Paštéty
PAŠTÉTA Z DIVIAKA NA ČERVENOM
VÍNE 130G
Chuť tejto paštéty formuje mäso z diviaka, restovaná koreňová
zelenina a zmes divokého korenia s jalovcom. Veľmi dobrá s tmavým
čerstvým chlebom, alebo na hrianke. Podávame s červeným vínom.
Zloženie: mäso z diviaka 51% (ČR), bravčový podbradok (ČR),
červené víno (4,5%), cibuľa, mrkva, zeler, jedlá soľ, korenie

KAČACIA PAŠTÉTA S JABLKAMI 130G
2014

Tak toto bývala relatívne dostupná delikatesa, pretože kačky sa
často chovali i v chudobnejších domácnostiach. Používame ako
kačacie mäso, tak i pečienku, všetko chuťovo podtrhnuté podusenými
jablkami.
Zloženie: kačacie prsia 60%, kačacia pečeň 17%, bravčový
podbradok (ČR), jablká 7%, cibuľa, jedlá soľ, korenie

ZAPEČENÝ OLOMOUCKÝ SYREČEK
NA BRAVČOVEJ PAŠTÉTE 130G
2017

Originálna kombinácia lahôdkovej paštéty a Olomouckých syrečkov.
Dobre vyzretý Olomoucký syreček sme položili na paštétu a zapiekli
priamo v pohári. V každom pohári je skutočne jeden celý Olomoucký
syreček, ktorý dodáva výrobku nezameniteľnú, typickú chuť.
Zloženie: bravčové mäso ČR (podbradok a pliecko), cibuľa, údené
mäso bez rýchlosoli (bravčové mäso ČR, dym), bravčová pečeň
(ČR), Olomoucký syreček1ks (15%), paštétové korenie, jedlá soľ

KAČACIE FOIE GRAS S KVAPKOU
KOŇAKU 115G
V minulosti sa husi a kačky chovali snáď v každom dvore - kvôli mäsu,
periu a masti. Z dobre vykŕmených vtákov získali krásnu svetlú pečeň
jemnej chuti. U nás sa na túto delikátnu pochúťku trochu pozabudlo,
ale napríklad vo Francúzsku je to stále veľká vyhľadávaná a cenná
delikatesa. Pečeň marinujeme v koňaku a tepelne upravujeme priamo
v pohári.
Zloženie: pečeň zo špeciálne vykrmovaných kačíc 98%, koňak 1,2%,
jedlá soľ

Paštéty

Mäso

PAŠTÉTA Z GRILOVANÉHO KURIATKA
130G

PEČENÝ ZAJAC S BRAVČOVÝM BÔČIKOM
210G

Chuť grilovaného a dozlatista upečeného kuriatka asi nemusíme
nikomu popisovať. Ale predstavte si, že sme z takejto dobroty vytvorili
originálnu paštétu.Vynikajuca zmes grilovacieho korenia, podľa našej
receptúry, dodáva tejto paštéte ojedinelú chuť. Všetko je podporené
vínnou redukciou, ktorá ešte viac zušľachťuje chuťový dojem.

Kedysi celkom dostupný zdroj mäsa, pripravoval sa na rôzne
spôsoby, my sme si vybrali pečeného. Ku králikovi dávame piecť
kúsok bravčového bôčiku, aby to „kĺzalo“, doplnené o koreňovú
zeleninu a prevoňané špeciálnou zmesou korenia.
Zloženie: králičie mäso pečené 62% (ČR), bravčový bôčik pečený
25% (ČR), mrkva, zeler, cibuľa, jedlá soľ, korenie

Zloženie: kuracie mäso 51%, bravčový podbradok, cibuľa, mrkva,
zeler, biele víno, jedlá soľ, grilovacie korenie

Mäso

PEČENÁ PREPELICA 210G
Objavte prepelicu upravenú podľa tradičného receptu z horárne, kde
sa občas naskytla príležitosť vychutnať si túto delikatesu. Je skvelá
podávaná za tepla na čerstvej zelenine, i za studena ako delikatesa
k vínu.

HOVÄDZIE MÄSO NA DRVENOM KORENÍ
210G
Pre milovníkov hovädzieho mäsa ponúkame osvedčenú kombináciu
šťavnatého hovädzieho mäsa s čiernym korením. Na túto úpravu
sa hodí akýkoľvek kúsok z býka, vyberáme si len tie časti, ktoré
sú vhodné na dlhé a pomalé dusenie. Za studena šťava krásne želíruje
do zlatého rôsolu. Potom stačí odkrojiť dobrý chlieb a lahôdka
sa môže servírovať. Po ohriatí sa dá podávať s dusenou zeleninou,
so špenátom, alebo s ryžou.

Zloženie: celá pečená prepelica 76% (priemerne 160g v surovom
stave), cibuľa, mrkva, zeler, červené víno, bravčový bôčik zaúdený
(bravčové mäso, soľ, prírodný dym), jedlá soľ, korenie

Zloženie: hovädzie mäso ČR (93%), lyžica vody pre lepšiu
šťavnatosť, čierne korenie (1%), jedlá soľ
2016

BRAVČOVÉ MÄSO V SKUTOČNE
VLASTNEJ ŠŤAVE 130 A 210G
Keď sa kedysi robili domáce zabíjačky, mäso, ktoré sa
nespotrebovalo, sa buď nakladalo na údenie, alebo sa nasolené
vkladalo do pohárov a sterilizovalo. A pretože takto upravené
dusené mäso malo vynikajúcu chuť, vyrábali si ľudia konzervy,
aj keď už dávno boli chladničky a mrazničky. Výberové chudé mäso
v kúskoch, dusené vo vlastnej šťave.
Zloženie: bravčové mäso ČR (99% pri vložení), jedlá soľ

BRAVČOVÉ Z UDIARNE, ÚDENÉ
BUKOBÝM DYMOM 210G

KAČACIE STEHIENKA PEČENÉ
VO VLASTNEJ MASTI 450G

Kto neochutnal, neuverí. K nasoleniu mäsa skôr stačila len obyčajná
kuchynská soľ, tak ani my nepoužívame dusičnanové soli (rýchlosoli).
Napriek tomu mäso zostane ružové, vďaka unikátnemu výrobnému
postupu.

Kačacie stehienka pre Vás najskôr pečieme s rascou. Masť, ktorá je
pod kožou sa postupne rozpustí a tým potom stehienka počas pečenia
polievame. Potom ich po dve naložíme do pohárov a zalejeme masťou
a výpekom.

Zloženie: údené bravčové mäso ČR (90% pri vložení - bravčové
mäso, jedlá soľ, prírodný dym), soľný nálev (jedlá soľ, voda)

Zloženie: kačacie stehná 2ks (ČR, priemerne 620g pred tepelnou
úpravou), jedlá soľ, rasca

JAHŇACIA PEČEŇ 210G
Jahňacie mäso sa väčšinou spracovávalo za čerstva, najbežnejšou
úpravou bolo pečenie s pridaním sezónnej zeleniny a byliniek.
Pripravili sme pre Vás túto delikatesu, ktorá získava jemnú arómu
vďaka naloženiu do zeleniny a korenia.
Zloženie: jahňacie mäso pečené (ČR) - chrbát, stehno, pliecko (89%
pred tepelnou úpravou), cibuľa, mrkva, zeler, jedlá soľ, korenie

Ryby

Plnky

PSTRUH NA MASLE 130G

STAROČESKÁ PLNKA PEČENÁ
V POHÁRI 195G

Pstruh dúhový, vylovený z čistých vôd pohoria Jeseníkov, zo pstruhárne
v našom okolí. Používame výhradne čerstvé pstruhy, ktoré sú varené
v pare, doplnené lyžičkou prepusteného masla a ľahko okorenené.
Táto delikatesa sa dá konzumovať za studena podobne ako tuniak,
alebo ohriata, so zemiakovými prílohami, zeleninou a pod.

2013

Zloženie: poširované filé z čerstvých pstruhov (Oncorhynchus
mykiss) 92%, prepustené maslo, jedlá soľ, korenie

KAPOR CIBULIAK NA PIVE 210G

Tradičná plnka z čerstvých rožkov, nášho údeného mäsa bez
rýchlosoli, šľahaných vajec a zeleniny. Bežne sa plní do hydiny pred
pečením a čo sa nezmestí, pečie sa spoločne s mäsom. V období
Veľkej noci sa pečie len tak samotná a keď už rastie mladá žihľava
a prvé jarné bylinky, všetko sa naseká a pridá do zmesi. Tú našu
sme upiekli priamo v pohári, a tak vznikla akoby slaná bábovka.
Zloženie: rožky (pšeničná múka, voda, repkový olej, droždie,
jedlá soľ, jačmenná sladová múka, ražná múka, emulgátor E472e,
kyselina L-askorbová, aróma), mlieko, cibuľa, zaúdené mäso
(bravčové pliecko, jedlá soľ, prírodný dym), vajce, cibuľa, mrkva,
špenát, jedlá soľ, korenie, obsahuje lepok

Predstavte si poriadne nakorenené porcie kapra na cibuľke, zaliate
pivným mokom a všetko pozvoľna zapečené, až sa pivo takmer
vyvarí. Svalové kosti, tzv. vidličiek, sa báť nemusíte, sú zmäknuté
a rozpadávajú sa podobne ako u sardiniek v oleji.
Zloženie: český kapor 76% (Cyprinus carpio), cibuľa, pivo, maslo,
jedlá soľ, korenie

Zelenina

Omáčky
HRÍBY NA SMOTANE 140G
Pripravili sme pre vás túto omáčku plnú húb dusených na masle a na
cibuľke, zjemnenú smotanou. Omáčku varíme výhradne z čerstvých
hríbov - používame šampiňóny a hlivu z českého pestovania. Perfektná
na cestoviny so žemľovou knedľou (iba tak, alebo doplnené vajíčkom,
či vareným mäsom), alebo ju pridajte ku kuracím rezancom ku koncu
restovania na panvici a podávajte s cestovinami, alebo ryžou.

ZELENINÁDA 250G
Lahôdková zmes bežnej a menej obvyklej zeleniny, ktorá prešla
mliečnym kvasením(ako kyslá kapusta). Chuť sme ešte vylepšili
koreneným nálevom z jablčného octu.
Zloženie: zmes prírodne kvasenej zeleniny 72% (kapusta, zeler,
mrkva, cibuľa, paštrnák, maslová tekvica, čierna reďkovka, ružičkový
kel, chren, jedlá soľ), voda, jablčný ocot 4,6%, cukor, korenie, zeler,
obsahuje horčicu

Zloženie: hríby (šampiňóny (Agaricus hortensis) 28%, hliva ustricová
(Pleurotus ostreatus) 9%), voda, smotana 21%, cibuľa, biele víno,
slnečnicový olej, kukuričný škrob, jedlá soľ, korenie

HOVÄDZIE NA RAJČINÁCH 140G

CIBULÁDA 260G A 160G
Báječný doplnok ku grilovaným mäsám, burgerom a syrom. Oceníte
sladkú chuť skaramelizovanej cibuľky, zaokrúhlené červeným vínom
a kvapkou octu.
Zloženie: cibuľa 56%, cukor, červené víno 12% (obsahuje siričitany),
jablčný ocot, jedlá soľ, maslo, korenie

Ingredienciami naplnená perla medzi omáčkami, s vysokým obsahom
mäsa (100% čisté a chudé hovädzie). Ďalej obsahuje lúpané rajčiny
aromatickej odrody San Marzano, ktorá vyniká množstvom dužiny.
Táto omáčka sa hodí nielen na cestoviny, vyskúšajte ju servírovať so
zemiakovou kašou, alebo ryžou - jednoducho vykúzlite ľahký obed,
alebo výbornú večeru.
Zloženie: lúpané rajčiny, hovädzie mäso, biele víno,
zelenina (zeler, mrkva, cibuľa), rajčinový pretlak,
slnečnicový olej, soľ, cukor, kukuričný škrob, korenie

Huby

Džemy
DŽEM Z LESNÝCH BRUSNÍC 175G

KURIATKA JEDLÉ V JEMNOM
OCTOVOM NÁLEVE 190G

Keď bola úroda brusníc, vyrábala sa z nich vynikajúca marmeláda
granátovej farby a vynikajúco sladkotrpkej chuti. Brusnicová
marmeláda sa hodí na mazanie na chlieb, ale tak isto výborne
doplňuje zverinové paštéty.

Žltý poklad našich lesov sme naložili do jemného octového nálevu
s vybranou zmesou korenia. Kuriatka v octovom náleve budú perlou
na vašich jednohubkách, obložených chlebíčkov a studených mís.
Taktiež sú vynikajúce do kulajdy (zemiaková polievka) a smotanových
omáčok.

2013

Zloženie: lesné brusnice (Vaccinum vitis idaea), cukor

Zloženie: kuriatko jedlé 42% (Cantharellus cibarius), octový nálev
(voda, kvasný ocot liehový, cukor, jedlá soľ, korenie), mrkva, cibuľa,
obsahuje horčicu

DŽEM Z ČERVENÝCH RÍBEZLÍ 175G
Červené ríbezle nesmú chýbať na žiadnej záhradke, ich plody sa
využívali na šťavu, džemy a rôsoly. A pretože dobre želírujú, pridávajú
sa často k inému ovociu na marmelády. Keď sa pečie vianočné
pečivo, potieralo sa práve marmeládou z červených ríbezlí - kvôli
príjemne kyslastej chuti a farbe.

HRÍB SMREKOVÝ V JEMNOM OCTOVOM
NÁLEVE 350G

Zloženie: červené ríbezle (Ribes rubrum), cukor, želírujúca
látka - pektín
BEZ JADIEROK

Nakladané hríby smrekové ozdobia každú studenú misu, obložené
chlebíčky a jednohubky. Výborné k zverine.
Zloženie: pravé hríby smrekové (Boletus edulis) 45%, octový nálev
45% (voda, kvasný ocot liehový, cukor, jedlá soľ, korenie), cibuľa,
mrkva, obsahuje horčicu

DŽEM Z ČIERNYCH RÍBEZLÍ 175G

BEZ JADIEROK

Veľmi aromatické plody obsahujú veľa vitamínu C. Skôr sa aj sušil,
babička zbierala dokonca aj mladé lístky na čaj, tie totiž voňajú
podobne ako plody. Džem je skutočne lahodný, temnej farby, hodí
sa na natieranie pečiva, do jogurtov a na sladké dezerty.
Zloženie: čierne ríbezle (Ribes nigrum), cukor, želírujúca látka pektín

RÝDZIK SMREKOVÝ V JEMNOM
OCTOVOM NÁLEVE 190G
Zavarené rýdziky v sladkokyslom náleve je pravá delikatesa
pre znalcov, špecifická chuť týchto húb sa dobre prejaví v našom
jemnom octovom náleve.
Zloženie: rýdzik smrekový (Lactarius deterrimus) 45%, octový nálev
45% (voda, kvasný ocot liehový, cukor, jedlá soľ, korenie), cibuľa,
mrkva, obsahuje horčicu

MIRABELKOVÝ DŽEM 175G
Mirabelky majú celkom kyslú šupku, ale inak sú sladkasté, chuťovo
pripomínajúce ringloty. Našu marmeládu vyrábame výhradne
z ošúpaných a vykôstkovaných plodov, takže môžete naplno vychutnať
ich jemnosť a delikátnosť.
Zloženie: plané mirabelky (Prunus cerasifera), cukor, želírujúca
látka - pektín

Džemy

Džemy

RAKYTNÍKOVÝ DŽEM 175G

DRIENKOVÝ DŽEM 175G

Hovorí sa o ňom ako o „superfruit“, teda ovocie s veľmi vysokým
obsahom vitamínov a antioxidantov. U nás sa rozšírilo pestovanie
rakytníka relatívne nedávno, babička by sa možno divila, čo je
to za ovocie. Ale jeho chuť je natoľko zaujímavá, že sme neodolali
a vyrobili džem, chuťou pripomínajúcu plody mučenky. Takže si nie
len pochutnáte, ale ešte si posilníte imunitu.

Toto menej známe ovocie rastie na teplejších stráňach a okrajoch
remíz. Plody veľkosti olív sú nádherne karmínovo červené, celkom
trpké, ale veľmi aromatické. Okrem klasického použitia tohto
džemu stojí za vyskúšanie lepenie vianočného pečiva, zaujímavá
je kombinácia s pečenou hydinou.
Zloženie: drieň obyčajný (Cornus mas), cukor, želírujúca látka pektín

Zloženie: rakytník (Hippophae rhamnoides), cukor, želírujúca
látka - pektín

SMREKOVÉ VÝHONKY - ZAVÁRANINA
175G

JARABINOVÝ DŽEM 175G
Traduje sa, že v Jeseníkoch našli pastieri nový druh jarabiny,
na ktorom zreli sladkasté jarabiny, na rozdiel od tých bežných
vtáčích, ktoré sú trpké a horké. Nový druh jarabiny sa potom vraj
rozšíril po celom kraji štepením a dnes existuje hŕba receptov
na spracovanie týchto plodov. Džem má zaujímavú ťažko zaraditeľnú
chuť, odporúčame vyskúšať na sladko, ale aj ku grilovaným mäsám
a zverine.

Áno, čítate dobre, smrekové výhonky sú skutočne základom tohto
neobvyklého džemu príjemnej živicovej vône a chuti. Smrekové
výhonky sa používali na prípravu sirupu a čaju, my sme posunuli
ich využitie ďalej. Džem je zvláštne vhodný ku grilovaným mäsám.
Zloženie: smrekové výhonky (Picea abies), voda, cukor, citrónová
šťava, želírujúca látka - pektín

2017

ČERNICOVÝ DŽEM 175G

BEZ JADIEROK

Pripravujeme ho pre Vás veľmi rýchlou cestou, po malých dávkach,
aby sme zachovali čo najviac aróm, ktoré pri ďalšom varení značne
trpia a vytrácajú sa. Táto marmeláda je obzvlášť delikátna na teplých
lievancoch s troškou kyslej smotany.

VIŠŇOVÝ DŽEM S RUMOM REPUBLICA
175G

2019

Víťazný recept zo súťaže Flóra Džem 2018 od autorky pani Květuše
Hildebrandtové. Vychutnáte výraznú chuť višní, pravý trstinový rum
im dodáva veľmi príjemnú arómu.

Zloženie: černice (Rubus fruticosus agg.), cukor, želírujúca látka pektín

BEZ JADIEROK

Zloženie: jedlá jarabina (Sorbus
aucuparia var. moravica), cukor,
želírujúca látka - pektín

Zloženie: višne (Prunus cerasus L.), cukor, rum Republica (trstinový
destilát, trstinový cukor), zelirujúca látka - pektín

MALINOVÝ DŽEM 175G

ČUČORIEDKOVÝ DŽEM 165G

Pasírované, bez zrniečok – Babička chodievala so smaltovanou
kanvičkou na lesnú čistinku, kde vždy rástli maliny. Tie do kanvičky
natláčala, až bola šťava po hrdlo. Doma na odšťavovacom mlynčeku
sa všetko prepasírovalo, šup s tým do hrnca, zasypať cukrom a už sa
zbierala pena. Celá kuchyňa voňala malinami. Určite vyskúšajte jej
recept, skvelý je na lievance a palacinky.

Čučoriedková marmeláda je skutočná delikatesa, najlepšie
na lievance a palacinky. A čo potom, keď sa rozmieša v domácom,
hustom jogurte. A ak Vám kvapne na oblečenie, alebo koberec,
škvrna sa ťažko odstraňuje - holt kvalita je kvalita.

Zloženie: maliny (Rubus idaeus), cukor, želírujúca látka - pektín

Zloženie: čučoriedka lesná (Vaccinium myrtillus L) cukor, želírujúca
látka - pektín

Džemy

Sirupy

ROZVAR Z ČIERNEJ BAZY 175G

BAZOVÝ SIRUP 265ML

Plody čiernej bazy sú jedinečné nie len po stránke nutričného zloženia,
ale sú zaujímavé aj chuťou. Rozvar v našom poňatí znamená tekutá
marmeláda. Svojou konzistenciou je určená k pridávaniu do jogurtov,
mliečnych nápojov, liečivých čajov a koktejlov. Je to vynikajúca
a jedinečná ingrediencia do omáčok ku zverine.

Tradičný sirup z kvetov čiernej bazy, ktoré sú za studena macerované
v cukrovom roztoku. Sirup je extra silný, na veľký pohár vody postačí
dávkovať 1 polievkovú lyžicu.
Zloženie: prírodný výluh z kvetu bazy čiernej (Sambucus nigra)
100% (voda, cukor, bazové kvety, citrónová šťava)

Zloženie: plody čiernej bazy (Sambucus nigra, L.), cukor, želírujúca
látka - pektín, korenie

ŠÍPKOVÝ DŽEM 175G
2012

Plody planých šípok sú plné vitamínu C. Zbierajú sa po prvých jarných
mrazoch, až málinko zmäknú. Náš šípkový džem je výborný k príprave
klasickej omáčky k divine. Vyskúšajte ho pridať do sviečkovej omáčky
pred dokončením - získate jemnú šípkovú omáčku, alebo s ním
vylepšite šťavu ku diviačej pečienke. Džem je vynikajúci na palacinky,
do jogurtov, ale aj na zlepovanie vianočného pečiva.
Zloženie: plané šípky (Rosa canina), voda, cukor, želírujúca látka pektín

SMREKOVÉ VÝHONKY SIRUP 265ML

JAHODOVÝ DŽEM 175G

Mladé, čerstvo natrhané smrekové výhonky vrstvýme do nádoby
striedavo s cukrom. Cukor vyťahuje z výhonkov šťavu, v ktorej
sa rozpustí a vzniká sirup, ktorý filtrujeme a ešte dochucujeme šťavou
z čerstvých citrónov.

Vzpomínate si na chuť jahodovej marmelády z detstva? Sem tam
pekný kúsok štavnatej jahôdky, voňavé, sladké.

Zloženie: prírodný výluh zo smrekových výhonkov 100% (smrekové
výhonky, cukor)

Zloženie: záhradné jahody, cukor, pektín

SLIVKOVÝ DŽEM S PERNÍKOVÝM
KORENÍM 165G
Oproti lekváru sa tento slivkový džem varí omnoho kratšiu dobu, preto
v ňom ucítite sviežu chuť ovocia, obohatenú badyánom, klinčekom
a škoricou. Vyskúšajte ho na koláč, do zákuskov, medovníkov, na
lokše a trhance. Pokiaľ máte radi kapra na čierno, môže vám tento
džem poslúžiť ako výborný základ omáčky.
Zloženie: vykôstkované slivky, cukor, pektín, perníkové
korenie 1%

PÚPAVOVÝ SIRUP 265ML
Púpavový sirup sa vyrába z úplne rozvitých čerstvých kvetov púpavy
lekárskej, ktoré sú ručne zbierané v slnečných jarných dňoch.
Chuťovo je sirup veľmi podobný včeliemu medu, avšak ten náš je
„vegetariánsky“. Dujú sa z neho robiť osviežujúce nápoje, šalátové
dressingy, babičky nedali dopustiť na jeho účinky proti kašlu
a pri nachladnutí.
Zloženie: prírodný výluh z kvetov púpavy lekárskej (Taraxacum
officinale) 100% (voda, cukor, púpavové kvety, citrónová šťava)

MARHUĽOVÝ DŽEM 175G
Vyzreté výberové ovocie je základ pre náš džem. Rýchla a šetrná
príprava potom iba podtrhujú sviežu chuť marhúľ a krásnu farbu.
Zloženie: odkôstkované marhule, cukor, pektín

Pochúťky
TEKUTÉ KORENIE NA VARENÉ VÍNO
175G A 365G
Tekuté korenie? Áno, počujete dobre. Jedná sa o prírodný výluh
kvalitného korenia tej najjemnejšej chuti. Zvyčajne sa musí korenie
povariť vo víne, aby sa vonné látky uvoľnili. Lenže týmto varením
sa stratí z vína alkohol a aróma a preto sa hovorí o menej kvalitných
vínach “Na svařák dobré“. Tak sme si povedali, že nechceme robiť
kompromisy a korenie sme pre Vás vylúhovali dopredu. Teraz už teda
žiadne varenie vína, stačí ho ohriať na konzumnú teplotu a dochutiť
našim prípravkom. A nebojte sa použiť kvalitnejšie víno, určite
nebudete ľutovať. Obsah tohto balenia je pripravený k zmiešaniu
s 1-2L vína, podľa chuti.
Zloženie: sirup 89% (voda, cukor), korenie 5,5% (škorice, klinčeky,
badián), citrón

PEČENÉ JABĹČKA S MASLOVÝM
KARAMELOM 160G
Čerstvé pečené jabĺčka na karamely s maslom, pasírované jemným
sitkom. Je to neodolateľná pochúťka pre malých aj veľkých, skvelé
za studena ale aj mierne ohriate. Pozor, silno návykové!
Zloženie: pečené jabĺčka, maslový karamel (cukor, maslo), korenie

ČIERNE ORECHY VO VANILKOVOM
SIRUPE 225G
Tak orechovicu pozná asi každý, teda pálenku, v ktorej sa macerujú
zelené plody orecha kráľovského. My sme našli starý recept na
nakladané orechy. Proces je trochu zdĺhavý, orechy sa musia veľa
dní luhovať vo vode, než sú pripravené na spracovanie, počas tejto
doby chytia temne čiernu farbu. Zalievame ich sirupom s prídavkom
vanilky a ďalšieho korenia. Hodí sa na zdobenie dezertov,
zmrzlinových pohárov, do šalátov a ako doplnok ku zverine.
Zloženie: zelené plody orecha kráľovského (Juglans regia L.) 45%,
cukor, voda, vinný ocot, pravá vanilka, korenie

HRUŠKY A JARABINY S KVAPKOU
HRUŠKOVICE 210G
Zabudnutá kombinácia dvoch ovocí, ktoré dozrieva v tú istú dobu.
Jarabina dodáva hruškám ružovkastú farbu, ale predovšetkým vzniká
nezmeniteľná chuť, ktorá rozhodne stojí za vyskúšanie. Tento kompót
sa používal ako náplň do buchiet, v horárňach bol nepostrádateľným
doplnkom pokrmov z diviny.
Zloženie: hrušky (Pyrus communis) 45%, sirup (voda, cukor, výluh
korenia), jedlá jarabina (Sorbus aucuparia) 10%, hruškovica 1%
Výrobok obsahuje 0,5% alkoholu

