
Olivové paté
Sklenice vypeckovaných černých oliv, 2–3 

stroužky česneku, bazalka (nejlépe čerstvá), 

olivový olej

Černé (nebo zelené) olivy a na plátky nakrájený 

česnek vložíme do mixéru a  rozmixujeme 

dohladka. Osolíme, opepříme, přidáme bazalku (příp. i petržel) a několik lžic oleje. 

Tato směs se hodí na topinky, do toastů i na jednohubky. 

 

Hummus
1 šálek suché cizrny (nebo 2 šálky z plechovky), 

šťáva z 1 citronu, 2 lžíce tahini (sezamová 

pasta), 4 lžíce olivového oleje, 1dl vody 

z cizrny, 2–3 lžičky římského kmínu, 3 stroužky 

česneku, sůl, pepř, případně petržel

1 šálek cizrny přes noc namočíme do studené 

vody (zdvojnásobí objem). Druhý den ji 

uvaříme v osolené vodě doměkka (asi 1 hod., 

cizrnu z  plechovky stačí povařit jen chvíli). 

Poté scedíme a trochu vody necháme stranou. 

Do mixéru vložíme cizrnu, na kousíčky 

nakrájený česnek, šťávu z  citronu, tahini, 

olivový olej, vodu od cizrny, římský kmín, 

sůl, pepř, případně trochu petržele (nadrobno) a  mixujeme dohladka. Pokud 

je směs příliš hustá, naředíme ji vodou z  cizrny. Jednotlivé porce pokapeme 

olivovým olejem, ozdobíme petrželkou a podáváme s arabským nebo pita chlebem 

(pomazánku můžeme namazat na chléb nebo jej do ní namáčet).

(i) Kde koupíte tahini: zdravé výživy, arabské obchody, Tesco

Dršťková polévka z hlívy 
ústřičné
1 trs (300g) hlívy ústřičné, olej, 1 menší 

mrkev, 1 menší petržel, kousek (200g) celeru, 

2 stroužky česneku, jíška, kostka zel. bujónu, 

špetka pepře, ½ lžičky kmínu a  majoránky, 

lžička sladké papriky, hrst zelené petržele

Do 1 litru vody dáme vařit na nudličky nakrájenou hlívu ústřičnou. Mezitím na 

pánvi rozehřejeme olej a orestujeme na kostičky nakrájenou zeleninu. Po chvíli ji 

poprášíme paprikou a přidáme protlačený česnek.

Do vody k hlívě dáme pepř, kmín, majoránku a zeleninový bujón. Poté přidáme 

orestovanou zeleninu, jíšku z  oleje a mouky a  necháme vařit do zhoustnutí. 

Nakonec do hrnce přidáme petrželku, promícháme a podáváme s pečivem.

RECEPTY
chutné * snadné * etické

P Ř E D K R M Y

Knedlo-sojo-zelo
1 balení sojových plátků (100 g), olej, 

zeleninový bujón, kmín (celý i  drcený), 

pepř, sůl, sojová omáčka, cibule, olej, 500g 

kyselého zelí, bramborové knedlíky.

Kysané zelí scedíme a  pokrájíme na menší 

kousky. Rozpálíme olej, poklademe zelí, 

osolíme, přidáme kmín (celý) a dusíme, dokud nezměkne. Sojové plátky vložíme do 

hrnce, přidáme půl kostky zeleninového bujónu, kmín (drcený), pepř, sůl, sojovou 

omáčku a  zalijeme vařící vodou. Vaříme na mírném ohni asi 10 minut, scedíme 

a vodu dáme stranou na později.

Do menší zapékací mísy nalijeme vrstvičku oleje, poklademe plátky sojového 

masa, okořeníme (kmín, sůl, pepř, sojová omáčka) a  potřeme olejem. Vložíme 

do vyhřáté trouby (220 °C) a pečeme. Jakmile se začne olej spékat, podlijeme 

trochou vody (půl cm), ve které jsme vařili sojové maso. Tuto vodu průběžně 

doléváme a obracíme sojové plátky asi 40 minut. Asi 10 minut před koncem 

k plátkům vhodíme kolečka cibule a za občasného promíchání necháme opéct. 

Podáváme s  bramborovými knedlíky, ozdobené opečenou cibulkou a  dušeným 

kysaným zelím.

(i) Kde koupíte sojové plátky: zdravé výživy, Billa, Albert, Interspar, Tesco, některé 

běžné obchody

Chilli červená čočka s fazolemi
1 větší cibule, hrnek loupané červené 

čočky, hrnek uvařených červených 

fazolí (nebo z plechovky), 1 větší rajče, 

trochu hladké mouky; koření: 1-2 lžičky 

směsi chilli con carne, 1-2 lžičky sladké 

papriky, sůl, sojová omáčka, příp. 

kousek zeleninového bujónu.

Na olivovém oleji osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku dozlatova až dohněda, 

přisypeme podle chuti koření: chilli con carne (nebo mexické bylinky), papriku 

(poměr chilli a  papriky zhruba 1 : 1, upravíme podle toho, jestli preferujeme 

jídlo více pálivé), krátce jej osmahneme, aby ztmavlo, ale nezhořklo. Poté lehce 

zaprášíme hladkou moukou, vsypeme hrnek suché červené čočky, zalijeme 4 hrnky 

(1l) vařící vody a osolíme. Jakmile začne čočka bobtnat, je třeba ji pravidelně tu 

a tam zamíchat, aby se nepřipalovala. Zhruba po půl hodině by se měla čočka začít 

rozpadat a utvořit hustou kaši. Podle chuti ještě přidáme sojovou omáčku nebo 

kousek sypkého zeleninového bujónu (pokud chceme jídlo pikantnější, můžeme 

přidat i rozetřený česnek), přidáme fazole a za občasného míchání necháme ještě 

zhruba pět minut obě chutě spojit. Nakonec přidáme nadrobno nakrájené rajče 

a ještě chvilku povaříme. Podáváme s rýží nebo celozrnným pečivem.
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Bábovka
1½ hrnku polohrubé mouky, ¾ hrnku cukru, 

1 hrnek sojového mléka, ¼ hrnku oleje,  

1 rozmačkaný zralý banán, 1 kypřicí prášek 

do pečiva, špetka soli, příp. vlašské ořechy, 

rozinky nebo hořké kakao

Všechny přísady smícháme. Chceme-li bábovku dvoubarevnou, rozdělíme těsto 

na dva díly, do jednoho vsypeme kakao. Vylijeme do olejem vymazané a hrubou 

moukou nebo krupicí vysypané formy na bábovku (kakaovou část naléváme jako 

druhou). Pečeme ve vyhřáté troubě 30 - 40 minut na 180 °C. Jestli je bábovka 

hotová, vyzkoušíme zapíchnutím dřevěné špejle (těsto se na ni nesmí lepit). 

Hotovou bábovku vyklopíme z formy za tepla.

(i) Kde koupíte rostlinné mléko: zdravé výživy, drogerie DM, Interspar, Tesco, 

Kaufland, Billa

Americké lívance se sirupem
1 hrnek hladké mouky, 1 lžíce cukru,  

2 lžíce kypřicího prášku (cca 1 pytlíček), 

špetka soli, 1 hrnek sojového mléka,  

2 lžíce rostlinného oleje, javorový nebo 

agáve sirup, ovoce

Nejprve smícháme suché suroviny, poté ke směsi přidáme olej a  sojové mléko 

a pečlivě promícháme, aby ve směsi nebyly hrudky. Před smažením můžeme přidat 

ovoce podle sezony (borůvky, rybíz, jahody atd.). Pánev rozpálíme na střední žár, 

naběračkou nabereme směs a nalijeme do středu pánve tak, aby měl lívanec cca 

10 cm v průměru. Máme-li pokličku, přiklopíme. Opékáme 1–2 minuty z každé 

strany. Hotové lívance přikrýváme druhým talířem, aby nevychladly. Podáváme 

přelité javorovým či agáve sirupem, ideálně s čerstvým ovocem.

(i) Kde koupíte rostlinné mléko: zdravé výživy, drogerie DM, Interspar, Tesco, 

Kaufland, Billa

(i) Kde koupíte javorový/agáve sirup: zdravé výživy, drogerie DM, Interspar, 

Tesco, Kaufland, Albert

Další recepty, adresář veg. restaurací a jiné najdete na novém portálu etického 
spotřebitelství Soucitne.cz  

Důvody pro vyloučení živočišných produktů a změnu přístupu ke zvířatům 
shrnuje web GoVeg.cz

Ve spolupráci se Soucitně.cz vydalo o. s. Otevři oči – organizace na ochranu 
zvířat - OtevriOci.cz
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Falafel Tabouleh
Falafel: 2 šálky namočené cizrny, 1 šálek nasekané zelené cibule (možno jarní), ½ 

šálku nasekané petrželky, 4 stroužky česneku, 1 polévková lžíce mletého římského 

kmínu (ne obyčejný!), 2 lžičky soli, ½ lžičky pepře, větší špetka chilli (možno přidat 

ještě větší špetku koriandru)

Tabouleh: 400 g rajčat, 100 g petrželky kudrnky, 50 g suchého kuskusu, 1 citron, 1 

cibule, 50 ml olivového oleje, sůl, pepř, sojový jogurt, česnek, harissa nebo chilli pasta.

Falafel
1 šálek cizrny namočíme na 12–20 hod. 

(zdvojnásobí objem). Slijeme a  pečlivě 

rozmixujeme na jemnou kaši. (Nevaříme!) 

Do mixéru poté přidáme nasekanou cibuli, 

petrželku, na menší kusy nasekaný česnek 

a  vše rozmixujeme. Přendáme do mísy, 

osolíme, přidáme koření (nejvíce římský kmín) a dáme na 20 minut do lednice. Poté 

tvarujeme kuličky či placičky (3–4 cm v průměru) a důkladně je mačkáme, aby držely 

pohromadě. Nyní máme dvě možnosti:

a) Potřeme olejem a pečeme na 200 °C dozlatova. 

b) Smažíme ve velké vrstvě oleje (1,5–2 cm) na středním plameni. Do zhnědnutí 

se jich nedotýkáme, aby se nerozpadly, pak otočíme. Smažené placičky necháme 

okapat na ubrousku. 

Podávat můžeme v pita chlebu podobně jako gyros nebo s kuskusovým salátem 

tabouleh.

(i) Kde koupíte sójový jogurt: zdravé výživy, Billa

(i) Kde koupíte tahini: zdravé výživy, arabské obchody, Tesco

(i) Kde koupíte římský kmín: obchody s kořením, arabské obchody
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Tabouleh 
Rajčata nakrájíme na malé kostičky, cibuli a  kudrnku nasekáme nadrobno 

a  vše smícháme (ve směsi by mělo být dost vody z  rajských jablíček). Do 

směsi přidáme sušený kuskus, citronovou šťávu, dostatek olivového oleje, 

sůl, pepř a důkladně promícháme. V  lednici necháme přibližně jednu hodinu 

odležet, kuskus krásně nabobtná. Před podáváním ještě promícháme, případně 

dochutíme. Rostlinný jogurt smícháme s  drceným nebo jemně nasekaným 

česnekem, nasekanou kudrnkou, osolíme a  zamícháme. Na talíř dáme salát, 

poklademe kuličkami falafelu, přelijeme jogurtovým dipem doplněným o lžičku 

harissy, rozmíchané v mističce s trochou vody a olivovým olejem do konzistence 

pasty, nebo chilli pasty.

(i) Kde koupíte sójový jogurt: zdravé výživy, Billa

(i) Kde koupíte harissu: obchody s kořením, arabské obchody

Tempeh na smetaně
Pro 2 osoby: tempeh uzený 

(200 g), olivový olej, 4 stroužky 

česneku, 4 špetky tymiánu, ½ 

kostky zel. bujónu, 150 - 200 

ml rostlinné smetany, čerstvá 

rukola (příp. listy salátu), 

1 lžíce balzamikového octa 

(aceto balsamico), tagliatelle 

(příp. fettucine či jiné placaté 

nudle)

Do malého kastrůlku dáme protlačený česnek, zalijeme vroucí vodou, povaříme 

a scedíme (kvůli zjemnění chuti). Česnek dáme na rozpálený olivový olej a necháme 

na středním plameni zpěnit. Poté přidáme na kostičky nakrájený uzený tempeh, tři 

špetky tymiánu a za stálého míchání smažíme asi 10 minut. Můžeme přidat i jemně 

nakrájené houby (sušené dáme předtím na hodinu do vody) a ještě chvíli smažíme. 

Zalijeme rostlinnou smetanou (nebo rost. mlékem - pak je ale třeba déle vyvařovat 

vodu), přidáme zel. bujón (pozor, aby jídlo nebylo příliš slané) a mícháme, dokud 

nezhoustne. Nakonec ještě přidáme trochu tymiánu a zakapeme limetkovou nebo 

citronovou šťávou.

Připravíme si zálivku na rukolu – do malého kastrůlku dáme balzamikový 

ocet, vodu a  cukr (1 : 1 : 1), povaříme a  necháme v  lednici vychladnout. 

Konzistence by po vychladnutí měla připomínat sirup (jinak přidáme cukr 

a  znovu povaříme a  necháme vychladnout). Hotový tempeh podáváme 

s tagliatelle a několika lístky rukoly, které jemně pokapeme olivovým olejem 

a balzamikovou zálivkou.

(i) Kde koupíte rostlinnou smetanu: zdravé výživy, drogerie DM, Albert

(i) Kde koupíte tempeh (uzený): zdravé výživy, Billa
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