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REGIONÁLNÍ POTRAVINY 

SUROVINY:
• 4 kuřecí prsa
• 3 stroužky česneku
• 100 ml piva
• 5 lžic propolisu v medu 
Pleva 
• 2 lžičky pálivé papriky
• 2 lžičky kremžské hořčice
• 1 lžíce oleje
• čerstvá petržel

POSTUP:
Česnek nasekáme nadrobno 
a smícháme ho s paprikou, 
pivem, propolisem a hořči-
cí. Maso omyjeme, osušíme, 
nakrájíme na proužky, které 
necháme v připravené směsi 

KUŘECÍ ŠPÍZ NA MEDU 
dvě hodiny marinovat. Pak 
napíchneme kousky masa 
těsně vedle sebe na grilo-
vací jehly a pečeme na ple-
chu vyloženém pečicím pa-
pírem v troubě při teplotě 
200 °C asi 10 minut. Potom 
špízy vyndáme, přelijeme je 
zbylou marinádou a peče-
me dalších 10 minut. Před 
podáváním špízy ozdobíme 
nasekanou petrželkou.

 REKAPITULACE
Doba přípravy: 60 minut 
+ marinování
Počet porcí: 4
Cena cca: 200 Kč

SUROVINY:
• 1 kg cherry rajčátek 
z farmy Bezdínek
• svazek čerstvého 
tymiánu
• krupicový cukr 
• 2 palice česneku
• vinný ocet
• olivový olej
• sůl

POSTUP:
Tro ub u  p ře d e hřej e m e 
na  150 °C, plech v yma-
žeme olivov ým olejem 
a poklademe rozpůlený-
mi rajčaty řezem nahoru. 
Na každý kousek dáme ty-
mián a plátek česneku, pak 
rajčata přelijeme olivovým 
olejem a octem a zlehka 
posypeme solí a cukrem, 
který nám udělá lehkou 

PEČENÁ RAJČATA
karamelovou chuť. Pečeme 
je zvolna nejdříve na 150 °C 
a po 30 minutách na 120 °C 
zhruba 2 hodiny. Do umy-
tých a dobře vysušených 
sklenic dáme teplá rajčata, 
zalijeme je olivovým ole-
jem, dobře uzavřeme a ste-
rilujeme při teplotě 80 °C 
20 minut v troubě v peká-
či s trochou vody. Pak skle-
nice vyndáme a necháme 
zchladnout otočené víč-
kem dolů. 

ŠIKOVNÝ TIP:
Do sklenice přidejte čerstvé 
bylinky, třeba tymián.

 REKAPITULACE
Doba přípravy: 200 minut
Počet porcí: 4
Cena cca: 150 Kč

ZA DOBRÝMI A KVALITNÍMI POTRAVINAMI NEMUSÍTE JEZDIT 
DALEKO. ZKUSTE SE POOHLÉDNOUT, KDO VE VAŠEM OKOLÍ 
PEČE DOBRÝ CHLEBA, PĚSTUJE ŠŤAVNATÁ RAJČÁTKA NEBO 
PŘIPRAVUJE LAHODNÉ POCHUTINY. A NĚCO DOBRÉHO SI Z NICH 
PŘIPRAVTE.

JÍDLO OD SOUSEDŮ
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