ČESNEKOVÁ BUCHTA
750 hladké mouky
½ l mléka
42 gr kvasnic
1 lž. cukru
100 ml oleje
1 lž soli
Nádivka 250 gr Hera 3 žloutky 20 stroužků česneku drceného sůl
Zaděláme těsto, rozdělíme na 4 díly, každý díl rozválíme, natřeme nádivkou, smotáme a
znovu natřeme nádivkou, posypeme vedetou a rádlem nakrojíme na trojúhelníky.Pečeme
na 180 st C

Mrkvový krém s česnekem a zázvorem
600 gr mrkve nakrájíme na kostičky
1 celou cibuli nakrájíme a opražíme na slunečnicovém oleji
Přidáme nasekaný zázvor- asi 5 cm , zalejeme zeleninovým vývarem – 1 litr
Přidáme nasekanou mrkev a vaříme asi 15 minut.
Uvařenou směs rozmixujeme, dochutíme česnekem, solí , chilli a citronem
Nakonec přidáme smetanu zakysanou a posypeme dyňovými semínky

ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA
+ ČESNEKOVÉ OKURKY

S CHLEBEM

1 kg plecka nakrájíme na kousky , posolíme popepříme
1 cibuli orestujeme na sádle, přidáme kousky masa, opečeme ze všech stran
Dáme do hrnce , podlejeme vývarem a pečeme v troubě asi 1 hodinu
Schlazené maso nameleme na masovém strojku, smícháme s 1 kg sádla a
1 celou hlavicí utřeného česneku dochutíme solí a pepřem
Natíráme na chléb a přikusujeme česnekové okurky/ okurky plněné plátky
česneku, zalité libovolným sladkokyselým nálevem a sterilované/

Česneková buchta z červených fazolí
450 gr červených fazolí z plechovky nebo vařených
4 banány
50 gr kakaa70 gr cukru
2 lž oleje
Nasekaný česnek 10 stroužků
Smícháme, pečeme na papíře 30 min , krájíme vychladlé

Kropenatá pomazánka
Smícháme sádlo, mák, sůl, česnek a pepř
Natíráme na kousky rohlíku nebo chleba

ČESNEKOVÍ ŠNECI
Na listové testo natřeme směs
100 gr taveného sýra
1 žloutek
1 lž kys smetany,Petrželová nať
5 stroužků česneku,pepř
Vše smícháme a natřeme na tenký plát listového těsta
Nastrouháme tvrdý sýr a nivu celkem 100 gr
Těsto stočíme, vytvoříme závin , nakrájíme na plátky , natřeme vejcem a
posypeme sezamem. Pečeme v troubě na 180st C

Sýrová roláda
Plátky sýra naskládáme na pečící papír,dáme do trouby změknout,
Necháme zchládnout, natřeme pomazánkou sýrovou s česnekem, smotáme
do závinu a po ztuhnutí nádivky krájíme. Podáváme na plátku rohlíku

TRUBIČKY S TVARŮŽKOVOU PĚNOU
Z listového těsta vykrájíme proužky, namotáme na kovové trubičky a plníme
česnekovou pěnou
125 gr tvarůžků
75 gr másla
60gr majonézy
1,5 dcl mléka česnek

SLANÉ MUFFINY
150gr hladké mouky
6gr prášku do pečiva
100 gr kozího sýra, 200 gr oloupaných, nastrouhaných cuket, 100gr
nasekaných ořechů
Vejce,150ml mléka, 100 gr sádla, sůl, pepř a nasekaný česnek 10 stroužků
Smíchat , naplnit košíčkya péct do růžova
MONGOLSKÝ MLS dle Magdaleny Múčkové
Nastrouhat mrkev 150 gr přidat česnek nadrcený, 2 lž majonézy ,sůl a pepř.
Podává se s pečivem nejlépe k vodce CHINGGIS gold

