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KDYŽ NEMÁTE ČAS VAŘIT
NA 4 PORCE BUDETE POTŘEBOVAT:
✱ 1200 ml studené vody ✱ 150 g 
cibule (1 velká cibule) ✱ 130 g 
oloupaného celeru (1/4 velké bulvy) 
✱ 120 g oloupané mrkve (1 velká 
mrkev) ✱ 120 g očištěného kořenu 
petržele (2 střední petržele) ✱ 120 g 
jarní cibule (3 celé stonky včetně 
cibulek) ✱ 50 g květáku (2 větší 
růžičky) ✱ 50 g brokolice (2 větší 
růžičky) ✱ 2 lžíce rostlinného oleje 
nebo přepuštěného másla ✱ 1/2 
lžičky soli ✱ 5 kuliček pepře
 
JAK NA TO:
1.  Cibuli a kořenovou zeleninu nakrá-

jejte na kostky. Ideálně ve velikosti 
okolo 1 cm. Brokolici a květák rozdělte 
na menší růžičky.

2.  V hrnci rozehřejte dvě lžíce oleje, 
přidejte cibuli a kořenovou zeleni-
nu a restujte do mírného zezlátnutí 
na středním plameni. Občas promí-
chejte a na závěr přidejte sůl.

3.  Na orestovanou zeleninu nalijte vodu, 
přidejte růžičky květáku a brokolice 

a postupně přiveďte k varu. Voda ne-
musí klokotat, stačí mírný var. Hrnec 
nechte otevřený.

4.  Po několika minutách sesbírejte lžící 
z hladiny pěnu. Po sesbírání přidejte 
pepř a přikryjte hrnec pokličkou. 
Vařte dalších přibližně 30 minut.

5.  Hotový vývar sceďte přes cedník 
a z čistého vývaru si připravte po-
lévku podle své chuti. Můžete si ho 
zavařit například s nudlemi nebo tro-
chou zeleniny (ideálně čerstvé kousky 
povařené zvlášť) nebo můžete vývar 
použít i na přípravu omáčky.

Pořiďte si
POLÉVKOVÁ ZELENINOVÁ 
SMĚS mražená od Dione, 
350 g za 19,90 Kč. Více 
na mojedione.cz

●  VÝVAR SILÁK – KUŘECÍ
Za českými vývary značky Silák 
stojí dvojice nadšenců Anna 
Grosmanová a Martin Regéczy. 
Silák je tak dobrý vývar, že 
ho budete chtít pít i jen tak. 
Zahřeje, zasytí a zafunguje jako 
rychlá a lehká snídaně nebo 
svačinka. V kuchyni pak ušetří spoustu času.  
500 ml za 99 Kč seženete na Kosik.cz.

●  KONEČNĚ VÝVAR HOVĚZÍ
Další poctivý a silný vývar, 
tentokrát z dílny společnosti 
Zdravé stravování:  450 ml 
za 109,90 Kč seženete 
na Rohlik.cz

●  TLAKOVÝ HRNEC ULTIMA+ 
od Tescomy má 
nastavení ideálního 
tlaku a vynikající 
nepřilnavý povlak. Je 
výborný pro přípravu 
hovězího vývaru, 
když nemáte moc 
času. Šestilitrový 
hrnec za 3999 Kč. Více 
na eshop.tescoma.cz

Zeleninový vývar

Recept pro nás připravila 
Veronika Hanzlíková, autorka 
blogu Vědomá výživa.
Více na veronikahanzlikova.cz
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