Vánoční menu s Ondrou Slaninou
Houbový kuba

Tefal
Optigrill Elite
GC750

400 g velkých krup č. 10,
150 g sádla, 400 ml vody
na namočení hub, 100 ml
bílého vína, 2 velké cibule,
70 g sušených hub (700 g
čerstvých hub),
4–6 stroužků česneku, dla
ň majoránky, kmín,
50 g másla, sůl a pepř

Kroupy přes noc namočíme
, stejně tak sušené
houby. V elektrickém tlak
ovém hrnci
Tefal Cook4me+ zapnutém
na restování
rozpálíme sádlo, přidáme
najemno krájenou
cibuli, kmín a orestujeme
do růžova. Přidáme
sekaný česnek, zarestujeme
a přidáme scezené
houby. Opět zarestujeme
a zalijeme vodou
z hub a bílým vínem. Opepř
íme, osolíme
a přidáme majoránku. Zav
řeme a zapneme na
vysoké tlakové vaření na
10 minut. Odklopíme
a vmícháme máslo.
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Krémová rybí polévka
150 g mrkve, 100 g celeru,
100 g kořenové petržele, 100 g cibule,
4 cl koňaku, 50 g másla, 1 l rybího vývaru,
200 g rybího masa, popř. jiker nebo mlíčí,
1 svazek petrželky, špetka muškátového
květu, sůl a pepř

Zeleninu si nakrájíme na kostičky a spolu
se všemi připravenými ingrediencemi je
vložíme do vysokorychlostního mixéru
Tefal Ultrablend Boost. Mixér zapneme
na program polévka. Po dovaření
ochutnáme a případně dochutíme solí
a kořením.

Tefal Ultrablend Boost
BL985A

Vánoční jablečný kompot
3 jablka, 3 hrušky, 50 g hrozinek, šťáv
a a kůra
z jednoho pomeranče a citrónu, 100
g hnědého
cukru, 4 drcené hřebíčky, lžička mlet
é skořice,
1 drcený badyán, 200 ml bílého vína
, 300 ml
vody, 4 cl rumu, 4 cl koňaku, snítka
máty

Jablka a hrušky zbavíme jádra a nakr
ájíme na
kostky, vložíme do vysokorychlostníh
o mixéru
Tefal Ultrablend Boost. Přidáme koře
ní, šťávu
a kůru z citrusů, cukr, víno, rum, koňa
k, sekanou
mátu, rozinky a vodu. Zapneme na
program
kompot.
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