Špagety s boloňským ragú
½ dcl oleje
250 g mletého masa
1 mrkev
1/2 cibule, nebo 1 malá
½ nožičky řapíkatého oloupaného celeru
250 g drcených rajčat
½ dcl bílého vína
1 bobkový list
1 kostka masoxu – hovězí vývar
sůl
pepř
parmezán
Na tuku řádně osmahneme mrkev, cibuli, řapíkatý celer a bobkový list asi 10 min.,
pak přidáváme po částech nahrubo namleté maso, důležité je dobře orestovat asi
10 min., pak přidáme bílé víno, po orestování přidáme drcená rajčata, lehce
orestujeme, přidáme masový vývar, sůl, pepř a pomalu na slabém ohni táhneme.
Vařené špagety vložíme do hotového ragú, promícháme.
Podáváme v hlubokém talíři. Můžeme sypat parmezánem.

Pizza
400 g hladké mouky
30 g droždí (skoro celá kostka)
1 dcl oleje
1,5 dcl vody
1 lžička soli
1/2 lžičky cukru
V hrníčku rozmícháme droždí s cukrem, až se úplně rozpustí.
Do mísy vsypeme mouku, přilijeme droždí, olej, sůl a vodu a vypracujeme těsto.
Necháme asi hodinu odpočinout.
Mezitím si připravíme náplň:
Šunková pizza:
Ságo
70 g rajčatového protlaku
3 lžíce oleje
2 špetky oregana
2 špetky bazalky
200 g šunky
100 g mozzarelly
50 g černé olivy
Z těsta vyválíme pizzu, potřeme ságem, obložíme šunkou, sýrem a olivami a dáme
na vyhřátý plech do vyhřáté trouby péct na 250 °C 3 – 5 min, dle síly těsta a
obložení.

Sýrová pizza:
50 g měkkého sýra, 2 stroužky česneku, 3 polévkové lžíce smetany – vše
rozmícháme, touto směsí potřeme vyválenou pizzu. Navrch naskládáme
200g sýra - Niva, uzený sýr, gouda, eidam

Těstovinový salát s pečenou zeleninou
200 g těstovin – uvaříme v osolené vodě
2 polévkové lžíce strouhaného parmezánu
Zelenina:
1 lilek
1 cuketa
1 paprika
1 mrkev
1 cibule
sůl
6 polévkových lžic olivového oleje
parmezán
Vše nakrájíme na kostky, vložíme na pečící papír, osolíme, pokapeme olejem,
promícháme a pečeme asi 45 min.
Vařené scezené těstoviny smícháme s pečenou zeleninou.
Servírujeme v hlubokém talíři, sypeme parmezánem a podáváme.

