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KROK 2: ZAVAKUOVAT A POMALU UVAŘIT  
ZA PŘESNĚ STANOVENÉ TEPLOTY
Ano, sous vide sice doslovně znamená „ve vakuu“, ale k tomu, abyste mohli tuto 
metodu používat, si rozhodně nemusíte pořizovat vakuovačku. Čtěte dál a uvidíte, 
jak jednoduché to může být.

VAKUOVÁNÍ

Sice mluvím o vakuu a vakuování, ale pro naše účely není nutné vypudit ze sáčku 
absolutně všechen vzduch. Suroviny, které budeme vařit, potřebujeme pouze 
spolehlivě uzavřít do plastového sáčku, aby se zbytečně nevysoušely a aby z nich 
nemohly do okolní vody, případně vzduchu, unikat chutě, vůně ani živiny. Takže 
potřebovat budete jen silnější plastový sáček, který je vhodný k  uchovávání 
potravin a  který bezpečně snese vysoké teploty. Zcela vám postačí vzducho-
těsně uzavíratelný sáček určený pro zamrazování potravin (viz kapitola Nezbytné 
základní vybavení na str. 20), ze kterého přebytečný vzduch vytlačíte jednou ze 
dvou následujících metod.

Metoda využívající hydrostatický vztlak
Tato metoda je založena na principu Archimedova zákona. Umožní vám dostat 
ze sáčku většinu vzduchu a  spolehlivě ho uzavřít, a  to bez použití vakuovačky. 
(1)  Veškeré suroviny, které chcete vařit metodou sous vide, včetně případné 
marinády nebo omáčky, dejte do plastového sáčku určeného pro zamrazování. 
Sáček by měl mít dvojitý plastový zip (sáčky typu ZipLock apod.). (2) Naplněný 
otevřený sáček ponořte do  vody tak, že hladina vody bude dosahovat těsně 
pod úroveň zipu. Tlak vody vyžene ze sáčku většinu vzduchu. (3) Jakmile okolní 
voda vystoupá až těsně pod úroveň zipu, sáček zipem pevně uzavřete. Budete-li 
v sáčku vařit větší množství menších kousků surovin, pokuste se je pokud možno 
rozložit do  jediné vrstvy, aby se navzájem nepřekrývaly. To zaručí, že se obsah 
sáčku provaří rovnoměrně. (4) Jakmile je sáček uzavřen, znovu jeho obsah pře-
jeďte dlaní a pokuste se vyrovnat případné výraznější nerovnoměrnosti. Poté jej 
vložte do připravené vodní lázně.

Vytlačení vzduchu přes hranu stolu
Budete-li v  sáčku vařit jídla tekuté konzistence, jako například polévky, různé 
krémy, infuzovaný alkohol nebo tzv. sous vide rychlovky (viz str.  181), bude 
praktičtější použít tuto metodu, u které budete mít větší jistotu, že se tekutina 
zevnitř sáčku nedostane nikam, kam nemá. (1) Všechny suroviny, které chcete 
vařit pomocí metody sous vide, včetně těch tekutých, dejte do plastového sáčku 
určeného pro zamrazování. Sáček by měl mít dvojitý plastový zip (sáčky typu 
ZipLock apod.). Zip na sáčku částečně uzavřete. (2) Sáček svisle přiložte ke hraně 
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stolu nebo kuchyňské linky tak, že jeho spodní část, která obsahuje tekutinu, visí 
z desky dolů, zatímco prázdná vrchní část sáčku (včetně polozapnutého zipu) leží 
na desce. (3) Protože zip není ještě zcela uzavřen, může ze sáčku pořád unikat 
vzduch, což potřebujeme – položte dlaň na horní část sáčku a po stole ho táh-
něte směrem od hrany stolu – tekutý obsah se přirozeně usadí na dně sáčku. 
(4) Nakonec ze sáčku vytlačte případný zbývající vzduch a zacvakněte zip(y).

VLASTNÍ VAŘENÍ

Jakmile máte všechny potřebné suroviny bezpečně uzavřené v  sáčku, stačí 
sáček ponořit do vodní lázně předehřáté na teplotu, která nejlépe odpovídá typu 
pokrmu, jenž budete připravovat. Sáček uzavřený bez použití vakuovačky nebo 
vakuové pumpy nikdy nebude mít uvnitř stoprocentní vakuum, a pokud budete 
vařit lehčí suroviny jako třeba zeleninu, budete dovnitř pravděpodobně muset 
přidat nějaké závaží, které zajistí, že se sáček zcela ponoří a  nebude mít ten-
denci stoupat ke hladině. Podrobné pokyny jak na to najdete na str. 132, hned 
na začátku kapitoly týkající se vaření zeleniny v kapitole Jak při vaření udržet pod 
hladinou sáček se zeleninou, kde není 100% vakuum.

UŽ JE TO HOTOVÉ?

Nejspíš vás napadá otázka: „Jenomže jak mám vědět, při jaké teplotě to mám 
vařit a jak dlouho to tam mám nechat?“ Žádný strach – vše se dozvíte právě v této 
knize! U každého master receptu uvádím přesnou teplotu, vhodnou právě pro 
danou surovinu. Věřte mi, že s teplotami vodní lázně jsem si hodně dlouho hrála, 
protože jsem potřebovala zjistit, za  jakých podmínek dosáhnu výsledku, který 
považuji za perfektní. U některých receptů vám navíc poradím, jak teplotu pří-
padně upravit tak, aby hotový pokrm vyhovoval zrovna vám a vašim chuťovým 
buňkám.

Při vaření sous vide je důležité si uvědomit jednu věc, která ho zásadně odli-
šuje od ostatních, konvenčních způsobů tepelné úpravy potravin. U této metody 
nelze postupovat intuitivně a  okamžik, kdy je hotovo, nemůžete stanovit 
na základě vizuálního zhodnocení a průběžného ochutnávání. U každého master 
receptu proto uvádím doporučenou minimální a maximální dobu vaření — napří-
klad „1 hodina (případně až 3 hodiny)“. Toto není chyba, jde spíš o časový úsek, 
během kterého si bude připravovaný pokrm udržovat  ideální kondici – hotovo 
budete mít, jakmile uplyne minimální doba vaření, ovšem až do dosažení maxi-
málního času bude obsah sáčku pořád dokonalý (během té doby surovina uvnitř 
ještě maličko změkne, ovšem bez ztráty na kvalitě). Pokud však stanovený maxi-
mální časový limit přetáhnete, očekávejte nežádoucí změny konzistence, která 
může být až kašovitá.
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KUŘECÍ PRSA

KUŘECÍ MINISENDVIČE 

Myslím, že těmto měkoučkým nadýchaným houstičkám naplněným šťavnatým 
kuřecím masem nemusím dělat reklamu – tato kombinace prostě mluví sama 
za sebe. V konvenčních variantách se většinou používá smažené kuře. Já jsem však 
přesvědčená, že když se použije rychle ogrilované maso, zkombinuje se s máslo-
vou houstičkou a svěžím křupavým salátem a to celé podtrhne sladká, ale zároveň 
trochu pálivá omáčka, bude to minimálně stejně dobré, zato výrazně zdravější. 
Tyto malé sendviče přetékající spoustou chutí i  vůní se skvěle hodí jako jedna 
z hvězd nedělního brunche, ale právě tak dobře poslouží jako lehčí oběd (v tako-
vém případě počítejte se dvěma kousky na porci).

NEJDŘÍV SI PŘIPRAVTE SALÁT: Ve středně velké míse prošlehejte majonézu, 

hořčici, jablečný ocet a celerová semínka a dochuťte solí a pepřem. Pak do mísy 

přidejte zelí a mrkev a důkladně promíchejte, aby se zelenina rovnoměrně oba-

lila majonézovou zálivkou. Poté odložte stranou. (Zelný salát si můžete připravit 

až 24 hodin předem a uchovávat ho ve vzduchotěsně uzavřené nádobě v lednici.)

Předvařená kuřecí prsa vytáhněte ze sáčku, nechte je trochu okapat (veškerou 

tekutinu pak vylijte) a pak je osušte papírovými utěrkami.

Ve velké pánvi zahřívejte na středně rozpálené plotýnce máslo tak dlouho, dokud 

nezačne lehce syčet a chytat barvu. Do horkého másla pak vyskládejte kuřecí 

prsa v jedné vrstvě tak, aby se nepřekrývala, a opékejte je z jedné strany dozlatova 

asi 2 až 3 minuty, pak je otočte a pokračujte další zhruba 1 až 2 minuty, dokud se 

hezky neopečou i z této strany. Pokud jste na pánev dali kuře rovnou z lednice, tak 

je po tomto opečení znovu převraťte a nechte je, stále na zapnuté plotýnce, ještě 

asi další 2 až 3 minuty dojít.

Hotová kuřecí prsa přendejte na prkénko a každý kousek rozpulte jedním šikmým 

řezem. Odložte stranou. 

Do stejné pánve přidejte česnek a na středně rozpálené plotýnce ho za stálého 

míchání asi 30 vteřin restujte, dokud se nerozvoní. Potom ho ihned přelijte me-

dem a pálivou omáčkou. Směs přiveďte k lehkému varu a za stálého míchání ji asi 

minutu redukujte na takovou hustotu, že když do ní ponoříte spodní stranu  lžíce, 

tak na ní vrstva omáčky ulpí, a když do této vrstvičky uděláte prstem cestičku, tak 

se hned nezatáhne. Poté do pánve vraťte hotové maso, přisypte tymián a maso 

v omáčce ještě asi půl minuty prohřívejte. Pak ho otočte, aby se omáčka dostala 

i na druhou stranu. Následně pánev odstavte.

Spodní poloviny bulek si rozložte na kuchyňskou linku, v rovnoměrné vrstvě 

na ně rozdělte zelný salát a na něj naaranžujte kuřecí prsa, na každou bulku jeden 

 kousek. Pokud vám v pánvi zůstala ještě nějaká omáčka, vyberte ji lžící a maso 

ještě přelijte. Teď už zbývá jen přiklopit každý sendvič vrchní částí bulky a můžete 

nosit na stůl.

POČET PORCÍ:  
4 JAKO HLAVNÍ JÍDLO, 
8 JAKO PŘEDKRM  
NEBO SVAČINKA 

20 MINUT

ZELNÝ SALÁT

¼ šálku majonézy, domácí  
(viz str. 176) nebo kupované 

1 lžička hrubozrnné nebo jiné 
hořčice

1 lžička jablečného octa
¼ lžičky celerových semínek 
sůl a čerstvě mletý černý pepř
1½ šálku hlávkového zelí, nahrubo 

nastrouhaného nebo nakrájeného 
na tenké plátky 

½ šálku mrkve, nastrouhané

1 dávka kuřecích prsou podle 
MASTER RECEPTU (viz str.  44),  
buď právě uvařených, nebo 
vytažených z lednice (bez 
dodatečného prohřívání)

2 lžíce nesoleného másla
1 stroužek česneku, jemně nasekaný 

nebo prolisovaný 
¼ šálku medu 
¼ šálku nějaké pálivé omáčky,  

třeba Frank’s 
1 lžička čerstvého tymiánu 
8 domácích podmáslových bulek 

(viz str. 179) nebo kupovaných, 
naplocho rozpůlených
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Předepsané množství masa, tedy minimál- 
ně 1 kilogram, vystačí na 4 opravdu velkorysé 

porce, takže je celkem pravděpodobné, že vám 
nějaké maso zbyde. V takovém případě si ho buď 
schovejte na později, nebo prostě připravte víc 
sendvičů.



POČET PORCÍ: 4  
35 MINUT

1 dávka steaků podle MASTER 
RECEPTU (viz str. 80), a to buď 
právě uvařených, nebo vytažených 
z lednice (bez dodatečného 
prohřívání). Řez masa volte podle 
vlastního výběru, třeba New York 
strip, nízký roštěnec nebo pupek

1 lžíce řepkového oleje 
700 g bílé nebo žluté cibule, 

nakrájené na tenká kolečka  
(asi 2 velké cibule) 

sůl 
1 lžíce nesoleného másla
1 stroužek česneku, prolisovaný 
2 lžíce medu 
1 lžička tymiánu, nasekaného,  

plus další na ozdobení 
1 lžíce sherry, červeného vína  

nebo jablečného octa
čerstvě mletý černý pepř 
¼ šálku majonézy, domácí 

(viz str. 176) nebo kupované 
1 lžíce hrubozrnné hořčice 

(volitelné)
1 lžíce křenu, čerstvě nastrouhaného 

nebo sterilovaného, plus další 
na ozdobení 

4 francouzské nebo jiné křupavé 
bagetky, podélně rozkrojené 

1 šálek rukoly nebo potočnice,  
či jiné zelené štiplavé lístky  
(volitelné)

SENDVIČE SE STEAKEM  
A KARAMELIZOVANOU CIBULKOU

Asi není potřeba vám tu popisovat, jak lahodná může být karamelizovaná  cibulka 
– stačí ji jednou ochutnat a  její nasládlá plná chuť vás přesvědčí sama. Je však 
pravda, že připravit poctivou karamelizovanou cibulku tak, jak to dělají Francouzi, 
zabere docela dost času – často to bývá i třičtvrtě hodiny. Tato klasická metoda, 
jejíž výsledek je prostě nepřekonatelný, vyžaduje nechat cibuli vypotit při nízké 
teplotě. Já však postupuji tak, že cibuli restuji na rozpálené pánvi a přidávám k ní 
trochu medu, abych karamelizaci popohnala. Výsledkem je lahodná cibule hotová 
za pár minut a spolu se šťavnatým steakem a říznutá trochou křenu je tato kom-
binace skvělou náplní do sendviče.

Sous vide předvařené steaky vytáhněte ze sáčku a nechte trochu okapat. Teku-

tinu, kterou maso při vaření pustilo, uchovejte pro další zpracování. Maso dů-

kladně osušte papírovými utěrkami a odřežte veškerý viditelný tuk nebo zbytky 

 chrupavek.

V litinové nebo jiné vhodné pánvi s těžkým dnem rozehřívejte na velmi rozpálené 

plotýnce olej tak dlouho, dokud se z něj nezačne uvolňovat kouř. V horkém tuku 

asi 4 až 5 minut opékejte steaky, vždy po minutě je obraťte. Maso by mělo být 

po obou stranách opečené pěkně dohněda. Pokud se do pánve nevejdou všechny 

steaky najednou, zpracujte je ve dvou nebo více dávkách. Hotové steaky odložte 

stranou. 

Tuk v pánvi nechte znovu silně rozpálit. Poté vsypte cibuli a přidejte velkou špet-

ku soli (která cibuli pomůže povolit) a za častého míchání restujte, dokud neze-

sklovatí a nezačne zlátnout, bude to trvat přibližně 3 až 4 minuty. Přidejte máslo, 

česnek a med a dál míchejte, dokud máslo a med nezačnou hnědnout, zhruba 

další 1 až 2 minuty. Potom snižte přívod tepla na střední stupeň (pokud by se ob-

sah pánve začal připalovat, tak ještě na míň) a za občasného míchání cibuli dalších 

asi 15 až 20 minut opékejte, až bude krásně měkká a zlatavá. Vmíchejte tymián 

a ocet a dochuťte solí a pepřem. 

Do pánve s karamelizovanou cibulí vraťte steaky a št’ávu ze sous vide vaření 

a maso schovejte pod cibuli. Asi 1 až 2 minuty prohřívejte, dokud se většina št’ávy 

neodpaří. Potom steaky přendejte na prkénko a přes vlákno je nakrájejte na slabé 

plátky.

V misce smíchejte majonézu, hořčici a křen. Vzniklou směsí potřete řezné strany 

rozkrojených bagetek. Na jejich spodní poloviny naaranžujte plátky  steaku a pře-

kryjte je pořádnou vrstvou karamelizované cibulky. Pak posypte dalším kře  nem, 

rukolou, tymiánem a přiklopte vrchními polovinami bagetek. Na závěr bagetky 

ještě lehce stlačte, aby držely pěkně pohromadě.

STEAK
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POČET PORCÍ: 4 AŽ 8   
35 MINUT  

(+ 50 MINUT, POKUD SI 
BUDETE CHTÍT PŘIPRAVIT 
DOMÁCÍ TĚSTO)

1 dávka hub podle MASTER 
RECEPTU (viz str. 152), a to buď 
právě uvařených, nebo vytažených 
z lednice (bez dodatečného 
prohřívání). Pro tento recept se 
nejlépe hodí trsnatec lupenitý 
(maitake)

1 dávka celozrnného těsta na pizzu 
podle MASTER RECEPTU 
(viz str. 178), nebo 1 balení 
kupovaného těsta na pizzu,  
přímo z lednice 

2 lžíce extra panenského olivového 
oleje 

¼ šálku najemno nastrouhaného 
parmazánu (ideálně 
Parmigiano-Reggiano), 
plus další na ozdobení 

1 šalotka, nakrájená na tenké plátky 
225 g čerstvého kozího sýra 
špetka vloček ze sušených 

červených chilli papriček 
1 lžička čerstvého tymiánu nebo 

oregana, případně ¼ lžičky 
sušeného 

¼ šálku čerstvé rukoly nebo baby 
špenátu (volitelné), na ozdobení

PIZZA S HOUBAMI  
A KOZÍM SÝREM 

Jestli máte rádi houby, bude vám moje jednoduchá pizza chutnat. Když si ji při-
pravuji pro sebe, dávám absolutní přednost trsnatci lupenitému – jeho okraje se 
v troubě vypečou krásně dokřupava, hlavně v případě, že před použitím prošel sous 
vide povařením, které ho krásně zpevnilo. Ovšem toto prohloubení  chuti i vylep-
šení textury se týká jakéhokoliv druhu hub předpřipraveného ve vodní  lázni, takže 
se neostýchejte použít libovolné houby, fungovat budou i staré dobré  žampiony.
Přestože vás neodsuzuji za to, že používáte kupované těsto na  pizzu, tak si stejně 
myslím, že byste si, alespoň jednou, měli zkusit připravit vlastní kynuté domácí 
těsto. Když budete postupovat podle mého receptu, tak se to prostě nemůže 
nepovést a těsto budete mít hotové dřív, než se vám předehřeje trouba. A věřte 
mi, že těch pár minut práce navíc se vám bohatě vrátí v okamžiku, kdy pizzu vy-
táhnete z trouby, přivoníte k ní a poprvé si kousnete…

Předehřejte troubu na 230 °C. Do trouby položte plech otočený dnem  vzhůru, 

nebo, máte-li kámen na pečení pizzy. Větší talíř nebo tác vyložte papírovými 

 utěrkami.

Sous vide uvařené houby vylovte ze sáčku, tekutinu z vaření si schovejte a později 

použijte v jiném receptu. Houby vyskládejte na připravené papírové utěrky. 

Těsto na pizzu poprašte moukou a položte na pomoučněnou pracovní plochu. 

Nejdřív ho lehce zploštěte dlaněmi a pak ho co možná nejvíc roztáhněte do stran. 

Potom ho vyválejte na tloušťku asi 0,5 cm tak, aby odpovídalo tvaru a velikosti 

plechu. (Čím tenčí těsto, tím křupavější výsledek.) Sázecí lopatku na pizzu (po-

kud máte) nebo větší kuchyňské prkénko vyložte pečicím papírem, který ještě 

 potřete 1 lžící olivového oleje. Vyválené těsto zespodu podeberte rukama a opa-

trně ho přeneste na připravený naolejovaný papír. (Pokud pečicí papír zrovna ne-

budete mít, tak prostě olivovým olejem vymažte druhý plech, těsto rozložte na něj 

a pizzu položte rovnou tam.)

Těsto rovnoměrně posypte parmazánem a šalotkou. Houby rozeberte nebo 

rozkrájejte na menší kousky a vyskládejte jako další vrstvu. Na závěr pizzu posypte 

kozím sýrem a zakápněte zbývající lžící olivového oleje. Pečicí papír s připravenou 

pizzou pak dejte do trouby na předehřátý pizza kámen nebo plech.

Pizzu pečte 25 až 30 minut. Okraje těsta, sýr i houby by se měly vypéct dokřupa-

va a zezlátnout. Bude-li potřeba, otočte v průběhu pečení papír (nebo plech) 

s pizzou tak, aby se propekla rovnoměrně. Hotovou pizzu vytáhněte z trou-

by a přemístěte na kuchyňské prkénko. Poprašte chilli vločkami a tymiánem, při-

dejte rukolu, případně další parmazán a ihned servírujte. Pizza party začíná!

HOUBY
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POČET PORCÍ: 6 
40 MINUT

zmrzlina (libovolná příchuť ) 
vyrobená ve zmrzlinovači z 1 dávky 
základního smetanovo-vanilkového 
krému podle MASTER RECEPTU  
(viz str. 162)

MÁSLOVÉ SUŠENKY

½ šálku nesoleného másla,  
pokojové teploty 

¾ šálku cukru 
¼ šálku medu nebo světlého 

kukuřičného sirupu 
1 velké vejce
1 lžička vanilkového extraktu 
1¾ šálku hladké, nebo  

polohrubé mouky 
2 lžíce kukuřičného škrobu
¾ lžičky soli 
½ lžičky prášku do pečiva

ZMRZLINOVÉ SENDVIČE 
Zmrzlinové sendviče ve mně vždycky vyvolají hřejivé (i když ta teplota tady zrovna 
moc nesedí) vzpomínky na dětství a zmrzlinové dodávky Good Humor. Když si 
vyrábím domácí zmrzlinu, tak si často vzpomenu na jejich typické ovocné nanuky 
a krém pak trochu nostalgicky ochutím pomerančovou marmeládou nebo použiji 
arašídové máslo a  přivolám si vzpomínky na další jejich klasiku, příchuť Nutter 
Butter. Vy si však můžete vyrobit úplně jiné příchutě, záleží jen na tom, co máte 
rádi. A protože už jsme všichni dost povyrostli, myslím, že byste si tyto studené 
sendviče s  krémovou náplní mohli zkusit vyrobit od  začátku až do  konce sami, 
tedy včetně sušenek. Jejich příprava je jednoduchá, ovšem díky přídavku másla 
jsou opravdu lahodné a med a kukuřičný škrob jim dodají na měkkosti! Když ale 
nebudete mít na vlastnoruční výrobu sušenek čas, klidně použijte kupované, ať už 
to budou klasické sušenky se skořicí, nebo třeba cookies s kousky čokolády – jen 
mějte na paměti, že pro naše účely jsou vhodnější spíš měkčí sušenky. Když se 
do nich totiž člověk zakousne, zůstane zmrzlina stále pěkně uvnitř. Připravíte-li 
si domácí sušenky v  předstihu, bude samotné sestavení zmrzlinových sendvičů 
opravdu rychlé. Nesnažte se ale předem vyrobit kompletní sendviče: nejlépe 
chutnají, když sušenky mají pokojovou teplotu a zmrzlina je naopak pěkně tuhá.

Předehřejte troubu na 170 °C. Dva plechy vyložte pečicím papírem nebo siliko-

novou pečicí podložkou a odložte stranou. 

PŘIPRAVTE SI ZMRZLINOVOU NÁPLŇ: Podnos, který se vejde do mrazáku, vy-

ložte pečicím papírem. Nejlépe naběračkou na zmrzlinu rozdělte zmrazený krém 

na 6 velkých hromádek a ty rozmístěte na připravený podnos. Každou hromádku 

trochu zploštěte a podnos vraťte alespoň na 30 minut do mrazáku, aby zmrzlina 

stačila znovu ztuhnout.

TEĎ SI PŘIPRAVTE SUŠENKY: Do velké mísy dejte máslo, cukr a med a vařeč-

kou nebo ručním mixérem vypracujte do hladké nadýchané pěny. Do ní  vmíchejte 

 vejce a vanilkový extrakt, potom přisypte mouku, kukuřičný škrob, sůl a prášek 

do pečiva a rychle vypracujte těsto. (V této fázi můžete těsto zabalit do fólie a ulo-

žit až na týden do lednice.) Těsto rozdělte na 12 stejně velkých hromádek a ty roz-

místěte na připravené plechy tak, aby mezi nimi byl volný prostor minimálně 5 cm.

Plechy dejte do předehřáté trouby a pečte 12 až 14 minut, dokud se sušenky 

trochu neroztečou do stran a navrchu se nezatáhnou, pořád by však měly zů-

stat světlé. Jestli vaše trouba nepeče rovnoměrně, tak plechy v průběhu pečení 

otočte, případně i prohoďte. Hotové sušenky přeskládejte na mřížku a nechte 

zcela vychladnout. (Vychladlé sušenky můžete uzavřít do vzduchotěsné nádoby 

a při pokojové teplotě skladovat až týden.)

Na servírovací podnos nebo větší talíř vyskládejte 6 sušenek obrácených rovnou 

stranou nahoru. Na každou z nich dejte zmrzlinu, přiklopte zbylými sušenkami 

(plochou stranou ke zmrzlině) a pevně stiskněte, aby sendvič držel pěkně pohro-

madě. Ihned podávejte.

ZMRZLINA
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DRŮBEŽ

Kuřecí prsa, bez kosti,  
tloušť ka necelé 4 cm 63 °C 1 až 5 hodin

Kuřecí prsa, s kostí,  
tloušť ka přibližně 6,5 cm 63 °C 2 až 6 hodin

Kuřecí stehna, vykostěná,  
tloušť ka přibližně 2,5 cm 65 °C 1,5 až 6 hodin

Kuřecí stehna, s kostí,  
tloušť ka přibližně 5 cm 70 °C 2 až 7 hodin

Krůtí prsa, bez kosti,  
tloušť ka přibližně 10 cm 62 °C 4 až 8 hodin

Krůtí spodní i vrchní stehna,  
s kostí, tloušť ka přibližně 10 cm 68 °C 6 až 12 hodin

Kachní prsa, bez kosti,  
tloušť ka necelé 4 cm 55 °C 1 až 5 hodin

Kachní stehna, s kostí,  
tloušť ka přibližně 6,5 cm 80 °C 8 až 12 hodin

Malá pernatá zvěř (křepelky),  
s odstraněnou páteří a zploštělá,  

tloušť ka necelé 4 cm 
60 °C 1 až 5 hodin

Větší pernatá zvěř (bažant, perlička), 
rozporcovaná na čtvrtiny/prsa a nohy s kostí, 

tloušť ka přibližně 6,5 cm  
60 °C 2 až 5 hodin

VEPŘOVÉ A TELECÍ MASO

Řezy ze hřbetu (panenka a kotlety),  
bez kosti nebo s kostí,  
tloušť ka necelé 4 cm 

58 °C 1,5 až 5 hodin

Tužší kousky (bůček, plec, žebra – z pečeně  
i z boku), bez kosti i s kostí,  

tloušť ka přibližně 5 až 10 cm
75 °C 15 až 20 hodin
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„Kniha Sous vide pro každého je skvělý praktický pomocník pro pracovně vytížené labužníky, kteří si však navzdory 
permanentnímu nedostatku času nechtějí odpírat luxus jednoduchých, doma připravovaných jídel. Kromě spoleh-
livě fungujících základních postupů, úžasně inspirativních fotografií a  užitečných tipů kniha obsahuje především 
spoustu rychlých a jednoduchých receptů využívajících doma připravené sous vide „polotovary“ – příprava teplých 
originálních večeří během pracovního týdne ještě nikdy nebyla tak snadná!“
 MICHELLE TAM, zakladatelka společnosti Nom Nom Paleo  

a autorka stejnojmenného kuchařského bestselleru podle New York Times

www.anag.czDoporučená cena 399 Kč
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