
Click & Cook

PŘEHLED
RECEPTŮ
CLICK & COOK

Bageta
Pirohy s masovou náplní
Sekaná z tuňáka
Chlebík s artyčoky a sušenými rajčaty
Chlebík s lilkem a fetou
Chlebík s fíky, šunkou a ořechy
Dýňový chlebík se sýrem a slaninou
Chlebík se sušenými rajčaty, olivami 
a fetou
Tuňákové calzone
Cibulové calzone 
Alsaský cibulový koláč
Focaccia
Focaccia s cherry rajčátky a buvolí 
mozzarellou
Slaný monkeybread
Cuketové muffiny s rozmarýnem
Bramborové muffiny s cuketou
Špenátové muffiny s fetou
Slaninové muffiny se sýrem Comté
Kaštanový chléb
Ciabatta
Celozrnný chléb
Rustikální chléb
Toustový chléb
Tmavý chléb
Bezlepkový chléb
Hamburgrové bulky
Mléčné žemle
Korpus pro slaný koláč
Základ na plněné kapsy
Základ na pizzu
Křehké těsto
Křehké máslové sušenky
Mrkvové dortíky s rozinkami (bez lepku)
Dort z polenty
Brokolicový quiche s kozím sýrem
Pórkový quiche se slaninou
Sýrový quiche
Špenátový quiche s fetou a cherry 
rajčátky
Lorrainský quiche
Zeleninový quiche
Provensálský quiche
Sýrové bochánky s pažitkou
Tuňákový koláč
Cuketový koláč
Cibulový koláč
Pórkový koláč s tymiánem
Flambovaný žampionový koláč
Rajčatový tarte tatin
Rajčatový koláč s kozím sýrem
Sýrový dort

Lilkové kuličky
Kuřecí kuličky s olivami
Brokomole
Burger muffiny
Lilkový kaviár
Kuřecí taštičky
Zeleninové taštičky s rozinkami
Krokety s rýží a hříbky
Krokety s chorizem
Krokety se šunkou
Krokety s květákem
Krokety z tresky
Tuňákové empanadas
Plněné vinné listy dolma
Sýrové taštičky
Batátové vafle bez lepku
Gougères (sýrové pusinky)Tyčinky 
s tymiánem, sezamem a mákem
Guacamole
Hráškové guacamole
Hummus
Hummus z červené čočky a mrkve
Hummus z batátů
Zeleninové madlenky
Zeleninové muffiny
Pikantní palmové listy s pestem
Slané větrníčky
Venkovská paštika s lískovými oříšky
Pizza tyčinky
Pizza muffiny
Papriková pasta
Chobotnice po galicijsku
Slané sušenky
Samosy s kuřecím masem
Mexická rajčatová salsa
Masová roláda
Artyčoková tapenáda
Tapenáda ze zelených oliv
Brokolicová pomazánka s bylinkami
Veganská datlová pomazánka
Mrkvová pomazánka
Cuketová pomazánka s ořechy 
a petrželkou
Terinka s kaštany a houbami
Bramborová tortilla 
Tzatziki
Vlammetjes

Chřest po vlámsku
Lilky na parmský způsob
Žampiony na řecký způsob
Rychlá zavařenina z řepy a mrkve
Crème brulée s pórkem a ořechy
Krokety z tuňáka a brambor s mákem
Endivy zapečené se šunkou
Zeleninový flan
Květákový flan
Snadný flan s mrkví a kokosovým 
mlékem
Slaná avokádová zmrzlina
Obalované fazolové lusky
Šunka na portském
Avokádová pěna
Pěna z červené řepy
Pěna z drůbežích jater
Pěna z uzeného lososa
Vejce v hořčicové omáčce
Vejce Benedikt
Míchaná vejce se slaninou a ricottou
Zapékaná vejce se špenátem 
a chorizem
Vejce mimóza
Ztracená vejce s houbami
Zelená panacotta s chřestem
Papiloty s rajčaty a kozím sýrem
Růžové gazpacho
Rillettes z tuňáka
Rillettes ze sardinek s hořčicí
Rillettes ze sardinek s čerstvým sýrem
Rillettes z lososa
Salát z chřestu a sušených rajčat 
s medem, slaninou a rukolou
Salát z bulguru s rozinkami
Salát z bílého zelí
Cuketový salát s mozzarellou
Salát z plodů moře
Kuřecí salát
Salát z chobotnice
Salát z quinoy se špenátem
Salát z ječných krup se sušenými 
rajčaty a olivami
Tuňákový sendvič s vejcem
Sorbet z červené papriky
Rajčatový sorbet s bazalkou
Suflé z camembertu
Sýrové suflé
Pizza polévka
Květákový tabouleh
Tataráček z hovězího masa
Tataráček z lososa
Verriny z červené řepy a kaparů
Verriny s paprikami

S
la

ná
 tě

st
a 

a 
ch

lé
b

Je
dn

oh
ub

ky

P
ře

dk
rm

y



Click & Cook

Francouzský drůbeží bujón
Dýňové cappucino
Horká čokoláda
Koktejl z vodního melounu
Avokádová polévka
Melounu-mangové gaspacho
Bílé gazpacho
Melounový jogurt
Podzimní jablečný džus
Domácí citronáda
Banánový milkshake
Jahodový milkshake s vanilkou
Jahodové mojito
Salmorejo
Smoothie z kiwi
Exotické smoothie
Jogurtové smoothie s lesními plody 
a ceráliemi
Tomatová polévka
Česnečka
Cibulačka
Špenátová polévka s vejcem na hniličku
Fazolová polévka
Dýňová polévka, s pórkem, tymiánem 
a mandlemi
Batátová kari polévka s krevetami 
a kaviárem
Lilková polévka
Celerová polévka s hlívou a špenátem
Okurková polévka s mátou
Nudlová polévka
Zeleninová polévka s feta sýrem
Kukuřičná polévka
Studená melounová polévka s krevetami 
gamabas
Hrachová polévka
Kuřecí vývar s nudlemi
Lososová polévka
Marocká polévka s cizrnou
Tomatová polévka s papričkami piquillos
Mrkvová polévka s koriandrem 
a citrónem
Chřestový krém
Brokolicový krém
Žampiónový krém
Žampiónový krém se slaninou
Květákový krém
Cuketový krém se sýrem
Zeleninový krém
Čočková polévka se slaninou
Čočková polévka s mrkví a kmínem
Pastinákový krém se strouhankou 
a slaninou
Hráškový krém
Hráškový krém s ricottou a bazalkou
Dýňový krém

Krevetová polévka „Bisque“
Mořské ragú
Rybí ragú
Bouillabaisse
Exotické krabí kuličky
Rybí kuličky se zeleninou
Kalamáry s hořčičnou omáčkou
Plněné kalamáry
Smažené kalamáry
Cannelloni z uzeného lososa plněné krabí pěnou
Krevetové kari
Ceviche
Květák plněný rybou s bramborami
Rybí colombo
Krevety na česnekovém másle
Kostky mečouna s fenyklem v páře
Krevetové kari s kokosovým mlékem
Rybí kari
Pražma na fenyklu
Mečoun s mandlemi a červenou cibulí
Středomořská treska
Filet z tresky se zeleninou vařenou v páře
Filet z lososa s chřestem
Gratinovaná treska
Marmitako

Štika v zelené omáčce
Treska po baskicku
Solená treska s pórkem a bramborami
Slávky s rajčaty a česnekem
Slávky po námořnicku
Svatojakubské mušle s pórkem
Rybí nugetky
Tuňákový chléb
Lososové steaky s pestem
Rybí filé s česnekem a citronem
Polvo à lagareiro
Ragú z kalamárů
Rybí ragú se zeleninou na smetaně
Ragú ze sépie s hráškem
Španělská rýže s krevetami
Černá rýže se sépií
Špenátové rolky s uzeným lososem
Mořský jazyk po mlynářsku
Rybí suflé
Rybí polévka
Špagety se škeblemi
Sushi dort
Tajine z mořského ďasu
Mořská veganská pomazánka
Rybí terina

Aioli
Bramborové koblížky
Domácí máslo
Červené zelí s jablky
Dýňovo-cibulové chutney
Restovaný špenát s piniovými oříšky 
a rozinkami
Cuketová frittata
Bramborové placičky
Topinamburové placičky
Franouzské brambory
Zapečená pšenice se šunkou a šalvějí
Zapečený květák
Domácí kečup
Zelenina v páře s jogurtovou zálivkou
Zelenina v páře
s arašídovo-zázvorovou omáčkou
Majonéza

Veganská majonéza
Čočkový guláš
Těstoviny s pórkem a houbami
Červené pesto
Hrášek se šunkou
Piperáda
Pórek s vinaigrette
Polenta
Brambory s pikantní omáčkou
Bramborová kaše
Brokolicovo-květákové pyré s tyminánem
Zeleninové pyré se sýrem
Batátová kaše
Cizrnová kaše
Dýňové pyré
Topinamburová kaše
Quinoa s rajčaty
Květáková rýže

Těstovinový salát s lososem
Uzený bramborový salát
Kari omáčka
Pepřová omáčka
BBQ omáčka
Bešamelová omáčka
Boloňská omáčka
Holandská omáčka
Hořčičná omáčka
Bazalkové pesto
Omáčka satay
Rajčatová omáčka
Zelená bylinková omáčka s bramborami
Brokolicové suflé s kozím sýrem
Plněná rajčata
Balzamiková zálivka vinaigrette

Kuřecí prsa v papilotě, pórek 
a smetanová omáčka
Telecí ragú
Hovězí saté
Hovězí Stroganov
Pikantní hovězí vývar
Masové kuličky se sépií
Masové hovězí kuličky
Kuřecí kuličky se šunkou obalené v sezamu
Jehněčí kari
Krůtí kousky v hořčičné omáčce
Trhané hovězí maso na červeném víně 
a houbách
Čekankové rolky se šunkou a masem
Hovězí plátky v rajčatové omáčce
Telecí plátky po italsku
Kuřecí řízky s mozzarellou a pestem
Sladkokyselá vepřová panenka
Vepřová pečeně s omáčkou z česneku a petržele
Vepřová panenka s barbecue omáčkou
Gremolata
Hachis parmentier - Pastýřský koláč
Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou 
zeleninou
Krůtí nudličky se smetanově houbovou omáčkou
Králík na pivu
Králík na sušených švestkách

Kuřecí ragú s chorizem
Kuřecí ragú s citrusy
Telecí ragú s kandovaným citronem
Kuřecí nugetky v ovesných vločkách
Telecí osso buco
Solené vepřové maso s čočkou
Plněné papriky
Kuře na pivě
Kuře na olivách a pomerančích
Kuře s houbami a balzamikovým octem
Kuře s kešu oříšky
Kuře s rajčaty a houbami
Kuře s rýží a cuketou na kurkumě
Jehněčí ragú s datlemi a mandlemi
Hovězí ragú na pivu
Hovězí ragú na paprice s rýží
Hovězí ragú s brambory a hrachovými lusky
Rýže se zeleninou a kuřecím masem
Rougailské klobásy
Plněná kuřecí roláda
Telecí roládky plněné sýrem a šalvějí
Saltimboca
Domácí hamburger
Telecí na zázvoru a paprikách
Vitello tonnato - telecí s tuňákovou omáčkou
Drůbeží maso s ananasem a červenou paprikou
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Kachna s rýží po Portugalsku
Rýžový bujón
Cannelloni se špenátem
Těstovinové mušličky se šunkou
Cukety plněné rýží
Pohankové rizoto se sýrem Fourme
d‘Ambert
Domácí rýžová mouka
Fettuccine alfredo
Batátové noky s kaštanovou omáčkou
Růžové řepové noky
Tradiční noky
Lasagne s máslovou dýní a řepou
Lasagne
Makaróny s uzeným lososem
a žampiony
Makaróny s mletým masem a lilky
Makaróny s tuňákem
One pot pasta se šunkou
One pot pasta s lososem a špenátem
Pad Thai
Těstoviny s cuketovým krémem
a kuřetem
Vegetariánské boloňské těstoviny 
s čočkou
Těstoviny carbonara
Celozrnné pene s cuketami a ementálem
Veganské penne ve stylu mac‘n cheese
Ravioli se sušenými rajčaty a ricottou
Rigatoni s gorgonzolou, 
hruškou a ořechy
Rizoto
Milánské rizoto
Rizoto s gorgonzolou a žampiony
Rizoto se šunkou a hráškem
Rizoto s pecorinem a hruškami
Dýňové rizoto
Rizoto s chřestem
Mrkvové rizoto
Žampiónové rizoto
Rizoto s krevetami
Kaštanové rizoto
Rizoto s mušlemi sv. Jakuba
a piniovými oříšky
Bulgurové rizoto se žampióny
Rizoto z quinoy s hráškem a mrkví
Rýže se sladkokyselým kuřetem
Rýže s chobotnicí
Rýže s mořskými plody
Rýže se zeleninou
Kantonská rýže
Rýže a čočka s vývarem
Špagety all´amatriciana
Špagety alla norma
Špagety alla puttanesca
Růžové řepové špagety

Bami goreng
Bibimbap
Bissara
Bo bun
Turecký burek se špenátem a fetou
Boršč
Polévka miso, soba nudle a tofu
Preclík
Caldo verde
Vlámský guláš
Chilli con carne
Plněná kapusta
Květáková tikka masala
Uzené vepřové kotlety a kysané zelí
Kuřecí kuskus
Katalánský krém
Indické zeleninové kari
Čočkové kari
Karibské kari
Thajská krůta s brambory a zeleninou
Kuřecí enchiladas
Falafel
Gazpacho
Guláš
Zeleninová korma

Čočka s chorizem
Sýrové makarony
Kuřecí stew po thajsku
Minestrone
Musaka
Naan se sýrem
Čínské nudle
Rychlá paella s krevetami
Patatas bravas
Vietnamská pho ga s kuřecím masem
Baskické kuře
Kuřecí Palak
Kuře Tandoori
Kuřecí Tikka Masala
Kuřecí ramen se zeleninou
Veganský ramen
Jarní závitky
Sendviče s trhaným vepřovým masem
Izraelská shakshuka
Špecle
Kuřecí tajine
Kuřecí tajine s cizrnou
Tiramisu
Domácí tortilly
Krevetové taštičky won ton

Banánový chlebíček
Brioška
Brioška s čokoládou
Velikonoční brioška
Brownie
Batátové brownies
Canelé
Mrkvový koláč
Cheesecake
Cheesecake z čerstvého sýru
Chinois - francouzský máslový koláč
Francouzské chouquettes
Churros
Čokoládové cookies
Ořechové cookies
Nepečené cookies
Jablečný crumble

Donuty
Fracouzské financiers
Flan
Pomerančový koláč
Citronový koláč
Citronovo-jogurtový koláč
Jogurtový koláč se sušeným ovocem
Jablečný koláč
Mramorová bábovka
Zebra koláč
Vafle
Bábovka s vaječným likérem
Kočičí jazýčky
Makrónky
Madlenky
Madlenky s kousky čokolády
Mini financiers s lískovými oříšky

Mini palačinky ve stylu cereálií
Mojito cheesecake
Banánové muffiny
Třešňové muffiny
Perník
Lívance
Portugalské košíčky
Linecké těsto bez másla
Čokoládový fondant
Vánoční sušenky
Bezlepkové máslové sušenky
Bezlepkové scones s borůvkami
Jablečný štrůdl
Čokoládový koláč
Jablečný koláč
Mandlové lístky

Karbanátky z červených fazolí
Vegetariánské lilkové karbanátky s tymiánem 
a sezamovými semínky
Cizrnové karbanátky v páře
Bulgur se zeleninou
Burritos z červených fazolí
Chili sin carne
Zeleninové clafoutis s quinoou
Zeleninový kastrol
Cukety v páře s vegetariánskou nádivkou
Cukety po italsku se šalotkou a mátou
Cukety plněné paprikou a čerstvým kozím sýrem
Vegetariánský kuskus
Palačinky se špenátem
Zeleninový crumble
Smetanový špenát
Falafel z řepy s jogurtovou omáčkou
Faux gras neboli veganské foie gras
Veganský sýr s česnekem a pažitkou
Cuketové placky
Zapečený mangold s bešamelovou omáčkou
Vegetariánský hachis parmentier
Veggie hamburger
Zelené fazolky na italský způsob
Míchaná zelenina
Vegetariánský kebab

Domáci mandlové mléko
Domácí sójové mléko
Vegetariánské lasagne
Zelenina v tahini omáčce
Zelenina na asijský způsob
Okořeněná čočka s mrkví
Seitanové stew
Musaka s lilkem
Borůvková nice cream
Vejce na zelenině
Těstovinový hrnec se středomořskou zeleninou
Zelený těstoviný hrnec
Špenátová cizrna
Brambory a kedlubny s omáčkou
z čerstvého sýru
Ovesná kaše
Quinoa, dýně a granátové jablko
Ratatouille
Cuketové špagety s rajčatovou omáčkou
Zeleninový závin
Zelený tabbouleh
Zeleninové tagliatelle
Zeleninový tajine
Bezlepkový kapustový koláč s kurkumou
Tofu a bras
Domácí tofu
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Domácí müsli tyčinka
Pistáciové máslo
Ovocné bonbóny
Kaštanová zmrzlina
Knedlíčky plněné švestkami ve strouhance 
a lískových oříšcích
Meruňková clafoutis
Meruňkové pyré s vanilkou
Broskvové pyré
Jablečné pyré se skořicí
Jablečné pyré s borůvkami a goji
Zavařenina z červeného ovoce
Omáčka z červeného ovoce
Vanilková omáčka
Čokoládový krém
Citronový krém
Vanilkový crème brûlée
Palačinky

Císařský trhanec s rozinkami
Palačinky s mrkví, tvarohem a medem
Flan
Flan s čokoládou a sušenkami
Čokoládový fondán
Čokoládová fondue
Rýžový nákyp
Plovoucí ostrovy
Pusinky
Pusinky s karamelizovanými mandlemi
Čokoládová pěna
Čokoládové tyčinky
Francouzský toast se zeleným čajem
Panna cotta
Mangová panna cotta
Těsto na palačinky a crème chantilly
Lískooříšková pomazánka
Vanilkový pudink

Hrušky na páře
Profiteroles
Pudink s červeným ovocem
Švestkový pudink
Mléčná rýže
Kokosové pusinky
Mléčná krupice s rozinkami
Rychlý malinový sorbet
Jahodovo-rybízová polévka
Mangová polévka s pomerančem
Melounová polévka
Vlažná polévka z kokosového mléka
a ananasu
Zmrzlinový pohár se slaným karamelem 
a lískovými oříšky
Čokoládovo-kaštanové lanýže
Rostlinný jogurt z mandlového mléka
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