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SLANÁ JÍDLA
SCHWARMA
1kg roštěné nebo kuřecího masa
2 hrnky jogurtu
1 rajče
1/4 hrnku octa
1/4 hrnku olivového oleje
3 lžíce citrónové šťávy
3 stroužky česneku
1/2 lžičky skořice
1/2 lžičky muškátového oříšku
1/2 lžičky oregana
1/2 lžičky soli
1/2 lžičky mletého pepře
2 bobkové listy
olej na smažení
Maso nakrájet na tenké plátky a v míse smíchat se zbytkem ingrediencí. Nechat
marinovat v lednici aspoň 6 hodin. Poté smažit na malé vrstvě oleje 3-4 minuty. Podávat
s pita chlebem, tahini nebo jogurtovo-okurkovým dresinkem.

KIBDA
1/3 hrnku oleje
400g hovězích jater
6 stroužků česneku
1 zelená paprika
1 chilli paprička
1,5 lžíce mletého kmínu
1/2 lžičky skořice
1/4 lžičky sušeného zázvoru
1/4 lžičky mletého hřebíčku
1/4 lžičky mletého karmamonu
šťáva z jednoho citrónu / limetky
1 lžička soli
V pánvi s pokličkou nahřát olej a do horkého oleje přidat nakrájená játra. Rychle,
ale opatrně osmažit do změny barvy. Přidat zbytek ingrediencí a dobře promíchat.
Přikrýt pokličkou a dusit při nízké teplotě plotny dalších 15minut.
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ROZ BIL SHAREYA
2 lžíce oleje
4 lžíce másla
12 kusů špaget
1 hrnek rýže
1/2 lžičky cibule
1 stroužek česneku
3 bobkové listy
2 hrnky vroucí vody
sůl
pepř
Těstoviny nasekat na 5 kusů a rýži propláchnout vodou. Olej, máslo, cibuli, česnek,
bobkový list a těstoviny smažit v hrnci do zezlátnutí těstovin. Přidat rýži a míchat dalších
10minut. Přidat vroucí vodu, sůl, pepř a promíchat. Nechat vařit do odpaření vody, poté
stáhnout teplotu a nechat 15minut dusit pod pokličkou.
MOLOKHIA
0,5kg nasekaných molokhia listů
2 hrnky masového vývaru
1 lžička koriandru
1 lžíce soli
1 lžíce másla
10 stroužků česneku
Smíchat koření a česnek do konzistence pasty. Do hrnce dát vývar a přivést k varu, poté
vmíchat půlku česnekové pasty. Přidat mražené listy molokhia, přikrýt pokličkou
a odstranit z plotny. Po 15ti minutách polévku rozmíchat a vmíchat zbytek česnekové
pasty osmažený na másle dozlatova.
FOUL
2 hrnky fazolí / cizrny
1/2 hrnku vody
sůl
1 lžíce mletého kmínu
2 stroužky česneku
šťáva z citrónu
olivový olej
1 hrnek petrželky
1 rajče
Fazole přes noc namočit, vodu slít a uvařit doměkka. Poté přidat 1/2 hrnku vody, zahřát
a fazole rozmačkat. Koření smíchat s česnekem a citrónovou šťávou, poté přelít přes
rozmačkané fazole a bohatě zalít olivovým olejem. Podávat posypané nakrájeným
rajčetem a petrželkou. Sedí k pita chlebu, zelenině, olivám atd.
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KOSHARY
1 lžíce oleje
2 hrnky rýže
3 hrnky vody
1 lžička soli
450g těstovin
1 hrnek namočené čočky
1/2 lžičky soli
1 lžíce oleje
5 cibulí
2 stroužky česneku
3 lžíce bílého octa
4 rajčata
1/2 hrnku rajčatového protlaku
1,5 lžičky soli
1 lžičky mletého pepře
2,5 lžičky mletého kmínu
1/4 lžičky kajenského pepře
1 plechovka cizrny
Zahřát jednu lžíci oleje na pánvi na střední teplotu. Vmíchat rýži a míchat 3 minuty. Poté
přidat hrnky vody a 1 lžičku soli. Přivést k varu, snížit teplotu, zakrýt pokličkou a pomalu
dusit až do změknutí rýže cca 20-25minut. V jiném hrnci přivést k varu osolenou vodu
a vložit těstoviny, uvařit doměkka. Poté slít tekutinu a těstoviny udržovat v hrnci teplé.
Čočku namočit na 30minut, poté propláchnout a uvařit v 2 hrncích vody po dobu
15-20minut, pak vmíchat půl lžičky soli. Na pánvi rozpálit lžíci oleje, vmíchat nasekanou
cibuli a osmažit dozlatova, poté přidat rozmačkaný česnek a smažit další 1 minutu.
Směs stáhnout na ubrousek, rozdělit na dvě půlky, do jedné zpět v pánvi vmíchat ocet,
nasekaná rajčata, rajčatový protlak. pepř, 2,5 lžičky soli, kmín a kajenský pepř. Poté
přivést k varu a na nízkou teplotu dusit cca 12minut. Servírovat 1 lžíci rýže, těstovin,
čočky a cizrny na talíři, pak směs posypat osmaženou cibulkou a navrch dát rajčatovou
omáčku.
ZABADI
2 hrnky bílého jogurtu
1 salátová okurka
10 lístků máty
1 stroužek česneku
1/2 lžičky soli
1/4 lžičky mletého kmínu
olivový olej na dozdobení
sladká paprika na dozdobení
Okurku oloupat a nastrouhat a smíchat se zbytkem surovin. Podávat se smaženými
trojúhelníčky pita chleba, s pikantními jídly nebo s kuřecím masem.
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HAWAWSHI
5 kusů pita chleba
(viz. sekce Chleby a těsta)
250g mletého hovězího masa
2 rajčata
1 velká cibule
1 zelená paprika
špetka mleté sladké papriky
špetka koriandru
špetka skořice
špetka muškátového oříšku
sůl dle chuti
pepř dle chuti
1 lžíce oleje
Troubu předehřát na 165°C. Při střední teplotě osmahnout mleté maso dohněda zhruba
5-7minut, nechat mírně vychladnout. Poté vmíchat zbytek surovin kromě chleba a směs
naplnit do rozříznutých plátků chleba. Povrch potřít olejem, zabalit do hliníkové fólie
a na pečicím papíru péct zhruba 30minut do změknutí náplně.

FALAFEL
2 hrnky cizrny
1/2 lžičky sody bikarbony
2 hrnky petrželky
volitelně 1/2 hrnku kopru
volitelně 3/4 hrnku koriandru
1 cibule
8 stroužků česneku
sůl
1 lžíce mletého kmínu
2 lžíce mletého pepře
1 lžička prdopeč
2 lžičky praženého sezamu
olej na smažení
Cizrnu namočit se sodou do vody přes noc, poté slít vodu a cizrnu dát do mixéru. Přidat
bylinky, cibuli, česnek a rozmixovat dohladka. Přendat do misky, zakrýt fólií a nechat
hodinu odpočívat v ledničce. Poté přidat prášek do pečiva a sezamová semínka a smažit
v rozpáleném oleji dozlatova. Falafel je vždy lepší čerstvý, tedy je lepší skladovat syrové
těsto než hotové kousky.
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GOULASH
500g phyllo těsta
(viz sekce Chleby a těsta)
1 vejce
1 hrnek mléka
1 hrnek olivového oleje / směs s máslem
Masová náplň
1 hrnek nasekané cibule
700g mletého hovězího masa
2 lžičky sušeného česneku
1 lžička nového koření
sůl
pepř
Troubu předehřát na 180°C. Nahřát 1 lžíci olivového oleje v pánvi, krátce osmahnout
cibuli a přidat mleté maso. Osmahnout dozlatova, poté z pánve odstranit přebytečný tuk
a dále smažit. Vmíchat koření a odstavit z plotny.
Pekáček vymastit a začít skládat 3-4 vrstvy těsta na sebe, každou vrstvu vždy bohatě
potřít máslem s olejem. Poté nanést masovou náplň a poklást 3-4 vrstvami těsta
s potíráním olejem mezi pláty. Potřít povrch a poté nakrájet na čtverce. Vejce rozmíchat
s mlékem, solí a pepřem a nalít na povrch. Péct na 180°C cca 45-60minut dle potřeby
do zlatavého opečení povrchu.

KOFTA
650g mletého hovězího a jehněčího masa
1/2 hrnku petrželky
1 nastrouhaná cibule
2 stroužky česneku
1 lžíce soli
1 lžička mletého pepře
1/2 lžičky kmínu
1 lžička muškátového oříšku
olivový olej na smažení

Cibuli a česnek smíchat s kořením a nechat 15minut odležet při pokojové teplotě. Přidat
maso, petrželku a dobře promíchat, vytvarovat kofta šišky. Pánev lehce vymastit olejem
a koftu smažit ze všech stran při střední teplotě. Poté snížit teplotu a pánev zakrýt
poklicí, takto dusit 5 minut.
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MACARONA BIL BECHAMEL
450g těstovin
1 kg mletého hovězího masa
1 cibule
1 lžíce oleje
2 stroužky česneku
1 lžíce petrželky
230g rajčatového protlaku
strouhanka
5 lžic másla
Bešamel:
5 hrnků mléka
6 lžic másla
6 lžic mouky
1/2 lžičky muškátového oříšku
1 vejce
sůl
černý pepř
Bešamel: Na pánvi rozpustit máslo, vmíchat mouku a rozmíchat dohladka, poté
prohřívat 2 minuty. Postupně vlít mléko a za stálého míchání rozmíchat dohladka bez
žmolků. Přidat sůl a pepř dle chuti. Přivést k varu a vmíchat rozšlehané vejce. Stáhnout
z plotny. Těstoviny uvařit doměkka a dát stranou. Cibuli osmahnout na oleji do měkka,
přidat česnek a smažit další 2 minuty. V hrnci osmahnout maso pri střední teplotě
do hnědé barvy a poté přidat cibuli a petrželku. V pekáčku smíchat větší část těstovin,
rajčatový protlak a mleté maso. Zbytek těstovin smíchat s bešamelem a navrstvit
do pekáčku. Na závěr posypat strouhankou a pokrýt kousky másla. Péct na 190°C
po dobu 30-45 minut, poté zapéct povrch s horním grilem 5-10minut dokřupava.
KESHK
4 hrnky kořeněného kuřecího vývaru
1/2 hrnku mléka
170g bílého jogurtu
3/4 hrnku mouky
1 cibule
1 lžíce másla
sůl
1/2 lžičky pepře
karamelizovaná cibule na ozdobení

V míse smíchat jogurt, objemově stejné množství mouky a vytvořit hladkou kaši. Nechat
1 hodinu odležet (tzv. keshk kvásek). Cibuli nakrájet na kousky, zaprášit moukou
a v pánvi osmahnout na másle dozlatova. Poté přidat vývar, studené mléko, jogurtovou
směs, koření a vařit do zhoustnutí. Servírovat s karamelizovanou cibulkou.
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HUMMUS
2/3 hrnku sušené cizrny
nebo 1,5 hrnku vařené cizrny
2/4 lžičky sody
voda na vaření
Tahini kořenicí směs
1/4 hrnku vody z vaření cizrny
3 lžíce citronové šťávy
1 lžíce bílého octa
3 lžíce tahini pasty
2 stroužky česneku
1 lžíce kmínu
sůl
2 lžíce olivového oleje
Cizrnu namočit přes noc ve vodě se sodou. Vodu slít a cizrnu propláchnout pod tekoucí
vodou. Poté zalít čistou vodou a vařit 60-90minut do úplného změknutí. Poté slít vodu
a dát si ji stranou. Cizrnu a dvě lžíce vody z vaření rozmixovat v mixéru, poté přidat
tahini kořenící směs a vše rozmixovat dohladka. Dochutit solí dle potřeby. Servírovat
polité olivovým olejem.
MAHSHI
400g rýže
vinné listy
(čerstvé, mražené nebo nakládané)
1/2 hrnku kopru
1/2 hrnku petrželky
1/2 hrnku koriandru
1 rajče
1 cibule
1 lžíce oleje
1 stroužek česneku
kmín
sůl
pepř
500-750ml masového vývaru
plátky cibule, rajčat na pečení
citrónová šťáva
V oleji osmahnout cibuli, poté přidat rýži a osmahnout. Poté přilít trochu vývaru, nechat
nasáknout do rýže. Hrnec stáhnout z plotny a vmíchat nasekaná rajčata, bylinky,
nadrcený česnek, koření a sůl. Nechat úplně vychladnout. Vinné listy spařit horkou
vodou a poté plnit lžící rýže a zabalit. Na dno pekáčku vložit plátky cibule a rajčat, aby
se zabránilo připálení. Na ně skládat rýžové závitky. Zbytek vývaru přelít přes balíčky
rýže, zatížit talířem a péct v troubě 20-25minut. Servírovat pokapané citrónovou šťávou.
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ADS B GEBBAH
2 hrnky hnědé čočky
1 cibule
2 stroužky česneku
3 lžíce olivového oleje
1 lžíce rajčatového protlaku
400g rajčatové omáčky
1/4 hrnku vody
1 lžička soli
1 lžička mletého kmínu
1 lžička sladké papriky
1/2 lžičky koriandru
1/4 lžičky mletého pepře
Čočku propláchnout dobře vodou, poté vložit do hrnce, zalít studenou osolenou vodou
a přivést k varu. Snížit teplotu plotny a dusit až téměř do změknutí. Vodu slít a čočku
propláchnout. Ve stejném hrnci nahřát olivový olej, osmahnout cibuli a poté i česnek.
Přidat rajčatový protlak a omáčku, vodu, dusit 3-4 minuty a poté přidat čočku a koření.
Dusit dalších 10 minut. Podávat s kuskusem, křupavým chlebem nebo rýží.

BESARA
1 hrnek fazolí (fava)
1/4 hrnku čerstvého koriandru
1/4 hrnku čerstvé petrželky
1 cibule
1/4 lžičky sušené máty
1/2 lžičky soli
1/2 lžičky kmínu
1/2 lžičky černého pepře
1/2 lžičky sušeného koriandru
4 hrnky vody
1 cibule
1 lžíce mouky
olej
V pánvi smíchat všechny suroviny kromě cibule a mouky. Směs vařit 15 minut při
vysoké teplotě plotny, poté nechat vychladnout a směs rozmixovat dohladka. Znovu
přivést k varu a vařit 1 minutu. Plátky cibule posypat moukou a na oleji osmahnout
dohněda, slít olej a cibulí ozdobit hotovou směs.
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KEBAB
500g hovězích kostek
2 cibule
1/2 lžičky sladké papriky
1/2 lžičky černého pepře
1 lžička nového koření
1/2 lžíce koriandru
1/2 lžíce soli
1 hrnek vody
1 lžíce másla
olej
horký kousek uhlí
V míse smíchat maso s kořením kromě soli a nechat 15 minut odležet. V pánvi na másle
osmahnout cibuli dozlatova a poté přidat maso. Smažit 10 minut a pak přidat 1/4 hrnku
vody a stáhnout teplotu. Až se voda vypaří, přidat další 1/4 hrnku vody a opakovat než
dojde voda. Poté přidat sůl a promíchat. Do alobalu vložit kousek uhlí, zakápnout
trochou oleje a vložit do středu hrnce. Uhlí po 5 minutách vyjmout a servírovat.

EGYPTSKÝ VAŘENÝ HUMMUS
250g cizrny
3 rajčata
1 paprika
1 cibule
1 stroužek česneku
1/2 lžičky soli
1/2 lžičky zázvoru
1/2 lžičky kmínu
1/2 lžičky černého pepře
1/2 lžičky nového koření
2 hrnky vody
1 lžíce másla / ghí
4 vejce
Cizrnu namočit na 2 hodiny do vody a slít. V pánvi osmahnout cibuli na másle dozlatova,
poté přidat česnek a osmahnout. Přidat cizrnu, vodu, koření a vařit 10 minut. Rajčata
a papriku rozmixovat na pyré a nalít na cizrnovou směs, vařit dalších 10minut
do zhoustnutí. Na směs dát 4 vejce a ogrilovat v troubě 5 minut. Podávat s pita
chlebem.
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KHAN
2 hrnky červené čočky
1 cibule
1 cuketa
1 mrkev
8 hrnků vody
4 stroužky česneku
1,5 lžičky soli
2,5 lžičky kmínu
1/2 lžičky mletého pepře

Čočku propláchnout vodou, slít a v hrnci smíchat se zeleninou a vodou. Částečně přikrýt
pokličkou a přivést k varu při střední teplotě, poté dusit 45minut. Po vychladnutí polévku
rozmixovat a ochutit kořením. Podávat s krutony a ochucené limetkovou šťávou.

FATTOUSH
1 kus pita chleba
(viz sekce Chleby a těsta)
1/2 ledového salátu
3 menší rajčata
1 hrnek máty
1 hrnek petrželky
2 salátové okurky
3 jarní cibulky
Sumac dresink
2 lžičky sumaku
1 lžíce vody
1 citrón
80ml olivového oleje
Troubu předehřát na 200°C a nakrájený chléb péct 10 minut dokřupava. Bylinky
a ledový salát nasekat, posypat nakrájenými rajčaty, cibulí, chlebem a zalít dresinkem
smíchaných ze všech surovin na dresink.
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DUKKAH KUŘECÍ SALÁT
3 kuřecí prsa
1 lžíce olivového oleje
100ml olivového oleje
4 cherry rajčata
1/2 okurky
hrst pistácií
1/2 červené cibule
1 lžíce granátových zrníček
2 lžíce plátků mandlí
hrst máty
hrst koriandru
hrst petrželky
sůl
pepř
Dresink
1 lžíce kremžské hořčice
1 lžíce medu
1/2 pomeranče
2 lžíce octa
sýr na ozdobení
Dukkah
2 lžíce sezamových semínek
1/4 hrnku kmínu
1/4 hrnku semínek koriandru
1/4 hrnku kešu
1/4 hrnku pistácií
větvička tymiánu
větvička máty
Dukkah: Semínka a ořechy postupně osmahnout a rozdrtit v hmoždíři. Poté okořenit
a osolit.
Salát: Kuřecí maso nakrájet na kousky a obalit v olivovém oleji a dukkah směsi.
Osmahnout dozlatova a nakrájet na kousky. Smíchat zbytek ingrediencí na salát,
posypat kuřecím, ochutit dresinkem a posypat sýrem dle preference.
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EGYPTSKÝ MRKVOVÝ SALÁT
600g baby mrkve (může mít i natě)
sůl
pepř
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce sezamových semínek
1 lžička kmínu
1 lžička koriandru
2 hrsti polníčku
1/2 hrnku pražených plátků mandlí
1 hrnek oliv
Dresink
1/2 hrnku olivového oleje
1/2 hrnku citrónové šťávy
1 lžíce citronové kůry
1 lžíce medu
sůl
pepř
Troubu předehřát na 200°C. Větší kousky mrkve rozpůlit a vložit do mísy společně
s olejem, kořením a semínky, obalit a rozprostřít na pečicí papír. Péct 30-35 minut
do zezlátnutí mrkve. Na talíř rozprostřít polníček, posypat pečenou mrkví a zasypat
mandlemi, olivami a dozdobit dresinkem smíchaným ze všech ingrediencí na dresink.
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DEZERTY
KNAFEH NA'AMEH
Těsto:
3 hrnky semoliny
1 hrnek cukru
1/4 hrnku vody
Sirup:
2 hrnky cukru
1 hrnek vody
citronóvá šťáva
2 lžíce růžové vody
Náplň:
800g mozzarelly
375g kunafa těsta (farkeh)
100g ghí
3 lžíce sirupu
3 lžíce vody
2 lžíce ghí na potření
mleté pistácie / ořechy na dozdobení
Sirup: V hrnci smíchat ingredience na sirup kromě růžové vody a na středním plameni
zahřívat. Ze stěn stahovat krystalky cukru. Po rozpuštění krystalků cukru přivést k varu
a hned přestat míchat. Snížit teplotu plotny a nechat prohřívat 10minut. Poté
po zhoustnutí vmíchat růžovou vodu. Nechat naprosto vychladnout před použitím.
Náplň: Ostrým nožem nakrájet sýr a dát do teplé vody na 5 hodin aby se odstranila
slaná chuť. Vodu měnit každých 30minut. V případě odmáčení sýra přes noc nechat mísu
v lednici. Vodu slít, vymačkat přebytečnou tekutinu ze sýra a nechat odkapat
na cedníku.
Těsto: Suroviny na těsto spojit, dát na plech do trouby a péct několik minut než směs
vyschne. Poté prosít přes síto do jemné konzistence. Těsto rozmixovat v mixéru (pokud
má kousky) na konzistenci strouhanky a smíchat v misce s ghí, sirupem a vodou. Směs
by měla mít na dotyk vlhká a mírně lepit. Směs přemístit do pánve na středním plameni
a opéct dozlatova až do pískové konzistence (takto upravené těsto lze v sáčku mrazit
měsíce). Poté těsto prosát přes síto a polovinu dát do pánve vymazané ghí. Těsto
namačkat prsty do vrstvy cca 75mm tlusté. Pokrýt sýrem a nechat cca 2cm od okraje
bez náplně. Pánev umístit na sporák na střední teplotu a a otáčet s ní, aby se konafa
nespálila. Ubrouskem odebírat vyloučenou vhlkost ze sýra. Po zezlátnutí okrajů
a rozpuštění sýra stáhnout z ohně a zakrýt poklicí. Poté posypat zbytkem těsta
a přesunout na talíř vymazaný ghí neopečeným těstem dolů. Poté polít sirupem a krájet
na kousky. Servírovat ještě teplé. Knafeh je nejlepší v den výroby.
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BAKLAVA
1 dávka phyllo těsta
(viz sekce Chleby a těsta)
Náplň:
2 hrnky nasekaných vlašských ořechů
2 hrnky másla / ghí
2 lžíce skořice
1 lžíce vody
Sirup
2 hrnky cukru
1 hrnek vody
2 lžíce citronové šťávy
Náplň: Troubu předehřát na 180°C. Pekáček vyložit pečicím papírem, rozložit na něj
ořechy a pražit 15minut, v půlce času promíchat. Teplotu trouby zvýšit na 200°C. V míse
smíchat pražené ořechy, 1 hrnek cukru, 1/4 hrnku ghí, skořici a 1 lžíci vody. Pekáček
vymastit máslem, vložit dvě vrstvy těsta a potřít ghí. Poté posypat náplní, překrýt
dalšími dvěma vrstvami těsta, potřít ghí a opakovat postup. Na horní vrstvu použít dvě
vrstvy těsta a potřít ghí. Poté nakrájet na čtverečky a ty na troujúhelníčky. Péct 5 minut
na 200°C a poté 50 minut dozlatova na 150°C.
Sirup: V hrnci smíchat cukr a vodu, přivést k varu a poté stáhnout z ohně. Vmíchat
citronovou šťávu a dále na plotně zahřívat až k varu. Poté stáhnout z plotny a nechat
vychladnout. Po upečení baklavy pomocí lžíce baklavu polít sirupem včetně mezer
v řezech. Nechat vykladnout a prokrájet dle původních řezů.
ASHTA KRÉM
240ml smetany ke šlehání
120ml plnotučného mléka
15g hladké mouky
14g škrobu
1 lžíce cukru
vanilka

V misce smíchat všechny suroviny metličkou dohladka a poté při střední teplotě
za stálého míchání zahřívat až k varu, vařit dalších cca 30 vteřin do zhoustnutí. Poté
přidat aroma či ochutit. Přendat do misky, povrch pokrýt potravinářskou fólií aby se
zabránilo oschnutí povrchu a vychladit v lednici minimálně 1 hodinu. Je možné skladovat
v ledničce až 3 dny. Nelze mrazit.
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QATAYEF
Sirup
400g cukru
237ml vody
1 lžíce citronové šťávy
Těsto
240g hladké mouky
12g cukru
8g sušeného mléka
4g sušeného droždí
1/2 lžičky prdopeč
špetka soli
425ml teplé vody
Náplň (lze nahradit jiné ořechy, skořici atd)
50g lískových ořechů
50g piniových ořechů
50g rozinek
18g cukru
1 lžíce másla
olej na smažení
Sirup - V pánvi smíchat cukr, vodu a citronovou šťávu. Přivést k varu (nemíchat, vytvoří
se krystalky cukru, max rychle rozmíchat k rozpuštění cukru), při dosažení varu přestat
míchat. Snížit stupeň sporáku a nechat pomalu prohřívat 10minut. Přendat do mísy
a nechat zchladnout, než se začnou namáčet kousky pečiva.
Těsto - V míse smíchat mouku, cukr, sušené mléko, droždí, prášek do pečiva a sůl. Poté
vmíchat polovinu množství teplé vody, důkladně prošlehat metličkou a pak vmíchat
zbytek vody. V případě potřeby přidat lžíci vody. Mísu přikrýt potravinářskou fólií
a nechat 45-60minut odpočívat a kynout.
Těsto dobře promíchat a na nepřilnavé pánvi na trošce oleje pomalu smažit lívanečky
cca 8cm v průměru BEZ otáčení a pečení na druhé straně. Mělo by se vytvořit hodně
bublinek na povrchu. Opatrně lívanečky skládat na tác ale NE na sebe, slepily by se.
Nechat odpočívat pod utěrkou až do dosmažení všech lívanců. Před plněním
po vychladnutí obalit potravinářskou fólií aby nevyschly.
Náplň - V misce smíchat nasekané ořechy, opražené piniové ořechy a rozinky. Vmíchat
cukr a poté změklé máslo až jsou všechny ořechy pokryté máslem.
Plnění a dohotovení - Lívanečky plnit neopečenou stranou nahoru, vložit cca lžíci
náplně a poté stisknout okraje opatrně prsty (takto naplněné se dají zamrazit až
na měsíc). Na pánvi nahřát 5cm oleje a poté smažit taštičky 2-4minuty z každé srany
dozlatova a křupava. Usmažené taštičky osušit na papírové utěrce a poté je stále horké
namočit do sirupu, poté osušit na mřížce. Na talíři pak dozdobit kousky pistácií nebo
kokosovými vločkami. Hotové skladovat v alobalu, do kterého se propíchají dírky (alobal
pomůže taštičky zachovat křupavé).
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BASBOUSA KOKOSOVÁ
Těsto
3 vejce
1 hrnek semoliny
1/2 hrnku strouhaného kokosu
1 hrnek kokosového jogurtu
1/2 hrnku oleje
1/2 hrnku mouky
1 hrnek cukru
2 lžičky prdopeč
vanilka
Sirup
3 hrnky hnědého cukru
1 hrnek vody
plátek citronu
Ingredience na těsto smíchat a nechat odpočinout 1 hodinu v míse. Na pánvi smíchat
ingredience na sirup a vařit 5 minut, poté stáhnout z plotny a nechat vychladnout.
Předehřát troubu na 175°C, vymazat pekáček, nalít těsto a péct 45minut do zezlátnutí
povrchu. Dokud je stále koláč teplý, polít sirupem po lžících. Nechat před krájením
hodinu odpočívat.

OM ALI
500g listového těsta
1/2 hrnku vlašských ořechů
1 hrnek pekanových ořechů
1 hrnek lískových ořechů
1 hrnek rozinek
1 hrnek kokosových vloček
1,3 hrnku cukru
4 hrnky mléka
1/2 hrnku šlehačky

Troubu předehřát na 175°C. Vymastit pekáček, vložit listové těsto a péct postupně
všchny pláty do zlatavého povrchu. V misce smíchat ořechy a 1/4 hrnku cukru. Listové
pláty nalámat na kousky a vmíchat do ořechů, poté rozprostřít do pekáčku. Mléko a 1/2
hrnku cukru přivést k varu a tuto směs nalít na směs ořechů a těsta. Šlehačku vyšlehat
se zbytkem cukru dopevna a rozprostřít na směs v pekáčku. Povrch ogrilovat v troubě
cca 10minut. Servírovat horké.
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AZIZIA PUDING
500ml mléka
70g špaget
2 lžíce kukuřičného škrobu
1/4 hrnku cukru
vanilkový extrakt
1/4 hrnku vody
1 lžíce másla
máslo / olej na vymazání pekáčku

Špagety uvařit doměkka a slít vodu. Mléko smíchat s cukrem, půl lžící másla a vanilkou
a přivést k varu. Ve vodě rozmíchat škrob a vlít do mléka, přidat špagety a za stálého
míchání vařit při vysoké teplotě 5 minut do zhoustnutí. Směs nechat vychladnout a poté
rozmixovat najemno. Pekáček vymazat, vložit rozmixovanou směs a na povrch dát
zbytek másla. Péct při nejvyšší teplotě trouby cca 30minut do zezlátnutí povrchu.
Servírovat vychlazené.

GEBNEYA - JIBNEYAH
Těsto
2 hrnky hladké mouky
240g tvarohu
1,5 lžíce sušeného droždí
2 lžíce cukru
1/4 hrnku teplé vody
olej na smažení
Sirup
2 hrnky cukru
1 hrnek vody
vanilkové aroma
šťáva z půlky citrónu
1 lžíce růžové vody (volitelná)
Suroviny na sirup svařit, poté vmíchat vanilkové aroma a růžovou vodu. Smíchat
všechny suché ingredience, poté přidat tvaroh a vodu a vypracovat hladké nelepivé
těsto. Těsto nechat odpočívat hodinu na teplém místě. Pak těsto vyválet na plát tlustý
6mm a vykrajovátkem krájet tvary. Vykrájené kousky těsta smažit v oleji dozlatova
a poté zalít sirupem pokojové teploty nebo posypat moučkovým cukrem.
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BALAH ELSHAAM
Těsto
240ml vody
60g másla
125g hladké mouky
1 lžíce škrobu
0,5g soli
4 vejce
vanilkový extrakt
pár kapek octa
Sirup (lze nahradit medem)
1 hrnek cukru
1/2 hrnku vody
1 lžička citrónové šťávy
2 lžíce medu
volitelně k dochucení vanilka / skořice / růžová voda
Na pánvi smíchat ingredience na sirup, přivést k varu a pomalu vařit 10 minut. Do hrnce
dát máslo, vodu a přivést k varu. Mouku, škrob a sůl prosát a vsypat do hrnce k vařící
vodě s máslem, vařit do ztuhnutí, kdy těsto vytvoří kouli. Nechat vychladit 5minut
a poté vmíchat postupně vejce, vanilku a ocet. Vymíchat dohladka a poté hmotu vložit
do cukrářského sáčku se zdobicí trubičkou. Nahřát olej na střední teplotu (pokud je
vroucí, budou tvary zdeformované a nenafouknou se) a smažit tyčinky dozlatova. Poté
osušit na papírové utěrce a ponořit do cukrového sirupu nebo polít medem

ROZ BIL LABAN
90g rýže
300ml vody
1l mléka
40g strouhaného kokosu
1 lžička vanilkového extraktu
100g cukru
2 lžíce kukuřičné mouky
rozinky / oříšky / kokos na dozdobení
skořice na dozdobení

Rýži dobře propláchnout pod tekoucí vodou, poté vložit do pánve s 300ml vody. Přivést
k varu, snížit teplotu a nechat vařit 10minut či do změknutí rýže. V druhé pánvi přivést
k varu mléko, snížit teplotu, přidat rýži, cukr, kokos, vanilku a dobře promíchat. Přidat
kukuřičnou mouku, znovu zvýšit teplotu a rychle provařit za stálého míchání. Nechat
vychladit v lednici a posypat rozinkami, ořechy a skořicí dle chuti.
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ZALABYA
Těsto:
3 hrnky mouky
1 lžíce kukuřičného škrobu
1 lžíce cukru
2 lžíce sušeného droždí
špetka soli
1 vanilkový cukr
2 hrnky tučného bílého jogurtu
(aby byly křupavé, 2,5 hrnku
pokud chceme měkký střed)
olej na smažení
Dohotovení:
cukrový sirup
Nutella
moučkový cukr
V míse spojit mouku, škrob, cukr, droždí, vanilkový cukr a sůl. Přidat jogurt a poté
důkladně promíchat do konzistence vlhkého těsta. Zakrýt potravinářskou fólií a nechat
1 hodinu kynout na teplém místě do zdvojnásobení objemu. Na pánvi rozpálit olej
a připravit si zvolené suroviny na dohotovení. Těsto dávkovat do oleje cukrářským
sáčkem a odtrhávat prsty namoženými v oleji. Smažit dozlatova, dle potřeby nástrojem
zatlačovat do oleje. Poté rychle dohodotovit ve zvolené surovině.
ZABADEE EL MISHMISH
150ml bílého jogurtu
2 lžíce želatiny
8 meruněk
1 mísa studené vody
4 lžíce medu
1 lžíce moučkového cukru
150g cottage sýra
1 lžička růžové vody
pistácie na ozdobu
plátky meruněk na ozdobu

Na pánev dát jogurt, zasypat želatinou a nechat bobtnat 10 minut. V druhé pánvi přivést
k varu vodu, vložit do ní meruňky, 20 sekund je blanšírovat a okamžitě vhodit
do studené vody. Meruňky oloupat, rozpůlit, vypeckovat a v mixéru rozmixovat se sýrem
a cukrem. V misce smíchat meruňkovou směs, želatinovou směs s jogurtem a přidat
med a růžovou vodu. Rozdělit do misek a vychladit v ledničce minimálně na 4 hodiny.
Podávat s plátky meruněk a oříšky na povrchu.
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BASBOUSA
Sirup na polití
250g cukru
350g vody
citrónová šťáva
Těsto
500g semoliny
150g ghí
50g kokosu (volitelné)
150g tučného mléka
100g hustého sirupu
250g cukru
2 lžíce ghí na potření
150g sekaných ořechů
Eshta krém
Hustý sirup
70g cukru
40g vody
pár kapek citronové šťávy
Sirup na polití: V hrnci smíchat ingredience na sirup a na středním plameni zahřívat.
Ze stěn stahovat krystalky cukru. Po rozpuštění krystalků cukru přivést k varu a poté
stáhnout z ohně. Před použitím nechat naprosto vychladnout.
Hustý sirup: V malé pánvi smíchat všechny ingredience, na nejvyšší teplotu plotny
přivést k varu a bez míchání dále vařit při nižší teplotě zhruba 5 minut do zhoustnutí
sirupu.
Těsto: Troubu předehřát na 210°C, vymastit pekáček máslem a v míse smíchat
semolinu s ghí. Všechna zrníčka musí být pokryta ghí. Vmíchat kokos a v jiné míse spojit
hustý sirup, mléko a cukr. Obsah mísy zahřívat v mikrovlnné troubě až do rozpuštění
cukru, poté vlít do semolinové směsi a opatrně smíchat a hned přendat do připraveného
pekáčku. Několika údery o stůl směs sklepat dolů a nechat v lednici odpočinout 20minut.
Posypat ořechy a přitlačit je do těsta. Péct 25minut dozlatova. Po vyjmutí z trouby přelít
sirupem a po vtažení sirupu do těsta přetřít ghí.
MAHALABIA
2 hrnky mléka
1 hrnek šlehačky
3 lžíce cukru
2 lžičky vanilkového cukru
4 lžíce kukuřičného škrobu
1/4 lžičky skořice
Smíchat všechny suroviny kromě skořice v pánvi, přivést k varu při střední teplotě
plotny a neustále míchat 10-15minut až do zhoustnutí. Nalít do misek, posypat skořicí
nechat ztuhnout 30minut při pokojové teplotě a před podáváním 60minut vychladit v
lednici.
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LENZA
Těsto
1,5 hrnku hladké mouky
1 hrnek strouhaného kokosu
1 hrnek změklého másla
1 hrnek moučkového cukru
2 vejce
1 lžička vanilkového extraktu
špetka soli
Náplň muhalabia
2 hrnky mléka
4 lžíce škrobu
2 lžíce cukru
1 lžíce sušeného mléka
Sirup
1/2 hrnku cukru
1/2 hrnku vody
1 lžíce citronové šťávy
Náplň: Ingredience na krém smíchat v hrnci a míchat do rozpuštění cukru. Na plotně při
střední teplotě zahřívat k varu a míchat do zhoustnutí, poté nechat vychladnout.
Sirup: Všechny suroviny přivést k varu a stáhnout z plotny.
Těsto: Máslo a cukr vyšlehat do nadýchané konzistence, poté postupně přidat vejce a
dále prošlehávat. Přidat vanilku, sůl a pak prosátou mouku s kokosem. Vše smísit a
chladit v lednici 30minut. Troubu předehřát na 180°C a koláčovou formu o průměru 22
cm vyložit pečícím papírem. Těsto rozdělit na 4 díly a 3 díly použít na vyložení formy a
jejích stěn. Krémovou náplň rozetřít po korpusu a zbývajícím těstem v cukrářském
sáčku ozdobit povrch mřížkou. Péct 20-25min do zezlátnutí okrajů, nechat 5 minut
vychladnout a polít horkým sirupem.

MANGA MASHUEYA
1 mango
špetka chilli
špetka sumaku
pár kapek olivového oleje
1 lžička moučkového cukru
1 limetka
máta na dozdobení
zmrzlina

Mango rozkrojit a vytvořit řezy ježka. Okořenit a zakapat olivovým olejem. Grilovat
řezem dolů 3-4 minuty. Cukru, limetkovou šťávu a kůru smíchat a potřít mango. Podávat
se zmrzlinou.
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LOQMAT AL QADI - LOUKOUMADES
Těsto
7 gramů sušeného droždí
1 hrnek vody
1 lžička cukru
2 hrnky hladké mouky
olej na smažení
1/2 hrnku moučkového cukru na posypání
1 lžička skořice na posypání
Sirup
1/2 hrnku vody
1/2 hrnku cukru
1/2 hrnku medu
1/2 limetky
Smíchat droždí, teplou vodu a cukr, nechat vykynout 10minut. Kvásek vmíchat
do mouky, přidat 2 lžíce vody a po zpracování v těsto nechat hodinu vykynout pod
utěrkou. Ze surovin na sirup uvařit po dobu 10minut za stálého míchání hustý sirup,
poté nechat vychladnout. Pomocí lžíce odkrajovat kousky těsta a smažit je v oleji
dozlatova. Hotové kousky obalovat ve vychladlém sirupu a servírovat posypané
moučkovým cukrem se skořicí.

JALEBI
1/2 hrnku kukuřičné mouky
2 špetky sody
2 hrnky oleje
3 hrnky vody
4 kapky růžové esence
3 hrnky hladké mouky
2 hrnky tvarohu
1/2 hrnku ghí
3 hrnky cukru
5 vláken šafránu
oranžové barvivo
1/2 lžičky kardamonu
Sirup: Všechny suroviny na sirup svařit do husté konzistence na středním ohni. Poté
odstavit, vmíchat šafrán, barvivo, kardamon a udržovat sirup teplý.
Těsto: Mouku smíchat s kukuřičnou moukou a sodou, poté přidat ghí, tvaroh a vodu.
Míchat do husta a poté nechat v teple fermentovat 8-10hodin, v případě chladné teploty
prostředí fermentovat 20hodin. V pánvi rozpálit vyšší vrstvu oleje a dávkovat těsto
ze sáčku přímo do oleje ve tvaru spirálek. Spirálky osmažit do zlaté barvy a křupavého
povrchu, poté na 2-3 minuty namočit do sirupu a poté nechat mírně oschnout
na pečícím papíru. Servírovat ještě teplé.
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COUSCOUSY BEL SUKKAR
1 hrnek kuskusu
2 hrnky ovocného džusu
2 lžíce růžové vody
3 lžíce rozpuštěného másla
1/2 hrnku mletých blanšírovaných mandlí
1/2 hrnku moučkového cukru
1 lžíce skořice
granátové jablko / maliny na ozdobu

Ovocný džus a růžovou vodu přivést k varu, přidat kuskus a dobře promíchat, přikrýt
pokličkou, stáhnout z plotny a nechat 15minut bobtnat. Poté vmíchat máslo, mandle
a podávat posypané směsí cukru se skořicí a zrníčky granátového jablka nebo malinami.

QATAYEF ASAFIRI
1 hrnek mouky
1 hrnek jemné semoliny
2 lžíce cukru
1 lžíce práčku do pečiva
1/2 lžíce sušeného droždí
1/4 lžíce soli
2,5 hrnku vody
1/4 hrnku mletých pistácií
Ashta krém
med nebo cukrový sirup na dozdobení
V míse smíchat mouku, semolinu, cukr, sušené mléko, droždí, prášek do pečiva a sůl.
Poté vmíchat půl množství teplé vody, důkladně prošlehat metličkou a pak vmíchat
zbytek vody. V případě potřeby přidat lžíci vody. Mísu přikrýt potravinářskou fólií
a nechat 45-60minut odpočívat a kynout.
Těsto dobře promíchat a na nepřilnavé pánvi na trošce oleje pomalu smažit lívanečky
cca 8cm v průměru BEZ otáčení a pečení na druhé straně. Mělo by se vytvořit hodně
bublinek na povrchu. Opatrně lívanečky skládat na tác ale NE na sebe, slepily by se.
Nechat odpočívat pod utěrkou až do dosmažení všech lívanců. Před plněním
po vychladnutí obalit potravinářskou fólií aby nevyschly. Každý lívaneček přehnout
do kornoutku, naplnit lžičkou ashty a poté obalit krém v pistáciích. Lze servírovat polité
medem či sirupem.
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JOGURTOVÝ POUND CAKE
Těsto
4 vejce
špetka vanilky
1,3 hrnku moučkového cukru
1/2 hrnku bílého jogurtu
3/4 hrnku oleje
2 hrnky mouky
2 lžičky prášku do pečiva
Poleva
1 hrnek cukru
1 hrnek kondenzovaného mléka
1 lžíce másla
Těsto: V misce smíchat všechny vlhké suroviny a dobře prošlehat, poté vmíchat mouku
a prášek do pečiva. Směs nalít do vymazané a vysypané formy a péct 35-45minut
na 165°C.
Poleva: Na pánvi rozpustit cukr na karamel, poté odstavit a vlít ohřáté mléko. Vrátit
na plotnu a za stálého míchání prohřívat. Poté přidat máslo a nechat vychladnout
na pokojovou teplotu před poléváním korpusu.

SHOREEK
Těsto:
2 hrnky hladké mouky
1/3 hrnku cukru
1 lžíce sušeného droždí
špetka soli
1 vejce
1/2 lžičky vanilkového extraktu
1/4 hrnku oleje / másla
1 hrnek teplého mléka
cukr na osypání
Na potírání:
1 vejce
1 lžice mléka
vanilkový extrakt
Vejce rozmíchat s mlékem a vanilkovým extraktem. Suché ingredience na těsto smíchat
v míse, postupně vlít olej a teplé mléko a vypracovat nelepivé těsto. Těsto vložit
do vymaštěné mísy a nechat 2 hodiny kynout. Poté těsto mírně promačkat a nechat
kynout další 2 hodiny. Hotové těsto rozdělit na 6 dílů a z každého vyválet pramen,
ze kterého se vytvoří uzel. Na pečícím papíru nechat vykynout dalších 30minut, poté
potřít vejcem a posypat cukrem. Péct na 180°C 15-20minut dozlatova.
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KHOSHAF
vanilková zmrzlina
1 hrnek sušených meruněk
1/2 hrnku sušených švestek
1/2 hrnku rozinek
1 hrnek pomerančového džusu
1,3 hrnku vody
1/4 hrnku cukru

Vodu, džus a cukr za stálého míchání přivést k varu v malé pánvi. Přidat sušené ovoce
a přivést opět k varu, dusit při nízké teplotě po dobu 10ti minut. Poté nechat plně
vychladit a servírovat se zmrzlinou.

QAMAR ADDEEN PUDDING
2 hrnky meruňkového džusu
2 lžíce kukuřičného škrobu
oříšky / kokos na ozdobení

Do hrnce nalít většinu džusu a přivést k varu, poté rozmíchat škrob ve zbytku džusu.
Snížit teplotu plotny, postupně vlít škrobovou směs a za stálého míchání prohřívat
3 minuty do zhoustnutí. Rozdělit do misek, dozdobit dle preference a servírovat studené.
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SUŠENKY
KAHK plněné sušenky
1000g hladké mouky
100g moučkového cukru + na posyp
3 lžíce praženého sezamu
6g prášku do pečiva
špetka soli
1 vanilkový cukr
600g másla
2/3 hrnku teplého mléka
AGAMEYA (medová náplň)
45g másla
15g hladké mouky
340g medu
10g praženého sezamu
115g vlašských ořechů
AGWA (datlová náplň)
250g datlí
3 lžíce másla
horká voda na namočení datlí
1 lžička skořice
2 lžíce pražených sezamových semínek
Náplň AGWA: Datle namočit na 10-15 minut do horké vody, poté vodu slít a oloupat z
datlí slupky. Datle, máslo a koření vložit do hrnce a na středním plameni zahřívat a
míchat dokud směs nezhoustne. Nechat vychladnout. Takto připravenou náplň lze
mrazit.
Náplň AGAMEYA: V pánvi smíchat máslo, mouky a vařit do zlatavé barvy. Poté vmíchat
med a přivést znovu za stálého míchání k varu, poté vařit 60-90 vteřin do zhoustnutí. V
misce se studenou vodou otestovat konzistenci hmoty, měla by být stále tvárná. Po
odstavení z plotny vmíchat sezam, oříšky a nechat vychladnout. Vytvarovat kuličky
velikosti makadamového ořechu a nechat ztuhnout v lednici.
Těsto: Smíchat mouky, moučkový cukr, sezamová semínka, prášek do pečiva, sůl a
vanilkový cukr v kompaktní hmotu. Přidat máslo a důkladně propracovat do vytvoření
drobenky. Poté vmíchat pomalu mléko. Vykrajovat z těsta větší kuličky, do kterých se
zabalí kulička náplně. Kuličky umístit na pečící papír a péct na 260°C zhruba 8 minut do
ztuhnutí a zezlátnutí povrchu. Poté nechat vychladnout a až po vychladnutí posypat
moučkovým cukrem.
V případě plnění datlovou pastou nebo pečení neplněných sušenek je teplota pečení
180°C a doba 22-25minut.
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MA'AMOUL
4 hrnky mouky
450g másla
1 lžička růžové vody
1/2 hrnku mléka
datlová pasta na plnění
moučkový cukr na obalení

Troubu předehřát na 200°C. Z másla a mouky vypracovat těsto, poté přidat růžovou
vodu a mléko. Z těsta odebrat zhruba lžíci, vytvarovat kuličku a v jejím středu udělat
důlek na vložení datlové pasty. Taštičku poté uzavřít, ohnout do měsíčku a péct 15 minut
do zezlátnutí. Po úplném vychladnutí posypat moučkovým cukrem.

EGYPTSKÉ OVOCNÉ TARTALETKY
Těsto
510g margarínu
1/4 hrnku hnědého cukru
1 lžíce pomerančové vody
1 lžička skořice
1/4 lžičky muškátového oříšku
3/4 lžičky soli
760g hladké / celozrnné mouky
Náplň
960g datlí
200g fíků
2 hrnky vody
1/2 lžičky pomerančového extraktu
1 lžička vanilkového extraktu
Náplň: Datle a fíky nasekat na kousky, smísit s vodou a rozvařit na pastu. Poté
rozmixovat mixérem a ochutit extrakty. Nechat vychladit a poté přesunout
do cukrářského sáčku.
Těsto: Všechny suroviny kromě mouky smíchat do jemné hmoty a poté vmíchat mouku.
Poté vyválet váleček o průměru 2,5cm a zabalený v potravinářské fólii nechat odpočívat
v lednici 60 minut. Troubu předehřát na 180°C. Z těsta vyválet tenkou placku, vykrájet
kolečka a vložit do vymaštěných formiček na muffiny. Sáčkem naplnit datlovo-fíkovou
náplní a péct 20-25minut do zezlátnutí okrajů.
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PETIT FOURS / BETEFOUR
1 hrnek másla
1 hrnek moučkového cukru
2 vejce
2,5 hrnku mouky
1 lžička vanilkového extraktu
2 lžičky prášku do pečiva
2 lžíce kakaového prášku
džem / čokoláda / oříšky k dozdobení

Máslo a cukr šlehat mixérem do nadýchané konzistence, poté vmíchat vejce a vanilkový
extrakt. Přimíchat mouku s práškem do pečiva, vejce a vymíchat hladké jemné těsto.
Rozdělit na dvě poloviny a jednu obarvit kakaem. Sušenky tvarovat na plechu pomocí
vidličky, případně lisem na sušenky. Péct 12-15 minut na 165°C do zlaté barvy.
Po vychladnutí dozdobit džemem, čokoládou, oříšky, apod.

LANCASHIRE SUŠENKY
1,5 hrnku másla
1/2 hrnku moučkového cukru
1/2 hrnku kukuřičného škrobu
2 hrnky hladké mouky
1 vejce
vanilkový cukr
1/4 lžičky prášku do pečiva
džem / Nutella / ořechy
/ kokos na dohotovení

Máslo vyšlehat do pěny, přidat cukry a promíchat. Přidat prosátou mouku se škrobem
a práškem do pečiva, vytvořit hladké těsto. Tvarovat kuličky a na pečicím papíru je
mírně stlačit. Péct na 175°C 25 minut, poté slepit dvě sušenky k sobě zvolenou náplní
a dozdobit.
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ARA’EESH AGWA
Těsto
4 hrnky hladké mouky
1/4 lžičky soli
1/2 hrnku másla
1/2 hrnku oleje
1/2 hrnku mléka
1 lžíce sušeného droždí
1 lžička cukru
2 lžíce sezamových semínek
sezamová semínka na ozdobu
Náplň AGWA
250g datlí
3 lžíce másla
horká voda na namočení datlí
1 lžička skořice
2 lžíce pražených sezamových semínek
Náplň: Datle namočit na 10-15 minut do horké vody, poté vodu slít a oloupat z datlí
slupky. Datle, máslo a koření vložit do hrnce a na středním plameni zahřívat a míchat,
dokud směs nezhoustne. Nechat vychladnout. Takto připravenou náplň lze mrazit.
Těsto: Mouku, sůl, droždí, sezamová semínka a cukr smíchat v míse, přidat rozpuštěné
máslo a olej. Důkladně smíchat do kompaktní hmoty, poté vlít teplé mléko a 5 minut
propracovávat těsto. Nechat 2 hodiny kynout a rozdělit na 6 stejných dílů. Troubu
předehřát na 165°C a těsto vyválet na placku 4mm tloušťky, potřít náplní a srolovat
do rolády. Rozdělit na plátky, položit na plech na pečicí papír a potřít vejcem a zasypat
sezamem na povrchu. Péct 15-18 minut do zhnědnutí spodní části, poté grilovat
1-2 minuty do zhnědnutí celého povrchu.
GHORAYEBA
500g hladké mouky
160g moučkového cukru
300g ghí
Na ozdobení:
pistácie
mandle
hřebíček
Mouku a cukr smíchat v míse šlehače, přidat ghí a pomalu promíchávat 5 minut
do vytvoření jemného těsta. Pak při střední rychlosti míchat dalších 10minut. Těsto
přemístit do cukrářského sáčku s kulatou trubičkou a tvarovat sušenky na plechu. Plech
umístit na 5-10minut do ledničky. Do středu sušenek vytlačit důlek a ozdobit je oříškem
či hřebíčkem. Péct 17minut na 120°C, sušenky by neměly změnit barvu a neměly by být
suché a pevné na povrchu, ztuhnou až po vychladnutí.
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KAHK
2/3 hrnku másla
1/2 hrnku oleje
5,5 hrnku hladké mouky
1,5 lžičky sušeného droždí
1 lžička cukru
150ml teplé vody
moučkový cukr

Máslo rozpustit a smíchat s olejem v míse, poté nalít do misky s moukou a solí. Zadělat
kvásek z vody, droždí a cukru a nechat ho nakynout 10-15minut. Kvásek vmíchat
do mouky a zadělat těsto. Důkladně propracovat 5-10minut a nechat hodinu odpočívat.
Troubu předehřát na 160°C a z těsta vytvarovat sušenky. Sušenky se neroztečou, tedy
tvarovat do požadované velikosti. Do každé sušenky vytlačit důlek a péct 15minut. Poté
zvýšit teplotu na 200°C a péct 5-10minut do zezlátnutí povrchu. Po vyjmutí z trouby
posypat moučkovým cukrem.

ROSE LEAVES SUŠENKY
1/3 hrnku margarínu
1 hrnek cukru
2 vejce
1 lžíce růžové vody
2 hrnky hladké mouky
1/4 lžičky soli
barevný cukr / zdobení

Margarín, cukr, vejce a růžovou vodu vyšlehat do hladka, poté vmíchat mouku a sůl.
Nechat odpočinou přes noc v lednici. Troubu předehřát na 175°C a plech vymastit nebo
vyložit pečícím papírem. Těsto rozdělit na třetiny, s jednou pracovat a zbývající nechat v
chladu. Vyválet kuličky 2 cm v průměru a rozmáčknout na polovinu jejich tloušťky.
Hvězdicovitě naříznout povrch. Posypat barevným cukrem nebo zdobením. Péct
8-10 minut do zezlátnutí spodní části, horní část zezlátnout nesmí.
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CHLEBY A TĚSTA
PITA CHLÉB
1 kg hladké mouky
0,5l vlažné vody
10g sušeného droždí
1-2 lžičky soli
2 lžíce olivového oleje
0,5 lžičky cukru

Ve 250ml vody rozmíchat droždí, cukr a nechat odstát. Poté smíchat zbytek surovin
a vmíchat kvásek. Nádobu před kynutím vymazat olejem a nechat těsto 30minut
kynout. Z vykynutého těsta nakrájet klonky 16ks. Vytvarovat bochánky a nechat
10minut kynout pod utěrkou. Poté rozválet na placky 0,5cm vysoké a položit na plech.
Péct v horní části trouby na nejvyšší teplotu cca 2 minuty do nafouknutí.

FETEER MESHALTET
4 hrnky hladké mouky
2 hrnky vody
špetka soli
1 hrnek rozpuštěného másla
olivový olej

Smíchat mouku se solí, přidat první hrnek vody a vypracovat hladké těsto. Poté přidat
postupně zbývající vodu a vypracovat elastické těsto. Vytvarovat 6 kuliček, vymastit
mísu, vložit kuličky a zalít dalším olivovým olejem. Nechat 15minut odpočívat v oleji
a poté nahřát troubu na nejvyšší možnou teplotu. Vyjmout kuličku z oleje, rozválet
na velmi tenkou placku, potřít máslem a poté okraje přehnout ke středu aby se vytvořila
vícevrstvá placka. Poté placku potřít máslem, a položit spoji dolů na další rozválený
a máslem potřený plát a poté znovu zabalit. Toto opakovat se třemi bochánky, tedy
3 bochánky = jedna placka. Poté placku potřít máslem, vložit na plech a péct
na nejvyšší možnou teplotu 15 minut, v půlce času otočit. Po upečení potřít povrch
máslem a nechat vychladnout.
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MAHLAB CHLÉB
3 hrnky mouky
1/2 lžičky soli
1,5 lžíce sušeného droždí
1/2 lžíce cukru
1 hrnek teplé vody
černý sezam
Na potření
1 vejce
1 lžíce mléka

Smíchat mouku, sůl, droždí a cukr v míse, poté přidávat postupně vodu až do vytvoření
hladkého těsta. Vložit do olejem vymaštěné mísy a nechat kynout 1 hodinu. Těsto
rozdělit na 16 bochánků, poté je zmáčknout na ploché placky o tloušťce cca 2mm.
Placky potřít vejcem s mlékem a posypat sezamem. Nechat odpočívat dalších
10-15minut a troubu mezitím nahřát na 200°C. Placky přesunout na plech a péct
15-20minut dozlatova. Chleba po zchladnuti ztvrdne.

BO’SOMAT
3 hrnky hladké mouky
3 lžíce sušeného mléka
2 lžíce cukru
1/4 hrnku oleje
1 lžíce sušeného droždí
1/4 lžičky soli
1,3 hrnku teplé vody
1 vejce na potření
sezamová semínka na posypání
volitelné:
1/2 lžičky anýzových semínek
1/2 lžičky fenyklových semínek

Mouku prosát do mísy, poté přidat ostatní suché ingredience. Dobře promíchat a přidat
olej, postupně vodu a vypracovat těsto. Nechat 30 minut odpočívat. Troubu nahřát na
175°C. Těsto rozdělit na čtyři díly a každý vyválet na placku o tloušťce 1,3cm. Nakrájet
na tyčinky a přenést na pečicí papír, potřít vejcem a posypat sezamovými semínky. Péct
20-25minut do zezlátnutí, poté pokrýt aluminiovou fólií a zvýšit teplotu na 200°C.
Dopéct 13-15minut.
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SIMIT
2,5 hrnku hladké mouky
1 lžíce cukru
1/4 hrnku másla
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce sušeného droždí
1/4 hrnku teplého mléka
1/2 lžičky soli
1 vejce
1/4 hrnku teplé vody
1 vejce na potření
1 lžička másla na potření
sezamová semínka na posypání
V míse smíchat mouku, cukr a přidat rozpuštěné máslo s olejem. Poté přimísit droždí,
mléko a dobře promíchat, pak přidat vejce a sůl. Postupně vlévat teplou vodu až
do vypracování hladkého těsta, co se nelepí k míse. Vložit do vymazané mísy a nechat
kynout 1 hodinu. Vykynuté těsto rozdělit na 6 dílů, z každé vyválet váleček a vytvarovat
preclík. Potřít vejcem s máslem a osypat semínky a nechat 30 minut zakryté kynout.
Péct 30minut na 190°C do zezlátnutí.
MANAKEESH
Těsto:
2 lžičky sušeného droždí
1 lžička cukru
1 hrnek teplé vody
3 hrnky hladké mouky
2 lžíce sušeného mléka
1 lžička soli
1/4 hrnku olivového oleje
Náplň:
100g tuhého mozzarella sýra
100g feta sýra
1 lžíce olivového oleje
V míse smíchat droždí, cukr a půl hrnku teplé vody, poté nechat 10 minut kynout.
V druhé míse smíchat mouku, sušené mléko a sůl, poté přidat moučnou směs ke kvásku
a vmíchat postupně olej. Vypracovat těsto, zakrýt potravinářskou fólií a nechat kynout
60 minut. Troubu předehřát na 190°C a těsto rozdělit na vále na 8 dílů. Z každého dílu
vyválet kruh o průměru 20 centimetrů, položit ho na pečící papír a poté vybalit z fólie
další díl těsta a opakovat. Povrch kruhů potřít sýrovou směsí a péct 12-15minut
do zezlátnutí okrajů. Druhou variantou je potřít placky směsí koření za'atar (1 lžíce
tymiánu, 1 lžíce mletého kmína, 1 lžíce koriandru, 1 lžíce opečených sezamových
semínek, 1 lžíce sumaku, 1/2 lžičky soli) smíchaného s lžící vody a 2 lžícemi olivového
oleje.
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FLAT BREAD Z PÁNVE
3 hrnky hladké mouky
1 hrnek celozrnné mouky
1,5 hrnku teplého mléka
1/2 hrnku olivového oleje
1 lžička sušeného droždí
1 lžička cukru
1/2 lžičky soli

Suché suroviny smíchat dohromady, přidat olej a mléko a propracovávat tak dlouho,
dokud nevznikne nelepivé těsto. Nechat asi 30 minut odpočívat a poté nakrájet
na 10 dílů. Nahřát pánev při střední teplotě, z dílů těsta vyvalovat placky a vložit je
postupně na rozpálenou pánev na 30s a poté otočit a opéct z druhé strany. Placky vstvit
na sebe a zakrývat je utěrkou.

SÝROVÝ FATAYER
Těsto
2,5 hrnku mouky
1 lžička soli
1/2 lžíce sušeného droždí
1/2 lžíce cukru
3 lžíce sušeného mléka
1/4 hrnku olivového oleje
1 hrnek teplé vody
Náplň
1 hrnek feta sýra
2 lžíce nasekané petrželky
2 lžíce máty
1 vejce
Náplň: Všechny ingredience vymíchat v hladkou hmotu.
Těsto: V míse smíchat mouku, cukr, sůl, droždí a sušené mléko. Přidat olej a promíchat,
přilít vodu a 4 minuty těsto důkladně propracovávat. Těsto umístit do olejem vymazané
mísy a nechat 1 hodinu kynout. Těsto rozpůlit na dva díly a každý vyválet do tvaru
obdélníku. Potřít náplní a poté sbalit do rolády. Krájet plátky 4 centimetry tlusté, potřít
olejem a vařečkou do každého udělat důlek. Péct 12-15 minut na 200°C.
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BYLINKOVÉ KREKRY S OLIVOVÝM OLEJEM
1/2 hrnku celozrnné mouky
1/2 hrnku hladké mouky
1/4 hrnku olivového oleje
1/4 hrnku teplé vody
1/2 lžičky soli
1/2 lžičky mletého pepře
1/2 lžičky bazalky
hrubá sůl na posypání

V míse smíchat mouky a koření, poté vlít olej a postupně vodu. Vypracovat hladké těsto
a ve fólii nechat odpočívat 15-20minut. Vyválet na plát 3mm tlustý, přendat na pečicí
papír a nakrájet na dílky. Posypat solí a péct 13-15minut při 190°C dokřupava.

BOREEK
Těsto
3 hrnky hladké mouky
2 lžíce sušeného mléka
2 lžíce cukru
1 lžíce sušeného droždí
1 lžička rajčatového protlaku
1 lžička soli
1 lžička kurkumy
1 hrnek teplé vody
1/2 hrnku másla na kostičky
Náplň
šunka plátky
sýr (čedar, mozzarella)
Na potření
1 vejce
1 lžíce vody
Ze surovin na těsto kromě másla vypracovat hladké pružné těsto, poté vmíchat máslo.
Na pomoučeném vále propracovávat těsto 3-5minut a poté vyválet obdélník. Složit
na třetiny a znovu vyválet na obdélník a složit, toto opakovat ještě dvakrát. Zakrýt
utěrkou a nechat kynout 1 hodinu. Poté rozdělit na poloviny a vyválet placku o šířce
0,5cm, tu rozkrájet na 8 čtverců. Do každého čtverce vložit plátek šunky a 2 lžíce sýra a
zabalit taštičku do tvaru trojúhelníku. Taštičky zakrýt utěrkou a nechat 20-30 minut
odpočívat, poté potřít rozšlehaným vejcem s vodou a péct na 175°C 10-12 minut
dozlatova.
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PHYLLO
Těsto
2 hrnky mouky + na podsypání
5 lžic olivového oleje
1/2 ličky soli
2 lžičky vinného octa
3/4 hrnku teplé vody
Škrobová směs
1/2 hrnku kukuřičného škrobu
2 lžíce hladké mouky

Ze surovin na těsto vypracovat během 1-2minut pružné těsto, co se nelepí na stěny
mísy, těsto přesunout na pomoučený vál a důkladně propracovávat dalších 8 minut. Poté
těsto zabalit do potravinářské fólie a nechat odpočívat v pokojové teplotě 1-2 hodiny.
Těsto vybalit a rozdělit na 20ks (20g/kus) klonků těsta, vyválet z nich kuličky a ty znovu
zakrýt fólií aby neoschly. Poté vyvalovat jednotlivé klonky na vále posypaném směsí
škrobu a mouky, tou taktéž posypávat těsto při vyvalování. Placky by měly mít cca 13cm
průměr. Každou je třeba posypat směsí škrobu a poté navrstvit 5 placek na sebe. Takto
vytvořenou placku rozválet na dvojnásobnou velikost, poté pláty rozložit, znovu posypat
škrobovou směsí a naskládat zpět, poté rozválet na tloušťku listu papíru na průměr
cca 30cm. Poté přendat na pečicí papír, pokrýt dalším papírem a sbalit do ruličky, proces
opakovat se zbývajícími 15ti kuličkami vždy po 5 kusech. Skladovat v lednici zabalené
ve fólii.
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