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Konzervací potravin prodlužujeme jejich trvanlivost a 
udržujeme jejich kvalitu. Existuje mnoho různých druhů 
zeleniny a ovoce, které můžete konzervovat, a také mnoho 
způsobů jak na to. 

Mezi pravděpodobně nejznámější metody patří zavařování a 
zmrazování. Myslíte si, že o těchto dvou postupech víte dost, 
abyste je mohli suverénně používat? Pokud ano, super, pak 
vám doporučujeme přeskočit obecnou část o zmrazování a 
zavařování a podívat se na naše skvělé recepty. Pokud ne, 
projděte si nejprve následující tipy.

Nejčastějšími metodami konzervace potravin je zavařování 
a zmrazování. I pokud již tyto techniky ovládáte, určitě se 
dozvíte něco nového.

1.ZMRAZOVÁNÍ
Historie zmrazování potravin

V dnešní době je mrazák a klimatizace samozřejmostí, ale 
nebylo tomu tak vždy. 

•	 400 let před naším letopočtem již v Persii ovládali 
techniku skladování ledu v poušti uprostřed léta. Během 
zimy navezli velké množství ledu z okolních hor a uložili ho 
do speciálně navržené přírodní ledničky zvané yakhchal. 

ZAJÍMAVOST:
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Byl to velký podzemní prostor (až 5 000 m³), který měl 
silné stěny (nejméně dva metry u základny) vyrobené ze 
speciální malty zvané sārooj, složené z písku, jílu, bílků, 
vápna, kozí srsti a popela, která byla odolná vůči přenosu 
tepla. Led byl potom používán v horkých letních dnech k 
ochlazení dobrot.

•	 Starověcí Egypťané dávali na slaměné postele mělké 
hliněné tácy s vodou. Odpařování v kombinaci s nižšími 
nočními teplotami vodu zamrazilo. Chladný noční vzduch 
cirkuloval ze vzduchové šachty postavené uprostřed domu. 
Okna měli naproti dveřím, aby mohli vytvořit průvan.

•	 Babyloňané v Mezopotámii měli ledové domy na Blízkém 
východě již v roce 1700 před naším letopočtem. Stěny 
a podlahy polévali vodou. Když se voda odpařovala, 
ochlazovala jim dům.  

•	 Ve starověkém Řecku lidé kupovali sníh a led v obchodech 
se sněhem a pomocí oslů si je vozili domů. 

Protože to je jediný způsob, jak zcela zabránit přirozenému 
procesu rozkladu potravin. Před zmrazením se některé 
potraviny blanšírují. Spočívá to v tom, že je ponoříte na pár 
sekund až minut do vroucí osolené vody. Délka blanšírování 
závisí na konkrétní potravině. Podívejte se níže, jak to probíhá.

TIPY NA ZMRAZOVÁNÍ:
•	 Zeleninu a ovoce okamžitě po sklizni zmrazte, aby si 

uchovaly co nejvíce vitamínů.

•	 Nastavte si teplotu mrazáku na -18 °C nebo méně, abyste 
zcela zabránili přirozenému rozkladu potravin.

•	 Před zmrazením se některé potraviny blanšírují.  
Blanšírování spočívá v ponoření potraviny do vroucí 
osolené vody na pár sekund. Délka blanšírování závisí na 

konkrétní potravině. 

•	 Při tomto procesu se ničí enzymy, které při dlouhodobém 
zmrazení kazí zeleninu nebo mění její barvu. Neblanšírovaná 
zelenina také absorbuje pachy z mrazáku a při vaření 
dostatečně nezměkne.

•	 Přidání soli do vody při blanšírování zajišťuje, že si jídlo 
uchová obsah vitamínů a minerálů.

•	 Díky blanšírování se špenát a mangold zbaví dusičnanů z 
umělých hnojiv, takže jsou pak zdravější. 

•	 Můžete blanšírovat různé druhy zeleniny, například zelené 
fazolky, fazole, mrkev, kukuřice a rajčata. 

•	 Blanšírovaná zelenina by měla být co nejdříve ochlazena, 
aby se dále nevařila. Ihned po blanšírování ji můžete ponořit 
do ledové vody na pár sekund. 

•	 Některé potraviny jsou lepší, když nejsou blanšírované, 
například mladý špenát, bílé a červené zelí, paprika a 
hrášek. 

Rozlučte se spálením mrazem díky vakuování – buď použijte 
náš revoluční MultiFresh™ 5v1 a uložte zeleninu, ovoce, 
maso a ryby do 
vakuových sáčků 
a nádob Delimano 
M u l t i F r e s h 
nebo použijte 
v a k u o v a č k u 
Delimano Joy.

OCHRANA PROTI 
SPÁLENÍ MRAZEM
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Věděli jste, že vakuování potravin dále prodlužuje 
jejich životnost, když jsou zmrazené?

ZELENINA NORMÁLNÍ  
TRVANLIVOST*

TRVANLIVOST PO 
VAKUOVÁNÍ*

ZELENÉ FAZOLKY 8 měsíců 2-3 roky

KUKUŘICE  
(jádro nebo klas) 8 měsíců 2-3 roky

BROKOLICE 8 měsíců 2-3 roky

RŮŽIČKOVÁ  
KAPUSTA 8 měsíců 2-3 roky

KVĚTÁK 8 měsíců 2-3 roky

CHŘEST 8 měsíců 2-3 roky

ZELÍ 8 měsíců 2-3 roky

CUKROVÝ HRÁŠEK 8 měsíců 2-3 roky

NASTROUHANÁ 
OKURKA 6 měsíců 1 rok

NASTROUHANÁ 
CUKETA 6 měsíců 1 rok

DÝNĚ 6 měsíců 1 rok

ČERVENÁ PAPRIKA 2 weeks 1-2 roky

OVOCE NORMÁLNÍ  
TRVANLIVOST*

TRVANLIVOST  
PO VAKUOVÁNÍ*

ŠVESTKY 6-12 měsíců 1-3 roky

RAJČATA 1-2 weeks 6-12 měsíců

LESNÍ OVOCE 6-12 měsíců 2 roky
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SATARAŠ

*v mrazáku

SUROVINY:
• 2 kg rajčat
• 1 kg červené papriky
• 1 kg žluté papriky

• 400 g cibule
• 200 ml slunečnicového 

oleje

PŘÍPRAVA:
• Rajčata důkladně opláchněte. Nakrojte zespodu každé 

rajče (do tvaru písmene X) a vložte je do vroucí vody na 30 
sekund. Poté je přesuňte do studené vody na 30 sekund 
a oloupejte.

•  Nakrájejte rajčata najemno pomocí 
kuchyňského robota Delimano MultiFresh ™ 
s dvojitou čepelí. Dejte je do cedníku, abyste 
slili rajčatovou šťávu.

• Nasekejte cibuli najemno a osmahněte na oleji 
dozlatova. 

• Omyjte, očistěte a nakrájejte papriky na proužky 

Pořiďte si Delimano MultiFresh ™ 5v1 a 
vylepšete ho pomocí kuchyňského robota – příprava 
salsy, sekání, drcení, strouhání, krájení a dokonce i 
šlehání pro vás bude hračkou!

Pro vždy perfektně nakrájenou zeleninu 
použijte pružinový kráječ Delimano 
Brava – krájí na plátky, tyčinky, nudličky, 
kostičky i strouhá. Naprosto jednoduše, stačí 
pár stlačení.
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pomocí pružinového kráječe Delimano a přidejte je k cibuli. 
Opékejte asi 10 minut.

• Přidejte rajčata a poduste dalších 15 minut.
• Nechte v hrnci vychladnout.
•  Poté jídlo přesuňte do plastových nádob, uzavřete pomocí 

strečové fólie a gumiček a uložte do mrazáku.
•  Satarash je perfektní v kombinaci s míchanými vejci a 

rýží a můžete jej také přidat do polévky minestrone nebo 
dušených směsí.

2. ZAVAŘOVÁNÍ
Zavařování představuje skvělý způsob konzervace zahradních 
plodin, ale musíte dodržovat určitá pravidla, abyste nedošlo 
ke zkažení jídla. 

Při zavařování se jídlo umístí do sklenic a zahřeje se, aby se 
zlikvidovaly mikroorganismy a zabránilo se zkažení jídla. 

Během ohřevu vzduch vychází ze sklenic ven a po ochlazení 
vznikne vakuový uzávěr. Tím se zabrání zpětnému proniknutí 
vzduchu a mikroorganismů do jídla.

Zde je několik nezbytných tipů, které potřebujete znát, 
než se pustíte do zavařování:

•  Je důležité zvolit si správnou velikost sklenic. Na 
zavařování zeleniny obvykle volte větší sklenice než na 
džemy.

•  Před naplněním musí být sklenice sterilizovány.
•  Pokud při plnění sklenice něco spadne na její okraj, 

okamžitě to otřete vlhkým ubrouskem. Tyto zbytky 
rychle přitahují škodlivé bakterie.

•  Pokud není v receptu uvedeno jinak, vždy naplňte 
sklenice až po okraj, protože to zabrání kontaktu se 
vzduchem, což může být příznivé prostředí pro množení 
mikroorganismů.

•  Naplněné a vychladnuté sklenice by neměly být 
skladovány jen tak kdekoli v kuchyni, protože tam může 
docházet k výrazným výkyvům teplot.

•  Skladujte sklenice na chladném a temném místě.
Jak sterilizovat sklenice předtím, než je použijete na 
zavařování?

• Nejprve sklenice 
důkladně omyjte 
pomocí saponátu 
a osušte je čistou 
bavlněnou utěrkou.

•  Dejte sklenice na 
pečicí plech vyložený 
pečicím papírem 
a vložte je do 
(předehřáté) trouby 
na 100 °C na 15 minut. 

•  Naplňte je jídlem, 
když jsou ještě teplé. 
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Jak dlouho jednotlivé zavařené potraviny vydrží?

POTRAVINA TRVANLIVOST DOMA ZAVAŘENÝCH POTRAVIN

Kompot 

18 měsíců

Marmeláda 

18 měsíců

Potraviny naložené v octu 

12-24 měsíců

Potraviny naložené v oleji 

 

6 měsíců

Potraviny naložené  
ve slaném nálevu 

3-6 měsíců

POZNÁMKA:  Data uvedená v tabulce jsou orientační a 
týkají se skladování neotevřeného jídla na chladném a 
temném místě. Skutečné datum trvanlivosti se může lišit 
a závisí i na kvalitě jídla a koncentraci nálevu (sladký, slaný 
nebo kyselý). Nejlepší je zkontrolovat stav potravin při 
otevření pomocí smyslů: zrak, čich a chuť – to jsou nejlepší 
ukazatele.

a) Pasterizace

U konzervace je prvním krokem naložení potravin do octa, 
cukru či jiných nálevů. Druhá fáze zahrnuje pasterizaci, kterou 
lze provést v hrnci s vroucí vodou na sporáku nebo na plechu 
s vodou v troubě.

Pasterizace zahrnuje tepelné zpracování potravin při teplotách 
pod 100 °C. Čas a teplota závisí na vlastnostech potravin, 
které mají být tepelně ošetřeny, a na velikosti sklenic.

Jak uvidíte v níže uvedených receptech, u některých potravin, 
pokud je naplníme do horkých sterilizovaných sklenic, není 
pasterizace nutná.
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RAJČATOVÁ OMÁČKA

SUROVINY:
• 7,5 kg rajčat
• ¼ šálku citronové šťávy nebo červeného vinného octa

PŘÍPRAVA:
•  Uvařte velký hrnec vody a připravte ledovou lázeň. 
•  Připravte si rajčata na blanšírování. Odstraňte z nich stopky.
•  Vařte rajčata, dokud se nezačne slupka vrásnit, asi 1 

minutu. Přesuňte je do ledové lázně a oloupejte. Pracujte 
ve várkách, abyste nevařili příliš mnoho rajčat najednou. 

•  Nasekejte rajčata nahrubo. Vložte rajčata do odšťavňovače 
na rajčata Delimano Joy a několikrát stiskněte funkci pulse.

•  Přiveďte rajčatovou omáčku k varu na středním plameni. 
Občas zamíchejte, dokud omáčka nedosáhne požadované 
konzistence, což trvá mezi 30 a 60 minutami.

•  Vmíchejte citronovou šťávu nebo červený vinný ocet.
•  Přesuňte omáčku do sterilizovaných sklenic a přikryjte 

sterilizovanými víčky.
•  Dejte je do hrnce s vroucí vodou na 30 minut. Nechte 

sklenice zcela vychladnout na lince.
•  Konzervovanou rajčatovou omáčku můžete uložit do spíže, 

kde vydrží nejméně 1 rok.
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SUROVINY:

PŘÍPRAVA:
• Opečte papriky z obou stran. Okamžitě po opečení je 

vložte na pár minut do plastových sáčků, aby změkly, a 
díky tomu je pak snadněji oloupete. Až trochu vychladnou, 
oloupejte všechny papriky a odstraňte semínka. Dejte je 
do cedníku na alespoň 3 hodiny nebo přes noc. 

•  Opečte lilky, poté je vložte na chvilku do sáčku stejně jako 
papriky a pak je oloupejte.

•  Namelte pečené papriky a lilky v mlýnku na maso Delimano 
Joy, vložte je do velkého hrnce a vařte na mírném plameni.

•  Během vaření míchejte směs nepřetržitě velkou dřevěnou 
lžící. Postupně přidávejte olej (100 ml každých 20 minut) 
za stálého míchání, protože olej nesmí stoupat k povrchu. 
Nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat, zda je Ajvar 
hotový, je přejet dřevěnou lžící po dnu hrnce a měli byste 
vidět „cestu“ lžíce na dně hrnce. 

•  Na posledních 20 minut vaření přidejte sůl a cukr.
•  Zatímco se Ajvar vaří, připravte si sklenice.
• Vyčistěte sklenice a zahřejte je na 50 ° C, poté je pomocí 

trychtýře naplňte Ajvarem, dokud je ještě teplý. Zavřete 
víčky a vložte je do trouby předehřáté na 150 °C na  
40 minut, abyste je sterilizovali.

• 10 kg červené paprikys
• 3 velké lilky
• 500 ml slunečnicového 

oleje

• 2 lžíce soli
• 1 lžíce cukru (volitelné)

AJVAR
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SUROVINY:
•  1 kg cherry rajčátek
•  300 g cukru
•  šťáva z 1 pomeranče
•  šťáva z 1 citronu
•  1 bio limetka nakrájená na kousky, s kůrou

PŘÍPRAVA:
•  Povařte rajčata se všemi ingrediencemi na středním 

plameni 10 minut za stálého míchání.
•  Pokud se objeví pěna, odstraňte ji. 
•  Směs bude poměrně tekutá, pokud ji chcete zahustit, 

přidejte 1 lžíci pektinu.
•  Rozlijte ji do sklenic a okamžitě je zavřete.
•  Tento dresink se skvěle hodí k vanilkové zmrzlině.

SLADKÁ RAJČATA
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SUROVINY:
•  1 kg jahod
•  700 ml vody
•  300 g cukru
•  ¼ kyseliny citronové

PŘÍPRAVA:
• Omyjte jahody a vložte je do sterilizovaných sklenic. 

Naplňte sklenice lehce přes polovinu.
•  Mezitím si připravte nálev rozpuštěním cukru ve vroucí 

vodě a zahříváním po dobu 7 minut. Přidejte kyselinu 
citronovou.

•  Přelijte nálevem jahody a zavřete sklenice.
•  Dejte je do hrnce s vroucí vodou na 30 minut. Nechte 

sklenice zcela vychladnout na lince.

JAHODOVÝ KOMPOT
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SUROVINY:
•  3,5 kg zelených rajčat
•  1 l lihového octa
•  3 l vody
•  1 cibule
•  2 lžíce soli
•  3 lžíce cukru
•  pepř (celý)
•  pár snítek kopru

PŘÍPRAVA:
•  Omyjte zelená rajčata a nakrájejte je na kousky pomocí 

pružinového kráječe Delimano. Nakrájejte cibuli na plátky.
•  Vložte rajčata do sterilizovaných sklenic, přidejte cibuli, tři 

až pět kuliček pepře a kopr.
•  Povařte ocet, vodu, sůl a cukr v hrnci a ihned nálevem 

přelijte zeleninu a zavřete sklenice.
•  Přikryjte sklenice dekou, nechte je zcela vychladnout a 

poté je skladujte na temném a chladném místě.

NAKLÁDANÁ 
ZELENÁ RAJČATA
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SUROVINY:
• 1 kg papriky
• 1 kg rajčat  

(zelené i červené)
• 0,8 kg mrkve
• 0,5 kg cibule

• 1 kg zelí
• 1 kg okurky
• 1 lžíce soli
• 0,5 l lihového octa
• 2 l vody

• 1 lžíce soli
• 3 lžíce cukru
• pepř
• bobkové listy

PŘÍPRAVA:
• Omyjte zelí a nakrájejte ho na o něco silnější kousky, než kdybyste 

připravovali salát. Dejte ho do velké mísy, přidejte sůl a promíchejte.
• Oloupejte okurky a nakrájejte je stejně silné kousky jako zelí, 

přidejte je k zelí a promíchejte.
• Opláchněte papriky, odstraňte semínka a nakrájejte je na 

centimetrové proužky a přidejte je k zelí a okurkám.
• Mrkev důkladně očistěte kartáčkem a nakrájejte 600 g na tenká 

kolečka a nastrouhejte 200 g a přidejte je ke směsi.
• Oloupejte cibuli, nakrájejte ji na plátky a přidejte ji ke zbývající 

zelenině.
• Poté očistěte rajčata, nakrájejte je na stejně silné kousky jako 

okurky, papriku a zelí a přidejte je do mísy k ostatním přísadám.
• Ideálně nechte vše několik hodin odpočinout a průběžně několikrát 

zamíchejte.
• Těsně předtím, než začnete vařit, do směsi nalijte ocet, vodu, ve 

které jste rozpustili sůl a cukr, a přidejte pepř a bobkový list.
• Dejte směs na sporák a vařte 35 minut, poté naplňte do předem 

sterilizovaných sklenic. 
• Nahřejte troubu na 75 ° C a vložte do ní sklenice. Nechte je v 

troubě 20 minut a poté je nechte v troubě vychladnout.
• Skladujte na chladném a temném místě.

MÍCHANÝ SALÁT K nakrájení zeleniny použijte pružinový kráječ 
Delimano.
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SUROVINY:
•  5 kg salátových okurek
•  200 ml slunečnicového oleje
•  500 ml lihového octa
•  400 g cibule
•  6 stroužků česneku
•  100 g cukru
•  100 g soli
•  pepř

PŘÍPRAVA:
•  Omyjte okurky a nakrájejte je na plátky pomocí pružinového 

kráječe Delimano. Pokud jsou okurky příliš zralé, oloupejte 
je a odstraňte semínka.

•  Protřepejte je v misce, přidejte sůl, dobře promíchejte a 
přikryjte utěrkou a nechte odpočinout nejméně 2 hodiny, 
aby okurky pustily vodu.

•  Mezitím si oloupejte a nakrájejte cibuli a česnek.
•  Dejte do hrnce olej, aby se nahřál, potom přidejte nakrájenou 

cibuli a opékejte, dokud nezesklovatí. Poté přidejte česnek 
a opékejte, dokud nebude hezky vonět.

•  Přidejte okurky a cukr. Přiveďte k varu, několikrát během 
vaření promíchejte a nechte mírně vřít asi 10 minut na 
středním plameni, poté přidejte pepř a znovu promíchejte.

•  Naplňte předem sterilizované sklenice, otřete okraje a 
pevně sklenice zavřete. Otočte je vzhůru nohama na 
pár minut, poté je znovu otočte po několika minutách 
a skladujte je na chladném místě přikryté dekou nebo 
utěrkou. 

NAKLÁDANÉ 
KRÁJENÉ OKURKY
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SUROVINY:
•  6 kg malých okurek
•  1 l lihového octa
•  2,5 l studené vody
•  40 g směsi koření na nakládané okurky
•  150 g cukru
•  110 g soli

PŘÍPRAVA:
•  Do hrnce dejte ocet a studenou vodu, přidejte sůl a cukr a 

hrnec dejte na sporák, přikryjte pokličkou a přiveďte k varu 
na vysokém plameni.

•  Okurky důkladně očistěte, omyjte je a dejte je okapat do 
cedníku. Poté odsajte přebytečnou vodu z okurek tím, že 
je položíte na čistou utěrku a osušíte je.

•  Okurky musí být umyté a zcela suché. 
•  Do každé předem sterilizované nádoby dejte asi 1 lžičku 

kořenící směsi na nakládané okurky.
•  Do vroucí vody v hrnci dejte asi 350 g okurek, počkejte 

několik sekund (dokud nezmění barvu), vyjměte je z hrnce 
a přesuňte je do sklenice.

•  Opakujte tento postup, dokud vám nedojdou okurky.
•  Jakmile naplníte všechny sklenice, stačí je zalít horkou 

směsí z hrnce. Nakládané okurky ve sklenicích by měly 
plavat v tekutině.

•  Sklenice pevně uzavřete a okamžitě je zabalte do ručníku 
nebo deky. Díky tomu pomalu vychladnou na pokojovou 
teplotu.

•  Skladujte na chladném a temném místě.

NAKLÁDANÉ CELÉ 
OKURKY
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SUŠENÁ RAJČATA  
V OLIVOVÉM OLEJI

b) Nakládání do oleje
Olej funguje jako vzduchotěsný uzávěr, který zabraňuje 
zkažení potravin. Chrání jídlo před oxidací, zkažením a plísní.

Rostlinné oleje, jako je olivový a slunečnicový olej, také mají 
vysoký obsah vitamínu E, což je přírodní antioxidant, který 
chrání samotný olej před oxidací. 

Potraviny, které obvykle nakládáme do oleje:
•  česnek – celý nebo nasekaný,
•  rajčata sušená na slunci,
•  lilky,
•  houby,
•  chilli papričky, 
•  zázvor. 

SUROVINY:
•  1,5 kg rajčat
•  2 stroužky česneku
•  2 špetky bazalky

•  bobkové listy
•  pepř (celý)
•  olivový olej

PŘÍPRAVA:
•  Nakrájejte rajčata na libovolné kousky pomocí pružinového 

kráječe Delimano a usušte v sušičce Delimano Joy.
•  Vyskládejte sušená rajčata ve vrstvách do sterilizovaných 

sklenic.Mezi vrstvy střídavě přidávejte bobkový list, 
bazalku, nasekaný česnek a pepř.

•  Nakonec vše zalijte olivovým olejem a nechte stát na 
temném místě asi týden.
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SUROVINY:
•  30 stroužků česneku
•  2 lžičky semínek fenyklu
•  2 lžičky semínek koriandru
•  2 větvičky rozmarýnu
•  400 ml olivového oleje
•  1 lžička soli

PŘÍPRAVA:
•  Do hrnce dejte neloupané stroužky česneku, přidejte 

koření a sůl a zalijte olejem. 
•  Opékejte na velmi slabém plameni asi 45 minut. Několikrát 

během toho vše promíchejte. 
•  Dejte hrnec stranou a počkejte, až obsah vychladne.
•  Oloupejte vychladlé stroužky česneku a dejte je do 

sterilizovaných sklenic.
•  Zalijte je vychladnutým olejem a kořením. Ujistěte se, že 

jsou stroužky česneku zcela ponořené v oleji. 
•  Zavřete sklenice a uložte je na temné a chladné místo.

GARLIC IN OLIVE OIL
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ŠALOTKY VE VÍNĚ

c) Nakládání do vína
Když používáme konzervaci potravin ve víně, jde vždy o 
směs vína a lihového octa nebo vína a zeleninového vývaru. 
Vzhledem k vyššímu obsahu alkoholu má takto konzervované 
jídlo ještě delší trvanlivost a navíc se chuť vína promísí s jinými 
ingrediencemi a vytvoří zcela novou, delikátní chuť.

SUROVINY:
•  2 kg šalotek
•  500 ml suchého bílého 

vína
•  1500 ml světlého vinného 

octa
•  200 ml olivového oleje

•  ½ pomeranče 
•  ½ citronu
•  4 stroužky česneku
•  hrubozrnná mořská sůl
•  kousek skořicové kůry 

PŘÍPRAVA:
•  Spařte šalotky ve slané vodě na 3 až 5 minut, podle toho, 

jak jsou velké.
•  Vyjměte blanšírované šalotky z vody a osušte je na 

papírových utěrkách.
•  Nastrouhejte citronovou kůru.
•  Do hrnce přidejte ocet, víno, sůl, skořici, plátky pomeranče 

a citronovou kůru. Přiveďte k varu a dejte stranou.
•  Osušené šalotky rozdělte do zahřátých sklenic a přelijte 

vroucí vodou.
•  Dejte si pozor, abyste koření rovnoměrně rozdělili do 

sklenic. Dobře je zavřete, zabalte do deky a nechte je 
pomalu vychladnout na pokojovou teplotu.
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SUROVINY:
•  1200 g květáku
•  300 ml suchého bílého vína
•  900 ml zeleninového vývaru
•  6 lžíc olivového oleje
•  3 lžíce kari 
•  3 lžíce semínek koriandru
•  mořská sůl

PŘÍPRAVA:
•  Osmažte kari na olivovém oleji a zalijte vínem. Přiveďte k 

varu a přidejte všechny zbylé ingredience kromě květáku.
•  Znovu přiveďte k varu.
•  Přidejte růžičky květáku a jemně povařte 5 minut.
•  Naplňte směs do sterilizovaných sklenic a uložte na temné 

a chladné místo.

KVĚTÁK VE VÍNĚ
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ZELENÉ FAZOLKY VE SLANÉM NÁLEVU

d) Nakládání do slaného nálevu
Slaný nálev je směs soli a vody. Používá se ke konzervaci 
potravin, protože odstraňuje vodu z buněk potravin. Solení 
masa se používá ke konzervaci už odnepaměti. 

Svou šanci na úspěšnou konzervaci jídla můžete výrazně 
zvýšit tím, že slaný nálev přivedete k varu, pak ho necháte 
trochu vychladnout a poté ho pomalu nalijete do sklenic 
naplněných potravinami.

SUROVINY:
•  1 kg očištěných fazolek
•  1,5 l vody
•  50 g soli
•  1 lžíce octa

PŘÍPRAVA:
•  Fazolky nakrájejte na dvě nebo tři části o 3 až 5 cm a vložte 

je do hrnce s vroucí vodou, přidejte ocet a sůl.
•  Vařte asi 30 minut na středním plameni.
•  Přesuňte horké fazolky do sterilizovaných sklenic a přelijte 

horkou tekutinou, ve které byly fazolky vařeny, až do 2 
cm od horního okraje, poté přilijte horkou vodu, aby byly 
fazolky ponořené.

•  Sklenice pevně uzavřete víčky a otočte je (vzhůru nohama) 
na několik minut.

•  Znovu pevně zavřené sklenice otočte a přikryjte je dekou, 
aby pomalu vychladly.

•  Skladujte na chladném a temném místě.
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SUROVINY:
•  8 velkých mrkví
•  voda
•  sůl

PŘÍPRAVA:
•  Oloupejte mrkve a nakrájejte je na plátky pomocí 

pružinového kráječe Delimano.
•  Vložte je do hrnce, zalijte vroucí vodou a vařte, dokud 

nebudou tak akorát na skus.
•  Slijte vodu a vložte mrkve do sterilizovaných sklenic.
•  Povařte osolenou vodu.
•  Posypte mrkve 1 lžičkou soli a zalijte uvařenou osolenou 

vodou.
•  Pokud se objeví pěna, odstraňte ji.
•  Otřete okraje a pevně sklenice zavřete.
•  Skladujte na chladném a temném místě.

MRKVE VE SLANÉM NÁLEVU
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JOY XXL PALAČINKOVAČ

JOY 
MLÝNEK NA 
MASO

JOY OSOBNÍ 
KÁVOVAR

JOY JOGURTOVAČ

JOY RODINNÝ 
TOUSTOVAČ 4V1

JOY 
KONTAKTNÍ 
GRIL

JOY VAKUOVAČKA

JOY SUŠIČKA NA 
OVOCE

UTILE VAJÍČKOVAČ

UTILE PALAČINKOVAČ

Vařte. Oslavujte. Každý den.


