
 
 
 
 
 

Čínská kuchyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ázijské kura na woku 
4 porce 

 
 
Ingredience 
4 kuřecí řízky, 2 lžíce cukru, 2 pórky, 1 červená paprika, 2 stroužky česneku, 4 
lžíce oleje, 1 lžička zázvoru, 200 ml slepičího vývaru, 3 lžíce arašídů, 2 badyány, 2 
lžíce rýžového vína, sůl, pepř 
 
Popis přípravy 
Omyté maso nakrájíme na nudličky široké asi 2 cm. Cukr se 4 lžícemi vody 
zkaramelizujeme v rozehřátém woku do světle hněda a karamelem maso 
potřeme. Pórek nakrájíme na kolečka, papriku na nudličky, česnek najemno 
posekáme. Ve woku rozehřejeme 2 lžíce oleje a maso na něm prudce opečeme. 
Vyjmeme a necháme v teple. Papriku opečeme na zbylém oleji asi 2 minuty, 
přidáme pórek, česnek a zázvor a vše krátce osmahneme. Poté přidáme maso, 
vývar, arašídy a badyán a za stálého míchání dusíme asi 5 minut. Badyán 
vyjmeme. Vše ochutíme vínem, osolíme a opepříme. Podáváme s rýží. 
 
Doba přípravy: 00:45 
 

Ázijské těstoviny 
3 porce 

 
Ingredience 
20 dkg kuřecího masa nebo 1 balení krabích tyčinek, 4 rajčata, 4 bílé papriky, 
hrášek, kukuřice, 10 dkg pórku, kari, provensálské bylinky, pepř mletý, česnek, 
olivový olej, těstoviny 
 
Popis přípravy 
Nakrájíme na kousky maso a zeleninu, na pánvi rozpálíme jednu lžíci olivového 
oleje; poté vsypeme nakrájený pórek a zasypeme kořením; přidáme maso a 
lehce orestujeme; přidáme zeleninu a dusíme - cca 5 min; vše děláme ve WOK 
pánvi; přidáme utřený česnek; uvaříme těstoviny a vše promícháme 
 
Doba přípravy:  00:20 
 
 
 



Ázijské závitky 
4 porce 

 
Ingredience 
kuřecí prsní řízky 1/2kg, černé suš. Hřiby, (jidáš. ucho) hrst, vlasové rýžové nudle 
8 dkg, tenký rýžový papír čtvercový(1závitek=1papír), jemně nastrouhané hlav. 
zelí (hrst), nastrouhanou mrkev (hrst,) chilli omáčka, 2 velké cibule jemně 
nakrájené, sojová omáčka, pivo, škrob, glutasol, sůl 
 
Popis přípravy 
Sušené houby namočíme na 1/2hod do vlažné vody, až blánovitě vyrostou. 
Maso pomeleme na mlýnku a přidáme všechny ingredience, kromě hub a 
papíru. Až budou houby dostatečně měkké, tak odkrojíme z hub tvrdé středy 
(vyhodit) a zbytek nakrájíme na velmi tenké nudličky a přidáme do směsi masa. 
Vše dobře promíchá me a ochutíme. Z masa vytvoříme válečky asi 8 cmm 
dlouhé a s pruměrem do 2 cm. 
Do rozprašovače na vodu, nalijeme vodu s pivem a opatrně položíme rýžový 
papír na čistou kuch. linku. Rozprašovačem stejnoměrně postříkáme papír a až 
se napije, tak ihned do něj vložíme váleček a s citem ten váleček zabalíme tak, 
aby se ten papír neroztrhl. Chce to fortel! Rozpálíme olej na pánvi nebo i ve 
fritovac. hrnci a smažíme až do zlatova. Správný závitek musí křupat. Podáváme 
nejlépe s voňavou jasmínovou rýži. 1porce=4 závitky 
 
Doba přípravy:  01:20 
 

Bravčové na čínsky spôsob 
 
Ingredience 
1,5 kg bravčové karé (stehno), 2 vajcia, polievková lyžica (PL) majoránky, PL 
kečupu, PL sladké papriky, PL hořčice, PL vegety, soľ, trochu drceného kmínu, 
čajová ližička kari korenia, 2 a pol PL worchestrovej omáčky 
 
Popis přípravy 
Všetky ingredience okrem mäsa dáme do mixéra a dobre premiešame. Mäso 
nakrájame na plátky a vyklepeme ako rezne. Pripravenou zmesou ponatierame 
jednotlivé kúsky mäsa a poukladáme ich na seba do misky, ktorú potom 
zalejeme zvyškom zmesi. Najlepšie je nechať mäso v zmesi aspoň tri dni v 
chladničke, aby sa dobre premarinovalo, ale nie je to podmienkou.  
 



Čínske placky 
 
Ingredience 
vepr. maso, sojova omacka, vorcestr, sul, pepr, solamyl, cibule, glutasol, cervena 
mleta paprika, cesnek, vejce 
 
Popis přípravy 
Maso a cibuli nakrajime na male kousky pridame ingredience,vse zamichame asi 
se trema vejci vznikne testo a smazime na panvi 
 

Čína 
 

Ingredience 
150g vepřové kýty (králík), 1 lžička solamylu, 1 lžíce studené vody, 4 lžíce sojové 
omáčky, 1 pórek, 1 lžíce vegety speciál, olej 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na asi 2mm plátky a v misce promícháme se solamylem, 1 lžící 
sojové omáčky a s vodou. Na pánvi rozpálime 2 lžíce oleje,vložíme maso, 
mícháme a oddělujeme plátky až maso zbělá, pak přidáme 2 lžíce oleje a 
osolený pórek. Po zvadnutí pórku přidáme vegetu a zbytek sojové omáčky. 
Podáváme s vařenou rýží. 
 

Cuketová  čína 
4 porce 

 
Ingredience 
1kg cukety, 2 párky, 2 cibule, 2 lžíce oleje, 1 lžička kari, sůl, sojová omáčka, 1 
lžička solamylu 
 
Popis přípravy 
Oloupanou a umytou cuketu nakrajíme na kostky, párky na kolečka, cibuli 
nahrubo. Na oleji opečeme párky a přidáme cibuli a cuketu. Přidáme kari, 
osolíme a podlijeme sojovou omáčkou a dusíme až je cuketa měkká. Ke konci 
přípravy přidáme solamyl rozmíchaný ve vodě a ještě popvaříme. Podáváme s 
vařenou rýží nebo vekou. 
 
Doba přípravy: 01:00  
 



Česká čina 
 
Ingredience 
olej 3 lžíce, solamyl 2 lžíce, maggi 2 lžíce, sůl 1 lžička, kari kožení 2 lžičky, 
worchestr 1 lžička, sojová omáčka 1 lžička, pepř mletý 1/1 lžičky, žloutek z 
jednoho vejce, utřený česnek se solí 1 stroužek, chillie koření mleté 1/4 lžičky. 
Toto vše na 1/2 kg nejlépe vepřového masa (ramínko, krkovička, plecko nebo 
libový bůček) 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájet na kostičky o hraně 2-3 cm. Uložit do nádoby (ne z umělé hmoty) 
zalijeme výše uvedenou směsí, řádně promícháme, upěchujeme a zatížíme 
talířkem apd. Uložíme do lednice cca maximálně do 5°C a ponecháme 12 hod. i 
déle. 
Do trocha rozpáleného oleje vkládáme kousky masa na plochu,abychom každý 
po opečení mohli obrátit a opéci po druhé straně. Pečeme cca 10 min. Maso 
musí být do zlatova opečené s kůrčičkou. 
 
 

Čína 
 
Ingredience 
1/2 kg libového masa (nejlépe kuřecí), 4 žloutky, 2 lžíce Solamylu, 2 lžíce sojové 
omáčky, 1 lžíce kari, 1 lžíce mag, 1/2 feferonky, 1 dcl vody, 1 dcl oleje, 1 lžíce 
červené papriky, 1/2 lžičky chilli, sůl, menší hlávka zelí, pórek 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na tenké nudličky, přidáme všechny ingredience a necháme 24 
hodin uležet v lednici. Nakonec přidáme zelí na nudličky, pórek na kolečka a 
osmažíme na pánvi. Podáváme s rýží, nebo hranolky.  
 
 

Čína 
 
Ingredience 
30 dkg vepřové kýty, 1 lžička moučkového cukru, 1 lžička soli, 1 lžička 
worchestrové omáčky, 1/2 lžičky kari koření, 1 lžička magi, 1 lžička sladké 
papriky, 3 lžíce oleje, 2 lžíce solamylu, 2 žloutky, 2 feferonky (nebo pálivá 
paprika), 2 větší cibule nakrájené na kolečka 



Popis přípravy 
Maso nakrájíme na malé kostky, smícháme všechny ingredience i s masem 
dohromady a necháme nejlépe 24 hodin uležet v chladu. Smažíme na oleji. 
Podáváme s rýží nebo s hranolky.  
 

Čína 
 
Ingredience 
500 g vepřové kýty, 2 lžičky koření na čínu, 1 lžička solamylu, 2 polévkové lžíce 
sójové omáčky, olej, 1 vajíčko, 1 malá konzerva žampiónů, pórek, čínské zelí, 
čerstvá červená paprika, lžička mletého zázvoru 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na nudličky, přidáme koření, sójovou omáčku, solamyl, olej, 
žampióny a vajíčko. Vše promícháme a necháme den naložené v porcelánové 
misce. 
Na pánvi rozpálíme trochu oleje, směs osmažíme a přidáme pokrájenou 
zeleninu. V hrnečku rozmícháme s trochou vody zázvor, zbytek solamylu a 
zalejeme. Necháme krátce povařit. Jako příloha se podávají čínské nudle nebo 
rýže 
 

Čína ala Pytliak 
 
Ingredience 
kuřecí prsa 500g, čínská zelenina (wok vietnamese) 1sáček, čínská sladká chilli 
omáčka 150ml, čínské nudle, olivový olej, sůl, voda, směs koření 
 
Popis přípravy 
Kuřecí prsa nakrájíme na proužky, osolíme, okořeníme a orestujeme na 
olivovém oleji na pánvi wok. Zeleninu orestujeme též na woku a olivovém oleji 
asi 5 minut. Poté vše smícháme a zalijeme sladkou chilli omáčkou, přidáme asi 
1dcl vody a dvě minuty doděláme. Nudle uvaříme dle návodu, scedíme a 
decentně osmažíme na olivovém oleji ve woku.            
 
 
 
 
 
 



Čína i na špagety 
2 porce 

 
Ingredience 
vepřové maso (plec) 30 dkg, cibule 1 větší, sůl 1 lžička, cukr práškový, kari, magi, 
solamyl, žloutek 2ks, olej 2- 4 lžícekečup 2 lžíce 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na nudličky cibuli na drobno. Vše zamícháme a necháme v 
chladu do druhého dne. 
Na pánvi zahřejeme trochu oleje a směs dusíme až nám maso pustí štávu a je 
měkké. Podáváme s rýží, chlebem, hranolky nebo špagety. Špagety posypeme 
nastrouhaným sýrem. 
 
Doba přípravy: 00:15  
 

Čína na divoko s cestovinami 
4 porce 

 
Ingredience 
4 kuřecí prsíčka, 1 cibule, česnek dle chuti, sůl, pepř, rostlinný olej, 1 kostka 
MAGGI česnek-petržel, šlehačka, pórek, žampiony nebo jiné houby (možno i 
sušené) 
 
Popis přípravy 
Kuřecí prsíčka omyjeme a rozkrájíme na nudličky. Na pánvi necháme na oleji 
zpěnit nadrobno nasekanou cibuli a 3-4 stroužky česneku. Až cibule zesklovatí, 
přidáme nakrájené maso, osolíme, opepříme a z obou stran lehce orestujeme. 
Přidáme 3 žampiony nakrájené na tenké plátky nebo hrst sušených hub, 1 
MAGGI kostku česnek-petržel a pod poklicí necháme dusit asi 5 min. Dle potřeby 
můžeme lehce podlít vodou a nechat ještě tak 2-3 min. podusit. Až se vydusí 
přebytečná voda, přidáme na kolečka nakrájený pórek a necháme vše za 
míchání orestovat. Pak směs zalijeme šlehačkou, necháme provařit a stáhneme 
z ohně. 
Jako přílohu podáváme těstoviny uvařené dle návodu 
 
Doba přípravy: 00:30 
 
 



Čína pestrá 
4 porce 

 
Ingredience 
kuřecí prsa, paprika, cibule malá, kari, provensalské bylinky, italské bylinky, 
orientální koření, čili papričky, pepř čtyř barev, trochu medu, vajíčko 
 
Popis přípravy 
Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky dáme do misky, poté přidáme koření, vajíčko, 
nakrájenou papriku, cibuli a med. Vše promícháme a smažíme na rozpálené 
pánvi do zlata. Servírujem s rýží. 
 

Čína 
4 porce 

 
Ingredience 
500g kuřecího masa nebo krůtích prs, mražený hrášek, 1/2 plechovky kukuřice, 1 
červená paprika, ananas, kečup, marináda, 1/2 lžičky chilli, 2 - 3 žloutky, 1 lžíce 
solamylu, sůl, olej, 3 stroužky česneku, kari, 1/2 lžičky bílého pepře, 
worchesterová omáčka, sojová omáčka, případně trocha maggi 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na kostečky, přidáme kukuřici, hrášek, ananas a papriku 
nakrájenou na kostičky. V míse smícháme s marinádou. Worchestrové a sojové 
omáčky asi po 2 lžících, trocha tekutého Maggi (podle chuti), vaječné žloutky, 
Solamyl, trocha Curry na vůni, sůl, prolisovaný česnek, trocha bílého pepře a 
trocha chilli. Přidáme trošku oleje. Všechno se smíchá, řádně promíchá a nechá 
odležet nejlépe do druhého dne. 
Rozpálíme pánev Wok s pár kapkami oleje a vložíme do ní směs. Maso se na 
rozpálené pánvi uzavře. Přidáme kečup podle chuti, snížíme žár o stupeň a 
pečeme do hotova. Podává se s rýží.  
 

Čína s judášovým uchom 
4 porce 

 
Ingredience 
200g v. masa (kotleta), 200g k. prs, cibule, olej, 2 hrsti jidášova ucha, 1 hlavička 
česneku, pórek, 2 zelené papriky, 2 rajčata, sojová omáčka, worchester, bílé 
suché víno, tabasco ( chili om.), mořská sůl, solamyl 



Popis přípravy 
Na oleji opečeme vepřové maso,po 10 min. přidáme kuřecí maso.Vysypeme na 
nudličky nakrájenou zeleninu,houby předem namočené a půl hlavičky česneku a 
restujeme dál. 
 
Zálivka 
sojová a  worchesterová omáčka, víno, tabasco, sůl, solamyl, zbytek 
prolisovaného česneku - vše smícháme. 
Vlijeme na maso a krátce podusíme a podáváme s rýží a salátem. 
 

Čína tisíc a jednej chuti 
4 porce 

 
Ingredience 
3-4 stredne veľké kuracie rezne, hl. múka, sójová om., 1vajíčko, olej, bambusové 
výhonky, arašidy, hl. kapusta, 2 farebné papriky, korenie (soľ, čierne korenie, 
paprika, kari), príloha (ideálne ryža) 
 
Popis přípravy 
Najlepšie jeden deň dopredu si naložíme kuracie mäso: 
rezne nakrájame na rezance cca 1cm široké a v mise premiešame s približne 
2lyžicami hl. múky, vajíčkom, sójovou omáčkou, 2 lyžicami oleja a korením 
(čierne korenie, paprika, soľ). Prikryjeme a necháme v chladničke do druhého 
dňa. Rozpálime olej v hlboké panvičke alebo hrnci a prudko opražíme na hrubo 
nakrájané arašidy. Pridáme naložené kuracie rezance. Prudko opekáme. Keď je 
mäso skoro hotové pridáme na menšie rezance nakrájané, vyčistené a umyté 
papriky, hl. kapustu, bambusové výhonky a dochutíme sójovou omáčkou a 
prípadne korením. Zelenina sa musí pripravovať čo najkratšiu dobu, inak stráca 
farbu i chuť. Počas prípravy mäsa si vedľa v hrnci uvaríme ryžu -množstvo podľa 
potreby. Do vody s ryžou nasypeme cca 1 kávovú lyžičku karí pre spestrenie 
chuti i farby ryže. 
 
Doba prípravy: 45 min.   
 
 
 
 
 
 



Čína z cukety 
 
Ingredience 
střední cuketa, 1 mrkev, 1 zelená paprika, 1 rajče, stroužek česneku, sůl, pepř, 
sojová omáčka, 1 konzerva vepřového ve vlastní šťávě, olej 
 
Popis přípravy 
Cibuli a stroužek česneku nakrájíme a jemně osmažíme na oleji. Mrkev a papriku 
nakrájíme na nudličky, rajče spaříme a oloupeme. Na osmaženou cibuli s 
česnekem přidáme nakrájenou na kostičky cuketu, mrkev, papriku a rajče, dále 
přidáme trochu kečupu, dusíme do měkka, poté přidáme nakrájené vepřové 
maso z konzervy, osolíme, opepříme a přidáme sojovou omáčku podle chuti. 
Mícháme než se maso prohřeje. Příloha dle chuti - rýže nebo i čerstvý chléb.  
 

Čína z gothaje 
 
Ingredience 
500g gothaje, 1lžička kari, 1 lžička worchesteru, 2 lžíce sojové omáčky, 1 lžíce 
oleje, 1 feferonka, 1 vejce, 3 cibule, pepř, sůl, 1 lžíce solamylu 
 
Popis přípravy 
Salám nakrájíme na proužky, přidáme kari, worchester, soj. Omáčku, olej a 
nadrobno pokrájenou feferonku. Osolíme, opepříme a necháme odležet asi 
hodinu. Potom přidáme solamyl, vejce a promícháme. Opečeme na oleji, 
přidáme nakrájenou cibuli a necháme dusit. Podáváme s rýží. 
 

Čína z králičíeho mäsa 
4 porce 

 
Ingredience 
0,5kg masa z králíka, olej, vejce, worchestr, sojová omáčka, maggi, pórek, 
solamyl, moučkový cukr, kari koření, sladká paprika, sůl, pepř 
 
Popis přípravy 
Marináda 
5 lžic oleje, 2 celá vejce, 2 lžíce solamylu, 1 lžíce soj. omáčky, 1 lžíce worchestru, 
1 lžíce maggi, 1 lžička moučk. cukru, 1 lžička soli, 1/2 lžičky kari, 1/2 lžičky sladké 
papriky, 1/2 lžičky pepře. 
Maso nakrájíme na malé kousky (nudličky), zalejeme připraveným nálevem a 



uložíme na cca. 24hod do chladu. Občas můžeme takto uložené maso 
promíchat. 
Na rozpáleném oleji pečeme zprudka asi 15 min. pak podlejeme šálkem teplé 
vody a dusíme. Dusíme asi 2,5 hod. za občasného dolití vody. Nakonec 
přimícháme nadrobno nakrájený pórek a ještě asi 15 minut dusíme, dokud se 
maso nerozpadá. 
 
Doba přípravy: 03:00  
 

Čína z kuracíeho mäsa 
4 porce 

 
Ingredience 
3 stroužky česneku, 1 lžička kari, kuřecí – prsa, olej, pórek, 1 lžíce sojová omáčka 
škrobová moučka, 1 vejce, 1 lžička zázvoru, zelí 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na nudličky  a naložíme do nálevu z vejce rozšlehaného s lžící 
sojové omáčky, kari koření a zázvoru. 
Na oleji osmažíme naložené kuřecí nudličky. Přidáme pórek, česnek, bílé zelí, 
žampiony, ředkvičky a čínské zelí. Promícháme a dochutíme solí, pepřem a 
sojovou omáčkou. Zalijeme troškou vody a nakonec zahustíme škrobovou 
moučkou. 
 
Doba přípravy: 00:45  
 

Čína z kurčaťa 
4 porce 

 
Ingredience 
3 kuřecí stehna (nebo 600 g kuřecího masa), 1 pórek, 1 plechovka ananasu (cca 
700 g), olej, sojová omáčka, kari, koření na čínu, sladká paprika, škrobová 
moučka, rýže, arašídy 
 
Popis přípravy 
Kuřecí stehna vykostíme a nakrájíme na malé kousky. Nakrájené maso obalíme 
ve škrobové moučce, do které přidáme sladkou papriku, sůl a koření na čínu. Na 
oleji opečeme maso až se vysmahne tuk z kůžiček, přidáme sojovou omáčku, 
nakrájený pórek a ananas. Podle potřeby ještě dochutíme sojovou omáčkou a 



kořením. Nakonec přidáme trochu arašídů. Podáváme s kari rýží (do vody ve 
které vaříme rýži dáme kari). 
 
Doba přípravy: 00:30 
 

Čína z párkov 
 
Ingredience 
50 g angl. slaniny, 1 cibule, 1 pórek, 6 - 8 nožiček tenkých párků, 2 papriky, 6 
rajčat, sojová omáčka, pepř, sladká i pálivá paprika 
 
Popis přípravy 
Slaninu nakrájíme na větší kousky a na rozehřáté pánvi trochu vyškvaříme. 
Přidáme nahrubo pokrájenou cibuli a pórek, osmahneme. Vmícháme na kolečka 
nakrájené párky, znovu osmahneme a na konec přidáme na nudličky pokrájené 
papriky a na čtvrtky rajčata. Vše promícháme a společně podusíme. Zakápneme 
sojovou omáčkou, ochutíme pepřem a paprikou, podle chuti osolíme. Do téměř 
hotového pokrmu vmícháme arašídy. Podáváme s chlebem nebo pečivem. 
 

Čína z bravčového mäsa 
 
Ingredience 
50 dkg chudého bravčového mäsa alebo kuracie rezne, 2 poliev. Lyžice, 
worchestrovej omáčky, 2 poliev. lyžice magi, 2 poliev. lyžice oleja, 2 surové 
vajcia, 2-3 stredné cibule na kolieska, 1,5 lyžičky soli, 1 rovná lyžička mletého 
čierneho korenia, 1 lyžička mletej sladkej papriky, (0,5 lyžičky mletej pálivej 
papriky - podľa chuti) 
 
pri príprave 
pór na kolieska 
paprika kápia na rezance 
 
Popis přípravy 
Umyté, čistou utierkou osušené mäso pokrájame na kocky,  vložíme do hrnca, 
pridáme všetky uvedené suroviny a  pochutiny. Všetko dobre premiešame a v 
chladničke necháme 24 hod.  odležať. 
Odležané mäso na opečieme, potom pridáme papriku a smažíme do jej 
zmäknutia. Pridáme pór a smažíme asi minútu. 
Ako prílohy podávame zemiaky, opekané zemiaky alebo hranolky, ryžu a rôzne  



šaláty zo zeleniny. Vhodná je aj kombinácia príloh. 
 

Čína zo sójového mäsa 
 
Ingredience 
Sójové maso (kostky - asi hrst BigSteak - 1 plátek atd.), jakákoliv zelenina (pórek, 
kedlubna, bílé zelí, mražená zelenina zkrátka co máme doma), cibule, vejce, 
česnek, hrnek vývaru z kostky a jedna kostka na vaření masa (nejlepší je 
drůbeží), sójová omáčka, glutasol, cukr, ocet, solamyl 
 
Popis přípravy 
Sójové maso (kostky - asi hrst BigSteak - 1 plátek atd.) je li víc sój. masa dáme 
míň zeleniny a naopak, vesměs záleží jaký máme hlad. 
Sójové maso uvaříme ve vývaru z kostky a nakrájíme na menší kousky (BigSteak 
na nudličky, kostky na plátky), vymačkáme, necháme vychladnout a dáme do 
misky, zalejeme vejcem, ve kterém jsme rozmíchali lžičku solamylu, půl lžičky 
glutasolu (můžeme použít sůl ale glutasol je lepší...). Na rozpáleném tuku rychle 
opečeme, přidáme cibuli nakrájenou na půlkolečka, po chvíli přidáme zeleninu 
(pórek na kolečka, kelubnu na tenké špalíčky, zelí na nudlicky atd.), česnek a 
chvíli restujeme. Do hrnku s vývarem dáme 2 lžíce sójové omáčky, lžičku octa a 
půl lžičky cukru, nalejeme na maso a necháme cca 5 minut dusit. Rozmícháme si 
trochu solamylu ve studené vodě (asi lžičku solamylu a dvě lzíce vody) a tímto 
jídlo zahustíme. Krátce povaříme a popřípadě ochutíme glutasolem popř. 
sójovou omáčkou. Místo sójového masa můžeme použít vepřové nabo drůbeží 
maso, postup zůstává stejný. 
 

Čína-alá muž 
4 porce 

 
Ingredience  
kuřecí prsa, zelí, porek, cibule, česnek, paprika, rajčata, houby, arašídy, sojová 
omáčka, olej, sůl, pepř 
 
Popis přípravy 
Na cibulce a oleji orestujeme na drobno nakrájené kuřecí kousky, vyjmeme a 
dáme do mísy. V pánvičce prudce osmahneme nakrájené zelí, porek, rajčata, 
mrkev a další zeleninu, kterou dům dá, zalijeme sojovou omáčkou, případně dle 
potřeby zaprášíme hladkou moukou (jen trochu) pořádně podusíme či 
posmažíme. Na závěr přidáme kuřecí kousky, smažíme do měkka a dle potřeby 



dochutíme. Podává se s rýží. 
 
Doba přípravy: 00:30  
 

Čínské čajové vajcia 
6 porcí 

 
Ingredience 
12 vajec, 1 1/2 lžíce černého čaje, 600ml vody, 1 lžíce sojové omáčky, 1 1/2 lžičky 
soli, 1 hvězdička badyánu 
 
Popis přípravy 
Každé vejce propíchneme na oblém konci špendlíkem, aby během vaření 
nepopraskalo. Vejce vložíme do hrnce, zalijeme vodou a vaříme 10-12 minut. 
Pak je vyjmeme a zchladíme pod tekoucí vodou. Oťukáme je nebo lehce 
rozválíme po stole, aby skořápka popraskala, ale neoddělila se od vajec. Dáme 
vejce zpět do hrnce a přidáme zbývající suroviny, pokud nejsou vejce zcela 
ponořená, ještě dolijeme vodu. Potom je uvedeme do varu, zakryjeme pokličkou 
a necháme zvolna vařit asi hodinu. Vejce necháme vychladnout v tekutině - 
můžeme je v ní nechat až 24 hodin, získají výraznější chuť i vůni. Těsně před 
podáváním vejce oloupeme - budou mít zajímavý vzhled starožitného 
porcelánu. 
 
Doba přípravy: 02:00 
 

Čínská polévka 
6 porcí 

 
Ingredience 
25 g sušených čínských hub, 2 kostky kuřecího vývaru, 1 celé kuře (asi 1kg), 150 g 
sušené polévkové zeleniny, 50 g rýžových nudlí, 350 g bambus. výhonků 
nakrájených na nudličky (1 konzerva), sójová omáčka podle chut, sůl, chilli 
omáčka podle chuti 
 
Popis přípravy 
Čínské houby dejte předem na 2 - 3 hodiny změknout do misky s vodou. Pak je 
nakrájejte na nudličky a dejte stranou. 2,5 l vody přiveďte do varu, rozdrobte do 
ní kostky kuřecího vývaru, přidejte kuře a polévkovou zeleninu a na mírném 
ohni vařte asi hodinu. Poté kuře vyndejte, vykostěte a oddělte maso od kůže. 



Maso nakrájejte na malé kousky, dejte společně s rýžovými nudlemi do misky a 
přelijte vařící vodou. Asi na 3 - 4 minuty je odstavte, pak je propláchněte 
studenou vodou. 
A nechte okapat. Kuře s nudlemi a houbami vložte do vývaru, uveďte do varu a 
za občasného míchání vařte na mírném ohni ještě asi 20 min. Pak přidejte 
bambusové výhonky a znovu vařte. Polévku dochuťte sójovou a chilli omáčkou a 
podávejte s krajíci měkkého chleba. 
 

Čínská zmes 
4 porce 

 
Ingredience 
400g kuřecího masa, 40g loupaných buráků, 1 lžice škrobu, 1 feferonka, 2 kápie, 
1 porek, trochu bílého a červeného zelí (1/4 malé hlávky), 2 lžíce ananasu, vejce, 
sůl, olivový nebo slunečnicový olej, kečup 
 
Šťáva  
1 lžíce bílého vermutu, 2 lžíce sojové omáčky, cukr 
 
Popis přípravy 
Kostky kuřecího masa osolíme, přidáme škrob smíchaný s vejcem a orestujeme, 
po té přidáme oříšky, šťávu z cukru, sojové omáčky a vermutu. Dále přidáme 
kapie, feferonku, zelí, pórek a ananas. Na závěr přidáme kečup. 
Podáváme s rýží,hranolky, krokety a pod. 
 

Čínská sviečková 
 
Ingredience 
500 g hovězí svíčkové, 1 bílek, 1ČL  solamylu, 1 pórek, stroužek česneku, 500 ml 
bílého vína, špetka mletého zázvoru, 1 PL sójové omáčky, worchester, sůl, špetka 
cukru, citrónová šťáva, rostlinný olej 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na hranolky, zasypeme solamylem, promícháme s bílkem a 
zprudka opečeme na rozehřátém oleji. Přidáme pokrájený pórek, česnek, 
zázvor, osolíme, zalijeme vínem a sójovou omáčkou a podusíme. Hotový pokrm 
dochutíme špetkou cukru, citrónovou šťávou a worchesterovou omáčkou. 
Podáváme buď s klasickou nebo kari rýží. 
 



Čínská bravčová lahôdka 
 
Ingredience 
500 g vepřového masa - nejlépe z plecka, 4 lžíce sojové omáčky, 1-2 lžíce 
dezertního vína, 2 lžičky solamylu, 2 cibule, 2 lžíce oleje, 2 lžičky čínské směsi 
(MAGI - KNOR koření na Čínu), 1-2 pórky, malá miska nakrájeného čínského zelí, 
1/4 malého celeru, 1/4 malé kedlubny - vše pokrájené na nudličky, sůl, glutasol 
dle chuti, 1 červená paprika sterilovaná (kapie). 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na drobné proužky, smícháme se sojovou omáčkou, vínem, 
solamylem a kořením a dáme odležet alespoň na 2 hodiny do chladničky. Na 
pánvi rozehřejeme olej, vložíme připravené maso a drobně nakrájenou cibuli a 
za stálého míchání opékáme. 
Když maso zlátne, přidáme na tenká kolečka nakrájený pórek, na tenké proužky 
nakrájené zelí, celer a kedlubny. Opečeme ještě asi 5 minut - podle potřeby 
podlijeme několika lžícemi vody. 
Dochutíme podle potřeby glutasolem, solí nebo sojovou omáčkou. Ozdobíme 
proužky červené papriky. 
 
Příloha: Dušená rýže. 
 

Čínská zelenina 
5 porcí 

 
Ingredience 
čerstvý zázvor 30-50g, 4 papriky (žluté a zelené), 500g mrkve, 300g žampionů, 
zelené nebo sterilované fazolové lusky nebo hrášek (50g), oříšky kešu, pepř, sůl, 
máslo nebo olej 
 
Popis přípravy 
Zázvor nakrájíme na malinké kousky (nebo ho nastrouháme) a vložíme do silně 
rozpáleného másla nebo oleje ve WOKU, osolíme a opepříme ho (pozor - 
nepřepálit zázvor, cca 20 - 40 vteřin!). Zelené fazole nakrájené na kousky dlouhé 
cca 3  cm  přidáme do WOKU, zamícháme se zázvorem a slabě podlijeme vodou 
(cca 2 lžíce). Přiklopíme poklicí, stáhneme plamen na minimum a dusíme. Mezi 
tím nakrájíme karotku šikmo po délce na delší (cca 3-4 cm) plátky. Po nakrájení 
přidáme do WOKU a dusíme s fazolí. Pokud je málo vody, lehce  podlijeme. 
Potom nakrájíme papriky na čtverečky cca 2 cm a po nakrájení celého množství 



přidáme do WOKU a dále dusíme. Oloupané žampiony nakrájíme na plátky, 
přidáme je do WOKU a dusíme. 
Asi po 1 minutě přidáme  oříšky kešu a  vše dusíme do  měkka podle chuti 
(nejlepší je lehce chrupavá mrkev - hlídat). Na závěr vše dochutíme solí a 
pepřem. 
Tato zelenina může být jak samostatna tak i jako příloha k masu nebo např. k 
volským okům (opepřeným a opaprikovaným). 
Varianta s hráškem vynechá fazole, takže do zázvoru dáme hned mrkev a jako 
poslední vložíme hrášek. 
 

Čínské biftečky 
 
Ingredience 
asi 400g kuřecího masa, 1 pórek nebo cibule, 3 lžíce škrobové moučky, 2-3 vejce, 
sojová omáčka, grilovací koření, tuk na smažení 
 
Popis přípravy 
Maso pokrájíme na tenké nudličky, přidáme jemně nakrájený pórek nebo cibuli, 
škrobovou moučku, vejce, sojovou omáčku, koření a dobře promícháme. 
Masovou směs klademe lžící do rozehřátého tuku, zozetřeme na placičky a 
smažíme dozlatova. Podáváme s pečenými brambory, bramborovými hranolky, 
rýží a obložíme zeleninou. 
 

Čínské EXPRESS nudle se zeleninou 
6 porcí 

 
Ingredience 
sáček mražené zeleniny - 450g( dle zvyklosti příp. s výhonky bambusem nebo 
houbami na obmněnu ), instantní nudle ("skrčené") pšeničné - 4 kostky, 
zeleninový nebo kuřecí vývar, případně vegeta - 1 lžíce, olivový olej - 1-4 lžíce, 
česnek - 4 stroužky 
 
Popis přípravy 
Povolenou zeleninu posypeme vývarem a přelijeme litrem vroucí vody. V 
kastrolku ji na mírném ohni táhneme 2-6 minut tak, aby byla uvařená, ale 
křupavá. Po té zeleninu scedíme a přikryjeme, aby nevychladla. Pozor, vodu se 
zeleniny NEVYLÉVAT, tu použijeme na zalití nudlí. Nudle ponoříme do vývaru a 
ponecháme od 1 - 4 minut tak, aby byly tak napůl, nesmí být mazlavé. 
Vodu opět není nutno vylít, můžeme ji použít, s částí zeleniny případně nudlí na 



čirou nebo zahuštěnou polévku (zahustíme solamylem), kterou je možno 
posypat již jen čerstvou petrželkou nebo obměnit curry kořením. 
Mezi tím rozehřejeme na pánvi (WOK) nebo jiné hlubší, olivový olej, vložíme 
česnek na kolečka a okapané nudle. Asi 2 minuty prohřejeme, přidáme zeleninu 
také na 2 minuty (možno zamíchat i nemíchat) ... a podáváme! 
Jídlo je velmi LEVNÉ, RYCHLÉ, bez odpadů (včetně polévky), je možno kořenit 
téměř čímkoliv, měnit zeleninu, houby, přidat i maso (vepřové, kachní, kuřecí...) 
Možno přidat Pekingské zelí, cibuli, pórek. 
Tedy připravit 100x jinak. Dá se připravit i více porcí, uložit do ledničky, kde 
vydrží i týden a po té pouze ohřát v MV. 
 

Čínské hovädzie 
 
Ingredience 
200 g hráškových lusků, olej, 400 g hovězího masa, 1 malá cibule, 2 stroužky 
česneku, 1 malá hlávka květáku, 0,5l vývaru, 2 lžíce solamylu, 3 lžíce sojové 
omáčky, 4 lžíce studené vody 
 
Popis přípravy 
Hrášek spaříme a slejeme vodu. Maso nakrájíme na tenké plátky, cibule 
nakrájíme nadrobno, česnek utřeme se solí, květák rozebereme na malé růžičky. 
Maso opečme do hněda zprudka na pánvi a vytáhneme ho z pánve. Na pánev 
dáme trochu oleje, cibulku a restujeme, dokud nebude cibulka měkká. Potom 
přidáme česnek, květák, chvíli opékáme a pak zalejeme vývarem. Květák 
musíme za stáleho míchání zpracovat do měkka. Až květák změkne, tak přidáme 
opečené maso a hrášek. Studenou vodu, škrob, sojovou omáčku smícháme a 
vlijeme do pánve. Vaříme, dokud šťáva nezhoustne. Podáváme s rýží. 
 

Čínské jarné závitky  CHAO DO 
 
Ingredience 
400g vepřového, 2 cibule, 3 stroužky česneku, 1 hrst černých čínských hub, 1 hrst 
skleněných nudlí, 3 mrkve, 1 vejce, 1 lžička soli, 1,5 lžičky cukru, 0,5 lžičky pepře, 
1 lžička glutamanu sodného, rýžový papír - nejlépe 20cm kolečka, sklenka piva, 
olej na fritování, 1 lžíce vody, 1,5 lžičky cukru, 0,5 lžičky feferonkové pasty, 1 
lžička sojové omáčky (sepiová nebo rybí je lepší), hlávkový nebo ledový salát 
 
 
 



Popis přípravy 
 
Náplň 
houby namočit do vody 15min 
nudle nastříhat (2-3cm) a namočit do vody 15min 
mrkve nastrouhat na hrubo a přidat do namletého masa, přimíchat nudle 
z hub vyřezat tuhé středy, nakrájet na jemno a přimíchat do masa 
vmíchat vejce a všechno koření 
 
Závitky 
Pivem v talíři protáhnout 1 rýžový papír, položit na mokrou utěrku. 
ca 0,5 - 1 lžíci náplně umístit do 1. 1/4 papíru a vytvarovat do podlouhlé šišky 
překrýt kratším koncem papíru a stejně tak z leva a z prava 
vznilý zámotek zarolovat až na konec vzniklého proužku - závitky jsou ca 2 x 9 
cm velké 
frituje se do zlatava v rozpáleném oleji 
 
Nálev 
1 lžíce vody, 1,5 lžičky cukru, 0,5 lžičky feferonkové pasty a 1 lžička sojové 
omáčky (sepiová nebo rybí je lepší)se rozmíchají v malé servírovací misce 
 
Konzumace 
Závitek se zaroluje do listu salátu a namáčí v misce s nálevem. 
 

Čínské guličky 
4 porce 

 
Ingredience 
450 g hrubě mletého vepřového masa, 1 jemně nakrájená cibulka, 1 chilli 
paprička, sůl, čerstvě mletý pepř, 1/2 cm čerstvého kořene zázvoru oloupaného a 
jemně nasekaného, 1 rozšlehané vejce, lžíce kukuřičného škrobu, 2 lžičky sójové 
omáčky, zelenina na zdobení, olej na smažení 
 
Popis přípravy 
Vše smícháme a necháme asi 10 minut odpočinout. Vytvarujeme kuličky menší 
než vajíčko a fritujeme. Podáváme obložené syrovou zeleninou. 
 
 
 



Čínské rezance 
 
Ingredience 
0,5 kg vepřové kýty, 3 lžičky worchestru, 3 lžičky magi, 3 lžičky oleje, 3 lžičky 
solamylu, 1,5 lžičky soli, 1 lžička kari koření, 0,5 lžičky moučkového cukru, 2 
žloutky, 1 cibule, 3 feferonky 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na nudličky, smícháme s přísadami, dáme do porcelánové 
nádoby na 3 dny uležet do lednice. 
Po uležení smažíme na oleji.  
 

Čínské rezance po azijsky 
2 porce 

 
Ingredience 
350 g čínských nudlí, sůl, 2 pórky, 300 g mrkve, 2 červené papriky, 3 lžíce 
sezamového oleje, 2 lžíce sójové omáčky, pepř, na špičku nože sambal oeleku, 2 
lžíce kešú oříšků, petrželka 
 
Popis přípravy 
Nudle uvaříme v osolené vodě dle návodu. Mrkev oloupeme a nakrájíme na 
kolečka, stejně i pórek, papriky na kostičky. 
V pánvi rozehřejeme olej a za častého míchání na něm opečeme pórek a mrkev. 
Přilijeme sójovou omáčku a dusíme na mírném ohni asi 10 minut. Přidáme 
papriku, osolíme, opepříme a ochutíme sambal oelekem. Nudle scedíme, 
necháme okapat a vmícháme je do dušené zeleniny. Zdobíme oříšky a 
petrželkou.  
 

Čínské rezance 
4 porce 

 
Ingredience 
40dkg kuracie pečienky, 2 stredné mrkvy, 1 vačšia cibuľa, široké cestoviny, kari 
korenie, chili, čierne mleté korenie, glutaman, soľ, olej 
 
Popis přípravy 
Na oleji speníme pozdĺžne nakrájanú cibuľu, pridáme na drobno pokrájanú 
pečienku, okoreníme, pridáme kari a nastrúhanú mrkvu a štipku glutamanu. 



Pražíme do sklovita. Nakoniec zmiešame s uvarenými cestovinami, osolíme a 
pražime ešte 5 minút. 
 
Doba přípravy: 00:40 
 

Čínské rezanace s kuracím mäsom 
4 porce 

 
Ingredience 
instatní nudle (jedno balení), mražená zelenina, 2 plátky kuřecích prsou, koření, 
thajská omáčka 
 
Popis přípravy 
Nudle dáme do mísy a zalejeme horkou vodou, aby nám změkly. Maso 
nakrájíme na nudličky. Rozehřejeme pánev Wok a vhodíme do ní maso, 
orestujeme, přidáme zeleninu. Scedíme vodu z nudlí a přidáme do pánve. 
Přídíme koření a thajskou omáčku, chvíli jesště podusíme, až vše pořádně 
změkne a podáváme. 
 
Doba přípravy: 00:20  
 

Čínské palacinky 
 
Ingredience 
1/2 kg kuřecího masa, 3-4 cibule, 5 vajec, 3 lžíce solamylu, 1 lžička soli, 1 lžička 
cukru, 1 lžička sladké papriky, 1 lžička pálivé papriky, 1 lžička kari, 1 lžička chilli, 
sojová, worchestrová dle chuti 
 
Popis přípravy 
Veškeré ingredience smícháme v misce do které dáme kuřecí maso na nudličky 
nakrájíme. Necháme uležet asi 1 hod., lépe přes noc. Pak tvarujeme placičky, 
které pečeme na rozpáleném oleji. 
 
Příloha: Brambory, bramborová kaše 
 
 
 
 
 



Čínské rezne 
 
Ingredience 
1 kg vepřové vykoštěné kotlety, 1 lžička soli, 2 lžičky pepře, 2 lžičky mletého 
kmínu, 2 lžičky sladké papriky, trocha kari, sójové omáčky a worchestrové 
omáčky, 4 lžíce solamylu, 4 celá vejce, 10 stroužků česneku, chilli (kdo má rád 
ostřejší) 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na plátky a mírně naklepeme. Vejce, sůl, kmín, sladkou papriku, 
pepř, kari, sójovou omáčku, worchestrovou omáčku, solamyl a prolisovaný 
česnek, vše smícháme dohromady a plátky masa do této směsi naložíme, 
necháme 24 hodin v chladu uležet. Pak prudce osmahneme na oleji, podáváme s 
opečeným bramborem. 
 

Čínské špagety 
4 porce 

 
Ingredience 
200g kuřecí masa na nudličky, olivový olej, 1 červená cibule, 1 paprika na 
nudličky, červené víno, 2 porce uvařených špaget, parmezán na posypání 
 
Na mariadu 
1 vejce, 1 lžíce somlamylu, 1 lžička sojové omáčky, 1 lžička hořčice a kečupu, 
špetka grilovacího koření, 1 lžička tonkatsu omačky 
 
Popis přípravy 
Kuřecí maso pokrájíme na nudličky a vložíme do marinády, kterou připravíme z: 
1 vejce, solamylu, sojové omáčky, horčice, kečupu, grilovacího koření a tonkatsu 
omačky. Marinujeme nejméně 2 hodiny. Poté maso vyjmeme a orestujeme na 
olivovém oleji, přidáme na proužky pokrájenou cibuli, papriku, zakapneme 
červeným vínem, sojovou omáčku, tonkatsu omáčku a vložíme předem uvařené 
špagety. Promícháme, prohřejeme, damé na talíř a zasypeme parmezánem. 
 
Doba přípravy: 02:30 
 
 
 
 



Čínské bravčové kocky 
 
Ingredience 
600 g vepřové kýty, 300 g brokolice, 300 g mrkve, 200 g čínského zelí, 150 g 
cibule, malá lžička cukru, 1 lžíce solamylu, 1 lžička soli, olej 2 lžíce sójového oleje 
2 lžíce sójové omáčky. 
 
 
Popis přípravy 
Maso nakrájíme na menší kostky. Smícháme cukr, sójový olej, sójovou omáčku, 
solamyl a sůl. S touto směsí maso promícháme a necháme asi hodinu uležet. 
Brokolici rozebereme na růžičky, mrkev nakrájíme na kolečka, cibuli na větší 
kostky, čínské zelí nařežeme. Odleželé maso orestujeme na rozpáleném oleji 
doměkka. Přidáme připravenou zeleninu a za stálého míchání dusíme asi 5 
minut. Podáváme horké. 
 

Čínský meč 
4 porce 

 
Ingredience 
Maso, 2-3 zloutky, 4 lzice oleje, 4 lzice maggi, 2 lzice worchestru, 2 lzicky mouc 
cukru, 2 lzicky palive papriky 
 
Popis přípravy 
maso nakrajime a nalozime do marinády a dame do lednicky na 24 hodin druhy 
den dame do hrnce trochu oleje a celý nalev s masem na rozpaleny olej 
vyklopime.prazime asi 10 minut potom pridame porek a nechame za obcasneho 
michani zmeknout nejvýse 10 minut  priloha ryze, hranolky bílý chleb. 
 

Falošná čína 
 
Ingredience 
salám gothaj 25 dkg v celku, 1 středně velká cibule, paprika kapie 1 ks, hrst 
vylopaných burských oříšků, lžička kari koření, solamyl, lžice sojové omáčky, lžice 
worchestrové omáčky, lžice rostliného oleje, špetka soli 
 
Popis přípravy 
Gothaj a papriku nakrájíme na nudličky. Cibuli nakrájíme na drobno a na větší 
pánvi v oleji necháme zeskolvatět. Nudličky Gothaje obalíme v Solamylu a 



přidáme k cibulce, kde jej opečeme. Po té přidáme nakrájenou papriku a burské 
oříšky lehce podusíme, zalijeme sojovou a worchestrovou omáčkou smíchané s 
kari kořením, dle chuti dosolíme. 
Podáváme s vařenou rýží. 
 

Hovedzia čína 
4 porce 

 
Ingredience 
300g hovězích nudliček, solamyl, 1 žloutek, olej, zeleninová směs na čínu, 0,5 l 
bujonového vývaru, sojová omáčka 
 
Popis přípravy 
Na pánvičce poprášíme nudličky solamylem a smícháme se žloutkem a necháme 
na oleji smažit do měkka. Mezitím si uvaříme půl litru bujonového vývaru. Až 
budou nudličky měkké, ochutíme sojovou omáčkou dle chuti. Na takto 
ochucenou směs přidáme zeleninu a necháme cca 10 minut dusit. Potom 
přidáme vývar (podle toho kolik chceme omáčky) a zahustíme solamylem, který 
je zředění v trošce vody. 
 
Doba přípravy:  01:00 
 

Hovedzie mäso po čínsky s ovocím 
4 porce 

 
Ingredience 
hovězí maso, rajčatový protlak, kečup, mandle, hrušky nebo broskve, cibule, 
sojová omáčka, worchestrová omáčka, olej, sůl, pepř 
 
Popis přípravy 
Na oleji osmažíme do růžova na drobno nakrájenou střední cibulku, přidáme 
hovězí maso (lze použít konzervu Hovězí maso ve vlastní šťávě nebo i jiné maso). 
Maso opečeme a přidáme rajčatový protlak. Promícháme a dolijeme vodou. 
Připravíme si oloupané mandle, drobně nasekané a nakrájené hrušky nebo 
broskve. Přidáme k masu a necháme povařit do změknutí masa. Přidáme 
sojovou a worchestrovou omáčku, trochu soli a pepře. Není potřeba zahušťovat, 
jen pro lepší chuť je možné přidat kečup. Podáváme nejlépe s rýží. 
 
Doba přípravy:  00:25 



Pečienka ako čína 
1 porce 

 
Ingredience 
400g vepřových jater, olej na smažení 
 
Marináda 
1 kostka masoxu, 3 lžíce vody, 1 vejce, 1/2 lžičky sladké papriky, 1/2 lžičky pálivé 
papriky, trochu pepře, 1 lžička worchestru, 1 lžička sojové omáčky, 2 lžíce 
solamylu 
  
Popis přípravy 
Vepřová játra nakrájíme na plátky, které vložíme o marinády a necháme do 
druhého dne odležet. Na marinádu svaříme kostku masoxu s vodou a necháme 
vychladnout. Vejce zašleháme a přidáme. Potom smažíme. Jako přílohu 
podáváme brambory nebo hranolky. 
 

Kapor po čínsky 
3 porce 

 
Ingredience 
1 kg staženého kapra, česnek, japonská zelená hořčice, (francouzská ostrá), 
kmín, mletý pepř, sůl, koriandr, hladká mouka nebo škrobová moučka, olej 
 
Popis přípravy 
Kapra nařízneme podél žeber. Vytřeme hořčicí, vyložíme česnekem a obalíme v 
mouce nebo v škrobové moučce s kořením. Na rozpáleném ohni osmahneme 
prudce na pánvi. Jako přílohu podáváme rýži nebo brambory. 
 
Doba přípravy:  01:00 
 

Kotlety po čínsku 
2 porce 

 
Ingredience 
3 žloutky, 3 feferonky, 4 polévkové lžíce oleje, 3 polévkové lžíce worchesteru, 3 
polévkové lžíce Maggi, 1/2 polévkové lžíce moučkového cukru, 3 polévkové lžíce 
Solamylu, 1 polévková lžíce kari, 1 lžička pepře, 1 cibule (nadrobno nakrájená), 2 
kotlety (krkovice) 



Popis přípravy 
Směs promícháme, kotlety obalíme z obou stran, uložíme do mísy, přiklopíme a 
necháme 3 dny uležet. Spotřebujeme do 14 dní. 
 
Doba přípravy:  00:10 
 
 
 


