
Čím nahradit

SALÁT
když 

#ZUSTAVAMDOMA

#milujusvujdomov



Cook. Celebrate. Every day.



Protože se řídíme heslem #zustavamdoma, nemůžeme si 
dopřát misku ledového salátu, kdykoli na ni dostaneme chuť. 
Buď nemáme zahrádku, nebo se nám nechce chodit často do 

obchodu.
Ale nedělejte si s tím starosti. I nyní si můžete připravit 

lahodný salát z ingrediencí, které hravě nahradí listovou 
zeleninu.

Pravděpodobně tyto ingredience už máte doma, tak 
můžeme začít!
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INGREDIENCE

 
•  800 g okurek (čerstvé nebo rozmražené)
•  1 cibule
•  1 stroužek česneku
•  1/2 lžičky římského kmínu
•  1 lžička nasekané petrželky
•  pepř
•  salátový olej
•  ocet
• 

PŘÍPRAVA

•  Použijte čerstvé nebo rozmražené okurky.
•  Nakrájejte je na plátky.
•  Vymačkejte z nich přebytečnou vodu.
•  Nejdříve přidejte nasekaný česnek, kmín a petrželku. Dobře promíchejte.
•  Pak přidejte cibuli nakrájenou na kolečka, sůl, pepř, olej a ocet.
•  K okurkovému salátu se perfektně hodí vajíčka natvrdo.

TIP

Zkuste místo oleje a octa použít zakysanou smetanu.
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INGREDIENCE

•  400 g cizrny
•  1 červená paprika
•  1 červená cibule
•  sůl
•  pepř
•  salátový olej
•  ocet

PŘÍPRAVA
 

• PIokud používáte cizrnu z konzervy, nejprve ji slijte.
•  Pokud používáte cizrnu v suchém stavu, než budete připravovat salát, nejprve ji uvařte 

a nechte vychladnout.
•  Přidejte červenou papriku nakrájenou na proužky.
•  Nakrájejte cibuli na tenké plátky a přidejte ji k cizrně.
•  Nakonec přidejte sůl, pepř, olej a ocet.

TIP

Použijte cizrnu z plechovky nebo uvařte suchou cizrnu.

CIZRNA S ČERVENOU PAPRIKOU 
A ČERVENOU CIBULÍ
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PAMPELIŠKOVÝ SALÁT  
S VAJÍČKY A BRAMBORAMI

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE

• 300 g listů pampelišek
•  2 uvařené brambory
•  2 vajíčka uvařená natvrdo
•  sůl
•  pepř
•  salátový olej
•  ocet

PŘÍPRAVA

• Očistěte a nakrájejte pampeliškové listy.
•  Přidejte brambory a vajíčka nakrájená na plátky.
•  Na závěr přidejte sůl, pepř, olej a ocet.

TIP

Když salát ozdobíte kousky slaniny, získáte dokonale vyvážený pokrm.
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KYSANÉ ZELÍ V SALÁTU

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE

• 300 g kysaného zelí
•  1 stroužek česneku
•  1/2 lžičky římského kmínu
•  1 mrkev
•  pepř
•  salátový olej

PŘÍPRAVA
 

• Vymačkejte ze zelí přebytečnou vodu.
•  Oloupejte a nastrouhejte mrkev a přidejte ji k zelí, přidejte rozmačkaný storužek česneku.
•  Na závěr přidejte kmín, pepř a olej.

TIP

Kysané zelí obvykle obsahuje sůl, proto není nutné salát solit.
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SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE

• 300 g nakládané červené řepy
•  1 cibule
•  1 lžička římského kmínu
•  1 lžíce cukru
•  salátový olej

PŘÍPRAVA
 

• Dejte červenou řepu do mísy, ponechte ji v troše tekutiny.
•  Nakrájejte cibuli na plátky a přidejte ji k řepě.
•  Nakonec přidejte cukr, kmín a olej.

TIP

Nezpomeňte, že nakládaná červená řepa už obsahuje ocet a sůl.
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SALÁT ZE ZELENÝCH FAZOLEK

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE

• 300 g zelených fazolek (čerstvých nebo z mrazáku)
•  1 cibule
•  1 stroužek česneku
•  pepř
•  sůl
•  salátový olej
•  ocet
•  1/2 lžičky sezamových semínek

PŘÍPRAVA
 

• Pokud používáte mražené čerstvé fazolky, nejprve je vařte přibližně 1 hodinu na středním 
plameni. Slijte a nechte vychladnout.

•  Přidejte nasekaný česnek a cibuli nakrájenou na plátky.
•  Přidejte pepř, sůl, olej a ocet.
•  Nakonec posypte salát sezamovými semínky.

TIP

Můžete použít uvařené zelené fazolky z mrazáku.
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FAZOLOVÝ SALÁT 
S KUKUŘICÍ

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE
 

• 250 g fazolí z konzervy
•  200 g kukuřice z konzervy
•  1 cibule
•  1 stroužek česneku
•  sůl
•  pepř
•  salátový olej
•  ocet

PŘÍPRAVA
 

• Pokud používáte fazole z konzervy, slijte je, uvařte, poté znovu slijte a nechte vychladnout.
•  Pokud používáte mražené fazole, musíte je nejprve uvařit, poté slít a nechat vychladnout.
•  Slijte kukuřici a přidejte ji k vychladnutým fazolím.
•  Nasekejte česnek, nakrájete cibuli na plátky a oboje přidejte k fazolím a kukuřici.
•  Nakonec přidejte sůl, pepř, olej a ocet a dobře promíchejte.

TIP

Můžete použít fazole z konzervy nebo uvařené fazole z mrazáku.
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KVĚTÁKOVÝ SALÁT

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE

• 400 g kousků květáku
•  2 vajíčka uvařená natvrdo
•  1 lžíce hořčice
•  1/2 lžičky kari
•  sůl
•  pepř
•  salátový olej
•  ocet

PŘÍPRAVA
 

• Uvařte mražený květák, slijte a nechte vychladnout.
•  Mezitím uvařte 2 vajíčka.
•  Nakrájejte vajíčka na plátky a přidejte je ke květáku.
•  Nakonec přidejte hořčici, sůl, pepř, kari, olej a ocet a dobře promíchejte.

TIP

Můžete použít uvařený květák z mrazáku.
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ŘECKÝ SALÁT S POHANKOU

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE

• 130 g pohanky
•  50 g sýru feta
•  1 červená paprika
•  1 červená cibule
•  5 oliv
•  sůl
•  pepř
•  salátový olej
•  ocet

PŘÍPRAVA
 

• Vařte pohanku alespoň 15 minut. Slijte vodu a nechte ji vychladnout.
•  Nakrájejte červenou papriku na proužky a červenou cibuli na tenké plátky a přidejte je 

k pohance.
•  Přidejte rozpůlené olivy, feta sýr, sůl, pepř, olej, ocet a dobře promíchejte.

TIP

Vhodné jako samostatný pokrm.
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JABLEČNÝ SALÁT S OŘECHY

Cook. Celebrate. Every day.



INGREDIENCE
 

• 300 g jablek
•  30 g vlašských ořechů
•  125 ml studené vody
•  šťáva z 1 citronu
•  2 lžičky zakysané smetany
•  sůl

PŘÍPRAVA
 

• Opláchněte jablka a nakrájejte je na plátky. Dejte je do mísy.
•  Zalijte je studenou vodou.
•  Přidejte citronovou šťávu, sůl, zakysanou smetanu a dobře promíchejte.
•  Posypte vlašskými ořechy.

TIP

Jablečný salát se perfektně hodí k jakémukoli pečenému masu.
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Joy 
XXL Palačinkovač

Joy 
Mlýnek na 
maso

Joy 
Zmrzlinovač

Joy 
Jogurtovač

Joy 
Toustovač 4v1

Joy 
Kontaktní gril 
a sendvičovač

Joy 
Vakuovačka

Joy 
Sušička

Utile 
Vařič na vajíčka 
PRO

Utile 
Palačinkovač

Staňte se nezávislejšími s praktickými spotřebiči 
Delimano

www.delimano.cz

#milujusvujdomov


