


Pomazánky, saláty, chutovky

Smetanová NIVA

Tvarohová pomazánka s NIVOU

Sváteèní pomazánka z NIVY

Cesneková pomazánka s NIVOU 

Houbová pomazánka s NIVOU

Celerová pomazánka s NIVOU

NIVU rozdrobíme nebo nastrouháme a peèlivì promícháme
s 30% smetanou. Milovníci pikantní chuti mùžou pøidat èesnek.
Pomazánku mùžete také použít k zapékání rùzných masových
nebo bramborových pokrmù.

Tvaroh ušleháme se smetanou do pìny. Postupnì pøimícháme
strouhanou nivu, mùžeme pøidat i sekané oøechy nebo zelené
natì. Pomazánkou mùžeme plnit kapie nebo rajèata.

NIVU rozmaèkáme nebo nastrouháme nahrubo. Uvaøená vejce,
cibuli a nakládanou okurku nakrájíme nadrobno a všechno
spojíme majonézou. 

NIVU nastrouháme, dobøe promícháme s pomazánkovým
máslem a èesnekem. Mažeme na koleèka z rohlíkù a zdobíme 
zrnkem hroznu, rybízem nebo pùlkou vlašského oøechu.

Oèištìnou a nakrájenou hlívu nebo žampiony podusíme
na malém množství vody do mìkka. Pøidáme pokrájenou cibuli, 
nastrouhanou NIVU, pøípadnì také tvaroh nebo kysanou 
smetanu. Výborná je èerstvá i zaležená do druhého dne.

Celer nastrouháme na jemném struhadle a ihned zakapeme 
citrónovou š•ávou, aby neztmavl. Potom utøeme máslo
s NIVOU, pøidáme celer, mírnì osolíme a promícháme.
Mažeme na krajíèky bílé veky a zdobíme plátkem rajèete nebo
sekanou petrželkou.

,



Nakládaná NIVA

Plnený Hermelín

Francouzská sýrová paštika

Plnené toasty s NIVOU

Mnamka z NIVY

Svaøíme ocet s vodou, koøením a cukrem a do horkého nálevu 
na 15 minut nasypeme pokrájené èerstvé houby a èervenou 
papriku. Do sklenice narovnáme na kostièky nakrájenou NIVU,
houby a papriku, pøidáme olivy, cibuli, èesnek a koøení (bobko-
vý list, tymián, celý pepø, nové koøení a feferonky) a zalijeme
olivovým olejem. Necháme 1-2 týdny uležet.

Hermelíny podélnì rozkrojíme, vydlabeme mìkké vnitøky. Ty 
spolu s NIVOU nastrouháme, pøidáme prolisovaný èesnek, 
posekané oøechy a promícháme. Naplníme misky z hermelínu, 
slepíme a zabalíme do pùvodního obalu. Necháme asi týden 
uležet, krájíme na klínky a podáváme nejlépe k vínu nebo pivu.

NIVU nastrouháme a rozpustíme ve vodní lázni. Do prochlad-
lého sýra zamícháme ušlehanou smetanu. Do menší formy
vložíme potravinovou fólii a rozetøeme sýrovou hmotu. 
Po ztuhnutí krájíme na plátky a zdobíme šlehaèkou a oøechy.

Krajíc celozrného toastového chleba poklademe plátky NIVY, 
nìkolika tenkými koleèky pórku a oliv, pøiklopíme druhým 
krajícem chleba a zapeèeme v toastovaèi. Pøed podáváním 
mùžeme teplé toasty ještì posypat strouhaným sýrem.

Na oleji zpìníme drobnì nakrájenou cibuli a opeèeme na ní
koleèka nakrájené klobásky. Pak pøisypeme rozdrobenou 
NIVU, kterou necháme rozpustit. Nakonec pøidáme smetanový
jogurt a celé dochutíme pepøem, majoránkou a kari. Podáváme
nejlépe s èerstvým chlebem a vínem.



Rajèata s NIVOU

Presnídávkový salát

Bramborový salát s NIVOU

Salát s jogurtovým dresinkem

Sýrový testovinový salát

Exotický salát s NIVOU

Rajèata nakrájíme a zalijeme marinádou z oleje, èesneku a 
bazalky. Pak bohatì posypeme rozdrobenou NIVOU, ozdobíme
èerstvou bazalkou nebo jinou zelenou natí. Podáváme k nasu-
cho opeèeným toastùm nebo èerstvému chlebu s máslem.

Rajèe, okurku a kapii nakrájíme spolu se šunkou a NIVOU,
pøidáme sterilovanou kukuøici a kysanou smetanu, lehce
promícháme a dochutíme citronem, cukrem a solí. Podáváme
na listovém salátu, mùžeme posypat strouhaným sýrem nebo
zelenou natí.

Ve slupce uvaøené brambory nakrájíme na kostky, pøidáme
k nim kostièky nakrájené NIVY, drobnì posekanou cibuli
a promícháme. V bílém jogurtu rozšleháme sùl, cukr, olej, ocet, 
lžièku hoøèice a pepø a nalijeme na brambory. Promícháme
a necháme v chladu odležet.

Do jogurtu zamícháme kostièky NIVY, èesnek a koøení nebo 
bylinky podle chuti, necháme pùl hodiny zaležet. Okurky, 
rajèta, mrkev a papriku nakrájíme a zalijeme dresinkem. Salát 
podáváme s tmavým peèivem.

Do uvaøených tìstovin pøidáme nakrájenou papriku, rajèata, 
olivy, petrželku, citrónovou š•ávu, olej, pepø a sùl. Rùzné sýry 
(NIVA, eidam, gouda, atd.) nastrouháme a pøidáme do salátu. 
Tìstoviny rozložíme na salátové listy a ozdobíme zelenou natí.

Hlávkový salát natrháme, ananas a mandarinky nakrájíme, 
hrozny rozpùlíme. Zalijeme jemnou citronovou zálivkou a posy-
peme kostièkami NIVY.



Polévky

Ta kova svaèinová polévka

Èesneèka s nivovými krutony

Kvetáková polévka s NIVOU

Nivová polévka

Smetanová èesneèka

Z másla a mouky udìláme svìtlou jíšku, zalijeme vodou, 
pøidáme nadrobno nakrájenou slaninu, rozdrobenou NIVU
a masox. Uvedeme do varu a vaøíme 20 minut. Pak pøidáme 
prolisovaný èesnek, sùl, pepø a vaøíme ještì 5 minut. Nakonec 
pøidáme kysanou smetanu. Na talíøi zdobíme pažitkou nebo 
petrželkou.

Z vývaru uvaøíme èesnekovou polévku, do které pøidáme
na nudlièky nakrájené uzené maso, pórek a vejce. Chléb 
nakrájíme na ètvereèky, které posypeme NIVOU a zapeèeme 
ve vyhøáté troubì. Krutony vkládáme do polévky tìsnì pøed 
podáváním. 

Na másle orestujeme rùžièky kvìtáku, zalijeme vývarem
a smetanou a uvaøíme. Okoøeníme pepøem a muškátovým 
oøíškem a pøed podáváním pøidáme rozdrobenou NIVU.

Dáme vaøit oloupané nakrájené brambory a posekanou cibuli. 
Když jsou brambory mìkké, vsypeme do polévky nastrouha-
nou NIVU a pøidáme smetanu. Necháme pøejít varem, osolíme, 
opepøíme a podáváme sypané sekanou pažitkou.

Nahrubo postrouhanou mrkev a celer, nasekanou cibuli a 
koleèka klobásy orestujeme na oleji s máslem. Pøidáme drobnì 
pokrájené brambory, zalijeme vývarem a vaøíme 15 minut, 
pøidáme èesnek a vaøíme ještì 5 minut. Pak vlijeme smìs 
sladké a zakysané smetany a vejce. Necháme už jen pøejít 
varem. Na talíøi sypeme nastrouhanou NIVOU.



Ryby

Peèený pstruh na slanine s NIVOU

Zapeèená ryba se žampiony

Rybí sousta se sýrovou marinádou

Zapeèené filé s NIVOU

Rybí kousky s NIVOU

Vnitøek ryby osolíme a opepøíme, mùžeme použít také citron 
nebo èesnek, posypeme petrželkou a vložíme plátky NIVY 
a slaniny a zajistíme párátkem. Rybu obalíme ve slaninì.
Na mírném  plameni rybu z obou stran opeèeme (asi 10 minut),
pøi peèení mùžeme zatížit poklièkou. Podáváme s citronem,
hrudkami bylinkového másla a petrželkou.

Plátky rybího filé poklademe do vymaštìné zapékací misky 
Osolíme, opepøíme, zakapeme citronem a poklademe plátky
žampionù. Nakonec posypeme smìsí strouhanky a rozdrobené
NIVY. Peèeme dokud sýr na povrchu nezrùžoví.

Marinádu vytvoøíme z rozmaèkané NIVY, bílého jogurtu, 
zakysané smetany, nasekaných sterilovaných cibulek a žampi-
onù. Kousky peèené ryby (lososa nebo tresky) rozložíme 
na talíø, pøidáme listy hlávkového salátu, zalijeme marinádou a 
ozdobíme èerstvým koprem nebo petrželkou.

Filé osolíme, ochutíme koøením nebo èerstvými bylinkami
a poklademe plátky NIVY. Peèeme až se sýr roztaví. Mùžeme
podlít bílým vínem  nebo zeleninovým vývarem.

Kousky filé zakapeme citrónovou š•ávou a necháme odležet. 
Pak je obalíme v mouce a opeèeme. Podusíme cibuli, pøidáme 
kukuøici, pokrájená rajèata, kousky filé, promícháme a dochutí-
me. Na talíøi sypeme kostièkami NIVY.



Masitá jídla

Špikovaná panenka s omáèkou z NIVY

Kurecí medailonky v testíèku z NIVY

Kurecí rízky s NIVOU a èesnekem 

Kurecí roláda

Kotlety v kabátku z NIVY

.

Panenku protkneme rozkrojeným pórkem, osolíme a opepøíme. 
Na oleji pomalu opeèeme ze všech stran. V rendlíku rozpustí-
me nastrouhanou NIVU a zalijeme ji kuøecím vývarem. 
Pak vmícháme smetanu a povaøíme do zhoustnutí. Pøidáme 
posekané a orestované vlašské oøechy. Panenku nakrájíme
na plátky a pøelijeme omáèkou.

Z nastrouhané NIVY, mouky, vejce, mléka pøipravíme tìstíèko, 
které dochutíme èesnekem a pepøem. Z kuøecího masa 
nakrájíme malé medailónky, lehce naklepeme a v tìstíèku 
necháme 2-3 hodiny proležet. Potom smažíme z každé strany 
a podáváme nejlépe s bramborovou kaší a salátem.

Vymaštìný pekáèek vyložíme plátky syrových brambor, které 
mírnì osolíme. Na nì dáme kuøecí øízky, které posypeme 
plátky èesneku, pøikryjeme pórkem nakrájeným na koleèka
a zapékáme asi 1/2 hodiny. Pak pøidáme nastrouhanou NIVU,
zalijeme smetanou a dopékáme dokud se NIVA nerozpustí.

Kuøecí øízky naklepeme a klademe na alobal mírnì pøes sebe. 
Osolíme, opepøíme a potøeme hoøèicí. Na maso dáme koleèka 
šunkového salámu, rozmaèkanou NIVU a nakládanou èerve-
nou papriku. Roládu zabalíme a upeèeme v troubì do mìkka

NIVU nastrouháme a smícháme s máslem. Pak pøidáme 
smetanu, cibuli, citrónovou š•ávu, pepø a worcester. Kotlety 
naklepeme, potøeme sýrovou smìsí a necháme uležet.
Na pánvi opeèeme po obou stranách do mìkka.



Tortilla po pardubicku 

Kurecí závitky s prekvapením

Èínské nudle s kurecími prsíèky

Balíèky s prekvapením

Sekaná peèene plnená NIVOU

Kuøecí maso nakrájíme na nudlièky a naložíme na 20 minut
do oleje, soli a koøení. Na pánvièce maso krátce orestujeme, 
pøidáme cibulku a nakrájené žampiony a chvíli podusíme ve 
vlastní š•ávì. Pak pøidáme fazole, keèup a NIVU a necháme
prohøát. Smìsí potøeme pøedem nahøáté tortilly a servírujeme
se zeleninovou oblohou.

Plátky masa naklepeme, osolíme, opepøíme a potøeme hoøèicí. 
Pak poklademe šunkou, hermelínem, NIVOU a mandlemi. 
Stoèíme, spíchneme jehlou a posypeme oreganem. Na másle 
závitky opeèeme a potom dusíme do mìkka. Výpek zaprášíme 
moukou, pøidáme máslo, dijonskou hoøèici a oregano. Nakonec 
zalijeme smetanou.

Kuøecí prsíèka s kostí i kùží osolíme, posypeme sekanou 
saturejkou a upeèeme na olivovém oleji. Papriku, brokolici,
mrkev spolu se šunkou drobnì pokrájíme, orestujeme a smí-
cháme s uvaøenými èínskými nudlemi. Dochutíme sójovou
omáèkou a nastrouhanou nivou. Prsíèka servírujeme na hnízdì 
ze zeleninových nudlí.

Z alobalu udìláme misky, které vymažeme olejem. Na dno 
dáme pokrájenou cibuli, plátky brambor, plátek naklepaného 
masa (kuøecího nebo vepøového), koleèka klobásy, kousky
NIVY a èervenou sterilovanou papriku. Vše co nejlépe uzavøe-
me a peèeme asi 40 minut.

Z mletého masa pøipravíme smìs na sekanou, mùžeme pøidat 
rajèatový protlak. Smícháme nastrouhanou NIVU s vejcem, 
mlékem, kouskem másla a zahustíme strouhankou. Na fólii 
vytvoøíme plát z mletého masa, na nìj rozprostøeme náplò
s NIVOU a svineme. Za obèasného podlití upeèeme do rùžova.



Kurecí kapsa se špenátem a NIVOU

Závitky s NIVOU

Steaky zapeèené NIVOU

Králík s NIVOU

Veprové soté se sýrem

Kuøecí maso naklepeme, poklademe listovým špenátem 
orestovaným na èesneku a rozdrobenou NIVOU. Pøeložíme, 
okraje sepneme párátkem. Mùžeme obalit v trojobalu a osmažit
nebo opéct na pøírodní zpùsob.

Hovìzí nebo vepøové plátky naklepeme a po obou stranách 
opepøíme, ale nesolíme. Posypeme nakrájenou cibulí a NIVOU.
Pak je dobøe zabalíme a zavážeme nití, aby nám sýr nevytekl.
Do menšího pekáèku dáme olej a nakrájenou cibuli a na ní
položíme závitky. V troubì upeèeme do polomìkka, pak š•ávu
zahustíme moukou, dochutíme hoøèicí a vorèestrem a dodusí-
me. Na talíøi sypeme rozdrobenou NIVOU.

Z hoøèice, sójové omáèky a koøení pøipravíme marinádu,
ve  které necháme steaky pøes noc marinovat. NIVU nastrou-
háme nahrubo, pøidáme nakrájený pórek, šunku a kapii. Steak
z obou stran opeèeme na rozpálené pánvi, pak lehce podlije-
me, poklademe koleèky cibule a smìsí s NIVOU a pod pokliè-
kou nebo na grilu zapeèeme.

Porce králíka osolíme, opepøíme, potøeme èesnekem a obalíme
v mouce. Pak je zprudka opeèeme na oleji a odložíme. V oleji
rozpustíme nakrájenou slaninu, osmahneme nasekanou
cibulku, pøidáme králíka, trochu rajského protlaku, podlijeme
vývarem a bílým vínem. Asi 20 minut dusíme, pak zasypeme
strouhanou NIVOU, kterou necháme v omáèce rozpustit.

Maso nakrájíme na nudlièky, okoøeníme a naložíme do oleje 
(nejménì na 1 hodinu, nejlépe den pøedem). Na pánvi orestu-
jeme naložené maso, zalijeme smetanou, pøidáme nastrouha-
nou NIVU, eidam a balkánský sýr. Sýry necháme v soté
rozpustit a potom podáváme, nejlépe s tìstovinami.





Zeleninová a houbová jídla

Zapeèená hlíva

Zapeèená brokolice

Celerové nudlièky s NIVOU

Zapeèená cuketa se sýrem 

Zapeèená zelenina

Na vymazaný pekáè rozložíme tenká koleèka cibule. Pak 
poklademe hlívou, posypeme sekanou šunkou nebo jinou 
uzeninou, pøidáme nastrouhanou NIVU a nakonec pøelijeme 
smetanou na šlehání. Upeèeme do zlatova.

Pekáè vyložíme slaninou, poklademe kroužky cibule, plátky 
brambor, osolíme a opepøíme. Pøidáme rùžièky brokolice, 
posypeme kmínem a rozdrobenou NIVOU. Pøidáme další 
vrstvu cibule a brambor, pokapeme olejem a jemnì posypeme 
paprikou. Upeèeme do mìkka, zalijeme vejci rozšlehanými
v mléce a dopeèeme do rùžova.

Celer oloupeme, omyjeme, rozkrojíme a v osolené vodì 
vaøíme do mìkka, pak celer vyjmeme a necháme vychladnout. 
Celer nakrájíme na nudlièky. Na pánvi nejprve za obèasného
míchání, osmažíme na oleji celer, až zaène zlátnout, pak
pøisypeme rozdrobenou NIVU, kterou necháme rozpustit. 

Plech vytøeme olejem a èesnekem. Cuketu a NIVU nastrouhá-
me a smícháme. Pøilijeme mléko, vajíèka, sùl, pepø a strouhan-
ku. Vlijeme na plech a upeèeme do rùžova. Mùžeme podávat
s vaøenými bramborami a hlávkovým salátem.

Máslem vymastíme pekáèek a na nìj naskládáme pøedvaøené 
rùžièky kvìtáku, brokolici, plátky lilku a baby karotku. Zeleninu
poklademe plátky èesneku a poøádnì zasypeme NIVOU.
Zalijeme vejci rozšlehanými v mléce a zapeèeme do zlatova.



Špenátové palaèinky

Plnená cuketa

Zapeèené testoviny s kvetákem

Lilkové závitky s Nivou

Plnené žampiony

Osmažíme nakrájenou cibuli, zasypeme hladkou moukou.
Na cibulové jíšce rozpustíme špenátový protlak, pøidáme
prolisovaný èesnek, sùl a krátce povaøíme. Dále pøipravíme
klasické palaèinky, které plníme špenátem a kousky uzeného
masa nebo uzeniny. Zabalené palaèinky posypeme strouhanou
NIVOU a krátce zapeèeme.

Cuketu rozkrojíme a vydlabeme, osolíme a vytøeme èesnekem. 
Na osmaženou cibulku pøidáme nakrájenou dužninu a plátky 
žampionù. Osolíme, opepøíme, ochutíme provensálským 
koøením a podusíme. Do vychladlé smìsi pøidáme nudlièky 
šunky, vejce a zahustíme strouhankou. Naplnìné cukety 
upeèeme, ke konci posypeme nastrouhanou NIVOU.

Polovinu uvaøených tìstovin dáme na plech vyložený peèícím 
papírem a vytøený máslem. Na tìstoviny nasypeme kvìták, 
který jsme krátce povaøili a nasekali. Posypeme hustì 
nastrouhaným sýrem NIVA, nahoru rozložíme zbytek tìstovin. 
Zalijeme vejci rozšlehanými ve smetanì a upeèeme.

Lilky nakrájíme na plátky, osolíme a necháme ètvrt hodiny 
odležet. Na olivovém oleji osmahneme pokrájené žampiony s 
èesnekem, ochutíme bylinkami. Plátky lilkù opeèeme po obou 
stranách. Pak poklademe žampiony a nastrouhanou NIVOU, 
pevnì svineme a zajistíme párátkem.

Vìtší žampiony naplníme rozdrobenou NIVOU a pøikryjeme 
tenkým plátkem ze syrové brambory (nebo anglické slaniny)
Peèeme asi 15 minut, podáváme s bramborami nebo k pivu
s chlebem nebo bylinkovými toasty.



Jídla z brambor

Zapeèené brambory

Zapeèené brambory s kurecím masem

Brambory plnené NIVOU

Bramboráky z trouby

Lucèina cmunda

Brambory uvaøíme ve slupce, rozš•oucháme na vìtší kusy
a rozložíme do vymaštìného pekáèku. Rozdrobenou NIVU
smícháme se strouhaným eidamem, rozetøeným èesnekem
a kysanou smetanou. Brambory  zalijeme smìsí a upeèeme.

Brambory uvaøíme ve slupce, ochladíme a nakrájíme na plátky. 
Do vymaštìného pekáèe uložíme vrstvu brambor, pøidáme 
peèené kuøecí maso a zalijeme zahuštìnou š•ávou s osmah-
nutou cibulkou. Zasypeme NIVOU. Opakujeme, poslední vrstvu
tvoøí brambory. Zalijeme smetanou a posypeme strouhaným
eidamem, peèeme asi 40 minut.

Brambory uvaøíme ve slupce témìø do mìkka, podélnì je 
rozøízneme a vydlabeme. Vytøeme sádlem a èesnekem, 
naplníme je smìsí NIVY a pokrájené cibule, posypeme mletou 
paprikou a nakonec dáme plátek slaniny. Peèeme na sádlem
vymazaném plechu v horké troubì. Pøi podávání mùžeme 
ozdobit lžící kysané smetany.

Syrové brambory nastrouháme nahrubo a smícháme s moukou 
a prolisovaným èesnekem, mírnì osolíme. Plech dobøe 
vymažeme sádlem, lžící tvoøíme placièky, které sypeme
nastrouhanou nivu a ve vyhøáté troubì peèeme do rùžova.

Houby nakrájíme na malé kousky a na másle se solí a kmínem
podusíme. Oloupané brambory nastrouháme, pøidáme houby,
vejce a èesnek utøený se solí, zahustíme moukou. Usmažíme
bramboráèky a ještì horké vydatnì sypeme sýrem NIVA.



Testoviny

Testoviny s cibulkou a redkvièkami

Testoviny s brokolicí a NIVOU

Testoviny s NIVOU a orechy

Zapeèené testoviny s brokolicí

Zapeèené bramborové noky

Na oleji zpìníme drobnì nakrájenou jarní cibulku, zaprášíme  
moukou, pøidáme smetanu a masový vývar. Pak vmícháme 
rozdrobenou NIVU, hoøèici a pepø. Po rozpuštìní NIVY, 
pøidáme nakrájené øedkvièky a uvaøené tìstoviny. V zapékací 
misce smìs posypeme strouhankou smíchanou s nastrouha-
nou NIVOU, poprášíme paprikou a zapeèeme.

Brokolici krátce povaøíme a pak orestujeme na pánvi s nakráje-
ným èesnekem. Pøidáme nahrubo nastrouhanou NIVU 
a až se zaène roztékat, zaprášíme hladkou moukou a zjemní-
me smetanou. Podáváme s tìstovinami, na talíøi mùžeme
posypat NIVOU, eidamem nabo parmezánem.

NIVU rozmaèkáme vidlièkou, smícháme se smetanou a høeje-
me na slabém ohni až omáèka zhoustne. Pøidáme oøechy
posekané nadrobno a podle chuti opepøíme. Omáèku smíchá-
me s tìstovinami a ozdobíme pažitkou.

Uvaøené tìstoviny dáme do zapékací mísy, pøidáme krátce 
povaøené rùžièky brokolice, nakrájenou NIVU a šunku, rozšle-
haná vejce, olivový olej , promícháme a zapeèeme.

Bramborové noky (gnocchi) uvaøíme, promastíme máslem, 
zasypeme smìsí sýrù (NIVA, eidam, gouda) a krátce zapeèe-
me. Noky podáváme s italskou rajèatovou omáèkou nebo jsou
vhodnou pøílohou k dušeným masùm.



Omáèky

Žatecká omáèka s NIVOU

Jemná omáèka s NIVOU

Pikantní omáèka

Studená omáèka s NIVOU

Omáèka na bramborové noky

Na pánvi rozehøejeme rozdrobenou NIVU, pøidáme na koleèka
pokrájené olivy a na nudlièky posekanou šunku, zalijeme
smetanou a chvíli povaøíme. Uvaøené noky nebo tìstoviny
rozdìlíme na jednotlivé porce, zalijeme omáèkou a posypeme
nastrouhaným eidamem.

Z másla a hladké mouky pøipravíme jíšku, kterou rozøedíme 
mlékem a povaøíme na bešamel. Pøidáme nastrouhanou NIVU 
a necháme ji v omáèce rozpustit. Uvaøené špagety polijeme 
omáèkou a ozdobíme lístky èerstvé bazalky.

Na osmaženou cibulku rozdrobíme NIVU a necháme ji 
rozpustit. Pak zalijeme mlékem nebo smetanou a povaøíme. 
Pøidáme nadrobno nakrájenou uzeninu, opepøíme a dochutíme 
hoøèicí. Pøed dokonèením pøidáme jemnì nakrájený pórek. 
Omáèka se hodí nejen k tìstovinám, ale výbornì doplní
i kuøecí steak.

NIVU nastrouháme a rozšleháme s kysanou smetanou
a trochou majonézy. Omáèka je výborná k namáèení syrové
zeleniny (mrkev, øapíkatý celer), slaného peèiva (chipsy,
tyèinky), ale hodí se i k masu, napø. kuøecím køidýlkùm.

Na orestované cibulce rozpustíme NIVU, pøidáme èesnek, 
oregano a zalijeme masovým vývarem. Pak pøidáme 
zakysanou smetanu a necháme zhoustnout. Mùžeme pøidat 
zelenou na•, pøípadnì pøi servírování ještì zasypat sýrem.





Šneky s NIVOU

Nivové pirožky

Listové tyèinky s NIVOU

Pikantní drobné peèivo

Rychlé chu ovky z listového testa

Ze 20 dkg hladké mouky, 8 dkg másla, 1/3 prášku do peèiva
a 1/2 lþièky soli vypracujeme tìsto. Pak jej rozválíme a potøeme 
náplní z 100 g másla a 140g NIVY. Stoèíme do rolády a dáme
do lednièky do druhého dne uležet. Nakrájíme na koleèka,
potøeme vejcem, ozdobíme oøechem nebo paprikou a upeèeme
ve vyhøáté troubì.

Tìsto pøipravené z 1/2 kg hladké mouky, Hery, bílého jogurtu, 
vejce a špetky soli necháme v chladu odležet. Do nádivky 
rozmaèkáme NIVU s kysanou smetanou a pøidáme pokrájenou 
šunku. Tìsto vyválíme a vykrájíme ètvereèky nebo koleèka. Ty 
naplníme nádivkou, pøeložíme a kraje spojíme. Potøeme
vejcem, posypeme kmínem a upeèeme.

Listové tìsto vyválíme, polovinu posypeme strouhanou NIVOU. 
Tìsto složíme a vyválíme, postup opakujeme, dokud není tìsto 
NIVOU dostateènì naplnìné. Potom plát nakrájíme na proužky,
které mùžeme ještì ozdobnì svinout. Potøeme vejcem, posype-
me sýrem a upeèeme dozlatova.

240 g mouky smícháme se stejným množstvím nastrouhané
NIVY a 200 g másla (nebo Hery). Mùžeme pøidat pepø a mletou
papriku. Tìsto vyválíme vykrajujeme rùzné tvary, nebo
na tenké proužky a tvoøíme preclíèky, rohlíèky, koleèka a tyèinky.
Potøeme žloutkem, posypeme kmínem, mákem nebo sýrem
a peèeme ve støednì teplé troubì do rùžova.

Listové tìsto nakrájíme na plátky (nemusíme ho válet) na nì 
dáme koleèko rajèete, trochu italských bylinek, plátek NIVY
a plátek eidamu a upeèeme v troubì.




