
Vepřenky s hořčicí a s cibulí
600 g vepřové plece, 75 g žemle, 150 ml vody, 1 lžička mleté papriky, sůl, pepř, 80 g oleje, 80 g 
horčice, 150 g cibule

Vepřové maso semeleme se žemlí, kterou jsme namočili ve vodě a vymačkali, přidáme mletou 
papriku, sůl, pepř a dobře promícháme. Ze vzniklé hmoty tvoříme ploché tenčí placičky a opečeme 
je na horkém oleji po obou stranách dozlatova. Opečené potřeme horčicí a posypeme jemně 
nakrájenou cibulí.
Příloha: Chléb, celozrnné pečivo, brambory.

Mleté placičky se sázeným vejcem
400 g mletého masa, 1 žemle, 50 ml mléka nebo vody, 1 vejce, 40 g cibule, sůl, pepř, mletá paprika, 
40 g hladké mouky na obalení, 100 g oleje, 40 g hořčice, 4 sázená vejce.

Do semletého masa přidáme v mléce namočenou a vymačkanou žemli, vejce, jemně krájenou 
cibuli, sůl, pepř, mletou  papriku a vše dobře promícháme (podle potřeby přidáme trochu 
strouhanky). Z těsta utvoříme nízké placičky, které obalíme v mouce a opečeme zvolna po obou 
stranách v oleji. Placičky  potřeme horčicí a poklademe sázenými vejci (volskými oky). 
Placičky také můžeme potřít kečupem a posypat strouhaným sýrem nebo nivou. 
Příloha: vařené brambory, hranolky, pečené brambory.

Čevapčiči
600 g mletého masa, 80 g cibule, 2 lžičky mleté papriky, sůl, pepř, 120 g oleje, 120 g cibule na 
ozdobu, 80 g horčice

Do semletého masa přidáme jemně nakrájenou cibuli, mletou papriku, sůl, pepř a směs dobře 
promícháme. Tvoříme šišky a smažíme po všech stranách v oleji. Přeložíme na talíř, obložíme 
cibulí a horčicí.
Příloha: nelépe vařené brambory sypané pažitkou.

Asijské masové kuličky
600 g mletého masa, 4 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce solamylu, 1 vejce, 1 lžička zázvoru, pepř, sůl, 
20 g solamylu na poprášení, 150 g oleje

Semleté maso promícháme se sojovou omáčkou rozšlehanou se solamylem, vejcem, zázvorem, 
pepřem a špetkou soli. Necháme cvhvilku rozležet a tvoříme malé kuličky, které poprášíme 
solamylem, opečeme na oleji ze všech stran. 
Příloha: žampionová rýže, smažené hranolky, chléb, zeleninová obloha.
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