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Projekt Zelená jedáleň je súčasťou celosvetového hnutia  
Meatless Monday, do ktorého sú zapojení aktívni jednotlivci, školy, 
nemocnice, pracoviská či rôzne reštaurácie. Na Slovensku je projekt 
Zelená jedáleň určený predovšetkým pre vysokoškolské stravovacie 
zariadenia, ktoré sú prostredníctvom neho motivované k častejšiemu 
zaraďovaniu rastlinnej stravy do svojej ponuky jedál.

V tomto projekte sa kladie dôraz predovšetkým na poskytovanie rele-
vantných informácií o rastlinnom stravovaní, pričom sú v ňom zohľad-
nené dostupné potraviny a lokálne recepty.  
  
Pre jednoduchý štart a prvé kroky jedální slúži práve táto brožúra, 
ktorá obsahuje 25 chutných a zdravých receptov. Vďaka nim je zara-
ďovanie raslinných jedál do stálej ponuky stravovacích zariadení ove-
ľa jednoduchšie.

Kuchárka je rozdelená do 5 kapitol,  pričom každá z nich je ukážkou, 
ako by mohlo vyzerať rastlinné menu počas jedného týždňa. Jedlá sú 
nenáročné na prípravu a financie. Niektoré z receptov sú exotickejšie, 
iné sa pridržiavajú obľúbených slovenských tradícií. Ak nie je označe-
né inak, všetky recepty sú vypočítané na 100 porcií. Mnoho receptov 
je bezlepkových a všetky sú bezvaječné a bezlaktózové, takže na svo-
je si prídu aj stravníci so zdravotne indikovanou diétou. 

V rámci projektu sú zapojené univerzitné stravovacie zariadenia pod-
porované aj prostredníctvom vzdelávacích prednášok a kuchárskych 
workshopov. Zdravotným a ekologickým benefitom rastlinného stra-
vovania sú venované samostatné informačné brožúry Jedz zdravo so 
Zelenou jedálňou a Jedz ekologicky so Zelenou jedálňou.

Za pomoc pri zostavovaní receptov patrí obrovská vďaka bratislavskej 
reštaurácii Balans bistro, pendlujúcemu karavánu  s vegánskym jedlom 
Vegan Food on Wheels, martinskému bistru Plantáž ako  aj niekoľkým 
ďalším dobrovoľníkom, ktorí na projekte usilovne pracujú. 

www.zelenajedalen.sk

info@zelenajedalen.sk
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Chilli sin carne
ingrediencie:
  2 kg žltej a červenej papriky
  2 kg petržlenu
  2 kg mrkvy
  2 kg červenej fazule  
  2 kg konzervovaných 
          nakrájaných paradajok
  2 kg údeného tofu
  2 kg žltej cibule

10 pretlačených strúčikov
      cesnaku
     čerstvé chilli papričky
     balzamikový ocot
     rastlinný olej
     čierne korenie
     mletá rasca
     cukor
     soľ

Príloha: ryža

postup:
Cibuľu nakrájame najemno, papriky na menšie kocky, mrkvu  
a petržlen na julienne (pozn.: na veľmi tenké kolieska). Údené tofu 
rozdrobíme prstami alebo rozmačkáme vidličkou. 

Na rozpálený olej dáme cibuľu, nakrájaný čerstvý zázvor, nakrájané 
chilli papričky, mletú rascu, cesnak a smažíme pár min. Pridáme nakrá-
janú mrkvu, petržlen a papriky a opekáme ešte pár min. Potom pridáme 
fazule, paradajky, tofu, podlejeme vodou alebo zeleninovým vývarom  
a dusíme asi 30 min. 

Ochutíme cukrom, balzamikovým octom, soľou, čiernym korením. 

Podávame s ryžou.

Na oleji osmažíme nakrájanú cibuľu. Hlivu opláchneme, nakrájame  
a pridáme k cibuli. Podusíme do polomäkka a pridáme papriku, ošú-
pané a na kocky nakrájané zemiaky a vegetu (alebo zeleninový vývar)  
a podlejeme vodou. Varíme domäkka. 

Pred dovarením prilejeme paradajkový pretlak a zľahka prevaríme.

Podľa chuti pridáme korenie a soľ.  

ingrediencie:
   6,3 kg hlivy
   3,8 l    paradajkového pretlaku
   1,3 kg papriky
   3,8 kg cibule
   2 kg    zemiakov
               olej
               mleté čierne korenie

mletá paprika údená 
(príp. obyčajná)
vegeta (alebo zeleninový vývar 
alebo zeleninový bujón)

hlivový guláš

postup:
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africká omáčka
ingrediencie:
   4         veľké hlavy bielej kapusty
   2 kg    konzervovaných lúpaných  
               a nakrájaných paradajok
   2 kg    arašidov
   0,5 kg arašidového masla
   3 PL    cukru 

     8 PL   sójovej omáčky
     200 g zázvorovej pasty
     1 ČL   mletého chilli
     1 dcl   citrónovej šťavy
     2 kg    červenej cibule
                 rastlinný olej 

postup:
Kapustu umyjeme a nakrájame na malé kocky. 
Cibuľu nakrájame najemno. 

Do veľkého hrnca nalejeme olej, necháme rozpáliť, nasypeme cibu-
ľu a orestujeme. Pridáme nakrájanú kapustu, osolíme a restujeme 
takmer domäkka. Pridáme všetky ostatné ingrediencie.

 Podávame s Basmati ryžou.

Príloha: Basmati ryža

cviklový šalát
s kapustovými plackami
ingrediencie:
15 kg cvikle
  4 kg mrazeného (alebo  
          sterilizovaného) hrášku
  1 kg červenej cibule
  3 l tatárskej omáčky  
       (z tofu alebo z červenej  
       šošovice - str. 30)
8 kg kyslej kapusty

2 kg údeného tofu
3 kg Hrašky (zmes na obaľovanie)     
        alebo hrachovej múky
         rastlinný olej
         soľ

postup:
Šalát
Ošúpeme cviklu a nepokrájanú ju dáme variť do osolenej vody. Va-
ríme domäkka, ale nie do rozvarenia (tak ako zemiaky na zemiakový 
šalát). Po uvarení necháme vychladnúť a nakrájame na menšie koc-
ky. Červenú cibuľu nakrájame najemno.

 Zmiešame nakrájanú cviklu, červenú cibuľu, hrášok a poriadne pre-
miešame s vegánskou tatárskou omáčkou. 

V prípade potreby dochutíme ešte horčicou, šťavou z kyslých uho-
riek, cukrom a soľou.

Placky
Kyslú kapustu prekrájame. V mise zmiešame kapustu a údené tofu 
nakrájané na malé kocky. Osolíme, pridáme Hrašku alebo hrachovú 
múku a podľa potreby vodu. Cesto by malo byť vláčne, nie príliš 
tuhé. 

Mokrými rukami tvarujeme fašírky, ktoré hádžeme do rozpáleného 
oleja na panvicu alebo do fritézy.



1. TÝŽDEŇ

8

2. TÝŽDEŇ

9

2. TÝŽDEŇ

lahodné
palacinky
ingrediencie:
7 kg špaldovej polohrubej bielej 
         múky 
8 l     sójového mlieka
         ovocný džem
         práškový cukor
         horká čokoláda na varenie 
         (voliteľné)

postup:
Tajomstvo výroby týchto jednoduchých palaciniek je v tom, že 
suroviny na cesto dôkladne rozmixujeme ponorným mixérom do 
hladkej liatej zmesi. Do cesta nepridávame cukor. Cesto lejeme na 
rozpálenú panvicu naberačkou a opekáme z oboch strán. 

Hotové palacinky plníme džemom a posypeme práškovým cukrom. 
Palacinky môžeme prípadne poliať horkou čokoládou, ktorú roz-
topíme vo vodnom kúpeli, v prípade potreby nariedime rastlinným 
mliekom (alebo vodou) a dosladíme cukrom.

Hokkaido paprikáš 
s domácimi haluškami
ingrediencie:
   3 kg  suchého cíceru
   4 kg  Hokkaido tekvíc 
   2 kg  žltej cibule
   2,5 l  sójovej smotany (alebo 4 l  
            sójového mlieka a 0,5 kg   
            múky)

   1,5 l    bieleho sójového jogurtu
   0,5 kg polohrubej múky
               rastlinný olej
               mletá sladká paprika
               mletá rasca
               soľ

postup:
Paprikáš
Cícer na noc namočíme a ráno vodu zlejeme. Cícer varíme v čistej 
vode do úplneho zmäknutia. Tesne pred dovarením osolíme. Tekvi-
ce neošúpeme, ale umyjeme a prekrojíme na polovicu, vydlabeme 
stred so semienkami a nakrájame na kocky. Do hrnca dáme olej, 
na ktorom orestujeme najemno nakrájanú cibuľu. Trocha osolíme, 
pridáme mletú sladkú papriku a zalejeme vodou, aby nezhorkla. 
Pridáme nakrájané tekvice a uvarený cícer. Osolíme a varíme do 
zmäknutia tekvíc. Zahustíme sójovou smotanou (alebo múkou roz-
miešanou v sójovom mlieku.) Ochutíme čiernym korením, mletou 
rascou, prípadne dosolíme a pridáme sójový jogurt. 

Halušky
Múku zmiešame s vodou a 3 PL soli až do požadovanej konzis-
tencie na halušky (cesto nesmie byť príliš riedke). Cez haluškovač 
pretláčame cesto do vriacej osolenej vody. Keď halušky vyplávajú 
na povrch, sú hotové. Halušky následne scedíme cez sito, preleje-
me studenou vodou a pokvapkáme malým množstvom rastlinného 
oleja, aby sa nezlepili.



2. TÝŽDEŇ

10 11

2. TÝŽDEŇ

zdravá kapustnica
ingrediencie: ingrediencie:
   5 kg    kyslej kapusty 
   1 kg    cibule
   3,4 kg zemiakov
   1,8 kg šampiňónov
   1 kg    údeného tofu

cesnak podľa chuti
mletá červená paprika
čierne mleté korenie
soľ
olej

   6 kg Basmati alebo jazmínovej ryže
   1 kg sójového mäsa (typu „rezance”) 
   1 kg červenej papriky
   1 kg žltej papriky
   2 kg cukety
   2 kg mrkvy
   6      zväzkov mladej cibuľky
0,5 kg kešu 
1,5 kg bieleho tofu
            čierne korenie
            chilli papričky
            kurkuma
            soľ

Marináda na sójové mäso 
1 PL sušeného cesnaku
4 PL sójovej omáčky
1 ČL soli
1 PL údenej mletej papriky
2 PL mletého koriandru
2 PL kečupu
1 PL plnotučnej horčice

Teriyaki omáčka
0,5 l     sójovej omáčky
200 g   čerstvého zázvoru
10        strúčikov cesnaku
1 ks      Solamyl
4 PL      bieleho sezamu
2 PL      cukru
0,5 l      vodypostup:

Na oleji osmažíme na kocky nakrájanú cibuľu spolu s roztlačeným 
cesnakom. Pridáme tofu nakrájané na kocky a smažíme do mierne-
ho zhnednutia povrchu. Pridáme šampiňóny nakrájané na plátky  
a podusíme. Osolíme a pridáme čierne korenie, mletú papriku a na 
kocky nakrájané zemiaky. 

Zmes zľahka osmažíme. Podlejeme vodou a varíme až do takmer 
úplného zmäknutia zemiakov. Pridáme kyslú kapustu a podľa poža-
dovanej hustoty aj vodu a uvaríme. 

Podľa potreby kapustnicu dochutíme soľou, mletou paprikou, kore-
ním a prípadne rascou.

INDONÉZSKA RYŽA NASI GORENG

postup:
Sójové mäso varíme vo vriacej osolenej vode 15 
min. Sójové mäso scedíme. Všetky ingrediencie na 
marinádu zmiešame a nalejeme na sójové mäso. 
Dáme piecť na 20 min do rúry pri 170 °C. 

Teriyaki omáčka
Spravíme si Teriyaki omáčku. Zázvor ošúpeme 
a nakrájame na menšie kocky. Cesnak ošúpeme 
a tiež nakrájame. Zázvor spolu s cesnakom roz-
mixujeme vo vysokej nádobe ponorným mixérom 
(s vodou podľa potreby) na pastu. Do hrnca nale-
jeme vodu, sójovú omáčku, pridáme cukor, záz-
vorovo – cesnakovú pastu, sezam a premiešame.  
V 3 dcl vody rozmiešame Solamyl. Teriyaki omáčku 
privedieme do varu a za stáleho miešania vlejeme 
Solamyl. Necháme prevariť a vypneme. Papriku, 
cuketu a mrkvu nakrájame na malé kocky. Mladú 

cibuľku nakrájame na kolieska. Kešu opražíme na 
suchej panvici. Tofu rozmačkáme vidličkou. Na 
oleji orestujeme cibuľu a pridáme tofu, osolíme, 
pridáme čierne korenie, kurkumu a chvíľu restu-
jeme. Odstavíme. Vo veľkom hrnci rozpálime olej, 
a prudko orestujeme mrkvu, papriku a cuketu. 
Zmes následne osolíme. Pridáme sójovú omáčku, 
kešu, nakrájanú mladú cibuľku, nakrájané chilli pa-
pričky, pečené sójové mäso a tofu. Uvarenú ryžu 
môžeme opražiť hrnci. 

Ryžu spojíme s uvarenou zmesou, premiešame  
a pridáme Teriyaki omáčku.
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ingrediencie:
   5 kg     bielej papriky 
   5 kg     červenej papriky
   4 kg     póru
   2 kg     červenej cibule
 300 g     granulovaného cesnaku
   50 g     sušeného mletého zázvoru
               olej na potretie panvice
 300 g    pálivého paprikového krému
               štipka chilli 
8–10 kg marinovaného tofu (ideálne  
               s „kôrkou”, napr. zn. Sunfood)      

2 kg      pasírovaných paradajok
4,5 kg   jazmínovej ryže
8–10    polievkových lyžíc soli
3–5      polievkových lyžic cukru
1/2       čajovej lyžičky čierneho      
             mletého korenia
4–6      zväzkov jarnej cibuľky  
             na ozdobenie

Marinované tofu nakrájame na kocky 1,5 x 1,5 cm. Všetku zeleni-
nu dôkladne umyjeme a očistíme. Rúru predhrejeme na 275 °C. Pa- 
priku vydlabeme, nakrájame na štvrťky a následne na tenké pásy  
- na rezance, červenú cibuľu rovnako na štvrťky a potom na pásiky. Pór 
prekrojíme pozdĺžne a nakrájame na jemno. Na rastlinnom oleji opražíme 
ako prvú do sklovita až mierne zlatista cibuľu, potom pridáme 200 g gra-
nulovaného cesnaku a asi 500 ml vody. Necháme prevrieť. Pridáme pap-
riku, pálivý paprikový krém, mleté chilli, soľ, korenie, premiešame a soté 
podusíme. 

Jazmínovú ryžu dáme do odmernej nádoby a jej objem vynásobíme číslom 
1,4, čím dostaneme objem vody, ktorou máme ryžu zaliať. Pred zaliatím ryžu 
chvíľu opražíme na malom množstve oleja, následne zalejeme vypočítaným 

objemom vody a do ryže dáme 3 väčšie PL soli. Prudko varíme  
12 min a keď voda začne vrieť, varíme ešte asi 6 min na mier-
nom ohni. Následne ryžu odstavíme a necháme chvíľu postáť 
(aby „došla”). 

Medzitým plechy omastíme rastlinným olejom, na ktorý rov-
nomerne rozmiestnime jednu vrstvu na kocky nakrájaného 
tofu. Tofu posypeme 100 g granulovaného cesnaku a 50 g 
mletého zázvoru. Dobre premiešame s dostatkom oleja, aby 
sa tofu na povrchu do chrumkava prepieklo. Plechy vložíme 
do vyhriatej rúry na 10-15 min podľa požadovanej povrchovej  
chrumkavosti. Do soté pridáme pór a premiešame. Pridáme  
k nemu tofu upečené v rúre. Primiešame pasírované paradajky 
a podľa potreby pridáme vodu, dochutíme cukrom, soľou, ko-
rením a chilli. Necháme krátko prevrieť (dávame pozor, aby sa 
zelenina nerozvarila). 

Podávame s jazmínovou ryžou a ozdobíme na jemno nakrája-
nou jarnou cibuľkou.

postup:

TOFU SOTÉ S JASMÍNOVOU RYŽOU ŠOŠOVICOVÉ ČEVAPČIČI
ingrediencie:
   3 kg     hnedej šošovice
   1,5 kg  ryže natural
   2 kg     ovsených vločiek
   0,5 kg  múky
   1 kg     slnečnicových semienok
   5 PL     plnotučnej horčice

15       pretlačených strúčikov 
           cesnaku
  3 PL mletej údenej papriky
  6 PL sójovej omáčky
  6 PL soli

postup:
Šošovicu namočíme na pár hodín. Vodu zlejeme a šošovicu uvaríme 
domäkka v čistej vode (solíme pred dovarením). Po uvarením šošovi-
cu zlejeme a necháme vychladnúť.

Ovsené vločky namočíme do vody. Ryžu zalejeme 3,5 l vody, oso-
líme a necháme variť na miernom ohni cca 40 min. Necháme vy-
chladnúť. Uvarenú šošovicu, vločky a ryžu dáme do veľkej nádoby. 
Pridáme všetky zvyšné ingrediencie a poriadne premiešame. Tva-
rujeme valčeky a smažíme pri 180 °C vo fritéze. 

Podávame so zemiakovou kašou alebo pečenými zemiakmi, nakrá-
janou cibuľkou a horčicou.

Príloha: zemiaková kaša alebo pečené zemiaky
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ingrediencie:
   6 kg kyslej kapusty
   1 kg sójových kociek
   1 kg žltej cibule
200 g mletej sladkej papriky
           čierne korenie
           soľ
   4 PL plnotučnej horčice
   5 PL cukru
   2 l    sójovej smotany 
           rastlinný olej

Korenie na sójové kocky
sójová omáčka
mletá červená paprika
čierne korenie
sušený cesnak
rastlinný olej
soľ

Knedľa (18 ks po 550 – 580g)
   6 kg  špaldovej polohrubej bielej múky
   3,6 l  sójového mlieka
 12 ks  sušeného droždia
 10 dkg trstinového kryštálového cukru
    8 dkg soli

segedín s domácou knedľou

postup:
Na rozohriatom oleji orestujeme na kocky nakrájanú cibuľu, 
pridáme prekrájanú kyslú kapustu. Krátko restujeme, pridáme cukor  
a miešame do rozpustenia cukru. Nasypeme mletú papriku, chvíľu 
restujeme a podlejeme vodou, aby paprika nezhorkla. Vodu nale-
jeme tesne nad vrstvu kapusty a necháme dusiť, prípadne podlie-
vame malým množstvom vody, aby sa kapusta nepripálila. Keď je 
kapusta mäkká, pridáme sójovú smotanu a dochutíme horčicou, 
soľou a čiernym korením. 

Sójové kocky dáme variť do vriacej osolenej vody. Varíme 10 min. 
Scedíme a necháme vychladnúť, prípadne prelejeme studenou 
vodou. Zo sójových kociek poriadne vyžmýkame vodu, následne 
ich v mise premiešame s korením a rastlinným olejom. Premiest-
nime kocky na plech a pečieme 20 min v konvektomate na pro-
grame „Pečenie“ pri teplote 165 °C. Po upečení kocky vložíme do 
hotového segedínskeho gulášu.

Knedľa
Droždie rozdrobíme, zmiešame so sójovým mliekom a cukrom, 
aby sa aktivovalo. Suroviny na knedľu zmiešame, vypracujeme 
nelepivé cesto. Z cesta spravíme rovnomerne rovné šúlance (kne-
dle). Položíme na perforované plechy a necháme aspoň 10 – 15 min 
odpočívať. Potom plechy preložíme do konvektomatu (100% para, 
4 ventilátory), v ktorom ich necháme počas 35 – 40 min pri teplote 
100 °C.
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HUBOVÉ GUĽKY  
S MRKVOVO-POMarANČOVÝM PYRÉ
ingrediencie:
   15 kg zemiakov
   10 kg mrkvy
     2 l pomarančovej šťavy
     1,5 l sójového mlieka
     5 kg šampiňónov
     2 kg ovsených vločiek
     2 kg ryže natural
     1 kg múky

200 g   lahôdkového sušeného         
             droždia (neaktívneho)
  10 ks  strúčikov cesnaku
500 g    čerstvej petržlenovej vňate
              čierne korenie
              mletá rasca
              soľ
              rastlinný olej

postup:
Pyré
Mrkvu a zemiaky ošúpeme a nakrájame na väčšie kusy. Dáme spo-
lu variť do hrnca, osolíme. Po zmäknutí zlejeme (vodu odložíme). 
Zohrejeme sójové mlieko, ktoré rozmixujeme pomocou ponorného 
mixéra spolu so zemiakmi a mrkvou, môžeme použiť aj vodu, ktorú 
sme zliali z mrkvy a zemiakov. Pred koncom mixovania primiešame 
aj pomarančovú šťavu. 

Guľky
Uvaríme ryžu a necháme ju vychladnúť. Ovsené vločky zalejeme 
vodou. Šampiňóny umyjeme a nasekáme. Vo veľkej nádobe zmie-
šame vychladnutú ryžu, namočené ovsené vločky, nasekané šam-
piňóny, múku, pretlačený cesnak, lahôdkové droždie, nasekanú 
petržlenovú vňať, soľ, čierne korenie, mletú rascu. Poriadne celú 
zmes premiešame tak, aby sa spojila. Ak je príliš hutná, prilejeme 
vodu. Rukami tvarujeme guľky a smažíme vo fritéze.
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kung pao
ingrediencie:
    4 kg bieleho tofu alebo robi        
             „mäsa“
    3 kg červenej a zelenej papriky
    4 kg mrkvy
    6 ks póru
    2 kg červenej cibule
    2 kg arašidov
    2 ks Solamylu 
500 g  čerstvého zázvoru

10 ks strúčikov cesnaku
  4 PL cukru
  5 PL ryžového octu
  2 dcl sójovej omáčky
           čierne korenie 
           biely sezam
           soľ
           rastlinný olej

postup:
Marináda na tofu/robi „mäso“
Zmiešame sójovú omáčku, ryžový ocot, cukor, čierne korenie  
a pretlačený cesnak. Tofu nakrájame na kocky (ak používame robi 
„mäso”, tak na rezance) a dáme aspoň na hodinku do marinády. 

Mrkvu nakrájame na tenšie krúžky, papriku na kocky, cibuľu najem-
no, ošúpaný zázvor a cesnak (nie všetky strúčiky, len kúsok) na plát-
ky (kúsok cesnaku si necháme na marinádu). Cibuľu, cesnak a zázvor 
chvíľu opečieme na oleji. Pridáme mrkvu a opäť pár min opekáme. 
Následne pridáme papriku, pór a arašidy. Osolíme, zalejeme vodou 
alebo zeleninovým vývarom a dusíme (zelenina má byť chrumka-
vá, nie úplne mäkka). Do hotovej zeleniny pridáme tofu (alebo robi 
„mäso”), zahustíme Solamylom a dochutíme. 

Podávame s ryžou.

Príloha: ryža

mexická polievka
ingrediencie:
   2 kg    červenej šošovice
   2 kg    čiernej fazule
   2 kg    batátov
   1,5 kg červenej papriky
   2 kg     lúpaných paradajok  
                v konzerve
   3 PL     sušeného cesnaku

6 PL lahôdkového droždia
3 PL mletého oregána
3 PL balsamikového krému
2 kg cibule
3PL cukru
        soľ 
        rastlinný olej

postup:
Čiernu fazuľu na noc namočíme, ráno zlejeme a v čistej vode uva-
ríme do mäkka, osolíme až pred úplným dovarením. Cibuľu a ba-
táty ošúpeme a nakrájame na kocky. Papriku nakrájame na väčšie 
kúsky. Do hrnca nalejeme olej, rozpálime a pridáme cibuľu. Chvíľu 
restujeme a pridáme batáty, papriku, paradajky z konzervy, červe-
nú šošovicu, uvarenú čiernu fazuľu, osolíme, zalejeme zeleninovým 
vývarom alebo vodou a varíme do mäkka. 

Následne polievku rozmixujeme na krémovú konzistenciu a pridá-
me všetky zvyšné ingrediencie. 

Polievku môžeme podávať s nachos chipsami a čerstvým naseka-
ným koriandrom.

Príloha: nachos chipsy (voliteľné)
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Dáme variť cestoviny. Zelené struky povaríme pár min vo vode v sa-
mostatnom hrnci. Na oleji za stáleho miešania opečieme do hneda 
tofu nakrájané na malé kocky. Vypneme plyn. Takto pripravené tofu 
zmiešame s olejom a sójovou omáčkou. Tofu odložíme bokom na ne-
skoršie použitie. 

Do panvice dáme olej, nakrájaný zázvor, nakrájaný cesnak a 3/4 na-
sekaného póru. Rýchlo opečieme (cca 5 min), potom pridáme pred-
varené struky, na pásiky nakrájanú červenú papriku a osmažíme  
4 min (alebo kým nebude zelenina poriadne osmažená). Pridáme só-
jovú omáčku a olej podľa potreby. Následne primiešame nachystané 
tofu a cestoviny. 

Navrch môžeme nasypať zvyšok nasekaného póru na ozdobu. 

ingrediencie:
   8 kg zelených strukov (môžu          
           byť aj mrazené)
   7 kg bezvaječných špagiet
   3 kg tofu
   3 ks koreňa zázvoru 
   6 ks cesnaku

5 kg    póru
3,5 kg guľatej červenej papriky
            repkový alebo  
            slnečnicový olej
            sójová omáčka 
            prípadne soľ a iné koreniny

 

postup:

ananásové kari
ingrediencie:
     2 kg sójového mäsa (typu     
            „rezance”) 
     5 ks ananásov v konzerve  
             (krájaných na kúsky)
     3 kg mrkvy
     2 l    kokosového mlieka
     2 l    zeleninového vývaru
150 g   žltej kari pasty
     2 PL cukru
     1 ČL kurkumy

1 ČL     mletého chilli
0,5 dcl citrónovej šťavy
3 kg      červenej cibule
0,5 dcl  sójovej omáčky
1PL       plnotučnej horčice
              rastlinný olej
              sušený cesnak
              čierne korenie
              soľ

postup:
Sójové mäso uvaríme vo vriacej osolenej vode (15 min). Po vy-
chladnutí poriadne vymačkáme vodu (môžeme schladiť studenou 
vodu a následne vymačkať). Sójové mäso dáme na plech. Prelejeme 
rastlinným olejom, posypeme sušeným cesnakom, čiernym kore-
ním, prilejeme sójovú omáčku, pridáme horčicu, cukor. Následne 
pečieme 20 min pri 170 °C.  

Mrkvu ošúpeme a nakrájame na tenké kolieska. Cibuľu na-
krájame na väčšie kocky. Na rozpálenom oleji prudko ores-
tujeme mrkvu, osolíme (mrkva musí ostať chrumkavá) a dáme 
do pripraveného veľkého hrnca. To isté spravíme s cibuľou  
a po orestovaní a osolení ju pridáme do hrnca k mrkve. Ananás  
z konzervy zlejeme a pridáme ho do hrnca. 

V inom hrnci zohrejeme zeleninový vývar, pridáme kokosové mlie-
ko, kari pastu, cukor, soľ, citrónovú šťavu, sójovú omáčku a celú 
zmes rozmixujeme ponorným mixérom dohladka. Zmes naleje-
me do hrnca k zelenine a ananásu. Pridáme upečené sójové mäso  
a všetko zľahka premiešame. Podávame s ryžou alebo ryžovými re-
zancami.

Príloha: ryža alebo ryžové rezance

opekané špagety so zázvorom
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šošovicové stew
ingrediencie:
   3 kg údeného tofu
   4 kg mrkvy
   3 kg zeleru
   2 kg žltej cibule
   3 kg lúpaných paradajok v kon-   
           zerve a paradajkový pretlak    
   3 kg hnedej šošovice

200 g   petržlenovej vňate
             pár vetvičiek čerstvého          
             tymiánu
200 ml balzamikového krému
             rastlinný olej
             čierne korenie
             soľ

postup:
Šošovicu necháme cez noc namočenú. Pred použitím šošovicu pre-
pláchneme a scedíme. 

Mrkvu, zeler a cibuľu ošúpeme a nakrájame na väčšie kocky. Tofu 
tiež nakrájame na kocky. V hrnci zahrejeme olej, pridáme cibuľu a 
krátko orestujeme. Pridáme zeleninu, tofu, osolíme a ešte chvíľu 
restujeme. Do hrnca nalejeme zeleninový vývar, pridáme šošovicu, 
paradajky a tymián. Varíme bez pokrievky na miernom ohni, kým 
šošovica nezmäkne. Dochutíme soľou, čiernym korením, pridáme 
nasekanú petržlenovú vňať a balzamikový krém. Môžeme prípadne 
dochutiť cukrom. 

Podávame s cestovinou, ryžou alebo pečenými zemiakmi.

Príloha: cestoviny, ryža alebo pečené zemiaky

strapačky
ingrediencie:
   6 kg špaldovej polohrubej  
            bielej múky
   4 kg kyslej kapusty
   1,5 kg žltej cibule
   2 kg zeleru
   2 kg údeného tofu

 3 PL sójovej omáčky
          rastlinný olej
          mleté čierne korenie
          cukor
          soľ

postup:
Halušky
Múku zmiešame s vodou a 3 PL soli až do požadovanej konzis-
tencie na halušky (cesto nesmie byť príliš riedke). Cez haluškovač 
pretláčame cesto do vriacej osolenej vody. Keď halušky vyplávajú 
na povrch, sú hotové. Halušky následne scedíme cez sito, preleje-
me studenou vodou a pokvapkáme malým množstvom rastlinného 
oleja, aby sa nezlepili.

Do hrnca nalejeme olej, necháme rozohriať, pridáme nadrob-
no nakrájanú cibuľu a restujeme. Následne pridáme prekrá-
janú kyslú kapustu a restujeme. Pridáme cukor, necháme 
skaramelizovať. Osolíme a okoreníme čiernym korením. Restu-
jeme na miernom ohni až do zmäknutia kapusty. Tofu a ošúpa-
ný zeler nakrájame na drobné kocky, zmiešame v mise, prele-
jeme sójovou omáčkou, osolíme, pridáme malé množstvo oleja  
a premiešame. Rozprestrieme rovnomerne na plech. Pečieme  
v konvektomate pri 180 °C počas 15 min. Takto pripravené „škvar-
ky“ pridáme ku kapuste a následne všetko premiešame s haluškami.
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paella – zapekané rizoto
ingrediencie:
   4,3 kg guľatozrnnej ryže
   2,3 kg údeného tofu
   5 kg    paradajkového pretlaku
   3,2 kg mrkvy
   2,8 kg šampiňónov
   2,8 kg cukety
   1,4 kg póru
   1 kg    cibule

rastlinný olej
cesnak podľa chuti
vegeta (alebo zeleninový vývar alebo 
zeleninový bujón)
čerstvá alebo sušená bazalka
oregano
tymián
ligurček  (môžete vynechať)

postup:
Dáme variť ryžu. Medzitým umyjeme šampiňóny a nakrája-
me ich na plátky. Nakrájanú cibuľu osmažíme na oleji. Pridáme  
k cibuli a podusíme, aby pustili šťavu. Následne pridáme mrkvu 
nakrájanú na tenké kolieska a mierne podusíme. Pridáme nakrája-
nú cuketu a údené tofu nakrájané na kocky. Poriadne premiešame  
a podusíme cca 5 min. Pridáme paradajkový pretlak a koreniny. 

Varíme dovtedy, kým nám zo zmesi vznikne hustejšia omáčka. Vyp-
neme sporák a pridáme pór nakrájaný na jemné kolieska. Pridáme 
čerstvú bazalku, tymián, oregano a primiešame uvarenú ryžu. Celú 
zmes rovnomerne rozprestrieme na olejom vymastený plech. 

Zapečieme v rúre po dobu cca 15 min pri 180 °C alebo do mierne-
ho zhnednutia okrajov. 

chrumkavé tofu v sladkokyslej omáčke
ingrediencie:
   9,3 kg  údeného tofu
   0,3 kg  zázvoru
   2,3 kg  červenej cibule
   0,2 kg  cesnaku
   1,3 kg  zelenej papriky
   3,3 kg  ananásového kompótu
   0,7 l     ryžového octu

2  kg    kečupu
2,3 kg  kryštálového cukru
1,3 kg  kukuričného škrobu
0,3 kg  rastlinného oleja
0,1 kg  chilli papričiek
0,1 kg  soli

postup:
Sladkokyslá omáčka
Ananásovú šťavu, ryžový ocot, kečup a cukor vložíme do panvice  
a miešame, kým sa cukor neroztopí. Zvýšime teplotu a varíme, kým 
nevznikne omáčka so sirupovou konzistenciou (cca 7 min).

Chrumkavé tofu
Tofu narežeme na kúsky (cca 1 cm  hrubé) a pridáme do misy  
s kukuričným škrobom, v ktorom tofu obalíme. Na panvici zohre-
jeme olej, pridáme kúsky tofu a pražíme, kým sa na tofu nevytvorí 
chrumkavá kôrka a začne hnednúť (cca 7-10 min). 

Ošúpeme a nastrúhame zázvor. Červenú cibuľu a cesnak ošúpeme 
a nakrájame na tenké pásiky. Papriku nakrájame na kúsky (cca 2 cm). 
Rozohrejeme olej na panvici, pridáme cibuľu a smažíme dosklovita. 
Pridáme zelenú papriku, chilli, soľ, cesnak, zázvor a varíme ďalších 
3-5 min. Na panvicu následne dáme kúsky ananásu a varíme, kým 
sa ananás nezohreje. Pridáme chrumkavé tofu, zalejeme sladko-
kyslou omáčkou a zohrejeme (cca 1-2 min).

Podávame s ryžou.

Príloha: ryža
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Cícer necháme cez noc namočený. Pred použitím cícer prepláchne-
me, scedíme a následne dáme variť.

Batáty ošúpeme a nakrájame na kocky cca 1,5 x 1,5 cm. Batáty 
uvaríme na pare (prípadne vo vode). Medzičasom rozohrejeme olej 
a na miernom ohni osmažíme cibuľu do mierneho zmäknutia. Pri-
dáme rascu, kari korenie a škoricu. Poriadne premiešame, pokiaľ nie 
je cibuľa rovnomerne obalená korením. Následne pridáme nakrája-
né paradajky, uvarený cícer a poriadne premiešame. Pridáme vodu 
 a intenzívne povaríme asi 2 min. Potom postupne pridávame špe-
nát počas stáleho miešania na miernom ohni. Pridáme uvarené ba-
táty, premiešame a necháme vrieť 3-5 min. 

Podávame s Basmati ryžou a na ozdobenie môžeme posypať  
čerstvým koriandrom.

batátové kari
s cícerom

CVIKLOVÉ KOFTY SO 
ŠOŠOVICOVÝM DHALOM

ingrediencie:
     2 kg     cibule
195 ml     repkového oleja
   33 PL    kari korenia
   16 PL    rasce
   16 PL    škorice
     4,5 kg  čerstvého špenátu     
                  (umytého a nasekaného  
                 na hrubo)

6,7 kg   batátov
6,7 kg   uvareného cíceru
2 l          vody
6,7 kg   paradajok 
4 šálky  nasekaného čerstvého       
              koriandru (na ozdobu)

postup:

Príloha:  Basmati ryža

ingrediencie:
     6 kg     červenej šošovice
     3 l        kokosového mlieka
     5 kg     cvikle
     1 kg     múky
     0,5 kg kukuričného škrobu
     2 kg    ovsených vločiek
     2 kg    červenej cibule
170 g       kari pasty
150 g       zázvorovo-cesnakovej      
                 pasty (čerstvý zázvor    
               rozmixovaný s cesnakom    
               a vodou)

1 dcl  citrónovej šťavy
4 PL   cukru
           rímska rasca
           mletý koriander
           mleté chilli
           mletý zázvor
           kurkuma
           rastlinný olej
           soľ 

Dhal
Cibuľu ošúpeme a nakrájame najemno. Do väčšej nádoby prelejeme 
kokosové mlieko, pridáme kari pastu, zázvorovo-cesnakovú pas-
tu, citrónovú šťavu, cukor, soľ a rozmixujeme ponorným mixérom. 
Vo veľkom hrnci na rozpálenom oleji orestujeme cibuľu, pridáme 
šošovicu, osolíme, premiešame a zalejeme vodou. Po 15 min vare-
nia, keď voda tesne zakrýva šošovicu, nalejeme zmes s kokosovým 
mliekom. Dhal necháme ešte cca 15 min variť do úplného zmäknu-
tia šošovice.
 
Kofty
Cviklu ošúpeme a nastrúhame najemno. Nastrúhanú cviklu dáme 
do veľkej nádoby, pridáme rímsku rascu, mletý koriander, chilli, 
kurkumu, sušený zázvor, soľ, múku, škrob, vločky. Poriadne pre-
miešame a vysmážame malé fašírky vo fritéze pri 180 °C.

postup:
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ingrediencie:
   Prívarok
   4 kg   veľkej bielej fazule
   2 l      sójovej smotany (alebo 2 l sójového mlieka 
            + 0,5 kg hladkej múky)
             bobkový list
             čierne korenie
             soľ
   6 PL  cukru
1,5 dcl bieleho vínneho octu
0,5 kg žltej cibule
            rastlinný olej   

Fašírky
3,5 kg     jačmenných krúpov
1,5 kg     jemných ovsených vločiek
2 kg        Hrašky (zmes na obaľovanie) alebo hrachovú  
               alebo pohánkovú múku
10          strúčikov cesnaku
6 PL       plnotučnej horčice
               korenie na huby
100 ml  sójovej omáčky
              mletá údená paprika
              čierne korenie
              soľ

KRÚPOVÉ FAŠÍRKY S FAZUĽOVÝM PRÍVARKOM

postup:
Prívarok
Fazuľu necháme cez noc namočenú. Pred použitím fazuľu preplách-
neme a scedíme. Do hrnca dáme olej, necháme rozohriať, pridáme 
nadrobno nakrájanú cibuľu a orestujeme. Pridáme fazuľu s čistou 
vodou a bobkovým listom. Varíme do úplneho zmäknutia fazule, 
tesne pred dovarením osolíme. Vodu necháme odpariť, necháme 
len malé množstvo. Pridáme sójovú smotanu (alebo zahustíme múk-
ou rozmiešanou v sójovom mlieku). Dochutíme soľou, čiernym ko-
rením, cukrom a octom.

Fašírky
Jačmenné krúpy uvaríme domäkka v slanej vode. Ak nám ostane 
prebytočná voda, zlejeme ju (a odložíme nabok). Krúpy nasypeme 
do veľkej misy, pridáme ovsené vločky, soľ, sójovú omáčku, pret-
lačené strúčiky cesnaku, čierne korenie, korenie na huby, mletú 
údenú papriku a horčicu. Celú zmes zalejeme cca 1 l vody (môžeme 

použiť prebytočnú vodu z varenia krúpov). Zmes jemne pomixu-
jeme ponorným mixérom, nie celkom dohladka (môžu v nej ostať 
aj väčšie kúsky). Nakoniec zahustíme Hraškou (prípadne hracho-
vou či pohánkovou múkou) tak, aby sa zmes dala tvarovať rukami.  
Navlhčenými rukami tvarujeme fašírky, ktoré vkladáme do roz-
páleného oleja na panvicu alebo ideálne do fritézy, aby sa prepiekli 
z oboch strán.
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koložvárska kapusta
ingrediencie:
     2,5 kg  údeného tofu
     5 kg     ryže (alebo pohánky)
     2,5 kg  kyslej kapusty
450 g        sójový granulát
    2 kg      cibule
    1           hlavička cesnaku

mleté čierne korenie
mletá červená paprika
mletá rasca
grilovacie korenie
rastlinný olej
soľ

postup:
Zemiaky ošúpeme, nakrájame na kocky a uvaríme v osolenej vode. 
Dáme tiež variť ryžu (alebo pohánku). Sójový granulát uvaríme  
v slanej vode do mäkka alebo podľa návodu na obale. Na oleji  
osmažíme cibuľu a roztlačený cesnak. Pridáme kyslú kapustu, 
mleté čierne korenie, mletú rascu, papriku. Poriadne premiešame  
a uvaríme do mäkka. 

Medzičasom nastrúhame údené tofu na najjemnejšom strúhadle.
Keď je kapusta mäkká, pridáme údené tofu, uvarenú ryžu (alebo 
pohánku) a sójový granulát. Všetko spolu poriadne premiešame  
a podľa potreby pridáme grilovacie korenie. 

Zmes rovnomerne rozprestrieme na olejom vymastený plech 
a zapečieme po dobu cca 15 min pri 180 °C alebo do mierneho 
zhnednutia.

Príloha: varené zemiaky
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5. TÝŽDEŇ BONUS

hokkaido krém
ingrediencie:
   6 kg Hokkaido tekvice
   4 kg mrkvy
   3 l    kokosové mlieko alebo  
           sójová smotana
           mleté čierne korenie

kurkuma
soľ
čerstvý zázvor
rastlinný olej

postup:
Tekvicu umyjeme a neošúpanú ju prekrojíme na polovicu. Vydla-
beme vnútornú časť so semienkami a nakrájame na väčšie kocky. 
Mrkvu ošúpeme a nakrájame na väčšie kúsky. Cibuľu nakrájame 
najemno, zázvor ošúpeme a nakrájeme na kúsky. V hrnci rozpáli-
me olej, nasypeme cibuľu, trochu osolíme, pridáme kurkumu, čier-
ne korenie a zázvor. Chvíľku opekáme a pridáme nakrájanú tek-
vicu, mrkvu, podlejeme vodou alebo zeleninovým vývarom (tak, 
aby bola hladina tesne nad zeleninou). Po zmäknutí zeleniny rozmi-
xujeme zmes tyčovým mixérom, pridáme kokosové mlieko alebo 
sójovú smotanu a ešte raz zľahka pomixujeme. Dochutíme soľou.  

Môžeme podávať s trochou tekvicového oleja a praženými slnečni-
covými semienkami.

ingrediencie:
     10 kg   robi „mäsa“
     0,8 kg  hladkej múky
     3,5 kg  kyslých uhoriek
      17 kg  očistených zemiakov
     5–8 PL lahôdkového sušeného  
                 (inaktivovaného) droždia
     13 PL   soli

    0,7 l  sójovej omáčky (ideálne Tamari)
    4 kg  cibule
300 g    granulovaného cesnaku
  30 g    rozmarínu
  50 g    mletého zázvoru
150 g    slaného steakového korenia 
  10 ks   bobkového listu

     2 PL       červenej mletej papriky
100 g          hladkolistej petržlenovej vňate
     1,5 ČL    čierneho mletého korenia
   10 PL       sušenej smaženej cibule
      3 PL       mletej rasce
 

PEČENÉ ROBI S PUČENÝMI ZEMIAKMI

postup:
Robi „mäso“ necháme rozmraziť a nakrájame na polovice  
alebo štvrťky. Nakrájané zemiaky dáme variť do vriacej vody  
s 5 PL soli. 

Rúru predhrejeme na 275 °C . V mlynčeku pomelieme bobkový 
list a sušený rozmarín. Do nádoby mixéra dáme 0,5 litra oleja, 0,5 
litra sójovej omáčky, 0,5 litra vody, sušenú smaženú cibuľu, čier-
ne mleté korenie, mletú rascu, pomletý bobkový list a rozmarín, 
zázvor mletý, 200 g granulovaného cesnaku, steakové korenie  
a mletú červenú papriku. Rozmixujeme a marinádu zmiešame s na-
krájaným Robi „mäsom “, premiešame a necháme odstáť. 

Nakrájame 4 kg cibule, ktorú opražíme na oleji do zlatista. Polovicu 
opraženej cibule odložíme na neskôr (na primiešanie do pučených 
zemiakov) a druhú polovicu použijeme do omáčky. 

Omáčka
Na omáčku si zapražíme múku, pridáme vodu (prípadne rastlinné 
sójové mlieko) a metličkou, prípadne tyčovým mixérom, do hladka 
vymixujeme. Do vzniknutej omáčky pridáme do zlatista opraženú 
cibuľku, 0,2 l sójovej omáčky Tamari, lahôdkové droždie, cca 3 PL 
soli, 1/2 ČL čierneho korenia a 100 g granulovaného cesnaku. Zmes 
opäť vymixujeme do hladka a necháme prevrieť na miernom ohni  
s občasným miešaním, potom odstavíme. 

Do vyhriatej rúry dáme piecť rovnomerne rozmiestnené marinova-
né Robi „mäso“ s dostatočným množstvom oleja. Pečieme asi 10 
min, potom Robi obrátime a pečieme ešte 5 min, aby Robi dostalo 
mierne zlatistú farbu.

 Zemiaky po uvarení zmiešame s odloženou opraženou cibuľkou 
a rozpučíme ich s 2-3 PL soli, Môžeme pridať olej alebo rastlinné 
„maslo“ pre lepšiu chuť a tiež nasekanú petržlenovú vňaťku. 

Servírujeme s omáčkou a kyslými uhorkami nakrájanými  
na štvrtky.
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zdravo – chutne – ekologicky 

Z E L E N Á  J EDÁLEŇ
vectors © freepik

MAJONÉZA A TATÁRSKA  
Z ČERVENEJ ŠOŠOVICE
ingrediencie:
   Majonéza
   4 kg  červenej šošovice 
   2 l     rastlinného oleja 
10 PL   plnotučnej horčice
  2 ČL   cukru
             čierne korenie
             soľ
             vínny ocot alebo šťava  
             z kyslých uhoriek

Tatarská omáčka
majonéza z červenej šošovice
červená cibuľa
kyslé uhorky

postup:
Majonéza
Šošovicu uvaríme v osolenej vode úplne domäkka. Poriadne scedí- 
me, aby v nej neostalo ani trochu vody a necháme vychladnúť. Po 
vychladnutí začneme šošovicu mixovať ponorným mixérom a cí- 
cerkom prilievame rastlinný olej do požadovanej majonézovej kon- 
zistencie. Najprv mixujeme iba hornú vrstvu šošovice, až potom 
zamiešame celú šošovicu veľmi pomaly a opatrne. Ochutíme soľou, 
čiernym korením, plnotučnou horčicou, cukrom, šťavou z kyslých 
uhoriek alebo vínnym octom.

Tatárska omáčka
Do šošovicovej majonézy pridáme najemno nasekanú červenú ci- 
buľu a nahrubo nastrúhané kyslé uhorky.


