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… a proto tuto knížku věnuji 
svým kamarádkám, pro které 
samozřejmě i nadále zůstávám 
přítelem na telefonu.

Často mi volají kamarádky:



Tato grilovaná zeleninová mísa vznikla směsicí původního 
francouzského receptu Tien a mojí vlastní fantazie. Krásná svojí 
úpravou a vynikající díky kombinaci chutí je vždy mou jasnou 
volbou, pokud má přijet na grilování návštěva a chci se nějak 
„vyšvihnout“. Možná trochu pracnější příprava a potřeba zajiš-
tění potřebných ingrediencí se vám určitě vrátí!!!

Cuketu, lilek a rajčata nakrájejte na kolečka cca 0,5 cm tlustá. 
(zeleninu neloupeme, výsledek je pak krásně barevný). Cibuli 
nakrájejte na půlměsíčky a česnek na malé kostičky. Kozí sýr 
nakrájejte na tenčí plátky a ančovičky rozkrojíte napůl.

Dno zapékací mísy potřete olivovým olejem a stroužkem 
česneku a skládejte ingredience mírně nastojato (v řadě nebo 
dokola dle tvaru mísy) v následujícím pořadí: Lilek, cibule, cuke-
ta, ančovička, rajče, kozí sý, a stále dokola, až do vypotřebování 
zásob a zaplnění mísy. 

Poté zeleninu posolte (možno solit i v průběhu pokládání), 
pokapejte olivovým olejem, posypte na jemno pokrájeným čes-
nekem a nasekanými bylinkami.

Dejte péct do rozehřáté trouby na 200 oC cca 30 minut. Podá-
vejte teplé či vlažné (ale pochutnáte si i na studeném zbytku).

TŘÍBAREVNÁ ZELENINOVÁ MÍSA

1 cuketa
1 lilek (raději s menším průměrem, nebo rozkrojíme kolečka
 na půlky či na třetiny)
4 rajčata
2 cibule, výborná je také jarní cibulka, případně mix obou
Česnek
150 g kozího sýra (plísňový, např. Buche de chevre)
Ančovičky (konzerva nebo sklenička)
Provensálské koření (bazalka, tymián, rozmarýn – ideálně čerstvé)

Ideálně grilované maso, ale klidně i jen celozrnný chleba 
(na vybrání lahodného sósu).
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Úžasná kombinace – to musíte prostě vyzkoušet!

Mrkev nastrouhejte na hrubo, přidejte další ingredience jako 
na drobno nakrájený řapíkatý celer, kostičky grapefruitu.  
Vmíchejte olivový olej a šťávu z limetky. Na závěr přidejte  
řecký jogurt a dobře promíchejte. Před podáváním ještě  
posypte semínky.

MRKVOVÝ SALÁT S ŘAPÍKATÝM 
CELEREM A GRAPEFUITEM

3 velké mrkve nastrouhat na hrubo
2 lžíce olivového oleje
3 lžíce řeckého jogurtu
Půlka vymačkané limetky
Hrst na drobno nakrájeného řapíkatého celeru
½ grapefruitu nakrájeného na kostičky
Lžíci dýňových a slunečnicových semínek
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Tento recept vznikl likvidací zbytků z ledničky. Určitě znáte 
situaci, kdy vám od několika jídel zbyde vždycky trošinka, kte-
rou už jako samostatné jídlo neudáte. Ale tentokrát zbytky „pro 
Koukrovou“, jak říkala moje maminka podle seriálu Forsytů, 
vytvořily moc dobrý salát.

Lilek nakrájejte na plátky cca 1 cm tlusté, rozložte na plech po-
krytý pečicím papírem a osolte. Nechte chvíli vypotit. Potom po-
kapejte každé kolečko několika kapkami olivového oleje a dejte 
péct do trouby na 180 oC cca 15 minut, než lilky pěkně změknou. 
Nechte vychladnout. Poté nakrájejte lilek na kostičky, smíchejte 
s vařeným a vychladlým bulgurem, cibulkou nasekanou na koleč-
ka. Přidejte čerstvý sýr nebo fetu nakrájenou na menší kostičky.

Salát zalijte 1 lžící olivového oleje a šťávou z půlky citrónu. Vmí-
chejte hrst čerstvého oregána.

LILKOVÝ SALÁT S BULGUREM

1 menší lilek
1 svazek zelené cibulky
Hrnek vařeného a vychladlého bulguru – viz recept přílohy
Čerstvý sýr nebo feta
Olivový olej
½ citrónu
Oregáno - čerstvé

Jak uvařit bulgur? Podívejte se do 
kapitoly přílohy.
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