, 1 lžička mletého
kmínu, 1/2 lžičky mletého chilli, 1 lžíce sušeného kokosu, sůl
Jogurt s jemně nasekaným česnekem a kurkumou dáme do misky a dobře promícháme. Přidáme skopové maso nakrájené na kousky a opět promícháme. Misku zakryjeme a necháme přes
noc v chladnu marinovat. Na pánvi rozpustíme máslo, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli
a necháme 5 minut podusit doměkka. Do cibulky vmícháme zázvor, kousek skořice, hřebí57
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ček, kardamom, koriandr, kmín, chilli, přidáme trošku vody a vaříme 2–3 minuty. Na pánev
nyní přidáme skopové maso, marinádu, kokos a podle chuti sůl. Podlijeme zbytkem vody
a přivedeme do varu. Přikryjeme těsně přiléhající pokličkou a 40 minut lehce povaříme – dokud
není maso měkké. Pokud by se zdálo maso příliš suché, přidáme během vaření o trochu více
vody. Podáváme s bramborem nebo rýží.

Skopové maso dušené
500 g skopového masa, 0,5 l vývaru, 100 g slaniny, 750 g brambor, 500 g bílého zelí (nebo kapusty),
3 cibule, mletý pepř, kmín, sůl
Očištěné a odblaněné libové skopové maso nakrájíme na malé kousky. Syrové brambory oloupeme a nakrájíme na kostky, bílé zelí (nebo kapustu) na proužky. Zelí před krájením spaříme.
Nyní vezmeme hrnec s těsným uzávěrem a na jeho dno navrstvíme nakrájené kostičky slaniny. Po slanině položíme kostky brambor, potom kousky masa, po nich proužky zeleniny a potom opět nová vrstva brambor, masa, zeleniny atd. Zakončíme vrstvou brambor. Každou vrstvu lehce osolíme, opepříme, přidáme několik zrnek kmínu a zasypeme nadrobno nakrájenou
a osmaženou cibulí. Vše zalijeme vývarem, dobře uzavřeme a necháme dusit 60 – 90 minut.

Skopové maso po tatarsku
600 g skopového masa (doporučuje se i hovězí nebo mladé koňské), 600 g brambor, 200 g kvašených
okurek, 5 stroužků česneku, 60 g rozpuštěného másla, 50 g rajského protlaku, 3 větší cibule, zelená
petrželka, mletý pepř, sůl
Odblaněné a očištěné maso nakrájíme na hranolky asi 2 x 4 cm a opečeme na tuku na rozpálené pánvi. Takto připravené maso vložíme do hrnce, osolíme a opepříme, přidáme osmaženou
nadrobno nakrájenou cibuli, rajský protlak, podlijeme vodou nebo vývarem a podusíme asi 30–
40 minut. Nyní nakrájíme brambory na kolečka nebo hranolky a opečeme do téměř do měkka,
které pak přidáme k podušenému masu. Okurky jemně pokrájíme a přidáme k masu a bramborám. Všechno pak ještě chvilku podusíme na mírném plameni. Hotovou směs promícháme
a rozložíme do talířů. Posypeme sekanou zelenou petrželkou, posekaným česnekem a podáváme
s bílým pečivem nebo tmavým chlebem.

Skopové pilaf s ovocem
800 g skopového masa, 100 g másla, 250 g rýže, 80 g sušených švestek, 1 cibule, 4 bobkové listy,
80 g rozinek, vývar z masoxu, mletý pepř, sůl
Očištěné skopové maso odblaníme a nakrájíme na kousky. Na másle dáme zpěnit nadrobno
nasekanou cibuli, přidáme maso a zprudka opečeme. Maso pak do poloviny zalijeme horkým
vývarem, přidáme bobkový list a pod poklicí dusíme do poloměkka. Pak přidáme rýži, omyté rozinky a sušené (předem namočené) švestky, zalijeme opět horkým vývarem a dusíme doměkka.
Nakonec dle chuti dokořeníme.

Skopové srbský pilaf
850 g skopového masa, 300 g rýže, 1–2 cibule, trochu oleje, sůl, strouhaný sýr
Odblaněné maso uvaříme v osolené vodě, které dáme jen tolik, aby bylo maso ponořené. Rýži
propereme, vložíme na olej a osmahneme. Osolíme, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, zalijeme vodou a dusíme doměkka. Do hotové rýže vmícháme uvařené maso nakrájené na kostky.
Sypeme hojně sýrem a podáváme se zeleninovým salátem.
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Špenátová musaka
600 g předního skopového masa, 250 g mraženého špenátu, 1/2 kysané smetany, 2 vejce, 2 větší cibule, 2 lžíce sádla, 2 stroužky česneku, mletý pepř, sůl
Nadrobno nakrájenou cibuli osmažíme, přidáme trochu vývaru, vložíme zmrazený špenátový
protlak. Skopové maso dobře odblaníme, zbavíme loje, nakrájíme na malé kousky a dvakrát
umeleme na masovém strojku. Na druhé pánvi zpěníme další nakrájenou cibuli, přidáme rozemleté maso, osolíme, opepříme a dochutíme utřeným česnekem. Maso krátce orestujerme. Do
vymazané pečící mísy klademe střídavě vrstvu masa a vrstvu špenátu tak, aby horní vrstvu tvořila
v závěru vrstva masa. Takto upravenou směs zalijeme trochou vody a pomalu pečeme v troubě.
Před dopečením rozmícháme vejce v kysané smetaně, zalijeme po celém povrchu, podle chuti
ještě osolíme a zvolna dopečeme.

Skopové maso se sýrem a rajčaty
600 g skopového masa, 60 g tvrdého sýra na strouhání, 60 g sádla, 1 žemle, 2 malé syrové brambory,
1 vejce, 250 g rajčat, 2 středně velké cibule, 0,25 l mléka, petrželka, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme loje a nakrájíme na větší kousky, které umeleme na masovém strojku. Namočené žemle v mléce vymačkáme a rovněž umeleme. Přidáme nastrouhaný sýr
a 1 nadrobno nakrájenou cibuli. Zhotovenou směs osolíme, opepříme a vše dobře promícháme.
Ze směsi vytvoříme šištičky na prst tlusté a dlouhé asi 5–6 cm, které klademe postupně na pánev
se zpěněnou cibulí. Po osmažení podlijeme a dusíme téměř doměkka. Před podáváním přidáme
na kolečka nakrájená, spařená a oloupaná rajčata. Dodusíme a podáváme s rýží nebo bramborem.

Závitky s mletým masem
800 g skopového masa, 300 g rýže, 1 cibule, 40 g vinných listů, 1 lžíce másla, vývar ze skopových kostí
(nebo masoxu), petrželka, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme a nakrájíme na kousky. Umeleme na masovém strojku a přidáme vařenou rýži, nadrobno nakrájenou cibulku a petrželku. Osolíme, opepříme a připravenou směs
dobře promícháme. Vinné listy opereme, odřízneme stopku a položíme 2–3 na sebe. Na ně
dáme mleté maso a zavineme. Závitky klademe těsně vedle sebe do máslem vymazané formy.
Přidáme 1 sklenici vývaru ze skopových kostí nebo masoxu, polijeme rozpuštěným máslem
a zakryté dusíme asi 60 minut. Závitky podáváme na míse a k nim přidáme zvlášť kyselé mléko
s česnekem utřeným se solí.

Pečené skopové v rýžovém turbanu
600 g pečeného skopového masa, 1 l slepičího vývaru, sádlo na vymazání formy a osmažení 300 g
rýže, 1 cibule, 3 středně velká jablka, 2 lžičky kari, špetka tymiánu, špetka tlučeného hřebíčku, cibule,
sůl
Ve slepičím vývaru uvaříme opranou rýži. Vývar slijeme a dáme stranou. Rýži dáme do vymazané
věncovité formy, přiklopíme a pečeme v mírně vyhřáté troubě. Pečené skopové maso nakrájíme
na kousky. Na sádle osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli a přidáme tymián, nadrobno nakrájená (nebo nastrouhaná) jablka, koření kari a zlehka osmahneme. Vlijeme slepičí vývar a necháme přejít varem. Nyní vložíme nakrájené opečené maso a šťávu necháme zhoustnout. Hotovou rýži vyklopíme na předehřátý větší talíř. Doprostřed rýže dáme zpracované maso s omáčkou,
takže rýže tvoří jakýsi turban. Podáváme s kompotem.
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KOTLETA  JEHNĚ
Jehněčí kebap
1 000 g jehněčí kotlety, 125 g másla, 350 g balkánské omáčky Deroni, 2 cibule, 20 g hladké mouky,
petrželka, máta, saturejka, kopr, sůl
Očištěné maso vykostíme a nakrájíme na drobné kousky. Kousky osmahneme společně
s nadrobno nakrájenou cibulkou na másle. Zapražíme moukou a za stálého míchání přidáme
balkánskou omáčku „Deroni“. Zalijeme vývarem z kostí tak, aby bylo maso zakryto. Přidáme nasekanou mátu, petržel, saturejku, kopr a podusíme pokud maso nezměkne. Podle chuti přidáme
mletý pepř a sůl. Podáváme s bramborovou kaší nebo salátem ze zralých fazolí.

Lancashirský hrnec
4 velké nebo 8 menších jehněčích kotlet (zbavených přebytečného tuku), 0,4 l skopového (nebo hovězího vývaru), 45 g másla (nebo vypečeného tuku), 750 g brambor, 2 větší cibule, 3 větší mrkve, mletý
černý pepř, sůl
Troubu předehřejeme na teplotu 200 °C. V pánvi rozpálíme 25 g másla nebo jiného tuku
a kotlety na něm z každé strany smažíme asi 5 minut dohněda. Na pekáč rozložíme polovinu
brambor nakrájených na kolečka, na ně naskládáme polovinu cibule nakrájené na kolečka a mrkve nakrájené na kolečka a vše mírně okořeníme. Pak vložíme kotlety a na ně ještě jednu vrstvu
brambor, cibule a mrkve. Vše zalijeme vývarem. Pečeme asi 30 minut. Pak snížíme teplotu na 150
°C a pečeme dalších 60 minut. Znovu zvýšíme teplotu na 200 °C, sejmeme pokličku a maso se
zeleninou pečeme ještě 30–40 minut, dokud brambory nezhnědnou.

Jehněčí kotlety s pórkem
5 dvojitých kotlet, olej, 4 velké brambory oloupané a nakrájené na plátky, 2 pórky nakrájené na plátky,
1 šálek kuřecího vývaru, 3 lžíce drcených bramborových lupínků, 1 lžíce sekané petrželky, mletý pepř,
sůl
Kotlety po obou stranách opečeme, osolíme a opepříme. Do pekáče položíme vrstvu brambor
a pórku a pokryjeme kotletami, podlijeme vývarem a pečeme při teplotě 180 °C asi 45 minut.
Před podáváním posypeme drcenými bramborovými lupínky a petrželkou. Podáváme se zeleninovým salátem.

Jehněčí kotlety s krupami a fazolí
8 kotlet, sůl, pepř, 0,2 l červeného vína, olej, 3 cibule, 8 stroužků česneku, 350 g vařených krup
a 350 g vařených bílých fazolí, mletý pepř, sůl
Kotlety osolíme, opepříme a prudce na pánvi po obou stranách opečeme. Maso přendáme do
pekáčku, podlijeme červeným vínem a pečeme asi 35 minut. Osmahneme dozlatova nadrobno nasekanou cibuli. Horké kroupy a fazole smícháme s lisovaným česnekem osolíme. Upečené
kotletky položíme na porci krup a fazolí a posypeme smaženou cibulkou. Podáváme s kysaným
zelím.

Grilované jehněčí s hořčicovou omáčkou
600 g jehněčího žebírka nebo masa z kotlety (4 porce, tloušťka asi 2 cm), 1/2 lžičky citrónového pepře,
1/2 lžičky hořčičného prášku, 0,08 l kuřecího vývaru, 1 lžička kukuřičné mouky, 2 lžíce francouzské
hořčice, 1/8 lžičky sušeného drceného oregána, 1 stroužek nasekaného česneku, čerstvé jarní bylinky
(není nutné), sůl
60
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Odstraníme z masa všechen tuk. V malé misce smícháme práškový citrónový pepř s hořčičným
práškem a maso tím promasírujeme. Položíme porce na grilovací plech a grilujeme ve vzdálenosti zdroje tepla od povrchu masa asi 7,5 až 10 cm. Maso průběžně obracíme. Zda je maso dostatečně upečené – zkontrolujeme zářezem do středu porce špičkou nože (středně upečené maso
je růžové, zcela upečené je šedavé).
Příprava hořčicové omáčky: na malé pánvi smícháme vývar a mouku. Směs zamícháme do
francouzské hořčice, přidáme citrónovou kůru a šťávu, oregáno a česnek. Zahustíme varem
a jakmile vystupují ode dna bublinky, ještě 2 minuty povaříme.
Podáváme s omáčkou, bramborem a jarní zeleninkou.

Jehněčí kotlety s pastinákem
8 jehněčích kotlet, 2 lžičky dijonské hořčice, 2 lžičky medu, 2 rozetřené stroužky česneku, 1 lžíce nasekaného čerstvého rozmarýnu a navíc snítky na ozdobu, 3 lžíce olivového oleje nebo rozpuštěného
másla, 100 g čerstvé strouhanky, černý pepř, sůl
Kaše s pastinákem: 450 g pastináku nakrájeného na větší kousky, 450 g brambor nakrájených na
větší kousky, 2 stroužky česneku, 50 g másla, 5 lžic smetany, nastrouhaný muškátový oříšek.
V misce smícháme hořčici s medem, česnekem, rozmarýnem a 2 lžícemi oleje nebo rozpuštěného másla a vše důkladně okořeníme. Směsí bohatě potřeme kotlety a poté je obalíme ve
strouhance. Na kaši uvaříme ve vroucí vodě pastinák, brambory a česnek doměkka (asi 15–20
minut). Vývar slijeme a suroviny najemno rozmixujeme s máslem. Kaši osolíme, opepříme
a okořeníme muškátovým oříškem. Mezitím rozpálíme gril na středně vysokou teplotu. Kotlety
položíme na grilovaní mřížku a potřeme je zbytkem oleje nebo másla. Grilujeme z každé strany
7–8 minut, dokud není maso hotové. Kotlety podáváme s kaší.

Jehněčí kotlety s višňovou omáčkou
5 dvojitých kotlet, 0,2 l červeného vína, 0,1 l višňové šťávy, 2 lžíce griotky, banán, 1 lžička škrobu, 1/2
lžičky mletého hřebíčku, 1 lžička drceného pepře, sůl
Kotlety osolíme, okořeníme, zastříkneme 1 lžící griotky, potřeme olejem a necháme uležet v chladu přes noc. Kotlety pečeme po každé straně asi 9 minut, v polovině pečení přidáme na kolečka nakrájený banán. Podlijeme višňovou šťávou a vínem s rozmíchaným škrobem, zastříkneme
zbytkem griotky a za stálého míchání necháme omáčku mírně zhoustnout. Podáváme s noky.

Jehněčí kotlety s cumberlanskou omáčkou
8 malých jehněčích kotlet (po cca 125 g), 4 lžičky rostlinného oleje, černý pepř, sůl
Na omáčku: želatina v prášku, 6 lžic portského nebo červeného vína, 2 lžičky moučkového cukru,
1 lžička dijonské hořčice, kůra a šťáva z 1 malého pomeranče
V menším hrnci smícháme želatinu, portské nebo červené víno, cukr, hořčici a najemno nastrouhanou pomerančovou kůru společně s pomerančovou šťávou. Zahřejeme na středně velkém
plameni a za stálého míchání vaříme asi 2–3 minuty, dokud se želatina a cukr nerozpustí (postupujeme podle návodu na želatině). Pak hrnec odstavíme a omáčku necháme vychladnout.
Kotlety potřeme z obou stran 3 lžičkami oleje, opepříme a osolíme. Gril rozpálíme na středně
velkou teplotu a zbytkem oleje potřeme mřížku na kterou položíme kotlety. Mřížku nastavíme
asi 10 cm od zdroje tepla a kotlety z každé strany grilujeme tak dlouho, až budou propečené.
Doba pečení závisí na tloušťce kotlety, takže pro jistotu zkusíme nožem, zda-li je již hotová podle
našich představ. Jehněčí zalijeme vyrobenou omáčkou a podáváme.
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Jehněčí kotlety v těstíčku
8 kotletek, 0,4 l mléka, 0,1 l vody, 8 tobolek kardamonu, 8 hřebíčků, 5 cm celé skořice, 1/2 lžičky
celého černého pepře, sůl
Těstíčko: 1 kelímek bílého jogurtu, 1 lžička mletého koriandru, 1/4 lžičky mletého kardamonu,
1/4 lžičky chilli, malá špetka mleté skořice, muškátového oříšku, hřebíčku a kurkumy, 1 velké vejce, 0,25 l mléka, 25 g rozehřátého másla, špetka soli.
Ve velké pánvi lehce osmahneme kotlety po obou stranách, podlijeme mlékem a vodou, okořeníme a restujeme tak dlouho, až se tekutina odpaří. Kotlety vyjmeme. Z ostatních přísad ušleháme těstíčko a necháme odpočinout. Kotlety máčíme v těstíčku a smažíme dozlatova. Podáváme
s opečenými brambory a dušenou zeleninou.

Jehněčí kotlety na víně
5 dvojitých kotlet, 0,2 l bílého vína, olej, 2 lžičky mletého zázvoru, 1/2 lžičky mleté skořice, 3 jablka,
mletý pepř, sůl
Kotlety očistíme, okořeníme, osolíme a zprudka opečeme po obou stranách. Pokryjeme nakrájenými plátky jablek, lehce okořeníme skořicí, podlijeme vínem a pečeme při teplotě 180 °C asi
40 minut. Podáváme s bramborovými kroketami.

Jehněčí kotlety s karamelem
200 g jehněčí kotlety, červené víno, 10 g čerstvého rozmarýnu, 1 lžíce krystalového cukru, banán,
švestky, 100 g kus–kusu, 25 g vlašských ořechů, 1 grep, mletý pepř, sůl
Očištěné kotlety okořeníme jemně nasekaným rozmarýnem, solí a pepřem a opečeme na pánvi.
Cukr necháme mírně zkaramelizovat, rozpustíme s červeným vínem, přidáme drobné kousky kůry
z grepu, pokrájené ořechy a pořádně provaříme. Z banánu a švestek připravíme špíz, který opečeme ve výpeku z kotlet. Podáváme s rýží.

Jehněčí kotlety pastýřské
5 dvojitých kotlet, 5 ztracených vajec (vařených v octové vodě), 200 g strouhaného sýra, 150 g domácí
klobásy, olej, mletý pepř, sůl
Kotlety očistíme, osolíme, opepříme a opečeme po obou stranách. Na každou kotletu položíme rozkrojené vejce, zasypeme sýrem a poklademe tenkými plátky klobásy. Zapečeme
v pečící míse asi 15 minut. Podáváme s vařeným bramborem, zadělávanou fazolkou a koprem.

Jehněčí kotlety Indie
8 kotletek, 2 kelímky bílého jogurtu, 7 cibulí, 6 stroužků lisovaného česneku, 2 lžičky mletého zázvoru,
2 lžičky mletého koriandru, 2 lžičky chilli koření, 1 lžička mletého kmínu, 2 lžičky kurkumy, olej, sůl
Očištěné kotletky lehce naklepeme, osolíme, vložíme do mísy a přelijeme jogurtem. Necháme marinovat v chladné místnosti přes noc. Na velké pánvi osmahneme dozlatova nasekanou
cibuli, přidáme česnek a koření. Do pánve vložíme z mísy maso s jogurtem. Těsně přiklopíme
a dusíme asi 75 minut. Občas promícháme a podle potřeby velmi mírně podlijeme. Podáváme
s dlouhozrnnou rýží a zeleninovým salátem.

Jehněčí kotlety grilované
Asi 250 – 300 g pro osobu
Marináda: 3 lžíce oleje, 1 lžíce nakrájené petrželky, 1/2 šálku sherry, 1 čajová lžička citrónové šťávy,
1 malá pokrájená cibule, 1/2 čajové lžičky rozmarýnu a oregana, sůl
Kotlety naložíme do marinády a necháme je několik hodin uležet. Před grilováním kraje kotlet
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na několika místech nakrojíme a poté grilujeme z každé strany asi 5 minut. V průběhu grilování
opakovaně potíráme marinádou. Podáváme s opečeným bramborem a grilovanými rajčaty

Carpaccio z jehněčí svíčkové
320 g očištěné jehněčí svíčkové, 300 g chřestu, 60 g nakládaných sušených rajčat, 30 g olivového oleje,
tmavý balzamikový ocet, cukr, parmazán, salát na ozdobu, sůl
Jehněčí svíčkovou nakrájíme na slabší plátky (carpaccio), které pod fólií naklepeme druhou stranou paličky. Sušená rajská jablíčka (můžou být i naložená) nakrájíme na kostičky, přidáme olej
z nálevu, olivový olej, balzamikový ocet, trochu cukru, soli a vše dohromady lehce rozšleháme.
Takto připravenou směsí přeléváme carpaccio, které rozvrstvíme po celé ploše talíře. Podáváme
se strouhaným parmazánem a spařeným chřestem.

Jehněčí medailónky
2 jehněčí plátky na svíčkovou, 50 g másla na opečení, jablko, hruška nebo ananas, mouka, pepř,
sůl
Asi 2 cm silné plátky jehněčího obalíme v mouce. Okořeníme (nejlépe čerstvě pomletým pepřem), osolíme a krátce opečeme na prudkém ohni, aby plátky zůstaly šťavnaté. Podáváme na
talíři s čerstvě nakrájeným ovocem a zdobíme šlehačkou.

Jehněčí kotleta uzenářská v papilotě
600 g kotlety, sůl, mletý pepř, kmín, 4 stroužků česneku, 4 nožiček slabého párku, 40 g uzeného ovčího
sýra, sádlo, máslo, kmín, mletý pepř, sůl
(Pozn.: úprava jídla v papilotě – vaření nebo pečení v naolejovaném nebo jiným tukem vymazaném obalu z papíru či alobalu.)
Očištěné, omyté a osušené kotlety s odseknutými hřbetními kostmi naklepeme, nařízneme okraje, osolíme, opepříme, potřeme utřeným česnekem a opečeme po obou stranách na sádle. Na
připravenou a sádlem vymaštěnou papilotu položíme takto upravenou kotletu, překryjeme plátky uzeného sýra a přepůlenou nožičkou párku nakrojeného na hřebínek. Na povrch položíme
kousek másla. Papilotu dobře uzavřeme a vložíme do předem vyhřáté trouby zapéci. Podáváme
s chlebem a zeleninovým salátem.

Jehněčí kotlety po anglicku
4 jehněčí kotlety, 2 cibule, 80 g másla, sůl
Očištěné kotlety lehce naklepeme, u kosti na krajích nařízneme, aby se nekroutily a naskládáme do kameninového hrnce, kde je výdatně proložíme nastrouhanou cibulí. Necháme
1 až 2 hodiny marinovat a pak je na polovině rozehřátého másla rychle po jedné straně opečeme. Na každou dáme další kousek másla, obrátíme a pečeme po druhé straně. Zmírníme oheň
a dopečeme doměkka. Pečeme i s cibulí, v níž jsme kotlety marinovali. Podáváme s vařeným
bramborem omaštěným troškou másla a poléváme vypečenou šťávou.

Jehněčí kotlety na česneku – wok
450 g jehněčích kotlet bez kosti, 2 stroužky česneku, 2 lžíce arašídového oleje, 3 lžíce cherry (nebo
rýžového vína), 3 lžíce tmavé sojové omáčky, 1 lžička kukuřičného škrobu, 2 lžíce studené vody,
2 lžíce másla, mletý pepř, sůl
Z masa odstraníme případný tuk a uděláme do něj nepříliš hluboké zářezy, do kterých vložíme
na plátky nakrájený česnek. Maso vložíme do mísy a pokapeme 1 lžící arašídového oleje, 1 lžící
cherry a 1 lžící tmavé sojové omáčky a necháme alespoň hodinu v chladničce marinovat (lépe je
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přes noc). Marinované maso nakrájíme na nudličky a v předehřátém woku na zbytku arašídového
oleje opékáme zhruba 5 minut. Přidáme marinádu z mísy, zbývající šery, sojovou omáčku, šťávu
a povaříme 5 minut. Se studenou vodou rozmícháme kukuřičný škrob, vlijeme do woku a za
občasného zamíchání přivedeme šťávu znovu k varu a vaříme do zhoustnutí. Na závěr přidáme
máslo pro zjemnění chuti.

Jehněčí kotlety s peprnou zeleninou
16 ks jehněčích kotlet, 1 cibule žlutá, 4 cibule červené, 2 stroužky česneku, 8 ks feferonek, 4 rajčata,
1 citron, 4 lžíce olivového oleje, oregáno, dobromysl, mletý černý pepř,sůl
Jehněčí kotlety omyjeme a osušíme. Okrajovou tukovou vrstvu několikrát nakrojíme. Cibuli nasekáme nadrobno, prolisujeme česnek a vše smícháme s olivovým olejem. Osolíme a opepříme.
Kotlety potřeme touto připravenou směsí, vložíme do mísy, přikryjeme a dáme na 3 hodiny odležet. Mezitím rozehřejeme gril. Kotlety grilujeme zhruba 8 minut. Přitom je několikrát obrátíme.
Na mírném ohni grilujeme omyté feferonky. Červenou cibuli, citrón a rajčata nakrájíme na plátky.
Vše upravíme na talíře. Přiložíme kotlety a feferonky. Posypeme dobromyslí. Podáváme s chlebem.
.Jehněčí kotlety s dušenou cibulí
8 kotletek, 500 g menších cibulí, 0,1 l bílého vína, 0,15 l oleje, 4 stroužky česneku, petrželka, špetka
cukru, sůl
Kotlety očistíme, na krajích a u kosti nařízneme a potřeme olejem, promíchaným s prolisovaným
česnekem, přikryjeme a necháme v chladnu 1–2 hodiny odležet. Cibulky oloupeme, větší kousky
překrojíme, na 2 lžících oleje osmahneme, zalijeme vínem, přidáme cukr, sůl a dusíme téměř
doměkka. Šťávu vydusíme a posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou. Kotlety v horkém oleji
po obou stranách opečeme, osolíme a přeložíme na upravenou cibulku. Podáváme s vařeným
bramborem a zeleninovým salátem.

Jehněčí kotlety Egypt
Jehněčí kotlety, 0,1 l vody, 1 cibule, 4 stroužky česneku, 2 rajčata (nebo rajčatový protlak), tymián,
mletá sladká paprika, mletý pepř, sůl
Rozpálíme si na pánvi olivový olej, kotlety osolíme, opepříme a dáme na pánev. Smažíme asi
4–5 minut a pak maso vyjmeme. Na olej dáme cibuli pokrájenou na jemná kolečka a česnek na
nudličky. Po chvíli restování přidáme oloupaná 2 rajčata nebo rajský protlak, okořeníme paprikou,
tymiánem, podlijeme asi 100 ml vody a dochutíme pepřem a solí. Podáváme s bílým pečivem.

Jehněčí kotlety se sýrem
8 jehněčích kotlet, 60 g sádla, 200 g strouhaného sýra, 0,25 l sladké smetany, asi 0,1 l vody, petrželka,
mletý pepř, sůl
Očištěné kotlety naklepeme, nařízneme okraje, aby se nekroutily, vložíme do vymazaného kastrolu a opečeme. Pak je osolíme, opepříme a posypeme strouhaným sýrem. Podlijeme troškou
vody a podusíme. Když voda vysmahne, zalijeme kotlety smetanou a dopečeme v troubě. Hotové posypeme petrželkou. Podáváme s vařeným bramborem nebo chlebem.

Jehněčí kotlety na bylinkách
400 g očištěného jehněčího hřbetu, sůl
Marináda: 3 citrony, bazalka, estragon, šalvěj, rozmarýn, česnek, olej
Maso naporcujeme na kotletky, osolíme a připravíme si marinádu. Bylinky a česnek nasekáme,
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přidáme citrónovou šťávu a zašleháme do oleje. Maso vložíme do marinády a necháme odpočinout 1–2 dny (ale vydrží i celý týden). Při následném zpracování pak zprudka opékáme na pánvi.
Stačí necelá 1 minuta z obou stran. Podáváme samozřejmě teplé, protože maso rychle tuhne.
Příloha: kapustičky s anglickou slaninou a jarní cibulkou. Anglickou slaninu orestujeme. Kapustičky si předem spaříme. Ke slanině přidáme cibulku a rovněž orestujeme a přidáme kapustičky,
osolíme a opepříme.

Jehněčí kotlety se žampiony
800 g jehněčích kotlet, 8 větších žampionů, 2 malé cibulky s natí, 80 g šunky, 70 g rostlinného oleje,
0,1 l vývaru z masoxu, 2 lžíce hladké mouky, 30 g másla, 4 vejce, mleté hořčičné semínko, pepř, sůl
Kotlety omyjeme, osušíme, opepříme, posypeme hořčičným semínkem a necháme asi 30 minut v chladnu odležet. Očistíme žampiony, nožičky odřízneme a odložíme. Cibulky nakrájíme najemno i s natí a orestujeme na másle. Šunku a nožičky žampionů nakrájíme na kostičky, přidáme k cibulkám, opečeme, zalijeme vejci a necháme srazit. Osolíme a opepříme.
Kotlety poprášíme moukou, vložíme do rozpáleného oleje a opečeme dozlatova. Maso vyjmeme
a výpek zaprášíme moukou, zalijeme vývarem a 20 minut povaříme. Šťávu scedíme, vložíme kotlety a ještě 10 minut dusíme. Na závěr zjemníme máslem. Žampionům seřízneme vršky kloboučků a naplníme je vaječnou směsí. Přiklopíme seříznutými vršky a vložíme do kastrolku. Podlijeme trochou vody s rozmíchanou Podravkou a dusíme na mírném ohni asi
10 minut. Omáčku podáváme zvlášť. Podáváme s bramborovými kroketami.

Jehněčí kotletky na česneku
Jehněčí kotlety, 0,15 l vývar (voda), 0,1 l oleje, 4 stroužky lisovaného česneku, 1 lžíce hladké mouky,
polévkové koření, mletý pepř, sůl
Jehněčí kotlety opepříme a osolíme z obou stran, potřeme česnekovou pastou s olejem a necháme 2 – 3 hodiny odležet. Pečeme na pánvi v rozehřátém oleji. Šťávu, kterou maso pustilo
zaprášíme hladkou moukou a zalijeme vlažným vývarem, povaříme, přidáme polévkové koření
a dochutíme česnekem, pepřem a solí. Podáváme s opékaným bramborem.

Jehněčí kotlety s houbami
4 jehněčí kotlety (asi 1 cm silné), 2 lžíce másla, 8 plátků šunky, několik žampionů nebo jiných hub,
3 cibule, 2 lžíce oleje, strouhaný muškátový oříšek, mletý pepř, sůl
Omyté, osušené, po okrajích naříznuté a naklepané kotlety osolíme, opepříme a dáme zatím
stranou. Na pánvi v rozehřátém oleji zpěníme jemně nasekanou cibuli, přidáme očištěné a nahrubo nakrájené houby, ochutíme muškátovým oříškem a na velmi slabém plameni dusíme asi
10 minut. Necháme vychladnout. Poté si nastřihneme čtyři pláty alobalu dostatečně velké, abychom do nich mohli maso dobře zabalit, a potřeme je máslem. Na každý alobal vložíme plátek šunky, který potřeme houbovou směsí, na ni položíme jehněčí kotletu a překryjeme dalším
plátkem šunky. Vše pečlivě zabalíme, balíčky naskládáme na plech a pečeme v horké troubě 45
minut. Podáváme v alobalu.

Jehněčí kotlety s tymiánem
4 jehněčí kotlety, 400 g brambor, 100 g mozarella, 0,15 l polotučného mléka, 4 lžíce hotové světlé jíšky,
0,15 l rostlinného oleje, 4 lžíce Rama Culinesse, tymián, mletý pepř, sůl
Umyté brambory nakrájíme na tenké plátky. Chvilku povaříme s mlékem a kořením, zahustíme
jíškou, vše dobře promícháme a vaříme ještě asi 2 minuty. Pečící mísu vytřeme Rama Cullinesse
a naplníme směsí s bramborami. Zasypeme mozarellou a zapečeme v předehřáté troubě při 200
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°C po dobu cca 20 minut. Jehněčí kotlety okořeníme a prudce opečeme na oleji z obou stran.
Výpek zalijeme asi 4 lžícemi vody a krátce povaříme. Podáváme se zapečenými bramborami.

Jehněčí kotlety v obalu
4 jehněčí kotlety, 1000 g brambor, 2 lžíce másla, 1 vejce, 1 lžíce plnotučné hořčice, strouhanka, sušený
česnek, polévkové koření, majoránka, kmín, sladká paprika, mletý pepř, sůl
Kotlety osolíme, opepříme a okořeníme sušeným česnekem po obou stranách. Připravíme si obal
ze strouhanky, hořčice, česneku, polévkového koření a rozpuštěného másla. Vše důkladně promícháme a vzniklou směs přidáme na kotlety vložené do pečící trouby a zapečeme. Podáváme
s opečeným bramborem.

Jehněčí kotlety marinované
15 jehněčích kotlet, 1 velká cibule, 4 stroužky česneku, 4–5 lžic olivového oleje, čerstvé nebo sušené
oregáno, drcený černý nebo zelený pepř,sůl
Na oblohu: dlouhé feferonky, rajčata, červená cibule, citrón
Kotlety omyjeme, od kosti odřízneme přebytečný tuk a naložíme do marinády, kterou si připravíme smícháním olivového oleje s lisovaným česnekem, jemně nasekanou cibulkou, oreganem,
pepřem a solí. Necháme v chladu odležet nejméně 3 hodiny (nejlépe ale přes noc). Grilujeme
na rozehřátém grilu za občasného obracení a potírání zbylou marinádou asi 10 minut. Zároveň
s kotletami si také krátce ogrilujeme feferonky. Hotové maso podáváme na talíři obloženém grilovanými feferonkami, dílky rajčat, citrónu a kousky červené cibule.
Podáváme s pečenými brambory ve slupce nebo osmaženými bramborami. Můžeme si též připravit grilovanou červenou cibuli s bylinkovým máslem. Rozměklé máslo smícháme s čerstvými
sekanými nebo v hmoždíři utřenými zelenými bylinkami s troškou olivového oleje, soli a citrónové šťávy. Červenou cibuli oloupeme, seřízneme konec (kulatější část s kořínky), aby šla postavit,
podélně ji nařízneme do kříže, aby šla rozevřít, ale aby se zase úplně nerozpadla a dovnitř růžice
vtlačíme dostatek bylinkového másla. Postavíme nastojato a zapečeme v horké troubě nebo pod
rozehřátým grilem, až změkne. Jen si dáváme pozor, aby se nám máslo nepřipálilo.

Jehněčí roláda se špenátovou náplní
1 ks jehněčího hřbetu, 400 g špenátu, 4 vejce, 200 g másla, mletý pepř, sůl
Jehněčí hřbet opatrně vykostíme a položíme na pracovní desku. Maso osolíme a dáme na ně
míchaná vajíčka klihovité konzistence, do kterých jsme přidali spařené a okapané špenátové listy,
ochucené solí a pepřem. Plát masa s náplní svineme do rolády, převážeme kuchyňskou nití a na
zbývajícím másle zvolna dozlatova upečeme. Podáváme s dušenými bramborami ve smetaně
s bylinkami.

Jehněčí kotlety s kari fazolkami
7700 g jehněčího hřbetu, 250 g cibule, 1 lžička kari, 500 g fazolek, 60 g tuku, 0,01 l vývaru, citrónová
šťáva, olej, mletý pepř,sůl
Ze hřbetu, který jsme odblanili, vykrojíme 4 malé kotletky, naklepeme, pokapeme olejem a citrónovou šťávou, opepříme a necháme v chladu odležet. Cibuli nakrájíme na kolečka, dáme je
na tuk zesklovatět, posypeme kari, zalijeme vývarem a asi 10 minut dusíme. Fazolky dáme samostatně na tuk, osolíme a udusíme doměkka. Kotletky osušíme a opečeme jako minutku. Na
talíře rozdělujeme kotletky přisolené a ochucené citrónovou šťávou a ozdobíme žlutou cibulí
a podušenou fazolkou. Jako přílohu podáme brambor nebo chléb.
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Jehněčí maso s ratatouille
600 g vykostěného jehněčího hřbetu, 2 snítky rozmarýnu, 2 snítky estragonu, 4 lžíce olivového oleje,
1 červená a 1 žlutá paprika, 1 cuketa, 1 lilek, 1 cibule, 1 konzerva rajčat, mletý pepř, sůl
Troubu předehřejeme na 250°C. Jehněčí maso omyjeme a osušíme, osolíme, opepříme a ovineme snítkou rozmarýnu a estragonu. Potřeme 2 lžícemi oleje a pečeme v troubě asi 20 minut.
Papriky, lilek a cuketu očistíme a omyjeme. Vše nakrájíme nahrubo. Nakrájenou cibuli necháme
zesklovatět na zbytku oleje. Pak přidáme připravenou zeleninu, krátce ji osmahneme a dáme rajčata i s nálevem. Zeleninovou směs dusíme asi 20 minut. Osolíme a opepříme. Maso nakrájíme
na plátky a na talířích obložíme dušenou zeleninou a ozdobíme zbylými bylinkami. Podáváme
s pečeným bramborem.

Jehněčí hřbet s rybízovou omáčkou
600 g jehněčího hřbetu, rozmarýn, citrónový tymián, olivový olej, citrónová šťáva, mletý černý pepř,
sůl. Lahůdkové noky: 250 g syrových brambor, 150 g vařených brambor, olej, 100 g pohanky, 80 g
ovčího sýra, 1 vejce, strouhanka, 0,05 l sladké smetany, bílý pepř, sůl
Z olivového oleje, citrónové šťávy, mletého pepře, rozmarýnu a tymiánu připravíme marinádu, kterou dobře vetřeme do jehněčího hřbetu. Necháme asi 2 hodiny odležet a potom zprudka opékáme na pánvi. Maso nesmí být vysušené, ale uvnitř šťavnaté, narůžovělé.
K upravenému masu přidáme rybízovou omáčku.
Noky: Na pánvi orestujeme hrubě nastrouhané syrové brambory s předvařenou pohankou. Zvlášť
nastrouháme na hrubém struhadle vařené brambory a ovčí sýr. Vše smícháme a přidáme vejce,
sůl, pepř a smetanu. Můžeme zahustit jemnou strouhankou. Lžičkou pak tvarujeme noky, které
klademe na vymaštěný plech a upečeme v troubě.

Jehněčí hřbet grilovaný s kokosovými hruškami
1500 g jehněčího hřbetu, 5 lžic medu, 2 lžíce citrónové šťávy, 2 lžíce oleje, 1 lžička karri koření,
4 středně velké hrušky, 2 lžíce másla, 100 g kokosové moučky (nebo nastrouhaného kokosu),
1 lžička cukru, sůl
Jehněčí hřbet očistíme, omyjeme, na povrchu uděláme nožem mřížkové zářezy, Med smícháme s kari kořením, citrónovou šťávou a olejem. Touto marinádou potřeme hřbet po všech stranách a maso dáme do chladničky odležet. Hřbet pečeme nebo grilujeme v troubě předehřáté na 200° C za potírání a podlévání marinádou. Půlky oloupaných hrušek zbavených jádřinců
naklademe do ohnivzdorné nádoby, na pánvi rozpustíme máslo, přidáme kokosovou moučku
a za stálého míchání osmahneme dozlatova. Tuto směs nalijeme na hrušky, posypeme cukrem
a pečeme asi 20 minut dozlatova. Upečené maso naporcujeme na plátky a zdobíme kokosovými
hruškami a přelijeme šťávou z výpeku.

Jehněčí hřbet s bylinkovým salátem s bulgurem
600 g jehněčího hřbetu, 300 g bulguru, 1 červená chilli paprička, 5 jarních cibulek, bylinky (máta, koriandr nebo petržel - DDK), 300 g cukety, 4 limetky, 1-2 lžíce olivového oleje, sůl
Bulgur přelijeme horkou vodou a necháme přikrytý talířem asi 15 minut. Jehněčí hřbet očistíme,
potřeme olejem a vcelku ho položíme na rošt grilu. Občas maso otočíme a když je již upečené,
necháme ho „odpočinout“. Jehněčí maso necháme bez jakékoliv marinády, uvnitř by mělo být
ale upečeno dorůžova. Jakmile budeme mít již bylinkovou směs s bulgurem hotovou, nakrájíme
maso na plátky. Během pečení masa připravíme Zeleninový salát s bylinkami s bulgurem. Do
velké mísy nakrájíme kousek chilli červené papričky, která svou pálivou chutí vyrovná sladkou
chuť masa. Pak přidáme nakrájené jarní cibulky, čerstvé bylinky. Na vyvážení struktury pokrmu
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přidáme cuketu nakrájenou na malé kousky. Když bulgur natáhne skoro všechnu přidanou vodu
scedíme ho a nasypeme do mísy s bylinkami a papričkou. Vše důkladně promícháme, aby se
zrnka obalila všemi těmi aromatickými lístečky. Do směsi vymačkáme asi 4 limetky (podle chuti)
- Bulgur je poměrně velmi sladký, jako všechny uhlohydráty, takže tímto chuť srovnáme. Přidáme
olivový olej a špetku soli na dochucení. V míse všechno natřeseme, aby se to neslepilo a podáváme. Salát z bulguru rozložíme na jeden talíř a na druhý talíř dáme nakrájené maso na tenké
plátky. Vhodnější je však podávat vše na jednom velkém talíři, na kterém růžovoučké plátky masa
rozložíme přímo na bylinkovou pšenici - bulgur.
(BULGUR, BULGAR, BULGHUR, BURHUL- je předvařená a nalámaná forma celozrnné pšenice. Za
tímto účelem je pšenice na výrobní lince vyprána, usušená, rozdrcená na menší částice a následně rozdělená na sítech podle velikosti částic na jednotlivé frakce. Výsledné frakce vykazují při
kuchařském využití v závislosti na velikosti i rozdílné a vlastnosti i texturu pokrmu. Každopádně
je výsledkem této úpravy výživný a z hlediska použití všestranný pšeničný produkt, s příjemnou
oříškovou chutí a dlouhou skladovací dobou. Na rozdíl od jednoduše drcené pšenice (šrotu), je
bulgur již předvařený, což usnadňuje jeho kuchyňské využívání, neboť vyžaduje buď minimální,
nebo vůbec žádnou tepelnou úpravu. Často stačí pouhé nabobtnání ve vodě a pak může být
ihned smíchám s dalšími surovinami na pokrmy nevyžadující další tepelné zpracování. Je vhodný
do stejných receptů, kde je pro nás obvyklá rýže nebo kus-kus. Nejznámějším je jeho uplatnění
v libanonském salátu „tabouli“. Dále je vhodný do zeleninových nebo masových jídel (pilafů, falafel, kibbeh), v české kuchyni jej lze přidávat do nádivek, karbanátků, polévek, pekařských výrobků, dušenin a jako přílohu k masům aj. Představuje ideální surovinu pro vegetariánské pokrmy, je lehce stravitelný a má příznivé nutriční složení (vysoký obsah vlákniny, vitamínů, minerálů
a nízký obsah tuku).

Verbířovo jehně
Jehněčí hřbet rozseknutý podélně.
Marináda: 2 lžíce medu, šťáva a kůra z 1 citrónu, 1 lžička strouhaného muškátového oříšku, mletý
pepř, sůl
Do obou částí hřbetu nařízneme křížem hlubší zářezy. Smícháme přísady do marinády a naložíme do ní hřbet alespoň na 3 hodiny. Pečeme při teplotě 180°C asi 60 minut, potíráme marinádou.
Podáváme s vařeným bramborem a zeleninou.

Jehněčí korunka
1 jehněčí hřbet, 2 cibule, 2 mrkve, 1 celer, 1/4 kysané smetany, česnek, tymián, mouka, mletý
pepř, sůl
Jehněčí hřbet si necháme rozpůlit těsně podél páteře. Z obou půlek odstraníme páteř, ale
žebra zůstávají v mase a obě půlky spojíme do kruhu tak, že tvoří korunku. Pevnou nití korunu svážeme, aby forma zůstala zachována. Jehněčí korunu potřeme kořením, dáme do trouby
a pečeme asi 120 minut při 200 °C. Jakmile pečeně začíná hnědnout, přidáme rozdrcenou zeleninu a potřebné množství vody. Pravidelně pečeni přeléváme horkou vodou nebo vývarem.
Hotovou pečeni postavíme na předem vyhřátý plát. Zbylou tekutinu na pánvi přecedíme přes
síto, zahustíme moukou a zjemníme kysanou smetanou. Podáváme s bramborový kroketami
a zeleninou.

Jehněčí hřbet s medem a pepřem
Celý jehněčí hřbet (zespodu příčně nasekneme v obratlích na porce), 1 lžíce koriandru, 2 lžíce medu,
olej, 2 lžíce zeleného pepře, sůl
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Celý hřbet očistíme, osolíme, potřeme olejem a pečeme asi 20 minut při teplotě 200 °C. Pepř
a koriandr smícháme a lehce podrtíme. Hřbet potřeme medem a posypeme drceným kořením.
Pečeme dalších 20 minut, aby maso bylo růžové. Ozdobíme petrželkou. Podáváme s vařeným
bramborem a zeleninou.

Jehněčí hřbet po italsku
800 g jehněčího hřbetu, 100 g strouhanky, 75 g vepřového sádla, 75 g strouhaného sýra, 50 g hladké
mouky, 25 g másla, 400 g rajčatové omáčky, 2 vejce, citrón, sůl
Očištěná a jemně naklepaná žebírka osolíme, obalíme moukou, rozšlehanými vejci a strouhankou, promíchanou se strouhaným sýrem. Z obou dvou stran je opečeme dozlatova na tuku. Podáváme je pokropená rozpuštěným máslem, s kolečkem citrónu a s bramborovou kaší. Rajčatovou omáčku podáváme samostatně v omáčníku.

Jehněčí s fazolkami I
600 g jehněčího masa, 500 g fazolových lusků, 2 cibule, 3 lžíce sádla, 1/4 l kyselé smetany, 1/2 lžičky
mleté papriky, sůl
Cibule nakrájíme nadrobno a podusíme na sádle. Maso nakrájíme na kousky, osolíme, posypeme paprikou a přidáme k cibuli. Mezitím podusíme na sádle očištěné fazolky – rozkrojené
po délce. Změklé maso a fazolky smícháme do žáruvzdorné pečící mísy, zalijeme smetanou
a zapečeme. Podáváme s rýží.

Jehněčí s fazolkami II
1 000 g jehněčího hřbetu, 1 000 g zelené fazolky, 400 g zralých rajčat (nebo 2 lžíce rajčatového protlaku), 2–3 cibule, 2 lžíce nadrobno posekané petrželky, 2 lžíce másla, mletý pepř, sůl
Fazolku zbavíme vláken a rozpůlíme podélně. Očištěné maso osolíme, opepříme a orestujeme
na másle. Přidáme cibulku, osmahneme ji a přidáme rajčata (nebo protlak zředěný 0,2 l vody) a
necháme projít varem. Pak přidáme fazolku se zelenou petrželkou a podle potřeby podlijeme
troškou horké vody. Na závěr by měla zůstat jen hustá šťáva. Podáváme s rýží nebo vařeným
bramborem.

Jehněčí hřbet s tympánovou kůrčičkou
600 g jehněčího hřbetu, 0,4 l jehněčího vývaru, 0,25 l červeného vína, 3 lžíce olivového oleje,
1 lžíce másla, jíška (dle potřeby), 2 lžíce hořčice, 2 lžičky medu, 2 ks střední cibule, 2 stroužky česneku,
2 lžíce strouhanky, 2 lžičky tymiánu, mletý černý pepř, sůl
Omyté a osušené maso opepříme, osolíme a ze všech stran opečeme na 1 lžíci oleje v předehřáté
troubě na 200 °C. Maso pak vyjmeme a necháme zchladnout. Nyní smícháme strouhanku s hořčicí, medem, tymiánem a 2 lžícemi oleje. Vzniklou směsí potřeme maso a pečeme asi 15 minut.
Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme najemno a necháme zesklovatět na másle. Zalijeme vínem
a vývarem, uvedeme do varu a svaříme asi na jednu čtvrtinu.. Nyní vše rozmixujeme a dochutíme, popř. zahustíme jíškou. Nakrájené maso přelijeme omáčkou. Podáváme s bramborovými
šiškami.

Jehněčí pečeně v bylinkovém kabátku
1 500 g jehněčího hřbetu, 0,125 l čirého masového vývaru (instantní z kostky), 150 g zakysané smetany, 50 g ztuženého tuku, 1 a 1/2 lžíce hořčice (středně ostré), 2 lžičky škrobové moučky, 2 stroužky česneku, 2 lžičky tymiánu, 1 lžička oregána, 1 lžička drceného rozmarýnu, po 1 lžičce bazalky
a šalvěje, mletý pepř, sůl
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Jehněčí pečeni omyjeme, podél hřbetu do hloubky asi 1,5 cm oddělíme maso od kosti. Potom
lehce vyškvaříme okrájený tuk, rozehřejeme polovinu tuku a přidáme rozdrcený česnek, sůl a byliny. Touto pastou potřeme důkladně vrchní stranu jehněčího hřbetu. Zbylý tuk dáme do zapékací
mísy, do které položíme maso a pečeme ve střední poloze trouby při 225 °C asi 50 minut tak, aby
maso zůstalo uprostřed ještě růžové. Kdo má maso raději více propečené, peče o 10 minut déle.
Během pečení podléváme po částech masovým vývarem. Jakmile je maso upečené, vyjmeme
je a necháme přikryté odležet. Výpečky povaříme s trochou vody a zahustíme zakysanou smetanou, do které jsme dohladka vmíchali bramborový škrob. Uvedeme do varu a omáčku ještě
dobře dochutíme. Podáváme s mladými fazolkami a opečeným bramborem.

Jehněčí žebírko s čočkovým pyré a karotkou
1 000 g jehněčího hřbetu s kostí, 300 g čočky, 150 g cibule, 20 g česneku, bobkový list, 60 g másla,
0,5 g vývaru z kostí, 20 g octa, 20 g rajského protlaku, 60 g uzené slaniny, 40 g oleje, 20 g citrónu, tymián, 120 g mrkve, 8 g cukru, 8 g petrželové nati, mletý pepř, sůl
Čočku necháme přes noc změknout ve vodě, druhý den ji dáme do připraveného vývaru z kostí.
Cibuli a česnek nadrobno nasekáme a na rozpuštěném másle opražíme dorůžova, zalijeme octem
a přidáme čočku s vývarem. Zamícháme rajský protlak s bobkovým listem, přikryjeme a necháme
na mírném ohni vařit asi 60 minut. Žebírka vložíme je na jednu hodinu do marinády, připravené
z oleje, citrónové šťávy, tymiánu a koření. Čočku bez bobkového listu rozmixujeme a odložíme
na teplé místo. Karotku očistíme, nakrájíme na malé kostky, necháme 3 minuty vařit v osolené
vodě, potom je necháme okapat a necháme také na teplém místě. Na kostky nakrájenou slaninu
opražíme na pánvi a přidáme čočkové pyré. Žebírka rychle opečeme na oleji po obou stranách.
Karotku posypanou cukrem rozehřejeme na másle. Čočkové pyré klademe na předehřáté talíře,
přidáme karotku a opečené žebírko. Posypeme zelenou sekanou petrželovou natí.

Jehněčí žebírko s cibulovým pyré
4 – 6 jehněčích žebírek, 4 velké cibule, 40 g másla, 2 jablka, 2 lžíce oleje, vývar z kostí, 1 lžička rajčatového protlaku, citrónová šťáva, cukr, mletý pepř, sůl
Cibuli jemně nakrájíme a na polovině másla osmažíme dozlatova. Přidáme oloupaná, na plátky
nakrájená jablka bez jádřinců, sůl, maličko podlijeme vývarem, rozvaříme na husté pyré a dochutíme protlakem, citrónovou šťávou a cukrem. Očištěná, při okrajích naříznutá a od kosti částečně
uvolněná žebírka naklepeme, osolíme a opepříme. V oleji po obou stranách opékáme. Do šťávy
přidáme zbylé máslo, podlijeme, osolíme a ovaříme. Žebírka dáme na talíř, přidáme pyré, přelijeme vroucí šťávou a podáváme s opečeným bramborem.

Jehněčí žebírko v jablečné omáčce
8 jehněčích žebírek, 4 lžíce oleje, 1 větší cibule, mletý zázvor, 500 g nakyslých jablek, 6 lžic vody, cukr,
citrónová šťáva, 40 g másla, sůl
Dobře očištěná žebírka při okrajích nařízneme a naklepeme. Potřeme směsí z jedné lžíce oleje, strouhané cibule, soli a zázvoru. Necháme v chladnu asi hodinu odležet. Potom je ve zbylém oleji po obou stranách opékáme doměkka. Očištěná jablka nakrájíme na menší kousky,
podlijeme vodou, udusíme doměkka, prolisujeme, ochutíme solí, citrónovou šťávou a cukrem.
Z pánve slijeme část oleje, do šťávy přidáme máslo, podlijeme a povaříme. Žebírka podáváme na
zahřátých talířích, přelitá vroucí šťávou a horkými jablky.

Jehněčí roláda s olivovou omáčkou a sezamovou rýží
150 g jehněčí žebro vykostěné, 20 g mrkve, 20 g fazolových lusků, 0,01 l oleje, 300 g oliv, 0,01 l
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červeného vína, 10 g hladké mouky, 10 g cibule, 5 g petrželky, 100 g rýže, 2 g sezamových semínek,
50 g šunky, mletý pepř, sůl
Jehněčí maso naklepeme, osolíme a opepříme. Položíme na něj plátky šunky, mrkev, fazolové lusky a zarolujeme. Převážeme nití a zabalíme do alobalu. Dáme péct. Z výpeku připravíme omáčku,
zalijeme vodou, vínem, přidáme olivy, cukr a dochutíme mletým pepřem a solí. Podáváme s vařenou rýží posypanou opraženým sezamem.

Jehněčí kotlety na rozmarýnu
1 jehněčí hřbet, 8 čerstvých větviček rozmarýnu, kuchyňskou přízi, 2 paličky česneku, 0,1 l olivového
oleje – extra vergine, 0,1 l červeného vína, sůl a mletý černý pepř
Jehněčí hřbet naporcujeme na 8 ks kotlet. Na každou kotletu navážeme pomocí kuchyňské niti
jednu větvičku rozmarýnu a kotlety položíme vedle sebe do mísy. Nakrájíme česnek na jemné
stroužky, přidáme olivový olej, červené víno, rozmícháme v karafě a dochutíme solí a pepřem.
Připravenou marinádou zalijeme kotlety a necháme v ledničce minimálně přes noc přikryté pokličkou. Rozpálíme gril, kotlety vyjmeme z marinády a grilujeme z každé strany asi 5 minut.

Rozmarýnový špíz
500 g jehněčí kotlety, 0,15 l olivového oleje, 2 ks paprik, 1 ks lilku, 4 stroužky česneku, 4 čerstvé (pevnější) větvičky rozmarýnu, mletý pepř, sůl
Očištěné a odblaněné maso nakrájíme na středně velké kousky. Z větviček rozmarýnu otrháme
jehličky a promícháme je s osoleným a opepřeným olivovým olejem a prolisovaným česnekem.
Do této marinády naložíme nakrájené maso asi na dobu 30 minut. Očištěné papriky a lilek nakrájíme na stejně velké kousky jako je maso. Suroviny pak napichujeme na špejle. Zbylou marinádu
ohřejeme na pánvi a rozmarýnové špízy na ní za stálého otáčení opečeme (stačí asi 10 minut).
Podáváme s vařeným bramborem.

KOTLETA  SKOPOVÉ
Skopové kotlety na roštu
4 skopové kotlety, 60 g másla, strouhanka, drobně nakrájená petrželka nebo pažitka, sůl
Z kotlet odsekneme část páteřní kosti a konce žebírek, naklepeme je, namočíme do rozehřátého másla a obalíme v proseté strouhance smíchané se solí a nadrobno nakrájenou petrželkou nebo pažitkou. Opékáme na grilu nebo na roštu asi 4 minuty po každé straně. Podáváme
s vařeným bramborem. Ve Francii je podávají s fazolkami.

Skopové kotlety po slovinsku
4 skopové kotlety nebo 8 menších, 2 menší cibule, 60 g másla, olej, petrželka, celerová nať, 4 větší
syrové brambory, stroužek česneku, sůl
Naklepané a osolené kotlety prudce opečeme na rozehřátém másle. Stroužkem oloupaného česneku vytřeme ohnivzdornou misku a vložíme kotlety. Na pánev, kde jsme kotlety opékali, dáme
nadrobno nakrájenou cibuli, osmahneme ji a i s tukem přidáme ke kotletám. Přidáme nasekanou
petrželku a celerovou nať. Přikryjeme pokličkou a dusíme asi půl hodiny. Oloupeme 4 syrové
brambory (jsou-li menší, dáme větší množství), rozkrájíme je na 1⁄2 cm silné plátky a kotlety jimi
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obložíme. Potom dusíme, až jsou kotlety měkké. Brambory podléváme šťávou a je-li třeba, vše
podléváme horkou vodou. Podáváme hodně horké. Před podáním posypeme kotlety petrželkou.

Skopové kotlety na pepři
600 g kotlet, 50 g tuku, hladká mouka, 1/8 l vývaru z masoxu, pažitka nebo petrželka, několik kuliček
pepře, 1 velká cibule, mletý pepř, sůl
Kotlety (na jednu porci dvě) lehce naklepeme, osolíme, opepříme a vložíme na rozehřátý tuk.
Zprudka po obou stranách opečeme a přendáme na teplý talíř. Šťávu zaprášíme moukou, necháme zesklovatět a přidáme na kolečka nakrájenou cibuli. Kotlety podlijeme horkým vývarem
z masoxu, přidáme kuličky pepře a dusíme doměkka. Podáváme s bramborem na talířích zdobených na kolečka nakrájenou cibulí.

Skopové kotlety po gazdovsku
2 skopové kotlety, 80 g oleje, 2 stroužky česneku, 100 g čerstvých hub nebo žampiónů, rajčatový protlak, 50 g slaniny, sladká paprika, mletý pepř, sůl
Očištěné, tuku zbavené kotlety naklepeme, osolíme, opepříme, posypeme sladkou paprikou, pokapeme olejem a necháme pod pokličkou asi dvě hodiny uležet. Pak dáme na pánvičku zbytek
oleje a kotlety zprudka opečeme. Přidáme očištěné nakrájené houby a vše podlijeme vývarem.
Přidáme rajčatový protlak a pomalu pod pokličkou dusíme za stálého podlévání doměkka. Když
je maso měkké, opečeme na plátky nakrájenou slaninu, kterou jsme na jedné straně nařezali tak,
aby se při smažení vytvořil hřebínek. Kotlety klademe na předehřátý talíř, přelijeme je šťávou
a zdobíme slaninou. Podáváme s opečeným bramborem.

Skopové kotlety se sýrem
6 skopových kotlet, 1/2 hrnku kyselé smetany, 6 lžic nastrouhaného parmezánu, 1 lžíce oleje,
1 cibule, 1 lžíce sekané petrželky, sůl
Kotlety naklepeme, posolíme a osmahneme na oleji. Posypeme jemně pokrájenou cibulkou
a nasekanou petrželkou, mírně podlijeme a dusíme doměkka. Když je šťáva nahnědlá, přilijeme
smetanu, posypeme strouhaným parmezánem a prudce zapečeme.

Skopové kotlety na levanduli
4 skopové kotlety, 1/2 lžičky sušené levandule, 3 stroužky česneku, 1 cibule, olej, sůl
Na cibulový základ vložíme kotletky potřené česnekem utřeným se solí, opečeme je, okořeníme
levandulí, zastříkneme vodou a dusíme pod pokličkou doměkka v troubě. Ke konci necháme
chvíli bez pokličky, aby maso dostalo barvu. Podáváme na předehřátých talířích s vařeným bramborem s přelitou vypečenou šťávou.

Skopová kotleta z cikánské pánve
8 malých skopových kotlet, 8 proužků slaniny, 3 rajčata, lžíci kečupu, 2 stroužky česneku, 2 lžíce strouhanky, 4 lžíce oleje, mletý pepř, sůl
Kotlety naklepeme, potřeme česnekem utřeným se solí, opepříme a obalíme ve strouhance. Opečeme z obou stran na oleji, do pánve přidáme nakrájená rajčata a společně dusíme. Uvolníme
si na pánvi kousek místa, kde prohřejeme kečup. Podlijeme vodou, maso několikrát obrátíme
a dusíme doměkka. Na každou porci klademe dorůžova opečený hřebínek slaniny. Podáváme
s bílým pečivem nebo rýží.
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Skopové kotlety s mátou
8 skopových kotlet (každá rozkrojená na 3 kusy), 2 lžíce nasekané čerstvé máty
Marináda Tandoori: 170 g bílého jogurtu, 1 lžíce mletého kmínu, 1 lžíce mletého koriandru, 2 lžíce kari,
čerstvě umletý černý pepř.
Příprava marinády – do misky dáme jogurt, kmín, koriandr, curry a podle chuti černý pepř
a dobře promícháme. Přidáme kousky skopového masa a protřepeme, aby se maso obalilo směsí
koření. Přikryjeme a odstavíme do ledničky na 1- 2 hodiny, nebo ještě lépe přes noc. Předehřátou troubu zapneme na 180 °C (mírný stupeň). Do pekáče dáme rošt, naskládáme na něj maso
a pečeme asi 40 minut v předehřáté troubě, dokud maso nezměkne. Obracíme každých 15 minut. Podáváme s vařeným bramborem nebo rýží.

Skopové se žampiony
750 g skopového masa ze hřbetu, 100 g slaniny (tence nakrájené), 4 větší žampiony, 1 lžíce másla,
1 lžíce oleje, strouhaná houska, sůl
Maso z vykostěného hřbetu nakrájíme na plátky, naklepeme, osolíme. Žampiony nakrájíme na
hrubší plátky. Žampiony a maso pokapeme olejem a necháme v kameninové misce asi 30 minut
marinovat. Pak maso navlékáme střídavě s houbami a slaninou na jehlu. Připravené rožně obalíme ve strouhané housce, pokapeme rozehřátým máslem a opékáme na roštu nebo elektrickém
grilu. Podáváme s rýží, chlebem a zeleninovými saláty.

Anglické skopové žebírko
750 g skopových žebírek, 0,1 l vody, 0,1 l vína, 70 g kečupu, 50 g bílého jogurtu, 50 g slaniny, 30 g
másla, 1 větší cibule, 250 g karotky, rozmarýn, mletý pepř, sůl
Nasekaná žebírka mírně naklepeme, okraje nařízneme, osolíme, opepříme, a jemně posypeme
rozmarýnem. Rozpustíme nakrájenou slaninu, přidáme máslo, nakrájenou cibuli, osmažíme, vložíme žebírka, po obou stranách opečeme, zastříkneme vodou, přikryjeme a dusíme dopoloměkka. Vložíme částečně předvařenou a na hranolky nakrájenou karotku, zalijeme vínem a dusíme
doměkka. Před koncem přidáme rozmíchaný kečup s jogurtem a jenom prohřejeme. Podáváme
s vařeným bramborem nebo rýží.

Skopová žebírka s vejcem
500 g skopových žebírek, 4 vejce, 50 g rostlinného tuku, salám, šunka, sýr, mletý pepř, sůl
Žebírka zbavíme loje a blan, mírně odřízneme od kostí, nařízneme po okrajích a naklepeme. Osolíme a opepříme. Po jedné straně opečeme a obrátíme. Na každé žebírko rozklepneme vejce,
které můžeme doplnit plátkem salámu, šunky, sýru. Podáváme s vařeným nebo opečeným bramborem, smaženými hranolky a bohatě obložíme zeleninou.

Skopová žebírka myslivecká
500 g skopových žebírek, 0,2 l červeného vína, 1 bobkový list, 4 nová koření, 3 jalovce, 60 g oleje, 60 g
žampiónového másla, 4 celé černé pepře, sůl
Skopová žebírka zbavená loje a blan lehce naklepeme a okrajové části mírně nařízneme. Všechno
koření utlučeme paličkou v hmoždíři s trochou soli a vzniklou směsí žebírka po obou stranách
potřeme, pokapeme olejem a vložíme na vhodnou misku. Pak zalijeme vínem a marinujeme nejméně 2 hodiny v chladnu. Odleželá žebírka opékáme po obou stranách na rozpáleném grilu asi
12 minut. Při opékání potíráme žebírka peroutkou, namáčenou v oleji a zbylé marinádě. Hotová
žebírka zdobíme žampiónovým máslem. Podáváme s vařeným bramborem.
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Skopové žebírko po lotrinsku
600 g skopových žebírek, 60 g oleje, 400 g sterilovaných fazolek, 20 g rajčatového protlaku,
2 stroužky česneku, 50 g másla, 30 g cibule, 80 g česnekového másla, mletý pepř, sůl
Skopová žebírka naklepeme, šlachovité okraje nařízneme, osolíme, opepříme, pokapeme olejem
a necháme v chladnu odležet. Žebírka opékáme po obou stranách za stálého potírání olejem dorůžova. Drobně nakrájenou cibulku zpěníme na másle, přidáme rajčatový protlak, utřený česnek,
přilijeme trochu nálevu z fazolek, abychom docílili hustou omáčku. Do omáčky vložíme dobře
okapané fazolky a necháme zahřát. Hotová žebírka obložíme fazolkami a česnekovým máslem.
Podáváme s vařeným bramborem.

Zapékaná skopová žebírka s bešamelem
4 větší nebo 8 menších skopových žebírek, 400 g másla, hladká mouka, 4 rajčata, parmazán
nebo tvrdý sýr k posypání, 0,1 l sladké smetany, 1 menší cibule, muškátový oříšek, (1 žloutek), sůl
Na větší část másla dáme restovat osolená skopová žebírka. Po usmažení je přendáme do pekáčku vymazaného máslem. Šťávu na pánvičce zaprášíme hladkou moukou, zalijeme horkou vodou
a povaříme. Přidáme dozlatova osmaženou cibulku, zalijeme sladkou smetanou a chceme-li, můžeme přidat i žloutek a mletý muškátový oříšek. Touto směsí zalijeme připravená žebírka a povrch poklademe kolečky rajčat, posypeme strouhaným sýrem a dáme prudce zapéct. Podáváme
s vařeným bramborem.

JEHNĚČÍ KÝTA
Jehněčí na středomořský způsob
1 200 g jehněčí kýty, 2 250 g rajčat, 750 g neloupaných brambor, 3 větší cukety, 3 velké kapie (červená,
zelená a žlutá), 4 stroužky česneku, několik snítek čerstvého rozmarýnu, 4 lžíce olivového oleje, černý
pepř, sůl
Troubu předehřejeme na teplotu 190 °C. Jehněčí kýtu v horní části na několika místech nařízneme a vtlačíme do ní kousky česneku nakrájeného na plátky a rozmarýnu. Pokapeme ji lžící oleje a okořeníme. Mezitím si připravíme kapie nakrájené na větší kousky a zbavené semínek, cuketu nakrájenou na velké kousky, brambory a vše okořeníme. Poté přimícháme zbytek
oleje, česneku, rozmarýnu a necháme odležet. Jehněčí kýtu pečeme v troubě na horním roštu asi 40 minut. Pak přidáme pod jehněčí maso (které zároveň obrátíme) marinovanou zeleninu a pečeme dalších 25 minut. Nyní přidáme rajčata (nejvhodnější jsou cherry rajčaty)
a pečeme dalších 10 minut dokud není maso měkké. Zeleninu promícháme a pečeme ji ještě
10 minut. Podáváme se zeleninovou přílohou.

Jehněčí kýta na divoko
1 000 g jehněčí kýty bez kosti, 1 lžíce vinného octa, olej, šálek vývaru, 2 cibule, 2 mrkve, 1 petržel,
1/4 malého celeru, 1 lžička tymiánu, 1 lžička drceného jalovce, 2 bobkové listy, 4 zrnka nového koření,
1 lžíce rybízové zavařeniny,1/2 lžičky mletého pepře, sůl
Očištěnou kýtu vložíme do pečící mísy, osolíme a okořeníme mletým kořením, zastříkneme octem a přelijeme lžící oleje. Necháme odležet v chladnu 1–2 dny. Kýtu při zpracování
zprudka opečeme v předehřáté troubě po obou stranách, přidáme zbytek přísady a dále pečeme za občasného podlévání asi 60 minut. Na závěr dochutíme zavařeninou. Podáváme
s vařeným bramborem.
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Giouvetsi
1 000 g jehněčí kýty, 500 g těstovinové rýže, 3 oloupaná rajčata, 1 zelená paprika, 1 kapie, 1 cibule,
1,5 l vývaru (nejlépe kuřecí), 0,1 l suchého bílého vína, stroužek česneku, máta, oregano, mletá červená paprika, olivový olej, tvrdý sýr na strouhání, petržel, mletý pepř, sůl
Na oleji osmahneme nasekanou cibuli a česnek, přidáme mletou papriku, na kostky pokrájené
jehněčí a zvolna osmahneme. Přidáme pokrájené papriky a rajčata, podlijeme částí vývaru a podusíme až je maso témeř měkké. Přisypeme těstovinovou rýži, povaříme asi 3 minuty, zalijeme
vínem a sundáme z ohně. Směs nyní vložíme do zapékací mísy vytřené olivovým olejem, zalijeme
vývarem (do výšky asi 2 cm nad suroviny), okořeníme, důkladně promícháme, přikryjeme pokličkou a pečeme zhruba 10–15 minut při teplotě 200 °C. Před podáváním posypeme nastrouhaným
sýrem, krátce zapečeme a ozdobíme petrželkou.

Jehněčí kýta s kaštanovou nádivkou
1 000 g jehněčí kýty bez kosti, mletý pepř, sůl.
Nádivka: 1 cibule nadrobno nasekaná, 50 g žampionů, 50 g rozinek, 125 g uvařených jedlých kaštanů,
1/2 lžičky bazalky, 2 lžíce strouhanky, 1 vejce, olej, 1 šálek vývaru
Očištěné maso osolíme a opepříme. Na pánvi zpěníme cibuli, přidáme nakrájené žampiony
a krátce podusíme. Vmícháme nakrájené kaštany, bazalku a vše spojíme vejcem a strouhankou
do ztuhnutí. Naříznutou kapsu z kýtu naplníme touto směsí a pevně svážeme kuchyňskou nití.
Pečeme při teplotě 180°C asi 50 minut za občasného podlívání vývarem. Podáváme s bramborovými kroketami a ozdobíme zeleninou.

Slovenské plátky Koliba
1 000 g kýty bez kosti, 300 g sýra (oštiepok), 4 tenké plátky slaniny, olej, mletý pepř, sůl
Z kýty nakrájíme slabší plátky, které osolíme, opepříme a opečeme po obou stranách. Plátky
posypeme nastrouhaným sýrem, navrch položíme plátky slaniny a krátce zapečeme. Podáváme
s vařeným bramborem.

Turínská jehněčí kýta
1 000 g silnějších plátků z kýty, 200 g žampionů, 125 g šunky, 0,1 l bílého vína, 200 g čerstvě nastrouhaného sýra, olej, 2 cibule, 3 stroužky česneku, 1 lžička oregana, mletý pepř, sůl
Omyté a očištěné plátky osolíme, opepříme a opečeme na pánvi z obou stran. Poté je vyjmeme.
Ve stejné pánvi osmahneme cibuli a česnek nakrájené najemno. Přidáme nakrájené žampiony
a šunku okořeníme organem, podlijeme vínem a krátce podusíme. Takto připravenou směs poklademe na plátky masa, posypeme sýrem a zapečeme po dobu asi 8 minut. Podáváme s opečeným bramborem a salátem z čerstvé zeleniny.

Jehněčí kýta André Simon
1 000 g vykostěné kýty, 0,2 l červeného vína, 0,1 l vývaru, olej, 100 g slaniny, 1 lžíce drceného jalovce,
1 lžíce brandy, 1 lžíce omáčky Worcester, mletý pepř, sůl
Očištěnou kýtu důkladně prošpikujeme, osolíme, opepříme, potřeme olejem a obalíme v drceném jalovci. Stáhneme ji do původního tvaru, zastříkneme brandy a necháme přes noc marinovat. Při samotném zpracování ji pak pečeme asi 60 minut a podléváme vínem s vývarem
a Worcesterem. Podáváme s opečeným bramborem a salátem ze zelených fazolek.

Kantonské jehněčí se zeleninou
600 g kýty bez kosti, 1 lžička medu, 1 lžička octa, 1 lžíce světlé sojové omáčky, 1/2 lžičky koření pěti
76

valaasi_a_ovce_vetsi.indd 76

17.6.2008 12:49:42

vůni, 1 lžíce rajčatového protlaku, 2 lžíce olivového oleje, 150 g jarní cibulky, 125 g sojových klíčků,
1 malá červená paprika, 2 kolečka ananasu, pepř, sůl
Maso nakrájíme na proužky, promícháme se lžičkou oleje, medem, octem, sojovou omáčkou,
kořením pěti vůní a marinujeme nejméně 180 minut. V pánvi wok maso na oleji prudce opečeme
dohněda. Pak ho vyjmeme. Dále restujeme zeleninu nakrájenou na proužky s ananasem nakrájeným na kostičky, vmícháme zpracované maso a rajčatový protlak, dochutíme pepřem a solí
a krátce prohřejeme. Podáváme se širokými čínskými nudlemi.

Jehněčí se zeleninou
1000 g jehněčího stehna, 2 střední cibulky, 1 větší mrkev, 1 snítka celerové natě, 2 snítky kopru,
2 lžíce másla, 2 vejce, 1 citrón, mouka na jíšku, mletý pepř, sůl
Očištěné maso vykostíme, nakrájíme na větší kostky a dáme vařit v malém množství vody se solí.
Asi po 15 minutách vodu slijeme a nahradíme dvěma sklenicemi horké vody, uvedeme do varu
a vaříme až je maso téměř měkké. Očistíme zeleninu (kromě výše uvedené se dá přidat i čekanka, zelí, velké fazole, artyčoky – neomezená fantazie), kterou uvaříme doměkka, vývar scedíme
a dáme bokem. Z másla a mouky uděláme jíšku, kterou zalijeme vývarem, opepříme, dosolíme
a odstavíme z ohně. Ušlehané žloutky s troškou citrónové šťávy vlijeme za stálého míchání do
jíšky. Touto citrónovou omáčkou zalijeme maso a vše dobře promícháme. Podáváme za tepla
s rýží nebo bramborem.

Jehněčí s mladou cibulkou
600 g jehněčí kýty, 800 g mladé cibulky, petrželová nať, 0,01 l oleje, 1–2 lžíce mouky, sladká mletá
paprika, pálivá mletá paprika, sůl
Maso nakrájíme na kousky, osolíme, přidáme nakrájené cibulky, špetku papriky a olej. Vše podlijeme trochou vody a zvolna dusíme na mírném plameni doměkka. Podle potřeby zahustíme
jíškou a povaříme. Podáváme s vařeným bramborem.

Hrášek s jehněčím masem
350 g jehněčí kýty, 4 větší cibule, 200 g polévkové zeleniny, 4 lžička olivového oleje, 8 bobkových
listů, majoránka, 5 rajčat, 350 g hrachu (i z konzervy), 0,4 l zeleninového vývaru, cayenský pepř, sůl
Maso nakrájíme na plátky, cibuli na kolečka a oboje osmahneme se zeleninou na oleji. Osolíme
a opepříme a přidáme bobkový list, majoránku, čtvrtky rajčat, hrách a zalijeme vývarem. Podusíme několik minutu a podáváme.

Jehněčí s jarní cibulkou a ústřicovou omáčkou – wok
450 g jehněčí kýty, 8 jarních cibulek, 180 g čínského zelí, 1 lžička mleté fagary (sečuánský pepř),
1 lžíce arašídového oleje, 2 prolisované stroužky česneku, 2 lžíce tmavé sojové omáčky, 6 lžic ústřicové omáčky, mletý pepř, sůl
Z masa odstraníme přebytečný tuk, nakrájíme na nudličky, posypeme mletou fagarou, dobře
promícháme a na oleji opékáme za stálého míchání 5 minut. Do woku přidáme česnek, na kolečka nakrájené cibulky, sojovou omáčku a za stálého míchání opékáme 2 minuty. Ochutíme ústřicovou omáčkou, přidáme nadrobno nakrájené čínské zelí a opékáme další 2 minuty až zelí začne
vadnout a šťáva na dně woku vřít. Podáváme s krevetovými chipsy (Prodávají se jako polotovar)
a smaží se ve vysoké vrstvě tuku. Nadbytečný tuk se pak odsaje na vrstvě papírových ubrousků.

Jehněčí plátek na zelených fazolkách
800 g jehněčí kýty, 200 g celých zelených fazolek, 50 g másla, 0,1 l smetany, 1 červená cibule,
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1 lžička škrobu, sůl, tymián, pepř, olej
Plátky masa osolíme, okořeníme a zprudka opečeme na oleji. Cibuli nasekáme jemně, orestujeme na másle, přidáme fazolky, osolíme, opepříme a necháme podusit. Mírně zahustíme škrobem.
Plátky masa servírujeme s připravenými fazolkami.

Jehněčí s fazolkami
800 g jehněčí kýty; 400 g fazolových lusků (sklenice naložených okapaných lusků), 60 g másla, 0,1 l
šlehačky, sůl, pepř, hladká mouka, 1 cibule, citrónová šťáva
Maso očistíme, odblaníme a nakrájíme na plátky. Osolíme je, opepříme a obalíme v hladké
mouce. Cibulku osmahneme na másle a přidáme maso. Plátky dusíme za občasného podlévání
pod pokličkou. Okapané fazolky překrájíme, přidáme k masu a vše dusíme doměkka. Nakonec
maso zalijeme šlehačkou a vše necháme přejít varem. Odstavíme a zakapeme citrónovou šťávou.
Jako přílohu podáváme vařené brambory.

Pečená jehněčí kýta
600 g jehněčí kýty, 0,05 l olivového oleje, citrónová šťáva, 3 stroužky česneku, bazalka (vhodná je čerstvá), majoránka, mletý černý pepř, sůl
Do očištěné, umyté a osušené kýty uděláme asi 2 cm hluboké díry. V hmoždíři utlučeme česnek,
bazalku a přidáme olivový olej a citrónovou šťávu. Touto směsí potřeme maso a do připravených děr vložíme česnek s bazalkou, která zůstane po potření. Kýtu dáme zapéci do trouby přímo
na rošt. Předtím ale nakrájíme částečně uvařené brambory na kousky nebo kolečka, opepříme,
osolíme, přidáme stroužky česneku, majoránku a pokapeme olivovým olejem. Takto zpracované
brambory vložíme do trouby pod pečení, ze které bude kapat šťáva na brambory a upečeme
dozlatova.

Pečená jehněčí kýta s fazolkou
2 500 g jehněčí kýty, 4 hlavičky česneku, čerstvý rozmarýn, 450 g (přes noc namočených Haricot fazolí), bobkový list, 0,03 l červeného vína, 0,15 l jehněčího vývaru, 30 g másla, čerstvě mletý pepř, řeřicha
na ozdobu, sůl
Předehřejeme troubu na 220 °C. Kýtu odblaníme a očistíme pomocí vlhkého kuchyňského
papíru a pořádně osušíme. Česnek nakrájíme na 10–12 částí, poté uděláme špičkou nože cca
10–12 (může být i více) hlubších vpichů do masa a vložíme do nich připravený česnek. Celou kýtu potřeme olejem, opepříme, osolíme a přidáme rozmarýn. Kýtu položíme na mřížku
a dáme v mělkém pečícím plechu do vyhřáté trouby. Pečeme asi 15 minut a pak snížíme teplotu na 180 °C a pokračujeme v pečení další hodinu a 45 minut. Mezitím propláchneme fazole
a vložíme je do hrnce s čistou vodou tak, aby byly ponořené. Přidáme zbývající česnek, bobkový
list a přivedeme k varu. Vaříme zhruba 45–60 minut až jsou fazole měkké. Upečenou kýtu předáme na prkýnko, přikryjeme alobalem a necháme „odpočinout“ asi 15 minut. Z plechu odstraníme
vypečený tuk, do hrnce dáme pouze výpek, přidáme červené víno, vývar a vaříme při střední
teplotě za neustálého míchání dokud šťáva lehce nezhoustne. Pak přecedíme do nádoby, ve které chceme šťávu podávat. Scedíme fazole, vyjmeme bobkový list, promícháme ještě teplé fazole
s máslem, opepříme a podle chuti osolíme. Podáváme s vařeným bramborem nebo chlebem.

Pečená jehněčí kýta v anglickém obalu se studenou česnekovou omáčkou
1 000 g jehněčí kýty (vykostěné), 300 g slaniny, 250 g česnekové omáčky SPAK, 2 lžíce SPAK (Aceto
Balsamico Di Modena), 1 lžíce kapary, 2 stroužky česneku, 1 lžíce zelené petrželové nati, bílý mletý
pepř, sůl
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Jehněčí kýtu opepříme a osolíme. Česnek, balsamikový ocet, petrželovou nať a kapary vložíme
do mixéru a vytvoříme hladkou pastu, kterou potřeme kýtu ze všech stran. Kýtu pak zabalíme
do plátků anglické slaniny a pevně převážeme kuchyňskou nití. Vložíme do pečící mísy a při teplotě 150 °C pečeme za občasného podlévání asi 90 minut. Podáváme s vařeným bramborem
přelité SPAK a česnekovou omáčkou.

Jehněčí s brambory
1 000 g jehněčí kýty, 800 g brambor, 400 g zralých rajčat, 2 cibule, 2 mrkve, 4 lžíce másla (nebo jiného
tuku), 1 lžíce nadrobno nasekané petrželky, tymián, máta, mletý pepř, sůl
Omytou kýtu nakrájíme na porce, opepříme, osolíme a orestujeme na másle ze všech stran.
Maso vyjmeme na mísu. Na másle osmahneme cibulku, pak přidáme mrkev s petrželkou a hned
potom rajčata zbavená slupek. Když vše začne vřít, podlijeme sklenkou horké vody, vložíme maso
a všechno koření a udržujeme ve varu na mírném ohni. Mezitím očistíme brambory, nakrájíme je
na půlměsíčky a po cca 30 minutách je přidáme k masu. Přisolíme a opepříme a necháme mírně
vřít, dokud vše není měkké.

Jehněčí s brambory v troubě
1 000 g jehněčí kýty, 1000 g menších brambor, 100 g másla (nebo jiného tuku), 1 citrón, trochu mouky,
mletý pepř, sůl
Jehněčí kýtu opereme, osušíme a potřeme citrónovou šťávou. Kýtu opepříme a osolíme. Vložíme
na pekáč, zaprášíme trochou mouky, aby se vytvořila na povrchu kůrka. Celými menšími bramborami obložíme na pekáči maso a vše přelijeme rozpuštěným máslem. Podlijeme šťávou z jednoho
citronu a vložíme do trouby. Pečeme v mírné troubě až je maso měkké.
(Místo citrónu se dá v jiných variantách použít rajčatový protlak zředěný vodou s bobkovým listem, nebo 500 g zralých propasírovaných rajčat.)

Jehněčí s rýží
1 000 g jehněčí kýty, 4 čajové šálky rýže, 5 lžic másla, 1 citrón, 2 vejce, bobkový list, mletý pepř, sůl
Maso odblaníme, opláchneme, osušíme, opepříme a osolíme. Položíme na pekáč a postříkáme
rozpuštěným máslem. Maso opečeme na středním ohni ze všech stran. Mezitím několikrát dobře
propláchneme rýži a nalijeme na pekáč dvojnásobek horké vody k obsahu rýže. Rozložíme rýži
a přidáme bobkový list. Když je maso měkké a rýže hotova, přelijeme vše ještě za horka dvěma
ušlehanými vejci, do kterých opatrně vmícháme citrónovou šťávu. Necháme odstát, než se vše
spojí. Podáváme s míchaným salátem.

Zbojnická jehněčí pečeně
400 g jehněčí kýty (bez kosti), 400 g vepřové kýty (bez kosti), 3 větší cibule, 4 stroužky česneku, 200 g
čerstvých paprikových lusků, 0,08 l oleje, 0,1 l červeného vína, mletá paprika, pepř, sůl
Odblaněné a dobře očištěné skopové maso a vepřové maso nakrájíme na plátky a naložíme společně s cibulí nakrájenou na kolečka, nasekaným česnekem, nakrájenými očištěnými paprikovými lusky, kořením, vínem a olejem do mísy a necháme odležet v chladu jeden den. Plátky masa
pak střídavě napichujeme s paprikami a cibulí na jehlu a pečeme na rožni. Podáváme s vařeným
bramborem.

Jehněčí s kedlubnami
500 g masa z kýty, 100 g sádla, sůl, mletý pepř, 1000 g mladých kedluben, 200 g rýže, 10 g másla,
4 kostky cukru, petrželka
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Maso nakrájíme na tenké plátky, na části sádla je zprudka opečeme, osolíme a opepříme. Kedlubny nakrájíme na kostičky. Spařenou rýži uvaříme v osolené vodě až je téměř měkká. Scezenou rýži pak promícháme s masem. Sádlem vymažeme pečící mísu, pokryjeme částí kedluben,
navrstvíme část masa s rýži, kedlubny, rýži s masem a nakonec kedlubny. Na másle opražíme
cukr dozlatova, povaříme s 0,2 l vody a nalijeme na kedlubny. Mísu přikryjeme a dusíme až se
všechna šťáva vydusí. Pokrm posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou. Můžeme podávat
s vařenými brambory nebo chlebem.

Jehněčí maso se zeleninou čínská kuchyně
600 g jehněčího masa z kýty, 0,3 l dezertního vína, 2 vejce, solamyl, půl lžičky soli, špetka bílého pepře,
mletý zázvor, sádlo na opečeni, 2 cibulky s natí, 2 zelené papriky, 50 g předem namočených sušených
hub, 1 lžička sójové omáčky, 2 lžičky cukru, glutasol, 1/4 menšího celeru, 1 stroužek utřeného česneku,
3 stroužky česneku na posypání
Maso otřeme, odblaníme a nakrájíme na nudličky, dáme do misky a zalijeme vínem. Necháme je
půl hodiny odležet. Pak je necháme okapat, promícháme s rozšlehanými vejci, solamylem, solí,
pepřem a zázvorem. V horkém sádle maso zprudka opečeme a přemístíme do vyhřáté mísy. Na
sádlo po opečení dáme nakrájenou cibuli s natí, na nudličky nakrájené papriky, krájené houby
a za stálého míchání osmahneme. Zalijeme zálivkou z vina, tří lžice horké vody, sójové omáčky, cukru a glutasolu, přidáme opečené maso, nakrájený celer, utřený česnek, krátce podusíme
a opět přemístíme na vyhřátou mísu. Posypeme oloupaným, na plátky nakrájeným česnekem.
Podáváme s dušenou rýži.

Jehněčí s paprikami a omáčkou z černých bobů – wok
450 g jehněčí kýty (nebo kotlety), 1 mírně rozšlehaný bílek, 4 lžičky kukuřičného škrobu, 1 lžička čínské
směsi pěti koření, 3 lžíce slunečnicového oleje, 1 červená cibule, 1 červená paprika, 1 zelená paprika,
1 žlutá paprika, 5 lžic omáčky z černých bobů mletý pepř, sůl
Maso nakrájíme na velmi tenké nudličky. V míse smícháme bílek, kukuřičný škrob s čínskou směsí
pěti koření, přidáme maso zamícháme tak, aby se směsí rovnoměrně obalilo. Ve woku rozehřejeme
olej, přidáme upravené maso a opékáme za stálého míchání zhruba 5 minut, až začnou mít křupavé
okraje. Červenou cibuli nakrájíme na kolečka a přidáme se všemi paprikami nakrájenými na nudličky do woku, za stálého míchání opékáme 5–6 minut až začne zelenina měknout. Do směsi ve woku
přidáme omáčku z černých bobů a pokrm prohřejeme. Podáváme s vařenou rýží nebo nudlemi.

Jehněčí guláš s červenými fazolemi a zeleninou
600 g jehněčí kýty, 100 g červených fazolí, 150 g zelených paprik, 50 g fazolových lusků, 1 cibule,
2 lžíce oleje, 1 lžíce rajského protlaku, 1 lžíce hladké mouky, drcený kmín, pepř, sůl
Jehněčí kýtu nakrájíme na menší kostky. Cibuli nakrájíme a necháme na oleji zhnědnout, přidáme maso, sůl, pepř, kmín, rajský protlak a vše orestujeme. Přilijeme trochu vody a dusíme až je
maso měkké. Nakonec vložíme nakrájenou zelenou papriku, uvařené fazole a lusky, zahustíme
moukou, povaříme a dochutíme. Doporučenou přílohou jsou bramboráčky.

Gulášové masíčko
600 g jehněčí kýty, 1 červená chilli paprička, 5 cibulí, 1 sáček gulášového základu, 0,425 l meruňkového kompotu, máta, mletý pepř, sůl
Maso očistíme od tuku a nakrájíme na kostičky. Rozpůlíme papričku, odstraníme semeník
a nakrájíme ji na nudličky. Oloupeme cibule a nakrájíme na větší kousky. Do varu přivedeme
0,375 l vody ve které rozmícháme gulášový základ a povaříme dle návodu. Přidáme pokrájenou
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cibuli s papričkou, přisypeme nakrájené maso a promícháme. Při nízké teplotě směs dusíme doměkka asi 60 minut. Slijeme kompot a ovoce rozpůlíme. Vložíme ho do hrnce k masu, přilijeme
trochu šťávy a prohřejeme. Nasekanou mátou posypeme maso a dochutíme solí a pepřem.

Jehněčí s baklažánem
2 000 g jehněčí kýty, 3 stroužky česneku nakrájené na slabé plátky, 1 baklažán nakrájený na kolečka,
500 g brambor oloupaných a nakrájených na plátky, 1 cibule nakrájená na kolečka, 5 rajčat nakrájených na kolečka, 0,1 l vína, 1 lžíce čerstvě nasekaného oregana, sůl, pepř
Do masa nařízneme kapsy a do nich vložíme kousky česneku. Podle chuti osolíme a opepříme.
Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 90–120 minut. Mezitím dáme nakrájený baklažán do
cedníku, osolíme a necháme 30 minut odkapat. Asi 1 hodinu před koncem pečení odstraníme tuk
z pánve, přidáme odkapaný baklažán, rajčata, brambory a cibuli. Přilijeme víno, osolíme, opepříme a posypeme oreganem. Pekáč vrátíme do trouby a během pečení zeleninu několikrát obrátíme, aby byla stejně propečená. Hotové maso nakrájíme a šťávu, která z něj vytekla přidáme
zpátky k zelenině a dobře promícháme. Podáváme se zeleninou a omáčkou.

Jehněčí ragú s medem
400 g jehněčí kýty, 200 g vepřová (nebo telecí) játra, 4 ks rajčat, 2 ks červené cibule, 1 ks mrkve,
1 ks cukety, 100 g celeru, 0,02 l červeného vína, 0,01 l oleje, lžíce medu, 1 lžíce škrobové moučky, bobkový list, celý černý pepř, rozmarýn, sůl
Maso i játra nakrájíme na dlouhé nudle a promícháme se škrobem. V pánvi rozehřejeme olej,
vsypeme krájenou zeleninu na delší kousky v pořadí od nejtvrdší po nejměkčí (mrkev, celer, cibule, rajčata), vyjmeme na mřížku a do tuku vložíme nudle masa a pak jater, pozvolna mícháme
a opékáme, přidáme koření, přilijeme víno, ochutíme medem a osolíme. Vše promícháme se zeleninou. Podáváme nejlépe s pečivem. Celá tepelná úprava nemá trvat déle než 10 minut, a proto
je nutné, abychom měli vše připravené před vlastním zahájením vaření.

Jehněčí s kjopalem
800 g jehněčí kýty, sůl, 60 g másla, 5 lilků (baklažánů), 50 g jader vlašských ořechů, 5 stroužků česneku,
0,1 l slunečnicového oleje, ocet
Jehněčí kýtu odblaníme, omyjeme a osolíme. Dáme péci do trouby asi na hodinu za stálého podlévání. Kjopalo upravíme takto: lilky dáme ve slupce opéci do trouby (položené jen na suchém
plechu), horké je oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky. Umletá jádra ořechů smícháme
s česnekem utřeným se solí a s olejem. Ochutíme octem a přimícháme lilky. Kýtu vyjmeme, rozdělíme na porce a klademe na vyhřátý talíř. Na maso navršíme kjopalo. Podáváme s vařeným
bramborem.

Pikantní jehněčí
900 g jehněčí kýty. 60 g slaniny, 4 sardele nebo 1 lžíce sardelové pasty, 40 g másla, 1 lžíce hladké mouky, 1 větší cibule, šťáva z jednoho citrónu, 1 lžička kaparů, sůl
Slaninu nakrájíme na nudličky, obalíme ve směsi složené z části jemně nasekaných sardelek nebo
sardelové pasty a cibule. V mase uděláme malé otvory, do kterých vkládáme slaninu. Zbytkem
sardelí nebo sardelové pasty potřeme kýtu, tu stočíme a převážeme nebo sepneme grilovací
jehlou. Takto upravené maso mírně osolíme a dáme dusit na máslo. Občas podléváme horkou
vodou s citrónovou šťávou. Když je maso měkké, vyjmeme je a šťávu zaprášíme moukou. Do
omáčky přidáme rozsekané kapary. Omáčka se vaří do zhoustnutí. Podáváme s knedlíkem nebo
s bramborem.
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Jehněčí madailonky
1 000 g jehněčí kýty, 4 lžíce másla, 5 stroužků česneku, 1 cibule, sekaná petrželka, sůl
Kýtu nakrájíme na malé medailonky a smícháme s rozpuštěným máslem, do kterého přidáme
prolisovaný česnek. Cibuli nakrájíme na plátky, promícháme společně s masem a necháme hodinu v chladu odležet. Kousky masa před vlastní přípravou osolíme a prudce opečeme. Před podáváním maso posypeme sekanou petrželkou.

Jehněčí medailonky pikantní
800 g jehněčí kýty (bez kosti), 0,1 l oleje, 50 g slaniny, 80 g čabajky, 20 g másla, 4 stroužky česneku, 80
g čerstvých žampionů, 1 větší cibule, 40 g sterilovaných okurků, 0,1 l kysané smetany, mletý pepř, sůl
Z odblaněného a očištěného masa nakrájíme medailonky, naklepeme, opepříme, osolíme
a opečeme v rozpáleném oleji po obou stranách doměkka. Do výpeku přidáme nakrájenou čabajku, slaninu na kostičky, máslo, na plátky nakrájený česnek, nadrobno nakrájenou cibuli, okurky a žampiony. Vše promícháme, podusíme a zalijeme smetanou. Touto směsí pak přeléváme
medailonky. Podáváme s vařeným nebo opečeným bramborem.

Jehněčí medailonky s angreštovou šťávou
600 g jehněčí kýty (bez kosti), 0,1 l oleje, 0,3 l angreštového kompotu s nálevem, 40 g másla, citrónová
kůra, skořice, mletý pepř, sůl
Odblaněné o očištěné maso nakrájíme na medailonky, naklepeme, opepříme, osolíme a opečeme na rozehřátém oleji po obou stranách. Na másle podusíme angreštový kompot ochucený
skořicí a citrónovou kůrou a propasírujeme přes síto. Při podávání přeléváme medailonky angreštovou šťávou. Podáváme s rýží nebo vařeným bramborem.

Jehněčí soté po římsku
1000 g jehněčí kýty, 1/2 citrónu, 30 g másla, 1 lžíce oleje, 4 lžíce vody, 1 malá cibule, 0,2 l suchého
bílého vína, pepř, sůl
Na římskou omáčku: 3 žloutky, 1 rovná kávová lžička maizeny, 1 lžíce petrželky, špetka majoránky,
1⁄2 citrónu
Maso nakrájíme na kousky a zakapeme citrónem. V pánvi rozehřejeme máslo s olejem a vložíme pokrájené maso. Jakmile získá barvu, promícháme je, přidáme cibuli nakrájenou na
plátky a opečeme dozlatova na středně silném ohni. Zalijeme vínem, vodou, přidáme pepř,
sůl a cca 30 minut dusíme na mírném ohni. Měkké maso vyjmeme a uložíme do tepla. Dopředu si smícháme žloutky s maizenou, přidáme jemně nasekanou petrželku, majoránku, trochu citrónové kůry, lžíci citrónové šťávy a vlijeme do ještě horké pánve, kterou jsme odstavili
z plotýnky. Promícháme a hotovou omáčkou přelijeme maso. Podáváme s těstovinami.

Jehněčí po gruzínsku
600 g vykostěného jehněčího masa z kýty nebo plece, 90 g másla, 1 větší cibule 150 g čerstvých paprik.
200 g rajčat, 3 lžíce rajčatového protlaku, mletá paprika, sůl, mletý pepř, česnek
Maso odblaníme, zbavíme tuku a nakrájíme na kousky. Na másle osmahneme nakrájenou cibuli
a přidáme maso. Osolíme, okořeníme a přidáme rajčatový protlak a na tenké plátky nakrájený
česnek. Vše dusíme, až je maso měkké. Potom přidáme na větší proužky nakrájené papriky zbavené semen a dále dusíme. Těsně před dohotovením přidáme spařená a oloupaná rajčata nakrájená na dílky a chvíli ještě podusíme. Podáváme s chlebem nebo vařenými brambory.
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Gruzínské jehněčí na rožni
900 g jehněčího masa z kýty (nebo plecka), 1 velká cibule, 1 lžíce šťávy z citrónu, 1 lžíce olivového
oleje, 1 lžička soli, 1/4 lžičky čerstvě mletého černého pepře, 3 střední cibule nakrájené na asi 6 mm
silné kousky
Na ozdobení porcí: 1 střední pevné rajče (rozkrojeno na 8 dílů), 10 ks šalotky (nastřihané),
1 citrón (rozkrojen na čtvrtky)
Maso zbavíme přebytečného tuku a nakrájíme na kostky cca 3 x 3 cm. Ve velké míse promísíme nasekanou cibuli s citrónovou šťávou, olivovým olejem a pepřem. Do této marinády vložíme
maso a necháme je zde naložené (nejméně 3 hodiny při pokojové teplotě). Každou hodinu maso
promícháme a případně prohněteme, aby byly všechny kousky stále dobře navlhčeny. Rozehřejeme gril s abychom získali žhavý popel bílébarvy, ale bez plamene (pokud připravujeme pokrm
doma – předehřejeme kuchyňský gril na co nejvyšší teplotu). Pak napícháme uležené kousky
masa na čtyři přiměřeně dlouhé jehly a to vždy střídavě maso s pláty cibule (případně i kloboučky
žampionů) a vše silně stlačíme k sobě. Grilujeme ve vzdálenosti 10 cm od zdroje tepla a občas
jehly s masem obracíme, dokud není maso podle naší chuti a cibule krásně nezhnědne. K získání
narůžovělého masa potřebujeme maso grilovat asi 10 minut (pro zcela propečené maso stačí
doba asi 15 minut). Po tepelné úpravě stáhneme jehněčí s cibulí z jehlic přímo na jednotlivé ohřáté talíře a podáváme ozdobené syrovými rajčaty, malými zelenými šalotkami (jarními cibulkami)
a čtvrtkami citrónu.

Arménský šašlik
1 000 g jehněčí kýty (může být i skopové, kuřecí, vepřové maso), 3 cibule, citrónová šťáva, lžíce adžiky (směs koření užívaná hlavně v gruzínské a arménské kuchyni, je běžně k dostání
v obchodech), olej, sůl
Jehněčí maso nakrájíme na kostky jako na špíz, osolíme, okořeníme adžikou, posypeme najemno nasekanou cibulí, pokapeme citrónovou šťávou a olejem. Důkladně promícháme
a dáme odležet do chladu na cca 10 hodin (nejlépe přes noc). Jednotlivé kousky masa potom
napíchneme na grilovací jehly. Opékáme na grilu nebo na dřevěném uhlí. Během grilování potíráme olejem. Podáváme s dušenou rýží, pečenými rajčaty a čerstvou cibulkou.

Jehněčí lrish Stew irská kuchyně
600 g masa z jehněčí kýty; 20 g másla, 800 g brambor, sůl. pepř, 2 cibule, 1 malá kapusta, 1 velká mrkev, 80 g slaniny, petrželka
Očištěné a odblaněné maso zbavíme tuku a nakrájíme na drobné kostky. Zapékací mísu vymažeme máslem a na dno poklademe maso, osolíme, pokryjeme oloupanými a nadrobno nakrájenými
brambory, osolíme, opepříme, přidáme oloupanou a na kolečka nakrájenou cibuli. Další vrstvu tvoří
spařená, na nudle nakrájená kapusta a očištěná, na kolečka nakrájená mrkev. Poslední vrstvu tvoří opět brambory. Navrch dáme na plátky nakrájenou slaninu, zalijeme horkou vodou, přikryjeme
a pečeme asi dvě hodiny. Pokrm posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou. (Irish Stew je snad
nejoblíbenější irský pokrm. Připravuje se jak z jehněčího, tak hovězího masa. Peče se v kameninové nádobě. Přidávají se do něj různé druhy zeleniny, hlavně karotka a kapusta, vždy podle
ročního období.)

Pečená jehněčí kýta
1 000 g jehněčí kýty, 100 g slaniny, 100 g uzeného bůčku. 1 velká cibule, 2–3 sterilované okurky,
0,125 l kysané smetany
Očištěnou a odblaněnou kýtu zbavenou tuku prošpikujeme na nudličky nakrájenou slaninou.
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Na plátky nakrájený bůček dáme do pekáče, přidáme oloupanou a na kolečka nakrájenou cibuli,
vložíme maso, osmahneme, podlijeme horkou vodou a pečeme za občasného přeléváni vypečenou šťávou doměkka. Měkké maso vyjmeme, do šťávy přidáme nadrobno nakrájené okurky,
smetanu, vložíme maso a prohřejeme. Podáváme s vařenými brambory.

Jehněčí pečeně s nádivkou
800 g jehněčí kýty, 1 lžíce másla, sůl
Nádivka: 3 vejce, 3 rohlíky, 0,25 l mléka, 2 lžíce másla, zelená petrželová nať
Příprava nádivky: nádivku připravíme smícháním rozpuštěného másla s mlékem a se žloutky
a touto směsí zalijeme rohlíky nakrájené na plátky. Vše osolíme, necháme krátce odpočinout
a potom obrátíme, aby se houska stejnoměrně namočila. Pak zlehka přimícháme tuhý sníh ušlehaný z bílků a přimícháme nasekanou petrželovou nať. Z jehněčí kýty připravíme plát, osolíme,
přehneme a uděláme kapsu, kterou naplníme nádivkou a zašijeme. Zbytek nádivky dáme do
pekáče upéci. Naplněnou kapsu vložíme na rozehřáté máslo, nádivkou nahoru do trouby. Když
je nádivka upečená, maso obrátíme. Během pečení občas podléváme a přeléváme vypečenou
šťávou. Ke konci pečení znovu obrátíme, potřeme máslem a upečeme dozlatova. Podáváme
s bramborem.

Zapečené jehněčí po balkánsku
750 g jehněčí kýty, 0,5 l kyselé smetany, 4 vejce, 60 g oleje, 50 g rostlinného tuku, 3 stroužky česneku,
petrželka, sůl
Z kýty nakrájíme menší plátky, mírně naklepeme, osolíme a na horkém oleji opečeme po obou
stranách doměkka. Pekáček vymažeme tukem a vložíme opečené maso. Ve smetaně rozšleháme
vejce, přidáme česnek utřený se solí, sekanou petrželku, promícháme a vlijeme na maso. Zapékáme v předehřáté troubě asi 15–20 minut. Podáváme s brambory, kroketami, hranolky nebo
s chlebem a rajčaty.

Jehňátko pečené s „velikonoční hlavičkou“
jehněčí kýta (nejlépe z „velikonočního jehňátka“), lžíce másla, 70 g slaniny, voda podle potřeby, sůl
Nádivka nazývaná „velikonoční hlavička“: 200 g vepřového, 200 g uzeného masa, 200 g telecího
masa, 8 vajec, 40 g tuku, 8 rohlíků, petrželka, 2 lžíce sekaných mladých kopřiv, sůl
Z jehněčí kýty připravíme plát, který přehneme a uděláme do něho nožem kapsu, kterou naplníme nádivkou a zašijeme. Zbytek nádivky dáme do pekáče vedle masa a upečeme také.
Naplněné maso osolíme, vložíme na rozpuštěné máslo, opečeme ze všech stran, podlijeme,
dáme na pekáč a upečeme do červena. Během pečení maso přeléváme a podléváme podle
potřeby. Měkké maso vyjmeme, šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme moukou osmahneme, zalijeme, povaříme, přecedíme, podle potřeby dochutíme solí a nakonec přidáme rozpuštěnou
a na kostky nakrájenou slaninu.
Podáváme s bramborem.

Jehněčí kýta na pivě se sýrem
750 g jehněčí kýty, 10 stroužků česneku, 150 g tvrdého sýra, 3 lžičky hladké mouky, 0,02 l piva, mletý
pepř, sůl
Jehněčí kýtu odblaníme, umyjeme, osušíme a prošpikujeme čtyřmi rozkrájenými stroužky česneku. Zbytek česneku rozdrtíme společně se solí, pepřem a vetřeme do masa. Maso vložíme do pekáčku, podlijeme trochou vody a pečeme dopoloměka. Podlijeme pivem a za častého přelévání
masa uvolněnou šťávou pečeme. Hotové maso vyjmeme, výpek zahustíme nastrouhaným sýrem
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smíchaným s hladkou moukou a dáme ještě zpět do trouby na cca 5 minut. Poté maso naporcujeme
a vložíme zpět do pekáčku. Servírujeme s bramborovým knedlíkem nebo bramborovou kaší.

Jehněčí na víně
800 g jehněčí kýty, 1/2 sklenky bílého vína, 2 lžíce másla, 1 a 1/2 lžíce rajského protlaku (nebo 500 g
zralých rajčat), kousek celé skořice, 2–3 hřebíčky, trochu cukru, mletý pepř, sůl
Maso rozdělíme na porce, opepříme, osolíme a lehce zaprášíme moukou. Osmahneme ze všech
stran na pánvi a vložíme do hrnce. Na pánev nalijeme víno a přidáme protlak rozpuštěný v šálku
vody (nebo propasírovaná rajčata). Necháme několikrát přejít varem a přidáme skořici, hřebíček,
trochu cukru, zamícháme, odstavíme a touto směsí přelijeme maso v hrnci. Dusíme pozvolna
a je-li třeba, podléváme ještě vodou. Podáváme s bramborem, makaróny nebo bílým chlebem.

Jehněčí řízky
4 plátky z jehněčí kýty, 4 stroužky česneku, lžička mletého zázvoru, 1/2 lžičky drceného kmínu
a chilli nebo pálivé papriky, špetka kurkumy, 2 lžíce jablečného octa (vinného bílého), slunečnicový
olej, strouhanka, sůl
Omyté a osušené řízky zlehka naklepeme, vložíme do misky a přelijeme marinádou připravenou z lisovaného česneku, zázvoru, drceného kmínu, chilli, kurkumy, soli a octa. Důkladně
promícháme, aby se plátky masa marinádou obalily, vložíme do chladu a necháme alespoň
4 až 5 hodin odležet. Poté je namáčíme v rozšlehaném vejci a obalujeme ve strouhance. Smažíme
krátce na rozpáleném a potom na mírném ohni dozlatova.
Podáváme s brambory na různý způsob a zeleninovým salátem nebo čalamádou.

Jehněčí řízky na smetaně
800 g jehněčího masa z vykostěné kýty, 200 g cibule, sůl, mletý pepř, sladká paprika, 50 g sádla, 50 g
slaniny, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžička kaparů, 2 lžičky hořčice, 0,125 l kysané smetany
Omyté a odblaněné maso nakrájíme na plátky. Do kameninové mísy dáme vrstvu nakrájené cibule, na ni položíme naklepané a opepřené řízky a navrch dáme opět cibuli. Zatížíme
prkénkem a postavíme na den do chladničky. V hrnci rozehřejeme sádlo a na kostičky nakrájenou slaninu. Osmahneme v ní cibuli z odleželého masa. Přidáme osolené a opaprikované
řízky a po obou stranách je zprudka opečeme. Pak přidáme šťávu z odleželého masa, přikryjeme a dusíme asi 30 minut. Měkké řízky přendáme na horkou mísu, šťávu vydusíme, zaprášíme moukou, osmahneme ji a povaříme. Do zahuštěné omáčky přidáme nasekané kapary, hořčici a zalijeme kysanou smetanou. Omáčku povaříme a řízky v ni ještě prohřejeme. Podáváme
s vařenými brambory.

Jehněčí řízky s ratatouille
4 řízky z jehněčí kýty, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce citrónové šťávy, nastrouhaná kůra z 1/2 citrónu,
4 stroužky česneku, 2 snítky šalvěje a rozmarýnu, mletý bílý pepř, sůl
Na ratatouille: 3–4 lžíce olivového oleje, 3 cibule, 3 barevné papriky, 4 rajčata, 2 cukety, 1 lilek,
1 palice česneku, hrst čerstvých bylin, mletý pepř, sůl
Jehněčí kýtu odblaníme, uřízneme 4 plátky na řízky, po okrajích nařízneme a lehce naklepeme.
Maso vložíme do misky, do masa vetřeme prolisovaný česnek, mletý pepř, sůl, nastrouhanou citrónovou kůru, zakapeme citrónovou šťávou a potřeme olejem. Mezi plátky vložíme čerstvé bylinky a necháme asi 60 minut marinovat. Rozpálíme gril nebo pánev, vyjmeme jednotlivé plátky
a zprudka opečeme po obou stranách. Plamen zmírníme a dopékáme po každé straně 4–5 minut
za občasného potírání zbytkem marinády. Upečené řízky necháme chvilku odpočinout (aby se
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šťáva a chutě rozležely) a podáváme s ratatouille.
Příprava ratatouille: předehřejeme si troubu na 200–230 °C. Očištěnou zeleninu nakrájíme
na kousky, česnek můžeme nechat celý. Zeleninu rozložíme na vyšší plech, pokapeme olivovým olejem a dáme péci do rozehřáté trouby. Pečeme asi 10–15 minut za občasného promíchání. Vmícháme posekané bylinky, opepříme, osolíme a pečeme ve vlastní šťávě dalších
10 minut – až je zelenina měkká. Může se podávat i jako samostatný pokrm s pečivem.

Jehněčí kýta na sardelích
900 g jehněčí kýty, 20 g hladké mouky, 50 g másla, sardelová pasta, 0,125 l kysané smetany, sůl
Osolenou jehněčí kýtu poprášíme moukou a po obou stranách na másle opečeme, podlijeme
horkým vývarem z kosti nebo vodou. Při pečení potíráme maso sardelovou pastou a poléváme
šťávou. Když je maso měkké, vyjmeme je ze šťávy, šťávu zalijeme kysanou smetanou a povaříme.
Chceme-li mít větší množství omáčky, necháme šťávu vysmahnout do tuku, zaprášíme moukou,
osmahneme, podlijeme vývarem, povaříme a teprve potom zalijeme smetanou. Maso podáváme
s jemným knedlíkem, noky nebo makaróny.

Jehněčí kýta v rybízové omáčce
500 g jehněčí kýty, 5 stroužků česneku, lžíce olivového oleje, snítka rozmarýnu, 4 cibule, 0,35 l červeného vína, šťáva a kůra z jednoho pomeranče, 800 g brambor, 300 g mrkve, 300 g fazolek, 3 lžíce
rybízového rosolu, šťáva z 1/2 citronu, 170 g rybízu, mletý pepř, sůl
Očištěné maso protkneme plátky česneku, osolíme, opepříme a 15 minut opékáme ze všech
stran.. Maso vyjmeme a na tuk vložíme nakrájenou cibuli a osmahneme, přidáme červené
víno a pomerančovou šťávu, snítku rozmarýnu, vložíme zpět kýtu a pečeme dalších 90 minut.
Kolem masa vyrovnáme brambory a mrkev a pečeme 20 minut. Zelené fazole blanžírujeme
a přidáme do kastrolu. Kýtu po propečení vyndáme na servírovací mísu a obložíme zeleninou.
Vypečenou šťávu přivedeme k varu a vmícháme rybízový rosol, citrónovou šťávu a pomerančovou kůru. Když šťáva zhoustne přidáme červený rybíz a 1–2 minuty povaříme a dochutíme
trochou pepře. Přidáme zbytek vína a hotovou omáčkou přelijeme kýtu. Podáváme s opečeným
bramborem.

Jehněčí kýta na kokosu
1 000 g jehněčí kýty, 100 g másla, 6 stroužků česneku, 3 lžíce kokosu, 2 lžíce mleté skořice, 6 lžic sojové
omáčky, 2 lžíce krystalového cukru, 1/2 lžičky badyánu, sůl
Maso odblaníme, očistíme a vykostíme. Položíme na zapékací mísu a hodně osolíme. Na pánvi rozehřejeme máslo, přidáme mletý kokos,skořici, cukr, trochu badyánu, prolisovaný česnek
a vše dobře zamícháme. Přidáme sojovou omáčku, opět zamícháme a odstavíme. Připravenou
směsí potřeme celou kýtu, podlijeme vodou, přidáme kousek másla a pečeme asi 105 minut.
Upečenou kýtu pak nakrájíme na plátky. Podáváme s dušenou rýží a poléváme vypečenou šťávou.

Jehněčí kýta na bylinkách
600 g jehněčí kýty, 1300 g brambor, 1 mladá cibule, 2 stroužky česneku, petrželová nať, 1 lžička nasekané kopřivy, 1 lžička pažitky, 2 lžíce oleje, 1 lžíce másla, koriandr, sůl
Česnek, kopřivy a pažitku jemně nasekáme, přidáme mletý koriandr, sůl a olej. Jehněčí kýtu omyjeme, osušíme a potřeme uvedenou směsí, vložíme do pekáče a necháme nejméně 60 minut
odležet. Do předem vyhřáté trouby na 250 °C vložíme maso, přidáme nakrájenou cibulku s natí,
podlijeme a zmírníme teplotu na polovinu. Za častého podlévání výpekem a vodou pečeme asi
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45 minut.
Bramborové kuličky: z oškrábaných, omytých a osušených brambor vytvoříme pomocí vypichováka kuličky, které vložíme do vroucí osolené vody a vaříme asi 10 minut. Brambory scedíme
a opečeme na másle, pokrm ozdobíme petrželkou.

Jehněčí kýta na kopru
1 000 g jehněčí kýty, 2 palice česneku, 1/2 hrnku jemně nasekaného kopru, 3 lžíce oleje, slanina, sůl
Odblaněné maso prošpikujeme slaninou, posolíme, potřeme prolisovaným česnekem a vložíme
na rozpálený olej. Prudce opečeme, podlijeme horkou vodou, posypeme sekaným koprem a pod
pokličkou dusíme asi 20 minut. Potom pokličku sejmeme a za občasného podlévání maso pečeme asi 60 minut v troubě.

Jehněčí kýta na rozmarýnu I
500 g jehněčí kýty, 1 sklenka sýru Feta (nebo balkánského sýru), 0,15 l smetany, 2 rajčata, 2 stroužky
česneku, 2 lžičky sušeného rozmarýnu, 2 lžičky sušené bazalky, 20 g lístků bazalky, 4 snítky rozmarýnu, 2 lžíce mouky, mletý pepř, sůl
Maso omyjeme, osušíme, ostrým nožem do něj prořízneme kapsu. Oloupaný česnek utřeme
a smícháme se sušenou bazalkou a rozmarýnem a vzniklou pastou naplníme kapsu. Sýr Feta slijeme, olej zachytíme (odebereme asi 2 lžíce) a přidáme pepř a sůl. Kořeněnou směsí potřeme celou
kýtu. Do pečící mísy dáme 3 lžíce oleje, rozpálíme na 220 °C a maso po obou stranách prudce
opečeme. Přiklopíme a dáme zpět do trouby. Pečeme zhruba 2 hodiny a pravidelně podléváme
vypečenou šťávou. Rajčata rozpůlíme, lehce posolíme a obložíme snítkami rozmarýnu. Nasekáme lístky bazalky, přidáme smetanu a se 2 lžícemi vody ušleháme pyré. Hotovou pečeni vyjmeme
z mísy a k vypečené šťávě přidáme bazalkový krém, přilijeme ještě asi 2 lžíce vody a zahustíme
moukou. Osolíme a opepříme. Pečeni vrátíme zpět do mísy, přidáme rajčata, sýr Feta a ještě asi
15 minut zapékáme. Podáváme s rýží nebo vařeným bramborem.

Jehněčí kýta na rozmarýnu II
1 500 g jehněčí kýty, 250 g rajčat, 1 větší cibule, 4 lžíce kysané smetany, 4 lžíce oleje, 0,25 l vody, 1 lžička
octa, 1 lžička solamylu, 1 lžička hořčice, 1/2 lžičky tymiánu, 1/2 lžičky rozmarýnu, mletý pepř, sůl
Maso osolíme, opepříme a potřeme hořčicí. Maso dáme do pečící mísy, potřeme olejem
a vložíme do rozehřáté trouby a pečeme za občasného podlívání vodou s octem tak, aby se vypečená šťáva nepřipálila. Nyní nakrájíme na kostky rajčata a cibuli a až je maso poloměkké, přidáme je do mísy. Upečenou kýtu vyjmeme z mísy, přikryjeme a necháme před nakrájením několik
minut uležet. Vypečenou šťávu a zeleninu přecedíme do hrnce. Rozmícháme kyselou smetanu
se solamylem a postupně smícháme s vypečenou šťávou a povaříme. Podle chuti doplníme sůl
a další koření. Podáváme s rýží nebo vařeným bramborem.

Jehněčí na tymiánu
750 g jehněčí kýty nebo plecka, 0,2 l vody, 100 g kečupu, 70 g másla, 2 lžičky tymiánu, mletý pepř, sůl
Očištěné jehněčí maso osolíme, opepříme, hustě posypeme tymiánem a vložíme do pekáčku
vymazaného máslem. Podlijeme trochou vody a dáme péci do vyhřáté trouby. Během pečení
maso přeléváme šťávou a podle potřeby podléváme vodou. Když je maso téměř hotové, přidáme
kečup, promícháme se šťávou a během pečení maso několikrát šťávou polijeme. Pečené maso
nakrájíme na plátky, klademe na předehřátý talíř a přelijeme šťávou. Podáváme s hranolky, kroketami nebo opečenými bramborami se zeleninovým salátem.
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Jehněčí na tymiánu s Madeirou
1 jehněčí kýta o váze asi 2 000 g, 0,35 l jehněčího vývaru nebo vody, 3 červené očištěné cibule rozkrojené napůl, 1 palička česneku rozkrojená prostředkem napůl, oloupaná kůra z 1 citronu nakrájená na
kousky, olivový olej, 2 lžíce rybízové marmelády, 0,175 l vína Madeira, 6 až 8 snítek čerstvého tymiánu
nakrájeného na kousky (2 snítky si ponechte celé), čerstvě mletý černý pepř, sůl
Troubu předehřejeme na 220 °C. Na dostatečně velký pekáč dáme dvě celé snítky tymiánu, červenou cibuli, polovinu citrónové kůry a rozpůlený česnek, zalijeme 4 lžícemi vody a na to vše
položíme jehněčí kýtu. Do tučného povrchu kýty uděláme několik děr špičkou nože a do každé
vložíme nasekané snítky tymiánu a zbývající citrónovou kůru. Na závěr kýtu pokapeme olivovým
olejem, dobře osolíme a opepříme. Pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut. Zmírníme teplotu
trouby na 200 °C a jehněčí kýtu polijeme vypečenou šťávou. Pečeme další hodinu během které
kýtu několikrát polijeme výpekem. Jehněčí kýta bude narůžovělá (pokud ji budeme chtít mít
více propečenou, necháme ji péct ještě 15–20 minut). Jakmile je kýta upečená, přesuneme ji
na předehřátý talíř nebo prkýnko a necháme odpočinout. Z pekáče odebereme nadbytečný tuk
a pekáč postavíme na hořáky vařiče, které pustíme na nejvyšší výkon. Vmícháme rybízovou marmeládu do opečených cibulí a česneku a necháme ji řádně rozpustit. Pak přidáme víno Madeira,
povaříme asi 30 sekund a přilijeme vývar nebo vodu. Necháme mírně probublávat několik minut až směs trochu zhoustne. Propasírujeme přes síto, abychom získali plnou a vláčnou omáčku
a podle chuti opepříme a osolíme.

Jehněčí kýta v rozmarýnové krustě
1 500–2 000 g jehněčí kýty, 2 stroužky česneku, 2 lžíce ostré francouzské hořčice, 1–2 lžíce čerstvého nebo sušeného rozmarýnu (celé lístky), 2 cibule, 2 karotky, 1 silnější pórek, 1/2 bulvy celeru,
1 lžíce oleje, 0,25 l červeného vína, smetanový zákys, černý pepř, sůl
Na přílohu: 300 g bílých fazolí, 1,5 l masového vývaru, 2 lžíce rajčatového protlaku, svazek zelené
petrželky, mletý pepř, sůl
Den předem kýtu zbavíme blan a až na tenký zbytek také tukové vrstvy. Maso dobře osušíme.
Česnek dobře utřeme se lžičkou soli. Promícháme s hrubě mletým černým pepřem a 2 lžícemi
hořčice. Touto pastou potřeme stejnoměrně kýtu a pak kolem dokola posypeme jehlicemi rozmarýnu. Zabalíme do fólie a necháme přes noc proležet v chladničce.
Cibuli, karotku, pórek a celer omyjeme, očistíme a nakrájíme na 1/2 cm široké proužky. V pekáči
rozehřejeme olej, zeleninu na něm orestujeme. Kýtu vyjmeme z fólie a vložíme na tento základ.
Pekáč dáme do trouby předehřáté na 200 °C. Přilijeme polovinu vína a maso pečeme 30 minut. Pak opatrně obrátíme, tak aby neopadal rozmarýn. Přilijeme zbytek vína a pečeme dalších
30–40 minut. Po upečení troubu vypneme. Kýtu přendáme na podnos a ten vložíme znovu na
15 minut do ještě teplé trouby. Mezitím rozvaříme vypečenou šťávu s 500 ml vody, prolisujeme
sítem a odstraníme tuk. Přidáme smetanový zákys a dochutíme. Omáčku dáme do vyhřátého
omáčníku.
Na přílohu namočíme přes noc bílé fazole. Vodu slijeme a fazole dáme vařit s vývarem. Přivedeme
k varu, zbavíme pěny a zvolna vaříme doměkka. Teprve pak ochutíme solí a pepřem, přidáme
rajčatový protlak a posypeme sekanou petrželkou.

Jehněčí kýta na česneku
2 000 g jehněčí kýty, 0,3 l hovězího vývaru (nebo vody), 1 lžíce olivového oleje, 1 000 g brambor oloupaných (nakrájených na silné plátky), 1 cibule (nakrájená na kolečka), 4 stroužky rozdrceného česneku, 3 lžíce másla, 1 bobkový list, 2 snítky čerstvého tymiánu,, petrželka na ozdobu, mletý pepř, sůl
Jehněčí osolíme, opepříme a dáme stranou. Pekáč nebo zapékací misku vymažeme 1 lžící
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másla. Na dno položíme nakrájené brambory, pomažeme česnekem, rozložíme kolečka cibule, přidáme bobkový list a tymián, osolíme a opepříme. Na hluboké pánvi rozpálíme olej a na
něm jehněčí zprudka opečeme. Opečené maso položíme na vrstvu brambor a cibule, zalijeme vodou nebo vývarem tak, aby brambory byly pod vodou. Přikryjeme alobalem a pečeme
v předehřáté troubě při 190 °C asi 90 minut nebo až jsou maso a brambory hotové. Asi 15 minut
před koncem pečení maso odkryjeme, aby dostalo hnědou barvu. Maso nakrájíme na plátky.
Podáváme s připravenými brambory.

Jehněčí na spoustě česneku
1 vykostěna kýta jehněčího (naporcovaná na 6 kusů), 6 lžic olivového oleje, 0,25 l polosuchého
vína typu „sherry“, 6 hlaviček středně velkého česneku (neloupaného jen rozděleného na stroužky),
1 hrst drobně nasekaného česneku, 2 větvičky čerstvé rozmarýnky (když nemáme, tak dáme sušenou),
3 větvičky čerstvého tymiánu (když nemáme, tak dáme sušený), mletý pepř a sůl
Maso prošpikujeme česnekem a osmažíme na oleji vždy po dvou 2 kusech. Pak kusy masa vložíme do pekáče a přidáme stroužky neloupaného česneku, rozmarýn, tymián a vše posypeme
hrstí nasekaného česneku. Pokapeme olivovým olejem a vložíme nezakryté do horké trouby na
20 minut. Vyjmeme s trouby a přilijeme sherry, přidáme sůl a pepř a vše přikryjeme alobalem
a znova pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 150 minut. Podáváme s chlebem nebo rýží
a k tomu připravíme hodně čerstvého hlávkového salátu.

Jehněčí kýta se špagetami
1 000 g jehněčí kýty, 500 g špaget, 500 g dobře zralých rajčat, 120 g másla (nebo jiného tuku), strouhaný sýr, špetka tymiánu, špetka máty, mletý pepř, sůl
Kýtu odblaníme, omyjeme, osušíme, opepříme, osolíme a přidáme veškeré koření. Vložíme ji do
pekáče spolu s třetinou rajčat zbavených slupek (možno rajčata rozpůlit a propasírovat na hrubém struhadle), přidáme tuk a pečeme doměkka. Maso pak vyjmeme na mísu, přidáme zbytek
rajčat a asi 4–5 šálků horké vody. Když začne voda vřít, přidáme špagety. Vaříme asi 10 minut
a dalších 10 minut necháme dojít. Když je vše hotové, nakrájíme maso, obložíme špagetami
a posypeme strouhaným sýrem.

Jehněčí kýta plněná I
1 000 g vykostěné jehněčí kýty, 60 g másla, 20 g slaniny, 3 vejce, 150 g žampionů, 3 lžíce sterilovaného
hrášku, 1 sterilovaná kapie, 1 lžíce hladké mouky,vývar z masoxu, sůl
V odblaněné jehněčí kýtě nařízneme střední otvor pro plnění. Slaninu pokrájenou na kostičky
rozškvaříme, přidáme drobně pokrájené žampiony a po osmahnutí zalijeme vejci rozšlehanými
se solí. Umícháme řídkou nádivku, sejmeme ji z plotýnky, vmícháme odkapaný hrášek a drobně
pokrájenou kapii a naplníme otvor v mase. Uzavřeme jej jehlou na masové závitky, kýtu osolíme
a upečeme na polovině dávky másla. Při pečení maso obracíme a poléváme šťávou a podléváme
vývarem. Asi čtvrt hodiny před dohotovením vmícháme do šťávy mouku rozetřenou se zbývajícím změklým máslem.
Podáváme s vařenými brambory a se zeleninovým salátem.

Jehněčí kýta plněná II
1 000 g vykostěné jehněčí kýty, 4 plátky šunky, 100 g bílého ovčího sýra, 0,15 l bílého vína, 1 šálek
másla (či jiného tuku), 2 lžíce nadrobno pokrájené zelené petrželky, 1 000 g drobných brambor, mletý
pepř, sůl
Vykostěnou a odblaněnou kýtu po omytí a osušení rozřízneme, naklepeme a potřeme pepřem,
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solí a posypeme zelenou petrželkou. Maso rozložíme a položíme do něj plátky šunky, nahoru
sýr a opatrně zabalíme a svážeme nití. Takto připravenou roládu vložíme na máslem vymazanou
pečící mísu a opečeme ze všech stran, zalijeme vínem (jeli potřeba i vodou) a pečeme asi 30
minut. Mezitím očistíme brambory, osolíme, trochu opepříme a celé je přidáme k masu na pečící
mísu. Na středním ohni pečeme ještě asi 75 minut a dle potřeby podléváme vodou. Podáváme
se zeleninovým salátem.

Jehněčí kýta plněná III
1 800–2 000 g vykostěné jehněčí kýty, 0,25 l kuřecího nebo hovězího vývaru, 0,125 l bílého vína, 30 g
másla, 15–30 g polohrubé mouky, brambory, čerstvě drcený pepř, řeřicha, sůl
Na nádivku: 4 ks jehněčích ledvinek, 0,15 l kuřecího vývaru, 70 g másla, 1 střední cibule, 4 stroužky
česneku, 55 g dlouhozrnné rýže, 275 g čerstvého listového špenátu, tymián, mletý pepř, sůl
Příprava nádivky: rozpustíme asi polovinu másla, přidáme nakrájenou cibuli a osmahneme asi
3 minuty až cibule nezesklovatí. Pak přidáme prolisovaný česnek, rýži a smažíme za stálého míchání asi 1–2 minuty. Vlijeme vývar, přidáme tymián, mletý pepř, sůl a za občasného míchání
přivedeme k varu. Snížíme hořák na slabý plamen a pod pokličkou vaříme dalších asi 18 minut a pak předáme rýži do mísy a načechráme vidličkou. V malé pánvi rozehřejeme zbývající máslo, přidáme očištěné ledvinky a osmahneme asi 2–3 minuty po obou stranách dozlatova
(uvnitř by měly zůstat růžové). Dáme stranou vychladnout a pak nakrájíme na kousky, přidáme k rýži, opepříme, podle chuti osolíme a vše důkladně promícháme. Na pánvi na trošce másla (než se začne tvořit pěna) přidáme špenát a necháme povadnout. Scedíme přebytečnou
tekutinu a necháme špenát vychladnout.
Předehřejeme troubu na 190 °C. Očištěnou, odblaněnou a rozříznutou kýtu položíme vnější stranou dolů a pořádně opepříme a osolíme. Na vnitřní povrch kapsy rozložíme rovnoměrně špenát, přidáme rýži, maso zarolujeme a sepneme jehlicemi. Maso svážeme kuchyňským
pro-vázkem a položíme na pečící plech. Potřeme máslem opepříme osolíme a pečeme asi
90–120 minut (pokud do upečené kapsy píchnete jehlicí – měla by vytékat lehce růžová šťáva).
Maso vyjmeme na prkénko, přikryjeme alobalem a necháme asi 20 minut uležet. Ze zbylé šťávy stáhneme tuk, výpek přivedeme k varu, zaprášíme moukou a za stálého míchání vaříme 2–3
minuty dokud není šťáva nahnědlá. Přidáme víno, vývar a opět přivedeme na 4–5 minut k varu,
dokud omáčka nezhoustne. Přecedíme do nádoby ze které omáčku budeme podávat. Maso nakrájíme na plátky. Podáváme s omáčkou a vařenými brambory, zdobíme řeřichou.

Jehněčí kýta marinovaná I
2 000 g jehněčí kýty (pro 6 až 8 osob)
Marináda: šťáva z jednoho citrónu, 0,1 l oleje, 1 lžička majoránky, stejné množství tymiánu a šalvěje,
2 lžičky papriky, 2–3 stroužky česneku, mletý pepř, sůl
Smícháme všechny přísady koření s prolisovaným česnekem a potřeme vzniklou marinádou
očištěné maso. Maso vložíme do kameninové mísy, přikryjeme a necháme v chladu odpočinout
po dobu několika hodin (lépe přes noc). Kýtu vyjmeme z mísy, položíme na grilovací rošt, který
opatříme fólií a pečeme na vysokém plameni po dobu 10–15 minut až maso zhnědne (alespoň
jednou otočíme). Odstraníme fólii a pečeme na mírném plameni cca 105 minut. Občas kýtu obrátíme a potřeme nálevem z mísy.
(Doporučení: stejného výsledku můžeme dosáhnout použitím „nepřímé metody“. Maso pak bude
velmi křehké, ale jeho vnější část nebude mít tak zlatavou barvu. Každý kilogram masa by se měl
péci asi jednu hodinu, aby maso bylo uprostřed narůžovělé. Pokud chceme mít kýtu středně propečenou, přidáme ještě dalších 20–30 minut.)
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Jehněčí kýta marinovaná II
2 000 g jehněčí kýty (pro 6 až 8 osob), 0,1 l oleje, 1 a 1/2 citrónu, 4 stroužky česneku, 0,15 l vody (vývaru), 4 lžíce koření (1 bazalky, 3 máty), mletý pepř, sůl
Maso odblaníme, očistíme a ostrým nožem uděláme do kýty hlubší zářezy. Vymačkáme si citrón na šťávu a očištěnou kůru nastrouháme na struhadle. Prolisujeme česnek a smícháme
ho se šťávou, kůrou, olejem, kořením, pepřem, solí a vytvořenou marinádu vetřeme do masa,
které pak vložíme do igelitového sáčku a na chladném místě necháme 3–5 dní uležet. Před
vlastním zpracováním maso vyjmeme, nakrájíme 1/2 citrónu na kolečka a ty zatlačíme do
připravených zářezů. Troubu vyhřejeme na 190 °C a maso pečeme za občasného podlévání
a obracení asi 90 minut (až je měkké). Podáváme s opečeným bramborem.

Jehněčí kýta marinovaná III na špízu – wok
450 g jehněčí kýty, 1 lžíce kari pasty, 0,15 l kokosového mléka, 2 prolisované stroužky česneku,
1⁄2 lžičky mletých chilli papriček, 1/2 lžičky mletého kmínu, 1 lžíce kukuřičného oleje, 1 cibule, 6 lžic hrubé arašídové pomazánky, 1 lžička rajčatového protlaku, 1 lžička limetové šťávy, 0,1 l studené vody, sůl
Očištěné maso nakrájíme na tenké plátky a dáme do mísy. Samostatně smícháme karipastu,
kokosové mléko, česnek, mleté chilli papričky, kmín a nalijeme na maso. Dobře promícháme
a necháme 30 minut v chladničce naležet. V předehřátém woku rozehřejeme kukuřičný olej,
přidáme na kostičky nakrájenou cibuli a na mírném ohni opékáme asi 10 minut. Do woku přidáme arašídovou pomazánku, rajčatový protlak, limetovou šťávu, studenou vodu a důkladně promícháme. Kousky masa navlékneme na grilovaní jehly a opékáme nad rozehřátým grilem 3–4 minuty po obou stranách. Do omáčky ve woku přidáme marinádu, přivedeme k varu
a vaříme 5 minut. Arašídovou omáčku podáváme zvlášť.
(Pozn. při použití dřevěných špejlí je máčejme zhruba 30 minut ve studené vodě, aby při grilování
neshořely.)

Špízy s jehněčím masem
500–600 g jehněčího masa z kýty (může být i z hřbetu), 2 lžíce ostré hořčice, 2 cibule, 2 papriky,
1 cuketa, šťávu z 1 citronu, 0,1 l oleje, 4 stroužky česneku, 1 lžíce provensálského koření, sůl
Maso očistíme, opláchneme a nakrájíme na malé kousky. Oloupaný česnek prolisujeme do
misky, přidáme hořčici, sůl, koření, citrónovou šťávu a s olejem vše rozšleháme. Promícháme
s masem, přikryjeme a necháme 1–2 hodiny v chladu odležet. Maso potom navlékáme na špízy,
prokládáme kousky paprik, cibule, houbami, kousky cukety a podobně. Hlízy pak v předehřátém grilu opékáme a současně poléváme zbylou marinádou. Podáváme s dušenou rýží, pečivem
a saláty.

Jehněčí kýta v hrnci
750 g jehněčí kýty, 750 g brambor, 3 cibule, 500 g mladého bílého zelí, 200 g mrkve, 40 g rajčatového
protlaku, 2 lžíce oleje, špetka sušené bazalky, kmín, mletý pepř, sůl
Maso nakrájíme na kousky a osmahneme na oleji. Přidáme na drobno nakrájenou cibuli, kmín,
bazalku, osolíme, opepříme a zalijeme trochou vody. Podusíme, přidáme zelí nakrájené na nudličky, mrkev nakrájenou na kolečka, brambory nakrájené na větší kostičky a rajský protlak. Dusíme
za občasného podlévání. Nemícháme, jenom hrncem pootáčíme. Podáváme s bílým pečivem,
nebo plátkem tmavého chleba.

Jehněčí kýta v troubě
1 000 g jehněčí kýty, 4 lžíce másla (nebo oleje), 1 citrón, 1 sklenka červeného vína, 1⁄2 sklenky rajčato91
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vé šťávy, kousek slaniny, 4 stroužky česneku, bobkový list, mletý pepř, sůl
Kýtu odblaníme, omyjeme a prošpikujeme česnekem, opepříme osolíme a pokapeme šťávou
z citrónu. Vložíme na pekáč, potřeme máslem (nebo přelijeme olejem), poprášíme moukou, přidáme víno, rajčatovou šťávu, nakrájenou slaninu a pečeme asi 75 minut. Maso opékáme ze všech
stran až je měkké. Vyjmeme je, nakrájíme a podáváme s jednoduchým pilafem, přelité šťávou.

Jehněčí závitky plněné žampiony
450 g vykostěné jehněčí kýty, 180 g čerstvých žampionů, 2 větší cibule, 80 g slaniny, 3 lžíce sádla,
5 vajec, 1 lžíce másla, 0,2 l vody, hladká mouka, kmín, mletý pepř, sůl
Slaninu nakrájíme na kostičky, žampiony na plátky, orestujeme dohromady s vejci a okořeníme.
Očištěné maso nakrájíme na plátky, naklepeme a naplníme připravenou nádivkou ze slaniny,
žampionů a vajec. Zpracujeme do závitků, které spojíme párátkem. Závitky vložíme do pečící
mísy, okmínujeme, přidáme drobně nakrájenou cibuli, podlijeme a pečeme v předehřáté troubě
až je maso měkké. Závitky vyjmeme, šťávu zahustíme. Pak vložíme závitky zpět do mísy a krátce
podusíme. Podáváme s rýží nebo vařeným bramborem.

Jehněčí kýta glazovaná
2 000 g jehněčí kýty, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 sušené papričky chilli, 2 hrnky slepičího bujónu,
4 hrnky rajčatového protlaku, 1 bobkový list, mletý pepř, sůl
Glazura: 6 sušených papriček chilli, 4 hrnky vařící vody, 1/2 hrnku medu, 1 lžička pomerančové kůry,
1 hrnek jogurtu, 2 lžíce olivového oleje, sůl
Do oleje vložíme nakrájenou cibuli, rozdrcený česnek a krátce osmažíme, přidáme rozdrcené
papričky chilli, protlak, bujón, sůl a koření. Krátce provaříme a vložíme kýtu. Přikryjeme a pečeme 120–150 minut dokud maso není zcela měkké. Papričky na glazuru přelijeme horkou vodou
a necháme několik minut změknout. V mixeru rozmixujeme papričky s 1 hrnkem vody, medu
a pomerančovou kůrou. Kýtu vyjmeme z omáčky potřeme glazurou a pod grilem necháme zkaramelizovat. Podáváme s omáčkou ozdobenou osoleným vychlazeným bílým jogurtem.

Karský šašlik
600 g jehněčí kýty (bez kosti), 200 g jehněčích ledvinek, 250 g cibule, 0,1 l oleje, 0,08 l citrónové šťávy,
250 g čerstvých rajčat, mletý pepř, sůl
Maso a ledvinky očistíme, nakrájíme na větší kousky, cibuli nakrájíme na kolečka (1/2 dávky) a střídavě napichujeme na jehlu, opepříme a osolíme. Šašlik necháme přes noc marinovat
s cibulí nahrubo nakrájenou (druhá 1/2 dávky), citrónem nakrájeným na kolečka a olejem. Pečeme na pánvi, nebo přímo na ohni do růžova. Hotový šašlik zdobíme nakrájenými rajčaty.

Uzbecký šašlik
600 g jehněčí kýty (bez kosti), 100 g slaniny, 0,08 l oleje, ocet, 1 větší cibule, mletá pálivá paprika, mletý
pepř, sůl
Maso odblaníme, očistíme a nakrájíme na malé kousky, naklepeme, opepříme, osolíme, posypeme paprikou, dáme do kameninové nádoby, zalijeme marinádou z cibule a octu a necháme
v chladu 24 hodin odležet. Maso pak napichujeme na jehlu střídavě se slaninou a opékáme na
tuku.

Indické jemné jehněčí curry
1 250 g jehněčího masa z kýty nebo plecka, 90 g (3/4 šálku) hladké mouky, 100 g másla, 2 zelená
jablka (oloupaná, bez jaderníků, nakrájená na čtvrtky), 2 cibule, 1 rajče (nakrájené na čtvrtky),
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2 rozmačkané stroužky česneku, 2 lžíce koření kari, 0,43 l (1 a 3/4 šálku) vývaru, 2 lžíce nastrouhané
kůry citrónu, 1 lžíce citrónové šťávy, 1 lžička hnědého cukru, 2 lžíce kokosové moučky, 2 lžíce rozinek,
1 lžíce oloupaných mandlí
Jehněčí maso zbavíme přebytečného tuku, nakrájíme na kostky a obalíme je v mouce, přebytečnou mouku oklepeme. Rozpustíme máslo v hrnci a maso osmahneme ze všech stran dohněda.
Maso vyjmeme a dáme stranou. Do hrnce přidáme nakrájená jablka s nasekanou cibulí, rajčetem,
česnekem a práškem koření kari. Dusíme 3 minuty a pak slijeme všechen přebytečný tuk. Do
hrnce nalijeme vývar a vrátíme do hrnce maso, přidáme citrónovou kůru a šťávu, cukr, kokosovou
moučku a hrozinky. Uvedeme do varu, pak oheň zmírníme. Maso zakryjeme a dusíme až je měkké. Do hotového pokrmu zamícháme pražené mandle.

Dušené jehněčí
1 000 g jehněčí kýty, 2 lžíce tuku, sůl, pepř, 0,1 l červeného vína, citrónovou šťávu, škrobovou moučku
Maso nakrájíme přes vlákno na řízky, osolíme, opepříme, potřeme tukem, vložíme do nízké zapékací misky. Upečeme, ke konci podlijeme vínem a pokapeme citrónovou šťávou. Šťávu zahustíme
trochou škrobové moučky rozmíchané ve vodě. Jako přílohu podáváme dušená kukuřičná zrna.

Dušené jehněčí s květákem
450 g jehněčí kýty (bez kosti), 600 g květáku, 0,08 l oleje, 2 cibule, 0,1 l jogurtu, 0,08 l kečupu, pažitka,
zázvor, mletá paprika, drcený kmín, mletý pepř, sůl
Ve slané vodě uvaříme na růžičky dělený květák. Očištěnou jehněčí kýtu spaříme horkou vodou
(zblanžírujeme) a nakrájíme na nudličky. Nadrobno nakrájenou cibulku podusíme společně s nakrájeným masem na oleji asi 30 minut. Přidáme koření, jogurt, kečup a za stálého míchání dále
dusíme až je maso měkké. Podle potřeby podléváme vývarem z květáku, aby se maso nepřipálilo.
Podáváme s rýží nebo vařeným bramborem. Maso obkládáme růžičkami květáku, zaléváme podušenou šťávou a sypeme sekanou pažitkou.

Kebab
1 500 g jehněčí kýty (vykostěná a nakrájená na kousky), 3 cibule, 1 stroužek česneku
Marináda: 0,05 l vinného červeného octa, 1 lžička mletého nebo čerstvého koriandru, 1 lžička drceného kmínu, 1/2 lžičky chilli, 1 lžička mleté kurkumy, 1 lžíce cukru, 2 bobkové listy, 2 feferonky – červenou
a zelenou, mletý pepř, sůl
Vyšší misku vytřeme česnekem, naskládáme kousky masa a zakryjeme vrstvou cibule pokrájenou na kolečka. Marinádu svaříme asi 5 minut a necháme vychladnout. Zalijeme maso, přidáme feferonky pokrájené na drobné kostičky, osolíme, opepříme, přikryjeme a necháme přes noc
v lednici. Kostky masa a cibuli necháme okapat a napichujeme na grilovací jehly a opékáme na
grilu 15–20 minut za občasného polévání marinádou nebo pečeme na pánvi. Na pánvi opékáme
stejnou dobu.

Jehněčí kebab II
500 g jehněčí kýty (vykostěná a nakrájená na stejně velké kostky), 3 středně velké cibule
Marináda: 0,1 l olivového oleje, 2 stroužky rozetřeného česneku, 1 lžička fenyklu, 1/2 lžičky tymiánu,
1/2 lžičky pepře
Smícháme přísady a nálev přelijeme přes nakrájené maso. Překryjeme a necháme odpočinout
na chladném místě 60–120 minut. Maso osušíme, nakrájíme cibuli na čtvrtky a napíchneme na
jehlu, střídáme s kousky masa. Pečeme na mírném ohni pod uzavřeným víkem pod dobu 10–12
minut na každé straně. Podáváme s rajčaty a paprikou.
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(Rada: můžeme si připravit jehněčí kotlety za použití stejného nálevu. Doba přípravy: 3–4 minuty
po každé straně.)

Jehněčí kebab III
800 g jehněčí kýty, 1 velká cibule, 2 stroužky česneku, 1 citrón, cukr, 3 lžíce oleje, kayenský pepř, sůl
Maso nakrájíme na kostky velké asi 3 x 3 cm. Cibuli s česnekem nastrouháme a umícháme s citrónovou šťávou, 2 lžícemi oleje, kayenským pepřem a přidáme 1/2 lžičky cukru. S touto marinádou
promícháme kostky masa. Necháme několik hodin, nejlépe však přes noc přikryté uležet. Kostky
masa vyjmeme z marinády, osušíme na kuchyňském papíru a napícháme je na 4 jehly, osolíme
a potřeme olejem. Vložíme na předehřátý gril a za častého otáčení grilujeme asi 10 minut.

Jehněčí zadek maso na česneku
Jehněčí zadek, 0,2 l vývaru, 4 stroužky česneku, 100 g uzeného bůčku nebo slaniny, 50 g másla,
1 lžička hladké mouky, sůl
Jehněčí hřbet prošpikujeme slaninou a potřeme česnekem utřeným se solí. Přikryté maso pečeme na zbytku slaniny a na másle. Po celou dobu pečení maso podléváme horkým vývarem z kostí
nebo horkou vodou, aby se nevysušilo. Když je maso poloměkké, sundáme pokličku a necháme
je zčervenat. Upečené maso vyjmeme, šťávu vydusíme a zaprášíme moukou, kterou necháme
chvíli osmahnout a pak ji opět podlijeme vývarem nebo horkou vodou a krátce povaříme. Maso
rozdělíme na porce a podáváme na teplém talíři s vařenými brambory a dušeným špenátem.

Jehněčí zadek nadívaný
1 jehněčí zadek, 80 g másla
Nádivka: 100 g másla, 4 vejce, sůl petrželka, strouhanka, trochu mléka
Máslo utřeme se žloutky, solí a petrželkou, přidáme strouhanku zvlhčenou mlékem a nakonec
opatrně vmícháme z bílků ušlehaný sníh. Touto hmotou naplníme jehněčí zadek, uzavřeme
a dáme péci do trouby za stálého podléváni doměkka. Podáváme s bramborem a kompotem.

Balkánské čufty
500 g zadního jehněčího masa bez kosti, 4 vejce, 0,5 l kysané smetany, 1 menší cibule, 1 lžíce sádla
(nebo oleje), 1 lžička petrželové natě, 2 stroužky česneku, strouhaná houska (podle potřeby), tuk na
opečení, paprika, mletý pepř, sůl
Maso rozkrájíme a dvakrát pomeleme. Jemně nakrájenou cibuli osmahneme na sádle, přidáme sekanou petrželovou nať, promícháme a ihned odstavíme z ohně (aby petržel nezhnědla). Cibuli s petrželkou přidáme k masu, přimícháme česnek utřený se solí, okořeníme a podle
potřeby dosolíme. V míse se strouhankou tvarujeme kouličky (čufty), velké jako vlašský ořech.
Čufty vložíme na horký tuk a po celém povrchu je rychle opečeme, pak je vložíme do zapékací mísy a pečeme asi 30 minut. Na závěr vše zalijeme osolenou smetanou s rozšlehanými vejci
a pečeme až směs ztuhne. Podáváme s chlebem a zeleninovými saláty.
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SKOPOVÁ KÝTA
Živáňská jehla
50 g skopové kýty, 50 g vepřové kýty, 50 g mladého hovězího zadního masa, sladká mletá paprika,
kmín, 1 cibule, 30 g slaniny bez kůže, olej, sůl
Maso nakrájíme na menší kousky, naklepeme, osolíme, posypeme paprikou a kmínem podle zvyku a chuti a urovnáme do nádoby. Pak necháme několik hodin odležet v chladu. Odleželé maso
napichujeme střídavě na jehlu spolu s na kolečka nakrájenou cibulí a kousky slaniny. Potřeme
olejem a grilujeme ze všech stran. Zásadou při živáňské jehle je, že nebudeme šetřit cibuli a slaninu a dodržíme všechny tři druhy masa. Grilujeme přibližně 10–12 minut. Jako přílohu podáváme
chléb, ale dobré jsou i topinky.

Šašlík na rumu
150 g skopové kýty, olej, 1 cibule, 1 lžička rumu, 40 g slaniny, 1 rajče, 1/4 citrónu, sladká mletá paprika,
mletý pepř, sůl
Odblaněné maso nakrájíme na malé kousky, lehce je naklepeme, osolíme, opepříme, opaprikujeme, dáme do nádoby, poklademe plátky cibule, pokapeme šťávou z citrónu a rumem
a necháme půl hodiny odležet. Pak budeme střádavě napichovat na jehlu spolu se slaninou nakrájenou na plátky a s oloupanou cibulí nakrájenou na kolečka. Šašlík potřeme olejem
a opékáme ze všech stran za občasného potírání olejem po dobu 8–10 minut, připravený šašlík
obložíme nakrájeným rajčetem. Vhodnou přílohou je chléb.

Myslivecká pochoutka
1 200 g skopové kýty bez kosti, 60 g anglické slaniny, 100 g rostlinného tuku, 0,1–0,2 l červeného
vína, 0,5 l smetany, 1 mrkev, 1 petržel, 1 pastinák, 1–2 hrsti roztlučených jalovčinek, majoránka, česnek, hořčice, 2–4 lžíce hladké mouky, sůl
Mořidlo: 0,5 l vody, 0,1 l 8 % octa, 2 velké cibule, celer, saturejky a špetku vratiče obecného
Z kýty pečlivě sejmeme všechen lůj. Maso dobře otřeme, osolíme, a obalíme v jalovčinkách.
Dáme do kameninové nebo smaltované nádoby. Uložíme do ledničky. Nejvhodnější teplota pro
uložení je 1 až 8 °C. Po třech dnech zalijeme studeným mořidlem, které připravíme tak, že do
1⁄2 litru vařící vody přidáme cibuli a uvedené koření, povaříme, přidáme ocet, znovu necháme
přejít varem a odstavíme. Necháme řádně vychladnout. Pokrájíme drobně střední celer a velkou
cibuli. Naložené maso obložíme touto zeleninou a zalijeme studeným mořidlem. Zatížíme a necháme v chladnu uležet další 2–3 dny. Potom kýtu vyjmeme, opláchneme, sejmeme blány. Našpikujeme slaninou a podusíme na zelenině z mořidla doplněné čerstvou zeleninou. Podléváme
vínem nebo mořidlem, necháme změknout. Hotové maso vyjmeme a veškerý přebytečný tuk
odstraníme. Omáčku přepasírujeme, zalijeme smetanou s dobře rozmíchanou moukou a povaříme. Dochutíme majoránkou, rozetřeným česnekem a hořčicí. Podáváme na hodně zahřátých
talířích s knedlíkem. Vhodným doplněním jsou kompoty z brusinek, jeřabin, ostružin, borůvek
nebo z ptačích třešní. Můžeme také využít salátů z čerstvé zeleniny.

Skopová kýta přírodní
600 g skopové kýty, 50 g anglické slaniny, 40 g rostlinného tuku, 6 stroužků česneku, kmín, saturejka,
pelyněk černobýl, majoránka, hladká mouka, petrželka, řeřicha, špetka vratiče a yzopu, sůl
Skopovou kýtu upravenou na plát osolíme, potřeme utřeným česnekem a okořeníme. Na plát poklademe plátky slaniny, svineme a ovážeme kuchyňskou nití. Ze všech stran prudce opečeme. Po
chvíli podlijeme a pečeme za častého, ale mírného podlévání. Maso vyjmeme, šťávu zaprášíme
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moukou a necháme povařit. Podáváme vždy na hodně zahřátých talířích s vařeným bramborem,
těstovinami nebo s rýží. Přílohy dáváme méně a přidáváme chléb. Doplníme salátem z pískovice,
šruchy zelné, řeřichy, hlávkovým nebo salát okurkový míchaným s rajčatovým.

Skopová kýta selská
600 g skopové kýty, až 10 stroužků česneku, 3 cibule, 1 lžíce hořčice, 1–3 lžíce marmelády, 1–2 lžíce
polohrubé mouky, saturejka, 50 g sádla, sůl
Kýtu odblaníme a zbavíme loje. Vložíme na sádlo a ze všech stan opečeme. Společně s masem osmahneme pokrájenou cibulku a nakrájené stroužky česneku. Osolíme a okořeníme,
podlijeme a dusíme do měkka. Při podlévání vmícháme hořčici. Téměř měkké maso dáme
ještě krátce dopéci do trouby. Maso vyjmeme, šťávu vysmahneme, zaprášíme moukou a podlijeme. Prolisujeme, vmícháme marmeládu a dochutíme. Podáváme s bramborovým nebo
houskovým knedlíkem, vařeným bramborem, posypané prstýnky cibule a obložené čerstvou zeleninou. Můžeme také podávat s dušeným špenátem a bramborovým knedlíkem nebo se zelím
a bramborovým knedlíkem.

Skopová kýta(na divoko
600 g kýty, 1 l kysaného mléka, 0,3 l kysané smetany, 50 g slaniny, 100 g skopového loje, 100 g cibule, 150 g kořenové zeleniny, saturejka, 5 zrnek jalovce, 5 zrnek nového koření, 1 bobkový list,
2–3 lžíce hladké mouky, mletý pepř, sůl
Kýtu odblaníme, zbavíme loje a naložíme na jeden den do kysaného mléka. Naložené maso
opláchneme vodou, osušíme a našpikujeme slaninou. Na loji osmažíme pokrájenou cibuli
a kořenovou zeleninu, přidáme maso, okořeníme a osolíme. Často podléváme a dusíme doměkka pod pokličkou. Téměř měkké maso dáme ještě dopéci do trouby. Hotové vyjmeme
a tuk odebereme. Do šťávy přilijeme smetanu s rozmíchanou moukou a povaříme. Je-li zapotřebí, rozředíme vývarem. Pečlivě dochutíme a podáváme horké na zahřátých talířích s vařeným
bramborem nebo houskovým knedlíkem. Doplníme nejlépe šípkovým či brusinkovým kompotem. Vhodný je i kompot z planých trnek nebo jeřabin. Kýta výborně chutná i se saláty, především
z čerstvé zeleniny.

Skopová kýta ﬁlátka na rožni
600 g kýty, 60 g oleje, 30 g másla, 0,05 l vína, 150 g cibule, 150 g zelených paprikových lusků, 1 pálivá
paprička, 20 g rajčatového protlaku, 20 g hořčice, zelená petrželka,mletý pepř, sůl
Skopovou kýtu zbavíme přebytečného tuku, nakrájíme na malá ﬁlátka a naklepeme. Část oleje
smícháme s hořčicí, rajčatovým protlakem, vínem a pepřem. Do směsi vložíme ﬁlátka a necháme asi 120 minut v chladu. Pak je vyjmeme, osolíme a po obou stranách grilujeme celkem asi
12 minut. Při opékání je potíráme zbylým olejem a máslem. Papriky rozkrojíme po celé délce
v půli, odstraníme jádra a pečeme spolu s ﬁlátky na roštu. Cibuli nakrájíme na kolečka, podusíme
na olejové směsi, ve které byla ﬁlátka naložena tak, aby cibule byla křupavá. Hotová ﬁlátka podáváme na zahřátém talíři, zdobíme je cibulkou, kterou sypeme jemně sekanou pálivou papričkou,
zelenou petrželí a nakrájenými pečenými paprikami. Podáváme s opékaným bramborem.

Skopová kýta na kmíně
800 g skopového masa (z kýty nebo plecka), 1 cibule, 1 stroužek česneku, 1 lžička sladké mleté papriky, asi 2 lžíce tvrdého strouhaného chleba, sádlo na vymaštění pekáče a potření skopového masa,
1 lžička mletého kmínu, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme, zbavíme tuku, přelijeme horkou vodou. Česnek utřený se solí smí97
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cháme s kouskem sádla a nadrobno nakrájenou cibulí, přidáme sladkou papriku a mletý pepř.
Touto směsí potřeme maso, dáme je do sádlem vymaštěného pekáčku, mírně podlijeme vodou,
posypeme mletým kmínem nastrouhaným tvrdým chlebem (nejlépe tmavým) a pomalu pečeme
ve středně teplé troubě za občasného podlévání doměkka. Podáváme s vařeným bramborem.

Skopová kýta pečená s citrónem
800 g skopové kýty, 100 g slaniny, 100 g sádla, 0,1 l bílého vína, 200 g kořenové zeleniny, 2 citróny,
trocha hladké mouky, mletý pepř, sůl
Skopové maso zbavíme tuku a odblaníme. Protkneme slaninou a dáme péci na sádlo spolu
s nadrobno nakrájenou zeleninou a na kolečka nakrájeným jedním citrónem. Podle chuti opepříme. Za stálého podlévání horkou vodou dusíme do měkka. Když je maso měkké, vyjmeme je, šťávu zaprášíme hladkou moukou, povaříme a potom umixujeme. Dochutíme šťávou
z druhého citrónu a bílým vínem. Maso nakrájíme na porce a přelijeme šťávou. Podáváme
s těstovinami na horkém talíři.

Skopová kýtas kapustou
800 g skopové kýty, 2 stroužky česneku, 40 g másla, 40 g slaniny, 1 velká cibule, kůrka tvrdého chleba,
půlka malé kapusty, 1 lžíce hladké mouky, sůl
Skopovou kýtu odblaníme, vykostíme a zbavíme tuku. Opereme a lehce naklepeme. Potřeme ji česnekem utřeným se solí. Jde-li o větší plát, můžeme ho urovnat a svázat režnou nití či
spíchnout grilovací jehlou. Na pánev dáme na kostičky nakrájenou slaninu a máslo, na tom
dorůžova osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, vložíme kýtu a přidáme nastrouhanou
kůrku tvrdého chleba, čistě opranou, na nudličky nakrájenou kapustu, podlijeme horkou vodou nebo vývarem a dusíme pod pokličkou doměkka. Měkké maso přendáme na teplou mísu,
na druhou mísu přendáme kapustu. Šťávu zaprášíme hladkou moukou a dobře povaříme.
Maso rozdělíme na porce a klademe na teplé talíře, přidáme kapustu a vše přelijeme šťávou
z masa. Podáváme s vařeným bramborem nebo bramborovým knedlíkem.

Skopová kýta po myslivecku
800 g kýty, 0,05 l vína, 0,25 l oceta, 60 g másla, 2 sardele, 2 sterilované okurky, 2 cibule, 6 naložených
hříbků nebo ryzců, kořenová zelenina, 6 kuliček pepře, 6 kuliček nového koření, 1 lžíce mouky, sůl
Očištěnou, naklepanou kýtu protáhneme proužky nakrájených sardelí, okurek, cibule a hub.
Takto upravenou kýtu naložíme na 24 hodin do octové vody, v níž je všechno koření a oškrábaná zelenina s cibulí, nakrájenou na menší kousky. Pak maso vyjmeme, otřeme, osolíme
a dáme péct do trouby na másle – spolu s okapanou zeleninou a kořením. Občas podléváme
vodu, ve které bylo maso naložené. Když je kýta měkká, zaprášíme vydušenou šťávu moukou,
osmahneme a podlijeme vínem. Omáčku ještě krátce povaříme, šťávu procedíme a přelijeme jí
na porce rozděleného masa. Podáváme s vařeným bramborem.

Skopové plátky s houbami a rajčaty
800 g skopové kýty, 80 g másla, tuk na smažení, 8 malých rajčat, 250 g žampiónů nebo jiných hub,
kečup, česnek, sůl
Skopovou kýtu opereme, očistíme, nakrájíme z ní plátky (dva na porci) a naklepeme. Naklepané plátky
osolíme a opékáme v rozehřátém tuku po obou stranách 8–10 minut. Čerstvé houby nebo žampióny
očistíme, opereme, nakrájíme a osmahneme na polovině másla. Rajčata spaříme a sloupneme, rozpůlíme a osolené osmažíme na druhé polovině másla. Plátky masa urovnáme na mísu, poklademe osmaženými houbami a rajčaty a vše zakapeme kečupem, do něhož jsme přidali česnek utřený se solí.
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Skopová roláda s bůčkem
800 g masa z kýty, 300 g prorostlého bůčku, 100 g tuku, 1 cibule, 2 lžíce hladké mouky, 2 stroužky
česneku, zázvor, mletý pepř, sůl
Očištěné, tuku zbavené maso rozřízneme na plát, potřeme česnekem utřeným se solí a posypeme pepřem a zázvorem. Bůček jemně umeleme, osolíme, rozetřeme na plát, maso svineme
a převážeme. Na tuku zpěníme drobně nakrájenou cibuli, roládu na ní osmahneme, osolíme,
podlijeme horkou vodou a za občasného přelévání vypečenou šťávou upečeme doměkka. Roládu vyjmeme, šťávu vydusíme, zasypeme moukou, osmahneme, podlijeme a provaříme. Maso
nakrájíme a podlijeme šťávou. Podáváme s bramborovými knedlíky.

Skopové řízky s jablky
800 g skopové kýty, 30 g sádla, 0,2 l mléka, lžíce krupičky, 1 žloutek, 100 g strouhaného eidamu nebo
jiného tvrdého sýra, 30 g másla, 250 g jablek, 1 lžíce hladké mouky, mletý pepř, sůl
Ze skopové kýty vykrojíme osm plátků (dva na porci). Naklepeme je, osolíme, opepříme, obalíme
v hladké mouce a opečeme na sádle. Máslem vymažeme ohnivzdornou misku nebo zapékací
formu. Na každé ﬁlé dáme kolečko oloupaného, na másle maličko podušeného jablka. Ze lžíce
krupice a poloviny mléka uvaříme hustou kaši, zalijeme jí ﬁlé a dáme péci. V druhé polovině mléka rozmícháme strouhaný sýr a žloutek. Touto směsí po deseti minutách zalijeme maso. Dáme
ještě na chvíli zapéci. Podáváme na teplém talíři, nejlépe s bramborem nebo hranolky.

Skopová kýta se sušenými švestkami
800 g skopové kýty, 70 g sádla, cibule, šafrán, kůra z jednoho citrónu, 200 g sušených švestek, citrónová šťáva, 1 lžíce hladké mouky, mletá skořice, sůl
Skopové maso zbavíme blan a tuku, nakrájíme na větší plátky, opečeme na sádle, pak maso na
chvilku vyjmeme, dáme do sádla nadrobno nakrájenou cibuli, opečeme dozlatova, zalijeme vývarem a vložíme zpět maso. Přisolíme, přidáme skořici, šafrán, citrónovou kůru a dusíme doměkka.
Když je maso měkké, vydusíme vodu, zaprášíme moukou, malinko osmahneme, přidáme předem
namočené a vypeckované švestky, zalijeme horkou vodu a vaříme ještě chvílku tak, aby švestky
i maso byly měkké. Podáváme s rýží (chuť tohoto pokrmu je neobvyklá, ale velmi příjemná).

Liptovské skopové
800 g masa z kýty, 0,1 l červeného vína, 3 stroužky česneku, 80 g sádla, 2 cibule, 2 bobkové listy,
1 lžíce hladké mouky, 2 lžíce rajčatového protlaku, 3 papriky, 1 mrkev, sladká paprika, mletý pepř, sůl
Očištěné, tuku zbavené maso protkneme česnekem a na sádle a jemně nakrájené cibuli je
osmahneme. Osolíme, přidáme koření, podlijeme horkou vodou a dusíme téměř doměkka. Maso
vyjmeme. Do vydušené šťávy přidáme mouku, zasmažíme, doplníme protlakem a vínem, povaříme a vložíme maso zpět. Přidáme semen zbavené a na nudličky nakrájené papriky, mrkev
a dusíme doměkka. Podáváme s dušenou rýží.

Závitky po uhersku
4 plátky skopové kýty, 1 lžíce sardelové pasty, 1 cibule, 100 g klobásy, 80 g másla, 100 g kořenové zeleniny, po 4 kuličkách nového koření, celého pepře, jalovce a koriandru, sůl
Plátky masa naklepeme, potřeme pastou a poklademe kousky oloupané cibule a kousky klobásy.
Závitky sepneme a na másle je orestujeme. Osolíme a přidáme očištěnou a nadrobno nakrájenou
zeleninu, koření podlijeme vývarem a dusíme doměkka. Nyní maso vyjmeme a šťávu přecedíme. Do propasírované omáčky vložíme zpět závitky a krátce prohřejeme. Podáváme s opékaným
bramborem.
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Skopové řízky se sýrem
4 plátky z kýty, 30 g másla, tuk na opečení, 100 g strouhaného sýra, 3 lžíce strouhanky, hladká mouka,
mletý pepř, sůl
Plátky naklepeme, osolíme, opepříme, obalíme v mouce a na tuku po obou stranách opečeme. Sýr promícháme se strouhankou a plátky jím posypeme. Nyní naklademe kousky másla
a necháme krátce v troubě zapéct, až se sýr rozpustí. Podáváme s vařeným bramborem.

Dalmatská roláda
800 g masa z kýty, 1 lžíce sardelové pasty, 100 g slaniny, 50 g másla, 4 vejce, 50 g šunky, 2 sterilované
okurky, 250 g kořenové zeleniny, 4 rajčata, mletý pepř, sůl
Maso zbavené tuku rozkrojíme na plát a naklepeme, osolíme, opepříme, potřeme pastou, poklademe polovinou na nudličky nakrájené slaniny, vejce umíchané na másle, přidáme drobně nakrájenou šunku, proužky okurek a maso stočíme a převážeme kuchyňskou nití. Na zbytku drobně
nakrájené slanině je opečeme, osolíme, přidáme očištěnou a nadrobno nakrájenou zeleninu,
podlijeme horkou vodou a upečeme. Nakonec přidáme do šťávy spařená oloupaná a drobně
nakrájená rajčata a chvíli podusíme. Podáváme s vařeným bramborem.

Ovčácké řízky
4 řízky ze skopové kýty, 40 g másla, 150 g brynzy, 2 vejce, tuk na smažení, petrželka, strouhanka, hladká mouka, sůl
Odblaněné a očištěné maso nakrájíme na řízky, lehce naklepeme, potřeme máslem, poklademe
brynzou a přeložíme. Nyní maso sepneme jehlou na závitky, osolíme, obalíme v mouce a v rozšlehaných vejcích, strouhance a na horkém tuku je dozlatova usmažíme. Ozdobíme je petrželkou.
Podáváme s vařeným bramborem a salátem z čerstvé zeleniny.

Maso pěti vůní
600 g masa z kýty, 100 g sádla, 0,1 l dezertního vína, 2 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce cukru, glutasol,
anýz, mletý pepř, sůl
Očištěné a tuku zbavené maso nakrájíme na větší kousky a zprudka je na sádle opečeme. Osolíme, přidáme koření, zalijeme vínem se sójovou omáčkou a cukrem a chvíli podusíme. Podáváme
s dšenou rýží.

Skopové řezy
800 g masa z kýty, 1 cibule, hořčice, sádlo na smažení, trocha hladké mouky, mletý pepř, sůl
Skopové maso odblaníme a zbavíme tuku. Nakrájíme z něj tenké řezy, které spaříme horkou
vodou a potom je asi na tři minuty ponoříme do studené vody. Maso vyjmeme z vody, osušíme, osolíme a opepříme. Jednu stranu zaprášíme, druhou stranu potřeme nastrouhanou cibulí
nebo potřeme hořčicí a smažíme na rozehřátém sádle. Příprava nesmí trvat dlouho, aby maso
neztvrdlo.
(Poznámka:na tuto úpravu se doporučuje požít maso z mladého berana, které je den nebo dva
odleželé v chladničce.)

Skopové paprikové řízky
8 tenkých řízků z kýty, 120 g sádla, 0,125 l sladké smetany, 1 cibule, 2 lžíce hladké mouky, mletá sladká
paprika, sůl
Řízky odblaníme, zbavíme tuku a jemně naklepeme. Maso osolíme, na jedné straně zaprášíme
a na druhé straně posypeme sladkou paprikou. Řízky opečeme nejprve na pomoučené straně,
101
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přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, opečeme na opaprikované straně a podlijeme malým
množstvím horké vody a necháme krátce podusit. Dusíme pod pokličkou a občas podléváme
horkou vodou. Když jsou řízky měkké, na chvilku je vyjmeme, přilijeme sladkou smetanu a za
stálého míchání necháme přejít varem. Nyní vložíme zpět řízky. Podáváme na vyhřátých talířích
s těstovinami nebo brambory.

Skopové maso s okurkovou omáčkou
800 g skopového masa z kýty, 0,1 l bílého vína, asi 5 sladkokyselých okurek 100 g slaniny, 1 cibule,
50 g másla, 1 lžíce hladké mouky, špetka cukru, citrón, mletý pepř, sůl
Skopovou kýtu odblaníme, zbavíme tuku a protkneme kousky okurky (asi polovinu množství)
a slaninou. Na rozehřátém másle zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme skopové maso,
osolíme, opepříme a zprudka opečeme. Podlijeme trochou horké vody a dáme péct do trouby.
Pečeme doměkka za stálého podlévání. Když je maso měkké, vyndáme je a nakrájíme na plátky.
Zbytek okurek nakrájíme na kolečka, přidáme do šťávy a necháme dobře podusit. Pak přidáme
několik kapek citrónové šťávy, špetku cukru, přidáme víno a necháme projít varem. Nyní vložíme
zpět nakrájené maso a krátce prohřejeme. Podáváme s rýží.

Roláda s vejci
800 g skopové kýty, 100 g slaniny, citrón, 4 natvrdo vařená vejce, tuk na pečení, 1 cibule, 1 lžíce hladké
mouky, mletý pepř, sůl
Kýtu zbavíme blanek a rozkrojíme ji na širší plát. Naklepeme ho, osolíme, opepříme, našpikujeme
slaninou, pokapeme citrónovou šťávou, položíme na něj natvrdo uvařená rozpůlená vejce, která můžeme obložit plátky cibule. Roládu stočíme a převážeme kuchyňskou nití nebo sepneme
grilovací jehlou. Potom ji poprášíme moukou, zprudka osmahneme na tuku, podlijeme horkou
vodou a pečeme v troubě za stálého podlévání. Podáváme na předehřátých talířích s bramborem
nebo bramborovou kaší a kompotem.
(Poznámka: chceme-li maso mít dřív hotové, předdusíme je v tlakovém hrnci a pak dopečeme
v troubě. Dusíme je asi 40 minut.)

Skopová kýta na smetaně
500 g skopové kýty, 2 lžíce sádla, kousek slaniny, 1 cibule, 1 větší mrkev, 0,25 l kysané smetany,
asi 0,25 l vývaru z 1 masoxu, 1 lžíce hrubé mouky, 1–2 jablka (záleží na velikosti), 8 kuliček pepře,
5 kuliček nového koření, 2 stroužky česneku, 2 bobkové listy, trošku vegety, sůl
Na pánvičku dáme sádlo a zpěníme nakrájenou cibuli spolu s mrkví nakrájenou na kroužky.
Přidáme koření, česnek, nakrájenou slaninu a jablko. Potom přemístíme směs do pečící mísy,
kam přidáme maso. Malinko podlijeme vývarem, mísu dáme do trouby a maso po obou stranách osmahneme. Za občasného podlévání vývarem dusíme pod pokličkou asi 1 hodinu. Hotové
maso vyjmeme, do šťávy i s přísadami vlijeme smetanu zahuštěnou hrubou moukou a krátce
ještě povaříme. Přidáme maso. Podáváme se špagetami nebo s chlupatými knedlíky.

Skopová kýta na česneku
450 g skopové kýty (nebo plecka), 40 g oleje, 4 stroužky česneku, 40 g cibule, 10 g hladké mouky, mletý
pepř, sůl
Skopovou kýtu posolíme, opepříme, potřeme částí prolisovaného česneku a necháme přes noc
odležet. V pečící míse zahřejeme olej, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli se zbytkem česneku a necháme zpěnit maso a krátce orestujeme. Podlijeme šálkem vývaru, přiklopíme pokličkou
a vložíme do vyhřáté trouby. Během pečení maso podléváme a až je téměř měkké. Dopékáme
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je bez pokličky do zlatočervené barvy. Maso vyjmeme, šťávu vysmahneme až zůstane jen tuk,
zaprášíme hladkou moukou a za stálého míchání zředíme vývarem. Povařenou šťávu přelijeme
přes maso. Podáváme s bramborovým knedlíkem nebo vařenými brambory. Jako příloha se hodí
dušené zelí, kapusta nebo špenát.

Skopová kýta na víně
450 g skopové kýty, 0,04 l oleje, 100 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 1 cibule, 40 g hladké
mouky, 0,1 l červeného vína, 1 lžíce brusinkového kompotu, 1/2 citronu, 10 g cukru, ocet, celý pepř,
nové koření, bobkový list, tymián, sůl
Kýtu opláchneme ve studené vodě, osušíme a posolíme. V kastrolku zahřejeme olej, přidáme
nadrobno nakrájenou cibuli, na kolečka nakrájenou zeleninu, bobkový list, nové koření, celý
pepř, tymián, pokapeme octem a osmažíme. Vložíme připravenou kýtu a krátce osmahneme,
podlijeme šálkem horké vody, přiklopíme a dusíme (maso občas obrátíme). Měkké maso vyjmeme a nakrájíme přes vlákno na porce, šťávu vysmahneme, zaprášíme hladkou moukou
a opražíme. Zředíme vlažnou vodou, rozmícháme a povaříme. Omáčku přecedíme, zeleninu do ní
prolisujeme přes cedník, přidáme červené víno a povaříme. Vylepšíme brusinkovým kompotem
a podle chuti upravíme. Porce klademe na vyhřáté talíře, obkládáme plátky citronu a přeléváme
omáčkou. Podáváme s houskovým nebo vídeňským knedlíkem.

Pečená skopová kýta s fazolemi
750 g skopové kýty nebo plece, 1 větší cibule, 75 g slaniny, 500 g fazolí, 100 g karotky, bylinky (saturejka, bazalka, tymián, petrželka), 0,2 l červeného vína, 50 g másla, 3 stroužky česneku, sůl
Fazole den předem namočíme, uvaříme doměkka, osolíme a opepříme. Maso potřeme česnekem
utřeným se solí, stáhneme nití do tvaru válečku, vložíme do pečící mísy na rozpuštěnou slaninu,
opečeme ze všech stran. Přidáme na kolečka nakrájenou cibuli a karotku, posypeme bylinkami,
zalijeme vínem a za občasného podlévání upečeme doměkka. Šťávu propasírujeme přes cedník,
přidáme máslo, prohřejeme. Maso na talířích obložíme fazolemi.

Pečená skopová kýta pikantní
1 500 g skopové kýty, 1 větší cibule, 200 g kořenové zeleniny, 60 g slaniny, 6 lžic másla, 3 lžíce citrónové šťávy, 0,2 l smetany, 2 lžíce hladké mouky, 1/2 lžičky cukru, 5 lžic rybízového džemu, nové koření,
jalovec, bobkový list,mletý pepř, sůl
Kýtu naklepeme, osolíme a našpikujeme slaninou. Cibuli osmahneme na másle, vložíme k ní
maso, přidáme koření, podle potřeby podlijeme vodou a dusíme v troubě doměkka. Při pečení
maso obracíme a podle potřeby přeléváme šťávou a podléváme vodou. K téměř měkkému masu
přidáme zeleninu a udusíme ji. Maso vyjmeme, šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme moukou, zalijeme smetanou. Omáčku přisladíme, zakapeme citrónovou šťávou, přidáme rozmíchaný rybízový
džem a za stálého míchání ji dobře povaříme. Maso nakrájíme na porce, prohřejeme v omáčce,
rozdělíme na předehřáté talíře a zalijeme prolisovanou omáčkou. Podáváme s knedlíkem.

Skopové z Javoriny
800 g odleželé skopové kýty, drcený jalovec, hrubá mouka (na obalování), olej, mletý pepř, sůl
Z dobře odleželé kýty nakrájíme řízky. Naklepeme je, osolíme, okořeníme jalovcem a mletým
pepřem. Řízky obalíme v hrubé mouce a po obou stranách prudce opečeme na oleji. Podáváme
s vařeným bramborem.

103

valaasi_a_ovce_vetsi.indd 103

17.6.2008 12:50:06

Tatranské skopové plátky
750 g skopové kýty, 50 g oleje, 50 g rostlinného tuku, 1 větší cibule, 0,3 l vody, 40 g hladké mouky,
40 g rajčatového protlaku, 50 g slaniny, 150 g brusinkového kompotu, 50 g křenu, mletý pepř, sůl
Z kýty nakrájíme plátky, naklepeme, okraje nařízneme, opepříme, osolíme a na horkém oleji po
obou stranách prudce opečeme. Na tuku dozlatova usmažíme nakrájenou ibuli, přidáme maso,
podlijeme vodou, promícháme a povaříme. Maso vyjmeme, šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme
moukou, zalijeme vývarem, promícháme a povaříme. Šťávu přecedíme, dochutíme, přidáme rozškvařenou slaninu a protlak a vše povaříme. Na talíři ozdobíme brusinkami a křenem.

Skopové maso se sójovými klíčky
300 g libového skopového masa (kýta, hřbet), 3 lžíce oleje, 100 g sójových klíčků, stroužek česneku,
50 g pražených mandlí, 1 červená paprika (nebo 2 lžíce nakládaných paprikových řezů), lžička máčené škrobové moučky, 1/2 lžičky soli
Zálivka: lžíce desertního vína, lžíce sójové omáčky, pokrájená feferonka nebo špetka chilli, špetka mletého zázvoru, špetka cukru, glutasol, 0,1 l vývaru.
Skopové maso nakrájíme na tenké plátky o velikosti přibližně kovové pětikoruny. Smísíme
s rozmočenou škrobovou moučkou, osolíme a dáme stranou. Na pánvi rozpálíme olej, prudce
osmahneme sójové klíčky, vyjmeme a dáme stranou. Totéž uděláme s čerstvou na proužky nakrájenou kapií (použijeme-li sterilovanou, dáme ji již do hotového pokrmu). Do téže pánve dáme
opražit plátky masa, přidáme česnek rozkrájený na plátky, osmahneme za stálého míchání z obou
stran a zalijeme zálivkou, připravenou ze všech uvedených přísad. Krátce povaříme. Pak přidáme
opražené mandle, osmažené sójové klíčky a proužky kapie a vše promícháme. Nakonec zakápneme pokrm několika kapkami oleje. (Místo sójových klíčků lze použít jemně na proužky nakrájené
bílé zelí, celer nebo kedluben). Podáváme s těstovinami – nebo s rýží a zeleninovým salátem.

Kavkazský šašlik
600 g skopové kýty, 100 g slaniny, 3 cibule. 2 papriky, 3 rajčata, olej, mletý pepř, sůl
Maso nakrájíme na kostky, opepříme, osolíme a vložíme do misky. Přidáme na silnější kolečka nakrájenou cibuli, zakapeme olejem, zlehka promícháme, přikryjeme poklicí a necháme
v chladu do druhého dne odležet. Slaninu nakrájíme na plátky, rajčata na dílky a papriky na širší
plátky. Potom maso, slaninu, cibuli, rajčata a papriku navlékáme na čtyři grilovací jehly a zvolna
grilujeme. Špízy natíráme olejem od marinování. Podáváme s rýží nebo chlebem a se zeleninovým salátem.

Šašlik po Čerkesku
900 g skopové kýty, 3 velké cibule, 40 g másla na polití
Na obložení: cibulová nať, rajčata, cibule, okurky, citron a petrželka
Marináda: 1 středně velká cibule, 1 lžíce octa nebo citrónové šťávy, petrželka, mletý pepř, sůl
Omáčka Tkemali: 500 g sušených švestek nebo zakavkazských oliv, 4 stroužky česneku, nať koriandru,
petrželka, kopr, bazalka, 2 lžíce rajčatového protlaku, 0,2 l smetany, mletá pálivá paprika, mletý pepř, sůl
Maso ze skopové kýty omyjeme, odstraníme přebytečný tuk a nakrájíme na větší kousky. Vložíme
do misky, osolíme, opepříme, přidáme jemně nakrájenou cibuli a jemně nasekanou petrželku.
Necháme na chladném místě odležet 1–5 hodin a poté grilujeme.
Sušené zakavkazské olivy nebo sušené švestky uvaříme doměkka a prolisujeme přes síto. Přidáme česnek
utřený se solí, mletý pepř, pálivou papriku, nakrájenou nať koriandru, petrželku kopr a bazalku. Pro zjemnění chuti můžeme přidat i rajčatový protlak a smetanu. Necháme přejít varem. Omáčku používáme jako
studenou přílohu ke grilovaným pokrmům, hlavně ze skopového nebo jehněčího masa.
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Skopové Mogul – Indie
1 500 g skopové kýty, 15 g másla, 750 g zralých rajčat oloupaných a nakrájených na kousky,
2–3 čerstvé jemně nakrájené červené nebo zelené chilli papričky, 2 lžičky jemně nasekaného čerstvého zázvoru, 4 stroužky jemně nasekaného česneku, sůl, 1 lžička čerstvě umletého černého pepře,
1/2 lžičky mletého kardamomu, 1/2 lžičky mletého hřebíčku, 1/2 lžičky mletého fenyklu, 1/2 lžičky
mleté skořice, 1/2 lžičky mleté pískavice, 0,125 l vody, 4 lžíce nasekaného čerstvého koriandru, 1 lžíce
nasekané čerstvé bazalky, 2 lžíce nasekané čerstvé máty, 1 lžička nakrájeného čerstvého kopru
Ve velkém hrnci rozpustíme máslo, přidáme rajčata, chilli, zázvor, česnek a sůl podle chuti.
Za stálého míchání vaříme na mírném ohni asi 15 min. dokud rajčata nezměknou a nevytvoří
kaši. Černý pepř, kardamom, hřebíček, fenykl, skořici, pískavici a vodu dáme do misky a dobře promícháme. Směs koření vmícháme do kaše z rajčat, poté přidáme koriandr, bazalku, mátu
a kopr. Omáčku odstavíme a necháme vychladnout. Skopové stehno dáme na skleněnou
nebo keramickou mísu na pečení, zalijeme připravenou omáčkou, přikryjeme a necháme asi
15–20 hod. marinovat v ledničce. Předehřejeme troubu na 180 °C. Mísu se skopovou kýtou odkryjeme a v troubě pečeme asi 120 minut až maso změkne.
2. způsob: na osmažené cibuli za občasného podlévání dusíme kostky posoleného a dobře odblaněného a tuku zbaveného skopového masa (může být i jehněčí), hustě zaprášeného paprikou.
Dusíme zvolna, občas promícháme. K vypečenému masu se šťávou přidáme kostky brambor,
podlijeme a podusíme, až brambory změknou. Neškodí pár stroužků česneku!

Indická skopová kýta
1 000 g skopové kýty s kostí, 6 větších brambor, kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer), palice česneku, olej, polohrubá mouka, 0,2 l červeného vína
Skopovou kýtu osolíme, potřeme olejem, posypeme trochou mouky a dáme péci do předehřáté trouby na 200 °C. Pečení by mělo být pomalé a mělo by trvat asi 120 minut, za občasného
obracení, podléváme vypečenou šťávou. Nakrájíme kořenovou zeleninu a brambory na „oříšky“ a přidáme neoloupané stroužky česneku. Vše naskládáme do zapékací misky a v této fázi
pečeme odděleně asi půl hodiny. Pak vyjmeme z pekáče stroužky česneku a teprve teď je
oloupeme. V zelenině uděláme místečko, kam vložíme kýtu (nebo také obráceně – kýtu na
pekáči zasypeme zeleninou) a přitom šťávu z kýty slijeme. Vyjmuté, již upečené česnekové
stroužky oloupeme, rozdrtíme vidličkou a dobře rozetřeme na maso vrátíme zpět do pekáče a pečeme dalších 40 minut. Podáváme na jednom velkém servírovacím tácu.

Musaka
800 g skopového masa z kýty, 4 lžíce oleje, 1/3 láhve kečupu, vývar, 400 g brambor, 200 g rýže,
100 g naložených hub, 5–6 rajčat, křen, sůl
Maso nakrájíme na kostičky, osolíme a zprudka ze všech stran opečeme. Podlijeme vývarem,
přidáme kečup a pomalu dusíme. Mezitím uvaříme brambory a rýži. K téměř měkkému masu
přidáme na plátky nakrájené brambory, rýži, houby bez nálevu, nakrájená rajčata a dodusíme.
Přisolíme a ochutíme lžičkou křenu.
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KRK, BOK, OŘEZ, KLIŽKA
Valašský zoftový guláš
1 000 g jehněčích žeber a krku s kosti, sůl, I lžička celého pepře, 3 kuličky nového koření, 2 bobkové
listy, 2 lžičky sladké papriky, 2 lžičky majoránky, 2 mrkve, 2 cibule, I menší celer, I petržel, 5 brambor,
8 stroužků česneku, 1 l vody
Maso i s kostmi nasekáme na kousky, osolíme a vaříme s nakrájenou cibulí, 4 stroužky česneku
a s kořením (kromě papriky a majoránky) asi 50 minut. Přidáme nakrájenou zeleninu a vaříme asi
30 minut. Dochutíme paprikou, majoránkou a mačkaným česnekem, krátce povaříme. Podáváme
s tmavým chlebem.

Jehněčí nožičky
4 jehněčí nožičky, oregano, sušené chilli papričky, hladká mouka, 2 cibule, 3 středně velké mrkve,
3-4 stonky řapíkatého celeru, rozmarýnové lístky, sardelové řezy, balzámový ocet, 0,02 l bílého vína,
2 sklenice naložených nebo čerstvých spařených a oloupaných rajčat, celý pepř, sůl
V hmoždíři důkladně roztlučeme oregano, chilli papričky, sůl a pepř, pak přisypeme velkou lžíci
hladké mouky, promícháme a v této směsi obalíme maso. Zprudka opečeme a vše stran. Poté
maso vyjmeme, přidáme nahrubo pokrájenou mrkev, cibuli a řapíkatý celer a orestujeme. Dále
přidáme trochu rozmarýnových lístků a 5-6 sardelových řezů. Zakápneme trochou balzámového
octa a necháme vyvařit vodu. Přilijeme bílé víno a obě plechovky rajčat, které předtím v plechovce velmi nahrubo nakrájíme a necháme chvíli povařit. Přiložíme maso, přikryjeme poklicí
a necháme péct asi 90 minut při teplotě 180°C. Podáváme se šťouchanými brambory nebo bramborovou kaší.

Jehněčí krk podle čertů
Jehněčí krk s kostí (odblaněný a nasekaný), sůl, mletý pepř, 1 lžíce hladké mouky, 100 g slaniny,
3 střední cibule (nakrájené na plátky), 0,5 l tmavého vývaru, 2 lžíce vinného octa, 1 lžíce omáčky,
Worcester, 1 lžíce ostré hořčice, 2 nasekané snítky celeru, 4 střední rajčata oloupaná a nakrájená
Plátky z krku poprášíme moukou a osmahneme na slanině nakrájené na kostičky, rovněž osmahneme cibuli, osolíme, opepříme. Mírně podlijeme vývarem a přidáme všechny ostatní suroviny.
Za občasného podlévání dusíme asi 90 minut. Podáváme se šťouchanými bramborami s cibulkou.

Marokánský špíz Cadiz
2 jehněčí krky, sůl, pepř, 1 rovná lžíce kari, 1/2 lžičky chilli, 2 lžíce sekané petrželky, 10 stroužků lisovaného česneku, šťáva z 1 citrónu
Krky vykostíme po celé délce na dlouhé proužky svaloviny. Smícháme všechny ostatní přísady,
vložíme proužky masa a marinujeme přes noc v chladu. Proužky masa vlnkovitě po celé délce
napíchneme na jehly a grilujeme po každé straně asi 8 minut. Podáváme s žlutou rýží (obarvenou
kurkumou) a zeleninovým salátem.

Rolka s provensálskou omáčkou
Vykostěný jehněčí bok, 200 g játrové paštiky, sůl, mletý pepř, 1 menší cibule jemně nakrájená
Omáčka: 3 střední cibule jemně nakrájené, 5 stroužků lisovaného česneku, 5 oloupaných rajčat,
0,125 l suchého bílého vína, 2 lžíce oleje, sekaná petrželka
Vykostěný bok podle velikosti rozdělíme na 2 až 3 pláty, osolíme, potřeme paštikou a posypeme cibulkou. Pláty jednotlivě srolujeme a pevně převážeme nití. Pečeme při teplotě 180 °C asi
106
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45 minut. Mezitím jemně osmahneme cibuli a česnek, přidáme rajčata, osolíme a opepříme, podlijeme vínem a krátce podusíme. Z rolek stáhneme nit, nakrájíme opatrně na plátky, přelijeme
omáčkou a posypeme petrželkou. Podáváme s dušenou rýží.

Jehněčí na citronu
Jehněčí ramínko (nebo žebírka), 0,2 l oleje, 2 cibule, 2 stroužky česneku, 1 citron, 1 rajče, koriandr,
mletý pepř, sůl
Vykostěné a odblaněné jehněčí ramínko (mohou být i posekaná žebírka) pokrájíme na větší kostky. Osmažíme na dobrém oleji dozlatova ze všech stran. Maso vyjmeme, do šťávy přidáme olej,
zpěníme do světla dvě jemně nakrájené cibule a dva stroužky česneku. Přidáme opečené maso,
šťávu z jednoho citronu, trošku koriandru, mletý pepř a sůl. Podlijeme a dusíme zvolna, určitě
alespoň 1 hod. Lze přidat i špetku majoránky a na závěr prohřát plátky jednoho rajčete. Musí se
jíst horké!!! Podáváme s rýží nebo bílou vekou.

Jehněčí na jablkách
8 jehněčích žebírek v celku, 3 jablka, 2 snítky celeru, svazek mladé karotky, svazek čerstvé máty,
30 g másla, pepř, sůl
Jablka omyjeme, osušíme, rozdělíme na osm dílů (neloupeme) a odstraníme jádřinec. Z celerové
nati použijeme pouze lístky, očistíme karotku a zeleninu dusíme na másle deset minut, přidáme
kousky jablek a vaříme 15 minut. Osolíme, opepříme a odstavíme z plotny. Předehřejte troubu na
240 °C, osolenou a opepřenou pečeni dáme do trouby tučnou částí nahoru. Pečeme 15 minut,
poté vypneme troubu a necháme ještě 5 minut s polootevřenými dvířky. Zapneme gril a dáme
pečeni na podstavec co nejblíže ke grilu. Grilujeme dalších 5 minut. Mezi tím si umyjeme a nasekáme mátu a posypeme jí zeleninu a pečeni. Maso nakrájíme na jednotlivá žebírka a okamžitě
podáváme.

Špíz z klobás a kapusty
100 g skopových klobás, 800 g růžičkové kapusty, 2 vejce, 50 g ovčího nebo kozího sýry, hladká mouka, 2 lžíce bílého vína, olej na smažení
Klobásy nakrájíme na silnější kolečka. Očištěné kapusty krátce povaříme ve slané vodě. Vychladlé
obalíme v mouce, pak je napícháme střídavě s klobásou na špejle nebo špízy a obalíme v hustém
sýrovém těstíčku. Na rozehřátém oleji špízy osmažíme dozlatova.

Jehněčí klobásky z Podolí
1 000 g jehněčího masa, 250 g slaniny, 250 g uzeného vepřového masa, vepřová střívka, 1/2 lžičky
pepře, 1/2 lžičky kmínu, 1 lžíci mleté papriky, 1/2 lžičky pálivé papriky, 3 stroužky česneku, 0,15 l světlého piva, sůl
Jehněčí maso jemně nasekáme nebo umeleme na masovém strojku. Slaninu nadrobno pokrájíme a vepřové maso také umeleme. Směs osolíme, okořeníme, ochutíme česnekem navlhčíme pivem a naplníme do střívek. Klobásy buď udíme, nebo je uvaříme, popřípadě je můžeme i opékat.
Podáváme s bramborem, zelím, nebo jen s krajíčkem chleba a hořčicí, (bohatě zaléváme pivem).

Jehněčí klobásky podle paní Radovnické
2 000 g jehněčího boku, 1 500 g jehněčí plece, 500 g jehněčího ořezu, 1000 g předního hovězího,
0,4 l vody, 25 g sladké papriky, 10 g pálivé papriky, 10 g mletého kmínu, 15 g třeného česneku, mletý
pepř, sůl, střívka, špejle
Jehněčí maso nakrájíme na hrubo (úměrně velké kousky). Hovězí maso zase jemně umeleme
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(slouží jako spojka). Veškeré suroviny smícháme, přidáme koření a dochutíme. Masovou směs
plníme do střev a po cca 15–20 cm špejlíme, nebo jemně podvážeme. Klobásky vyudíme při teplotě cca 70–80 °C teplým kouřem. Podáváme s chlebem a jablečným křenem.

Hrnec ovčáka z Castily
1 000 g masa z krku, boku a kližky nakrájeného na proužky asi 2x4 cm, 0,5 l světlého vývaru,
0,3 l mléka, 700 g malých oloupaných brambor, 2 lžíce vinného octa, 1/2 sklenky bílého vína, 3 lžíce
olivového oleje, 5 stroužků lisovaného česneku, 1 lžička pepře, 1/2 lžičky mletého hřebíčku, 1 lžička
tymiánu, 1/2 lžičky rozmarýnu, větší snítka petrželky, 2 bobkové listy, sůl
Z česneku, pepře, hřebíčku, vína a octa umícháme marinádu, ve které proužky marinujeme přes
noc. Ve velkém hrnci lehce orestujeme kousky masa, osolíme a přidáme ostatní koření, mírně
podlijeme vývarem a dusíme asi 60 minut za občasného podlévání. Vložíme brambory, přidáme
mléko a dále dusíme asi 30 minut. Podáváme s tmavým chlebem.

Kreolský hrnec
750 g masa z kližky a krku, 0,5 l vývaru, 0,2 l bílého vína, 2 lžíce slunečnicového oleje, 2 malá nakyslá
jablka, 200 g modrého hroznového vína, 1 broskev, 300 g sladké kukuřice,5 stroužků česneku, 1/2 lžičky chilli, 1 lžička majoránky, 1 bobkový list, 1/2 lžičky mletého bílého pepř, svazek polévkové zeleniny,
150 g dlouhozrnné rýže, sůl
Maso nakrájíme na kostky, osmahneme, osolíme, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a česnek,
pak restujeme. Přidáme koření, 125 ml vývaru a asi 50 minut dusíme. Očištěnou zeleninu a papriky nakrájíme na proužky, jablka oloupeme a nakrájíme na plátky. Vše společně s rýží přidáme
k masu, podlijeme zbytkem vývaru a vínem a dusíme dalších 30 minut. Na závěr přidáme hrozny,
nakrájenou broskev a kukuřici, promícháme a necháme 5 minut dojít.

KUS–KUS
Směs vody, pšeničné hrubé mouky a soli napařujeme (asi 1 000 g pro 6 lidí). Asi 4 x vyměníme vodu. Vzniklou směs usušíme v podobě placky, kterou potom nadrtíme. Do této směsi
pak přidáme 0,05–0,1 l oleje a rukama promneme. Potom pokropíme (pokapeme vodou asi
0,01 l) a 5 minut necháme stát. Potom opět promísíme rukama jako předtím. Potom nad nádobu
s vodu dáme dírkovanou nádobu a do ní dáme připravený „kus–kus. Voda musí u dna vařit, aby
pářila. Vaříme 15 minut. Znovu promísíme a propaříme ještě 1x po dobu 20 minut. Kus–kus je
stále sypký.
Feferonky opečeme na oleji a vyjmeme je z pánve. Do oleje na pánev pak vložíme cibuli
a následně fazole a hrášek (obojí suchá zrna). Přidáme na kousky nakrájené jehněčí maso (může
být dohromady s kuřecím masem), protlak a trochu vody – promícháme a opečeme. Opečené
maso vložíme do pečící mísy a společně s nakrájenou zeleninou (cukety, hlávkové zelí, dýně,
papriky) upečeme. Podává se buď ve velké míse – kde na dno dáme kus–kus, potom nakrájenou
zeleninu a úplně nahoru upečené maso. (Zeleninu můžeme umístit po obvodu talíře a maso pak
na kus–kusu uprostřed)

Jehněčí roláda s olivovou omáčkou a sezamovou rýží
600 g jehněčího žebra (vykostěné), 200 g šunky, 0,15 l jehněčího vývaru (může být i voda),
0,1 l oleje, 300 g oliv, 0,1 l červeného vína, 80 g mrkve, 80 g fazolových lusků, 40 g hladké mouky, 1větší
cibule, 400 g rýže, 2 g sezamových semínek, petrželka, mletý pepř, sůl
Jehněčí maso očistíme, naklepeme, osolíme a opepříme. Položíme na něj plátky šunky, mrkev
nakrájenou podélně, fazolové lusky, cibuli nakrájenou na kolečka, petrželku a zarolujeme. Převá108
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žeme kuchyňskou nití a vložíme do pečící mísy (můžeme i zabalit do alobalu, ale pozor na výpek
!). Necháme péct až je maso měkké. Výpek slijeme do hrnce, přidáme vývar, červené víno, mletý
pepř, sůl a krátce povaříme. Přidáme olivy a zahustíme hladkou moukou. Podáváme s uvařenou
rýží posypanou opraženým sezamem.

Špagety s masovými kuličkami a omáčkou
Špagety, 2 vejce, 0,25 l mléka, máslo k vymazání formy, šálek čerstvě pokrájeného ementálského
sýru
Na omáčku: 300 g jehněčího z krku nebo hřbetu, 1 cibuli, 3 mrkve, 4 čerstvá rajčata nebo protlak,
paprika sladká, špetka oregana, olej, sůl
Špagety uvaříme ve slané vodě, necháme okapat, vložíme do máslem vymaštěné formy. Rozmícháme vajíčko s mlékem, přidáme sůl a špetku sladké papriky a zalijeme špagety. V rozehřáté
troubě pečeme asi 10 minut. Pak necháme na špagetách rozpéci nastrouhaný sýr.
Omáčku připravíme tak, že větší část masa připraveného na sekanou zprudka opečeme společně
s nakrájenou cibulí, mrkví, rajčaty a kořením na oleji. Podlijeme vodou dle potřeby a necháme
podusit. Ze zbylého masa vytvarujeme malé kuličky, které osmahneme na tuku a pak je vložíme
do omáčky. Nakonec omáčku a malé masové kuličky dáme na špagety. Podáváme se zeleninovým salátem.

Jehněčí ragú
750 g jehněčího masa (krk, krkovička, z hrudi), 80 g másla, 5 velkých cibulí, 4 rajčata, 500 g zelených
paprikových lusků, houby, pepř, sůl, česnek nebo česnekové koření, 1 polévková lžíce mouky
Nakrájenou cibuli osmažíme na másle a přidáme maso nakrájené na kostičky, nakrájené houby
a rajčata. Osolíme, opepříme a přidáme česnek. Vše necháme v hrnci pod pokličkou asi 45 minut
dusit. Poté zaprášíme moukou a podle potřeby podlijeme vařící vodou, dobře vše promícháme
a necháme dovařit. Paprikové lusky očistíme, nakrájíme na kousky, na zbytku másla opečeme
a přidáme k ragú. Dochutíme solí a pepřem. Podáváme s bramborovými knedlíky nebo bílým
chlebem.

Jehněčí eintopf
1 000 g jehněčího masa z krku, hřbetu nebo hrudi, 1 celý pórek, 1 celer, 1 menší květák, 3-4 mrkve,
1 velká cibule, 250 g brambor, petrželová nať, černý pepř, sůl
Maso, cibuli, pórek, celer, mrkev nakrájíme na kostky a vše dáme společně s celým pepřem vařit
do hrnce asi na 45 minut. Pak přidáme na kousky nakrájené brambory a na růžičky rozdělaný
květák. Nakonec podle chuti okořeníme a zdobíme čerstvě nakrájenou petrželovou natí.

Jehněčí ramínko s rýží
1 000 g jehněčího ramínka, 400 g zralých rajčat, 400 g menších tvrdších rajčat, 0,1 l bílého vína, 2 lžíce
másla (nebo jiný tuk), 2 cibulky, 2 mrkve, 2 stroužky česneku (vše nastrouhané), 1 lžíce nakrájené zelené petrželky, 2 šálky rýže, lžička cukru mletý pepř, sůl
Ramínko vykostíme, opepříme a osolíme. Stočíme jako roládu a převážeme nití. Zralejší rajčata
přepůlíme a na hrubém struhadle propasírujeme, tvrdší rajčata jen omyjeme a odstraníme vršky.
V hrnci rozpálíme máslo a ramínko osmahneme ze všech stran, přidáme cibuli, česnek, mrkev a
petrželku. Po troškách podlíváme vínem, přidáme rajčata a šálek vody. Dusíme tak dlouho, až
šťáva zhoustne a spojí se (asi 60 minut). Mezitím propláchneme několikrát rýži a vložíme ji na
10 minut do vroucí vody. Pak přidáme studenou vodu, přecedíme a vmícháme do rýže kousek
másla. Potom ji přendáme na pekáč, rozmístíme na ní drobná pevná rajčata, jejichž naříznutý po110
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vrch posypeme trochou cukru. Přelijeme vše šťávou z masa, přidáme šálek horké vody a pečeme
v troubě cca 15-20 minut. Ramínko rozvážeme, nakrájíme na plátky a vložíme do rýže na dobu
asi 10 minut k prohřátí.

Jehněčí kotletka s opékanými hříbky a glazovaná jehněčí nožička Francie
350 g jehněčí nožička, 350 g jehněčí kotleta, 150 g jehněčí demi-glace, 0,08 l slunečnicový olej,
0,3 l červeného vína, 15 g plnotučné hořčice, 30 g másla, 25 g špeku, 100 g brambor, 150 g kořenové zeleniny, 1 větší cibule, 80 g hrách zelený, 150 g čerstvých hříbků, 200 g černý kořen, 130 g kotrč,
5 g čerstvého tymiánu, 5 g čerstvého estragonu, 15 g Knorr (houbový bujón), 0,15 l Rama – Cremeline
Proﬁ (ke šlehání), 50 g Knorr – česnekové plátky, Knorr – mletý černý pepř, Knorr – Demi glace, sůl
Očištěné, svázané jehněčí nožičky potřené česnekem podusíme v kořenové zelenině s červeným vínem, jehněčím demi-glac a čerstvým estragonem asi 2 hodiny. Očištěné jehněčí kotletky okořeníme nasekanými bylinkami, solí, pepřem a opečeme na grilu dozlatova. Maso dopékáme v troubě na 70 °C, aby bylo maso šťavnaté a růžové. Z uvařených brambor, zeleného
hrášku, másla, soli rozmixujeme hladké hráškové pyré, které nokovacími kleštěmi podáváme
na jehněčí nožičku se smaženými plátky černého kořene a stroužky sladkého česneku, které
jsou podušené v másle. Zbytek černého kořene povaříme doměkka a glazurujeme na hořčičném másle. Čerstvé hříbky opékáme na plátky a skládáme na kotletku, kterou postavíme na
kotrčovo-smetanové ragů. Podušenou kotrč orestujeme na šalotce, provaříme se smetanou
a přidáme KNORR houbový bujon.

Skopový hřbet narychlo
600 g vykostěného skopového hřbetu, 100 g skopového loje, 50 g másla, sůl, mletý pepř, lžíce
hrubé mouky
Na tuto úpravu používáme pouze maso z mladého skopce. Vykostěné maso svážeme, osolíme,
opepříme a vložíme na rozehřátý skopový lůj a po všech stranách zprudka opečeme. Potom lůj
slijeme a pod maso dáme máslo. Podlijeme je sběračkou horké vody a dáme péct na 15 minut
do horké trouby. Upečené maso nakrájíme na plátky a podáváme na předehřátých talířích. Nesmí stát, aby neztvrdlo. Šťávu zaprášíme moukou, podlijeme sběračkou horké vody a necháme
2–3 minuty vařit. Nakrájené maso přelijeme omáčkou. Maso má být uvnitř krvavé. Podáváme
s bramborem a kompotem.

Žďárský skopový závin
800 g skopového hřbetu, 60 g vepřového sádla, 100 g slaniny, lžíce hladké mouky, 2 stroužky česneku,
mletý pepř, sůl
Skopový hřbet vykostíme, naklepeme, srolujeme a převážeme nití. Dobře ho prošpikujeme slaninou, osolíme, potřeme jedním stroužkem česneku utřeným se solí a orestujeme na rozehřátém
tuku. Přidáme kosti ze hřbetu, podlijeme horkou vodou a pomalu pečeme v troubě doměkka.
Když je maso měkké, vyjmeme je ze šťávy. Šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme ji moukou a necháme osmahnout. Přidáme druhý stroužek česneku utřený se solí, zalijeme vodou a chvíli povaříme.
Mezitím maso rozdělíme na porce, dáme na teplý talíř a přelijeme šťávou. Jako přílohu můžeme
podávat bramborové placky a kysané zelí. Na jednu porci počítáme dvě placky.

Vařený skopový hřbet
800 g skopového hřbetu, 2 cibule, 1 středně velký celer, 1 velký pórek, 1 mrkev, rajče, stroužek česneku,
tymián, několik kuliček pepře, nové koření, sůl
Maso odblaníme, zbavíme tuku, dáme do hrnce a zalijeme horkou vodou jen tak, aby bylo po111
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nořené. Přidáme koření, celou cibuli, zeleninu a osolíme. Vaříme v tlakovém hrnci asi 40 minut.
Uvařené měkké maso nakrájíme na plátky a klademe na horký talíř. Podáváme s křenem nebo
křenovou majonézou a tmavým chlebem.

VNITŘNOSTI
Selská jehněčí játra
1 000 g jehněčích jater, 150 g slaniny, 2 cibule, 2 lžíce hladké mouky, 4 lžičky mleté sladké papriky,
1 lžička pepře, 1/2 šálku horké vody, sůl
Játra nakrájíme na kousky, opepříme a obalíme v mouce smíchané s paprikou. Na pánvi rozpustíme slaninu nakrájenou na úzké nudličky, orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli, vložíme játra
a opečeme. Podlijeme vodou, podle chuti osolíme a necháme přejít varem. Podáváme s bramborem nebo rýží.

Anglická jehněčí játra
1000 g jehněčích jater, 150 g anglické slaniny, 2 lžíce oleje, 1 lžíce omáčky Worcester, 1⁄2 šálku vývaru,
2 cibule, 2 krajíčky chleba, 1 lžička mletého pepře, sůl
Játra nakrájíme na plátky tlusté cca 2 cm, opepříme je a zprudka je opečeme na oleji – aby zůstala
uvnitř růžová. Při obracení jater přidáme cibuli nakrájenou na kolečka a slaninu. Játra vyjmeme
z pánvičky a ve výpeku osmahneme chléb nakrájený na kousky. Podlijeme vývarem, zastříkneme
Worcesterem, osolíme, krátce povaříme a přelijeme přes játra. Podáváme s rýží.

Jehněčí játra s rozmarýnem a skořicí
600–800 g jehněčích jater, 0,5 l vody, 0,08 l oleje, 1 větší cibule, 2 lžíce hladké mouky, rozmarýn, skořice, hřebíček, mletá paprika, mletý pepř, sůl
Očištěná jehněčí játra nakrájíme na nudličky. Na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli,
vložíme játra, okořeníme a krátce opečeme. Mírně podlijeme vodou a podusíme, šťávu vyrestujeme, zaprášíme moukou, zalijeme zbytkem vody a dodusíme. Hotová játra dochutíme solí.
Podáváme s rýží.

Jehněčí játra s česnekem a zelenými paprikami – wok
450 g jehněčích jater, 2 lžíce sojové omáčky, 3 lžíce suchého šery, 2 lžíce rajčatového protlaku,
2 lžíce arašídového oleje, 3 lžíce kukuřičného škrobu, 1 cibule, 2 stroužky prolisovaného česneku,
2 zelené papriky, mletý pepř, sůl
Játra odblaníme, odstraníme případný tuk, nakrájíme na nudličky, vložíme do větší mísy a obalíme ve 2 lžících kukuřičného škrobu. Ve woku rozehřejeme arašídový olej na vysokou teplotu,
přidáme játra, na kolečka nakrájenou cibuli, česnek, bez semen nakrájené zelené papričky na
nudličky a směs za stálého míchání 6–7 minut opékáme dokud se játra důkladně nepropečou
a zelenina nezměkne. V misce smícháme rajčatový protlak, šery, zbývající kukuřičný škrob a sojovou omáčku. Směs vmícháme do woku a asi 2 minuty mícháme na silnějším ohni, až omáčka
zhoustne. Podáváme s vařenou rýží nebo nudlemi.

Zapečená křupavá játra
1000 g jater, 4 plátky anglické slaniny, 2 cibule, 1 šálek vývaru, 1 šálek strouhanky, 1 lžíce másla,
1 lžíce sekané petrželky, 1 lžičky směsi sušených bylinek, 1 lžička pepře, sůl
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Játra nakrájíme na plátky tlusté cca 1 cm a s cibulí nakrájenou na plátky je položíme na dno zapékací mísy a podlijeme vývarem. Smícháme nadrobno nakrájenou slaninu, máslo, strouhanku,
koření a touto směsí zakryjeme játra na míse. Pečeme zakryté při teplotě 180 °C po dobu asi
40 minut. Odkryjeme a pečeme dokřupava. Podáváme s tmavým chlebem.

Játra v omáčce
500 g jater, 1/2 šálku olivového oleje, 2 zarovnané lžíce mouky, 2 lžičky rajčatového protlaku, (podle
chuti – asi 1 lžíce octa), 1 bobkový list, špetka rozmarýnu, 2 šálky vody, mletý pepř, sůl
Omytá a osušená játra osmažíme a položíme na mísu, na pánev vlijeme zbytek oleje, rozpálíme
ho a za neustálého míchání vsypeme mouku. Když zezlátne přidáme ocet a rajčatový protlak
zředěný v trošce vody, dále pak rozmarýn a bobkový list. Ztlumíme oheň, opepříme, osolíme
a necháme probulat asi 5–10 minut. Do omáčky vložíme osmažená játra a necháme 2–3krát projít varem. Omáčka by neměla příliš zhoustnout. Podáváme s rýží, vařeným bramborem nebo jen
s bílým chlebem.

Játra s rajčatovou omáčkou
800 g jater, 1/2 čajového šálku másla, 1/2 šálku bílého vína, 1 lžíce rajského protlaku (nebo 500 g zralých rajčat), 2 lžíce jemně nasekané zelené petrželky, mletý pepř, sůl
Játra opereme, necháme okapat a nakrájíme na tenké proužky. Roztopíme máslo a játra lehce
osmahneme. Pomalu přidáváme víno a po něm protlak zředěný v šálku vody (nebo oloupaná a
nadrobno nakrájená rajčata), podle chuti opepříme a osolíme. Jeli omáčka příliš hustá, podlijeme
ještě šálkem vody a nakonec přidáme petrželku. Necháme povařit dokud nezůstane jen hustá
šťáva. Podáváme s rýží nebo jen s bílým chlebem.

Opečená skopová játra s tokajskou omáčkou
200 g skopových jater, 0,2 l tokajského vína, 150 g rajčat, 80 g cibule, 250 g tvarohu, 150 g čerstvé
papriky, 150 g broskví, vinný ocet, 5 g sladké mleté papriky, mletý pepř, sůl
Játra opepříme a osolíme z jedné strany. Nakrájenou cibuli orestujeme, přidáme k ní játra osolenou stranou dolů, zasypeme je paprikou, podlijeme vodou a opečeme. Mladou cibulku, papriku
a rajčata nakrájíme na větší kousky a zprudka orestujeme.
Tokajská omáčka: svaříme bílé víno s vinným octem a do vroucí směsi zašleháme tvaroh s nakrájenými kousky broskví. Podáváme s rýží.

Skopová játra na smetaně
600 g jater, 0,2 l kysané smetany, 1 cibule, 2 lžíce másla, petrželka, glutasol, mletý pepř, sůl
Odblaněná skopová játra opereme a nakrájíme na plátky, opepříme, obalíme v hladké mouce
a opečeme na másle. Játra vyjmeme, přidáme nadrobno nakrájenou zpěněnou cibuli, vlijeme
kysanou smetanu, šťávu z opečených jater a sklenici horké vody nebo vývaru z masa. Zakryté
dusíme na mírném ohni 25–40 minut. Udušená játra vyjmeme na teplou mísu, omáčku osolíme,
ochutíme glutasolem a přelijeme touto směsí samotná játra. Vše posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou. Podáváme s bramborem.

Jehněčí ledvinky po lesácku
600 g jehněčích ledvinek, 100 g sterilovaných žampionů, 1 větší cibule, 0,08 l oleje, 0,05 l červeného
vína, 0,15 l vody, 40 g hladké mouky, jalovec, mletý pepř, sůl
Očištěné a omyté ledvinky nakrájíme na nudličky a spaříme horkou vodou. Upravené ledvinky
vložíme na cibulový základ a dusíme doměkka, šťávu orestujeme, zahustíme moukou, zalijeme
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vodou a dodusíme. Dochutíme kořením, červeným vínem a společně s nakrájenými žampiony
krátce podusíme. Podáváme s rýží a hlávkovým salátem.

Slovenské ledvinky na špízu
750 g ledvinek, 200 g slaniny, olej, 3 cibule, mletý pepř, sůl
Očištěné a omyté ledvinky opepříme a střídavě napichujeme na jehlu s cibulí nakrájenou na plátky a slaninou. Opečeme na pánvi, osolíme a dochutíme. Podáváme s bramborem, hranolkami
a můžeme použít tatarskou omáčku nebo kečup.

Skopové ledvinky na víně
600 g skopových ledvinek, 0,2 l vývaru, 1/4 sklenice nasládlého vína, 200 g hříbků (nebo žampionů),
2 lžíce másla, 1 lžíce hladké mouky, mletý pepř, sůl
Očištěné a omyté ledvinky rozpůlíme a nakrájíme na tenké plátky. Houby nakrájíme na plátky,
opepříme, osolíme a vše osmažíme na pánvi na rozehřátém másle. Zaprášíme moukou a smažíme ještě 1 – 2 minuty za stálého míchání. Pak zalijeme ledvinky vínem a vývarem a vaříme 3 – 4
minuty. Udušené ledvinky podáváme na předehřátém talíři a zdobíme je sekanou petrželkou.
Podáváme s bramborem politým máslem.

Závitky ze skopového masa a ledvinek
600 g skopového masa z kýty, 2 ledvinky, 3 lžíce sádla, 3 lžíce hladké mouky, mletý pepř, sůl
Ze skopového masa nakrájíme 8 plátků. Odblaněné a očištěné ledvinky nakrájíme po délce na čtyři díly. Na plátek opepřeného a osoleného masa položíme dílek ledvinky, svineme
a sepneme párátkem. Obalíme v hladké mouce a po všech stranách zprudka opečeme. Poté podlijeme horkou vodou a dusíme doměkka. Podáváme s rýží nebo bramborem

Jehněčí blána plněná vnitřnostmi
Jehněčí játra, 1 – 2 blány, 1/2 čajového šálku rýže, 5 – 6 mladých cibulek s natí, 5 vajec, 2 čajové šálky mléka, 1 lžíce nadrobno posekaného kopru, 1/2 lžíce nadrobno posekané máty (nejlépe čerstvé),
mletý pepř, sůl
Játra nakrájíme na drobné kousky, vložíme do mísy, přidáme dobře propláchnutou – zpola uvařenou rýži, nadrobno nakrájenou cibulku, kopr a mátu, mléko, pepř, sůl a nakonec dobře ušlehaná
vajíčka. Vše důkladně promícháme. Propláchneme blánu, rozložíme ji a doprostřed položíme připravenou směs. Opatrně ji zabalíme a položíme na máslem vymazaný plech přeloženými okraji
dolů. Vše přelijeme 3 – 4 lžícemi rozpuštěného másla a pečeme v předehřáté troubě na středním
ohni asi 45 minut. Podáváme s bílou vekou a salátem.

Jehněčí vnitřnosti pečené v troubě
JJehněčí játra, 2 srdce, brzlík, střívka
Vše položíme na pekáč, propláchnutá střívka spleteme do copánku, kolem dokola vložíme několik celých uzrálých rajčat s odkrojenými vršky, osolíme, opepříme a přelijeme marinádou ze dvou
citrónů a jedné skleničky oleje s oreganem. Pečeme v předehřáté troubě asi 45 minut. Podáváme
s vařeným bramborem nebo bílou vekou.

Pečené jehněčí vnitřnosti
300 g jehněčích jater, 200 g srdce, 200 g ledvinek, 80 g sleziny, 0,08 l oleje, 350 g zelené cibulky,
100 g pálivých paprikových lusků,15 g zelené petržele, mletý pepř, sůl
Očištěné a omyté vnitřnosti nakrájíme na malé kousky, položíme do pečící mísy a zalijeme hor114
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kým olejem. Osolíme, zamícháme a pečeme v troubě. Jakmile lehce zapečeme, vložíme nadrobno nakrájenou zelenou cibuli a celé pálivé papriky. Po změknutí zeleniny dochutíme mletým pepřem, dolijeme menší množství vývaru, zamícháme a pečeme do hotova. Po dobu celého pečení
několikrát promícháme. Posypeme petrželí a podáváme s pečenými brambory.

Jehněčí střívka plněná vnitřnostmi
Brzlík, játra, plíčky, srdce, blána, střívka (typický řecký pokrm, připravuje se při pečení velikonočních
jehňat)
Střívka důkladně propereme a necháme okapat. Oprané vnitřnosti nakrájíme na kostky velikosti
kaštanu (můžeme použít dvojnásobně jater a brzlíku) a napíchneme střídavě na rožeň. Osolíme,
opepříme a obalíme je opatrně blánou a teprve pak střívky. Špíz postavíme na chvíli tak, aby okapala zbytková přebytečná voda a pak rožníme na mírném ohni – pomalu a důkladně. Podáváme
pokapané citronem.

Haggis
1 jehněčí nebo ovčí srdce, 1 jehněčí nebo ovčí plíce, 500 g jehněčích jater, 1 hovězí žaludek, 1 000
g ovesných vloček, 300 g skopového loje (tuk), 0,75 l vývaru, 400 g brambor, 0,25 l smetany, máslo,
2 cibule, cayenský pepř, černý pepř, sůl
Vnitřnosti uvaříme doměkka a pak je rozemeleme. Ovesné vločky a nadrobno nakrájenou cibuli orestujeme. Přidáme rozemleté maso a důkladně promícháme. Ochutíme solí, pepřem,
podlijeme vývarem a necháme dusit., Touto směsí naplníme hovězí žaludek, který se zašije
a vaří ve vroucí vodě. My budeme ale tuto směs servírovat samotnou s rozmačkanými brambory.
Brambory oloupeme, uvaříme doměkka, a pak rozšťoucháme se smetanou a máslem.

Rizoto z jehněčích vnitřností
Vnitřnosti z jehněte, 40 g másla, 50 g šunky nebo salámu (popř. slaniny), 300 g rýže, celer, petržel, malý
kousek mrkve,, cibule, kmín, paprika, sůl
Vnitřnosti dobře omyjeme a dáme je vařit se zeleninou do osolené vody. Když jsou měkké, vyjmeme je, nakrájíme na kostičky a dáme na tuk, na němž jsme před tím osmahli cibuli
s trochou papriky a kmínu. Necháme vše krátce osmahnout, přidáme spařenou a propláchnutou rýži (můžeme použít i rýži předvařenou), zalijeme osolenou vodou nebo vývarem
a necháme dusit doměkka. Pro zvýraznění chuti můžeme přidat kousek šunky nebo salámu nebo
můžeme použít slaninu, kterou přidáváme již s cibulí. Vhodným doplňkem jsou sladkokyselé
okurky.

Placerka ze skopových vnitřností
1 stroužek česneku, strouhanka, majoránka, kmín, mletý pepř, sůl
Omyté vnitřnosti společně s jazykem (bez jater) dáme vařit do slané vody. Na sádle zpěníme
nadrobno nakrájenou cibulku, přidáme do poloměkka uvařené a nadrobno nasekané vnitřnosti, kmín, majoránku, na kousky nakrájená syrová játra a dusíme. Ve slupce uvaříme brambory,
oloupeme, nastrouháme a přidáme s nadrobno nakrájenou slaninou do podušených vnitřností.
Promícháme vše dohromady a dáme zapéct do vymazané a strouhankou vysypané pečící mísy.
Podáváme s kyselým syrovým zelím.

Skopové jazyky s omáčkou
Skopové jazyky asi 600 g, 0,1 l bílého vína, 80 g sádla nebo másla, citrónová šťáva, mrkev, celer, petržel, středně velká cibule, lžíce hladké mouky, asi tři kostky cukru, sůl
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Očištěné, omyté jazyky dáme vařit s očištěnou zeleninou do osolené vody. Ze sádla (nebo
másla) a mouky uděláme jíšku, zalijeme ji vývarem z jazyků, přidáme cukr, citrónovou šťávu a asi 20 minut na mírném ohni povaříme. Když je mouka dobře povařená, přilijeme víno
a podle chuti osladíme. Vařené jazyky oloupeme, dáme na vyhřátý talíř a přelijeme omáčkou.

Dijonské ledvinky
750 g očištěných ledvinek, 1 sklenka vína, 1 lžíce koňaku, olej, 1 lžička rozmarýnu, 1 lžička tymiánu,
1 lžička bazalky, 1 bobkový list, 2 lžíce kečupu, sůl
Ledvinky nakrájíme na větší kousky, okořeníme a opečeme na oleji. Přidáme kečup, víno a necháme přejít varem. Zastříkáme koňakem a osolíme. Podáváme s opečeným bramborem.

Jehněčí kořínek na kmínu
Jehněčí kořínek, 100 g slaniny, kmín, 1 cibule, 1 kostka masoxu, hladká mouka, voda na podlévání
Jehněčí kořínek čistě vypereme a nakrájíme na kousky. Nadrobno nakrájenou cibulku osmahneme
na rozškvařené slanině a přidáme kořínek. Osmahneme a podlijeme horkou vodou, přidáme kmín
a kostku masoxu. Když je maso měkké, necháme vodu vydusit, potom šťávu zahustíme hladkou
moukou a vše necháme minutu pod pokličkou. Poté směs zamícháme, podlijeme horkou vodou
a necháme přejít varem. Podáváme s vařeným bramborem, nebo s bramborovým knedlíkem
s hlávkovým nebo čekankovým salátem.

Jehněčí kořínek
600 g jehněčího předku, jehněčí kořínek, 100 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 1 větší cibule, 20 g másla (nebo rostlinného tuku), 0,2 l smetany, 0,1 l mléka, 60 g hladké mouky (může být
i polohrubá), 1 žloutek, majoránka, celý pepř, nové koření, 1 bobkový list, sůl
Jehněčí kořínek (srdce, plíce, játra) zbavíme hrtanu a hltanu, dobře opereme společně s jehněčím předkem ve studené vodě, vložíme do hrnce s horkou vodou, přidáme na kolečka nakrájenou kořenovou zeleninu, na půlky rozkrojenou cibuli, celý pepř, nové koření, bobkový list
a uvaříme doměkka. Maso a kořínek vyjmeme, vykostíme a nakrájíme nadrobno. Vývar zalijeme mlékem s rozkvedlanou moukou, přidáme trošku majoránky a dobře povaříme. Přecedíme,
zeleninu bez koření prolisujeme přes cedník do omáčky, přidáme nakrájené maso, smetanu
a necháme projít varem. Zjemníme žloutkem a kouskem čerstvého másla. Podáváme s houskovým knedlíkem.

Jehněčí kořínek na smetaně
Jehněčí kořínek (mohou být dva), celer, petržel, malý kousek mrkve, 1 středně velká cibule 6 kuliček nového koření a pepře, kousek bobkového listu, 40 g másla, 1 lžíce hladké mouky, 1/4 kysané smetany,
šťáva z jednoho citrónu, sůl
Z kořínku odstraníme jícen a chřtán, kořínek dobře omyjeme a dáme do vařící vody, do které
přidáme kořenovou zeleninu, cibuli, sůl, nové koření a pepř. Když je kořínek uvařený doměkka, vyjmeme ho a nakrájíme na nudličky. V kastrole si připravíme světlou jíšku z másla a mouky, kterou zalijeme částí ze scezeného vývaru, vymícháme dohladka a dobře povaříme. Ochutíme solí a citrónovou šťávou. Opatrně zalijeme kysanou smetanou. Necháme přejít varem
a vložíme nakrájený kořínek tak, aby se dobře prohřál. Podáváme na předehřátých talířích
s knedlíky nebo s bramborem. Můžeme ozdobit kolečkem citrónu.

Pohanková kaše s jehněčím kořínkem Gruzie
1 jehněčí kořínek, 300 g pohanky (celá zrna), 1–2 cibule, 2–3 lžíce sádla, mletý pepř, sůl
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Uvaříme pohankovou kaši tak, aby zrnka zůstala celá. Opraný kořínek vaříme asi 45 minut v tlakovém hrnci doměkka. Po vychladnutí jej rozemeleme na masovém mlýnku. Nakrájíme nadrobno
cibuli a dáme ji zpěnit na polovině tuku, přidáme rozemletý kořínek a podle chuti osolíme a opepříme. Po osmažení smícháme s pohankovou kaší.
Pohanková kaše: pohanku přebereme, na sítu ji spaříme horkou vodou. Na kastrůlek dáme rozehřát polovinu tuku (máslo, sádlo nebo můžeme dát zesklovatět slaninu), přidáme pohanku, podlijeme vodou a dusíme. Aby se pohanka nerozvařila, doléváme po malých částech horkou vodu.

Hašé z jehněčího kořínku
1 jehněčí kořínek, 50 g másla, 1 cibule, 2 vejce, trochu strouhanky, mletý pepř, sůl
Ve slané vodě uvaříme doměkka kořínek se zeleninou. Pak vše umeleme na masovém strojku,
přidáme nadrobno nakrájenou cibuli (můžeme ji umlít i s kořínkem), pepř, vejce a ještě trochu
přisolíme. Je-li směs příliš řídká, přidáme trochu strouhanky. Máslem vymažeme pekáček, vložíme směs a dáme zapéci do předem vyhřáté trouby. Podáváme s bramborem.

Jihočeská velikonoční nádivka s jehněčím kořínkem
vařený jehněčí kořínek a maso z hlavy, asi 0,7 l mléka, asi 200 g slaniny, 4 žloutky, sníh ušlehaný ze 4 bílků,
4 lžíce krupice, mletý muškátový květ, hrst jarních kopřiv, petrželka, tuk na vymazání pekáčku, sůl
Krupici s mlékem a solí uvaříme jako hustou kaši a necháme vychladnout. Do ní přidáme nadrobno rozsekané maso, na velice drobounké kousky nakrájenou slaninu, petrželku, kopřivy, muškátový květ, žloutky a sníh. Podle potřeby přisolíme. Směs dáme na dobře vymaštěný pekáček
a pečeme v horké troubě. Podáváme s bramborem maštěným máslem a hlávkovým salátem.

Šenkýřova lahůdka
1 000 g jehněčích srdcí, 1 l černého piva, 1 bobkový list, 1 lžíce hnědého cukru 1 lžíce hladké mouky,
mletý pepř, sůl
Srdce upravíme a opláchneme. Nakrájíme na čtvrtky a vaříme s kořením v pivě asi 1 1⁄2 hodiny.
Přisladíme a zahustíme moukou. Příloha – bramborová kaše.
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PLEMENA OVCÍ
SUFFOLK (SF)
Anglické polojemnovlnné černohlavé masné plemeno s krátkou vlnou. Je většího tělesného rámce s hlubokým hrudníkem
na středně dlouhých a dobře svalnatých končetinách. Hlava,
nohy, paznehty černé, vlna – bílá nebo mírně nažloutlá, rouno
polouzavřené s ojedinělým výskytem černých vlnovlasů, sortiment B–C (25–33 mm). Hlava černá a mírně klabonosá, zejména u beranů, nohy černé a porostlé černou krycí srstí. Obě
pohlaví bezrohá. Mateřské vlastnosti a mléčnost bahnic dobrá.
Plemeno vhodné i do drsnějších klimatických podmínek podhorských oblastí. Živá hmotnost bahnic je 75–85 kg a u beranů
100–130 kg. Plodnost na obahněnou ovci je 170–180 %, živá
hmotnost jehňat ve 100 dnech věku je 35–38 kg, denní přírůstek
v odchovu a výkrmu kolem 330–380 g, roční stříž u bahnic je cca 3,5–4,5 kg potní vlny a u beranů cca 4,5–5,5 kg.

TEXEL(T)
Významné masné plemeno chované ve dvou užitkových typech: holandský – s výrazným svalstvem, menšího tělesného rámce a francouzský – většího tělesného rámce. Zvířata
jsou silné kostry s masivní klínovitou hlavou a odstávajícíma
krátkýma ušima. Mulec, jazyk a kůže okolo očí je tmavě pigmentovaná. Plemeno je bezrohé. Vlna polojemnovlnná, bílá,
sortiment C–CD (29–35 mm), rouno polouzavřené. Plemeno
je mléčné s dobrými mateřskými vlastnostmi a rané. Není
vhodné do horských oblastí. Je náročné na výživu a kvalitu
zimního ustájení, vhodné pro způsob pastvy v ohradách. Živá
hmotnost bahnic v dospělosti je okolo 70–80 kg u beranů pak
90–120 kg. Plodnost na obahněnou ovci je 140–160 %, živá
hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35–40 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 300–350 g, roční stříž potní
vlny u bahnic je cca 3,5–4,5 kg a u beranů cca 4,5–6,0 kg.

CHAROLLAIS (CH)
Francouzské masné bílé krátkovlnné plemeno s velmi
dobrou masnou užitkovostí a plodností, rané. Dokonalé
osvalené a minimálním výskytem tuku. Ovce jsou středního až většího tělesného rámce a živého temperamentu.
Hlava a končetiny jsou bez obrůstu vlnou, kůže narůžovělá,
obě pohlaví bezrohá. Hřbet široký, rovný, záď mírně sražená. Končetiny silné, spěnky pevné. Bahnice jsou mléčné
a dobře přizpůsobené systému pastvy v ohradách. Vlna
– bílá, sortiment A–B (22p–27 mm). Plemeno je náročné
na výživu, vhodné pro teplejší a sušší oblasti. Živá hmotnost bahnic je asi 70–90 kg a u beranů 100–130 kg. Plodnost na obahněnou ovci je 150–170 %, živá hmotnost
jehňat ve 100 dnech věku 35–40 kg, přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu 300–350 g, roční stříž potní vlny
u bahnic je cca 3,0–3,5 kg a u beranů cca 3,5–4,5 kg.
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NĚMECKÁ ČERNOHLAVÁ OVCE (NC)
Bezrohé masné plemeno. Chová se převážně v severní
a západní části Německa. Je většího tělesného rámce s
výraznými masnými znaky Hřbet poměrně dlouhý, široký
a dobře osvalený. Hlava a nohy černé a mírně obrostlé.
Vlna – bílá, sortiment C–CD (29–35 mm). Ovce jsou přizpůsobivé, vyhovuje jim spíše oplůtkový systém, vzhledem k dobré chodivosti je možné uplatnit i jiné způsoby
pastvy. Ovce jsou poměrně rané a jehnice lze zapouštět
při dobré výživě již v prvém roce života o hmotnosti
45–50 kg. Živá hmotnost bahnic je 70–80 kg a u beranů
90–110 kg. Plodnost 140–160 %, živá hmotnost jehňat
ve 100 dnech věku 34–38 kg, denní přírůstek v odchovu
a výkrmu 300–350 g, roční stříž potní vlny je u bahnic cca
3,5–4,5 kg a u beranů cca 4,5–5,5 kg.

OXFORD DOWN (OD)
Anglické masné, krátkovlnné, bezrohé plemeno s polojemnou vlnou, velkého tělesného rámce. Hlava tmavá, mírně obrostlá vlnou, mulec černý, tmavé uši
průměrné délky. Krk středně nasazený a odpovídající
délky, u beranů silnější. Hrudník hluboký a široký. Hřbet
dlouhý, široký a dobře masitý. Záď dlouhá, poměrně
rovná, končetiny silné, středně dlouhé, spěnky pevné, paznehty tmavě zbarvené. Vlna – bílá, pololesklá,
zkadeřená, sortiment B–CD (25,1–35,0 mm). Vyhovuje
mu způsob pastvy v ohradách. Mléčnost a mateřské
vlastnosti bahnic dobré. Živá hmotnost bahnic je okolo
80–90 kg a u beranů 110–120 kg. Plodnost na obahněnou ovci 150–170 %, živá hmotnost jehňat ve 100
dnech věku 30–35 kg, přírůstek ve výkrmu a odchovu
300–350 g, roční stříž potní vlny je u bahnic cca
3,5–4,5 kg a u beranů cca 4,5–6,0 kg.

MERINOLANDSCHAF (ML)
Plemeno rané, velkého tělesného rámce s kombinovanou užitkovostí, chodivé, vlna – bílá, sortiment AB–B
(23,1–27,0 mm). Hlava středně dlouhá a ne příliš široká. Uši dlouhé, široké, a mírně svislé. Hrudník hluboký a přiměřeně široký. Hřbet dlouhý, středně široký,
který přechází v mírně sraženou záď. Končetiny jsou
ve srovnání s merinem delší, spěnkové klouby pevné,
paznehty střední a tvrdé. Vnější a vnitřní kýta průměrně osvalená. Obě pohlaví bezrohá. Zvláštností je nepravidelná sezónost říje. Bahnice se vyznačují velmi
dobrými mateřskými vlastnostmi a mléčnou užitkovostí. Živá hmotnost je u bahnic asi 65–75 kg a u beranů
90–120 kg. Ovce jsou přizpůsobivé jak pro oplůtkový,
tak volný pastevní systém chovu. Plodnost na obahněnou ovci 160–180 %, živá hmotnost jehňat ve 100
dnech věku 30–35 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 280–300 g, roční stříž potní vlny je u bahnic cca
4,5–5,0 kg a u beranů 5,0–7,0 kg.
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ROMNEY (K)
Polojemnovlnné bílé anglické plemeno s kombinovanou vlnařsko masnou užitkovostí, Je středního až většího tělesného rámce s dobře vyvinutou hrudí a pevnou
kostrou. Hlava krátká, široká a bezrohá. Hřbet široký
a rovný. Mulec a paznehty tmavé. Ovce jsou přizpůsobivé, snadno se aklimatizují a dobře snášejí vlhké
klimatické podmínky. Jsou odolné proti nakažlivé hnilobě paznehtů, červivosti plic a zažívacího ústrojí. Vlna
– bílá, sortiment BC–CD (27,1–35,1 mm). Vyhovuje mu
oplůtkový i jiný způsob pastvy včetně celoročních pastevních systémů chovu. Živá hmotnost bahnic je asi
60–70 kg a u beranů 100–120 kg. Plodnost na obahněnou
ovci je 160–170 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30–35 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu
300–350 g, roční stříž potní vlny je u bahnic cca 4,5–5,5 kg a u beranů cca 5,5–7,0 kg

ŠUMAVSKÁ OVCE (S)
Plemeno je českého původu, jehož základem je česká ovce
selská, polojemnovlnné až polohrubovlnné s trojstrannou
užitkovostí. Pro jeho velmi dobrou konstituci je vhodné
především do horských oblastí. Je středního tělesného
rámce, lehké kostry. Hlava beranů mírně klabonosá většinou s rohy, bahnice převážně bezrohé. Vlna bílá, smíšená,
splývavá, s vysokým podílem dlouhé podsady, sortiment
vlny CD–E (33,1–45,0 mm). Ovce se stříhají zpravidla 2x
ročně. Živá hmotnost bahnic ja asi 45–55 kg a u beranů
60–70 kg. Pohlavní zralost u jehnic a beranů se dostavuje
ve 12–14 měsících. Má dobré pastevní vlastnosti, vyhovuje mu spíše tzv. karpatský způsob pastvy. Plodnost na
obahněnou ovci je 140–145 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 25–30 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 220–250 g, produkce mléka za laktaci 100–120 l, roční stříž potní vlny je u bahnic cca 3,0–3,5
kg a u beranů cca 4,0–5,5 kg.

ROMANOVSKA OVCE (R)
Patří do skupiny kožichových plemen ovcí. Zvířata
jsou menšího až středního tělesného rámce, jemné
kostry. Hlava černá s charakteristickou bílou lysinou,
u beranů mírně klabonosá. Bílé odznaky se mohou vyskytovat na končetinách spodní části ocasu. Hříva se u beranů
vyskytuje na spodní části krku a v oblasti kohoutku (sedlo),
u bahnic hříva nežádoucí. Vlna sortimentu D–F (35,1–55,1
mm), smíšená, polohrubovlnná, delší podsada ocelově
šedá až šedě namodralá, krátké pesíky po celém těle černé.
K přednostem, kromě dobrých mateřských vlastností,
patří vysoká plodnost, ranost, mléčnost a sezónost říje.
Živá hmotnost je u bahnic v dospělosti okolo 45–50 kg
a u beranů 60–70 kg. Plodnost na obahněnou ovci 250 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech 22,0–25,0
kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 180,0–200,0 g, roční stříž potní vlny je u bahnic cca 2,0–2,5 kg
a u beranů 3,0–3,5 kg.
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VÝCHODOFRÍSKÁ OVCE (VF)
Polojemnovlnné rané mléčné plemeno s vysokou plodností a vynikající mléčnou užitkovostí. Má velký tělesný rámec, lehkou kostru, vysoké nohy, dlouhý a poměrně úzký
hrudník. Hlava u beranů mírně klabonosá, obě pohlaví
jsou zásadně bezrohá. Uši velké, široké a polosvislé. Hlava, spodní část končetin a tenký dlouhý ocas jsou obrostlé
pouze krycí srstí. Vlna polosplývavého charakteru, dlouhá,
lesklá a pravidelně obloučkovaná. Sortiment vlny BC–CD
(27,1–35,0 mm). Ovce jsou rané s dobrými mateřskými
vlastnostmi. Ovcím vyhovuje jak volný, tak oplůtkový systém pastvy. Živá hmotnost je u bahnic okolo 65–75 kg a u
beranů 85–110 kg. Plodnost na obahněnou ovci je 180–200
%, produkce mléka za laktaci 300–400 l, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30–35 kg, denní přírůstek
v odchovu a výkrmu 300–330 g, roční stříž potní vlny je u bahnic cca 4,5–5,0 kg a u beranů 5,5–6,5 kg.

ZWARTBLES (ZW)
Polojemnovlnné plemeno velkého tělesného rámce,
kombinovaného užitkového typu s dobrou mléčností
a masnou užitkovostí. Základní zbarvení rouna tmavě
hnědé, sortiment vlny BC–CD (27,1–35,0 mm), hlava
a nohy černé, bez obrůstání vlnou. Plemenným znakem je široká bílá lysina na hlavě a vyskytují se
i bílé znaky na spěnkách zadních končetin a konci ocasu.
Hřbet rovný, široký, hruď dlouhá a hluboká. Končetiny delší
s pevnými spěnkovými klouby. Bahnice mají dobré mateřské vlastnosti a snadné porody. Obě pohlaví jsou bezrohá
a klidného temperamentu. Ovcím vyhovuje jak způsob pastvy v ohradách, tak i jiné způsoby. Živá hmotnost bahnic je
v dospělosti okolo 60–70 kg a u beranů 90–110 kg. Plodnost na obahněnou ovci je 160–180 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30–35 kg, denní přírůstek
v odchovu a výkrmu 270–300 g, roční stříž potní vlny je u bahnic cca 3,0–3,5 kg a u beranů 3,5–5,0 kg.

BERGSCHAF (BG)
Plemeno polohrubovlnné s trojstrannou užitkovostí, které
je nejvíce početně rozšířeno v alpské části Německa, Rakouska a Itálie. Je velkého tělesného rámce, uši dlouhé,
široké a svislé, vlna splývavá bílá, sortiment CD–DE (33,1–
40,0 mm). Hlava dlouhá, úzká a klabonosá. Obě pohlaví
jsou bezrohá. Hruď hluboká a poměrně plochá, hřbet
dlouhý, nohy silné s pevnou spěnkou, paznehty tvrdé.
Předností plemene je vysoká plodnost, dlouhé plodné období a dobrá přizpůsobivost k tvrdším klimatickým podmínkám. Mateřské vlastnosti a mléčná užitkovost bahnic
jsou dobré. Plemeno je rané. Živá hmotnost bahnic je
u 65–80 kg a u beranů 90–110 kg. Plodnost na obahněnou
ovci 160–180 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku
30–35 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 240–260 g, dojivost za laktaci 120–160 l, roční stříž potní vlny
je u bahnic cca 4,0–5,0 kg a u beranů 5,0–6,0 kg.
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KAMERUNSKÁ OVCE
Srstnaté západoafrické zakrslé plemeno vyskytující se ve
dvou základních užitkových barevných typech: hnědé
srnčí a černobílé. Berani rohatí s charakteristickou hřívou,
bahnice jsou bezrohé. Ovce jsou odolné proti tripanosomě. Hnědé plemeno s černou barvou břicha a vnitřní
částí končetin je menšího tělesného rámce a pevné konstituce. Hlava středně dlouhá, u beranů mírně klabonosá.
Krk svalnatý a poměrně dlouhý. Hruď středně hluboká
a široká. Končetiny středně dlouhé, pevné. Hřbet rovný,
záď mírně sražená. Srst vyrovnaná a lesklá, sortiment
E–F (nad 40 mm). Mateřské vlastnosti bahnic dobré. Živá
hmotnost bahnic je okolo 30–35 kg a u beranů 35–40 kg.
Ovce vhodné zejména pro oplocené pastviny, zahrady
apod. Patří ke skupině zájmových plemen.

VALAŠSKÁ OVCE (V)
Původní hrubovlnné plemeno s trojstrannou užitkovostí (mléko, maso, vlna), přizpůsobené k salašnickému způsobu chovu. Patří do skupiny cápových ovcí
chovaných na Balkáně. Do naších oblastí byly rozšířeny
s valašskou kolonizací ve 14. století. Je menšího tělesného
rámce, hlava klínovitá, v čele úzká, u beranů mírně klabonosá. Uši poměrně krátké, rohatost u obou pohlaví častá,
rohy jsou šroubovité, lyrovitého nebo přímého tvaru. Krk
delší, hruď úzká a mírně klenutá, hřbet rovný a úzký, záď
mírně sražená, pánev poměrně široká. Končetiny kratší,
rovné s pevnou spěnkou. Vlna smíšená, hrubá a splývavého charakteru, sortiment DE–EF (nad 40 mm). V minulosti
se valašky chovaly s nejednotným zbarvením, často černé
a pigmentované. Živá hmotnost je u bahnic okolo
35–40 kg a u beranů 45–55 kg. V současnosti chov valašských ovcí v ČR zaujímá malou početní populaci
a z tohoto důvodu se přistoupilo k regeneraci plemene.
Plemenitba ovcí bude dlouhodobě řešena převážně na
bázi čistokrevné plemenitby. Ovce jsou pozdní a proto
lze jehnice zapouštět až ve věku 16–18 měsíců o hmotnosti okolo 32 kg. Plemeno zařazeno do genových zdrojů ohrožených druhů zvířat. Na jeho podkladě bylo vyšlechtěno plemeno „zušlechtěná valaška“ a na Slovensku
„zošlachtená valaška“.
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VŘESOVÁ OVCE (VR)
Hrubovlnné, kožichové, krátkoocasé skromné
plemeno, které pochází ze severovýchodního Německa. Jeho původ se odvozuje od muﬂona. Po
staletí bylo chováno na chudých, písčitých půdách
vřesovišť. Pozdní plemeno menšího tělesného
rámce. Obě pohlaví jsou rohatá, u beranů se rohy
šnekovitě vinou do strany. Uši malé, šikmo postavené. Krk vysoko nasazený, hruď hluboká a klenutá. Rouno složené z 75–80 % z podsady o jemnosti
18–25 mm a pesíků 45–65 mm, sortiment vlny
celkově E–F (nad 45 mm). Zbarvení vlny – šedé
a bílé. U šedého zbarvení převládá varianta rohatá. U bílého zbarvení jsou typy rohaté i bezrohé.
Hlava a končetiny jsou černé s tvrdými paznehty.
Jehňata se rodí černá. Plemeno rané, Jehnice dospívají v 10–12 měsících věku, beránci přibližně
o 2 měsíce dříve. Minimální živá hmotnost jehnic pro
zapuštění je 35 kg. Živá hmotnost bahnic je okolo
40–45 kg a u beranů 65–75 kg. Plemeno má dobré pastevní vlastnosti. Zvířata zužitkují na pastvě
i méně hodnotné rostliny a z toho důvodu je lze
perspektivně využít k řízené pastvě v chráněných
oblastech. Předností plemene je dobrá kvalita
masa s chutí zvěřiny a nízkým výskytem loje. Nejkvalitnější kožešina se získává z jehňat ve stáří 5–9
měsíců věku po jarním línaní, za dva měsíce po
stříži. Zlepšit jatečnou hodnotu a prodloužit dobu
výkrmu jehňat lze kříženíms masnými, především
černohlavými plemeny. U nás patří do skupiny zájmových plemen.
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