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Zelenina týdne: CELER
Zelenina, koření i lék v jednom
Celer znali už ve starověku. Dokládají to egyptské svitky i Homérovy
básně. Jeho typickou chuť a vůni vytvářejí éterické oleje, které jsou
léčivé - usmrcují bakterie a plísně a dezinfikují tak střeva, játra,
ledviny a močové cesty. V celeru je obsaženo i velké množství
vitaminů skupiny B, které jsou důležité pro výživu našeho mozku
a nervů. V současnosti se pěstují tři druhy celeru: celer bulvový,
celer řapíkatý a celer naťový, který vzrůstem připomíná petržel.
Celer pod drobnohledem pana Cuketky

Znáte pana Cuketku? Nadšence, který už několik let zásobuje internet recepty pro domácí kuchaře.
Před časem rozjel projekt Prkýnko (prkynko.cuketka.cz), kde jsou skvěle představeny základní
druhy zeleniny a způsoby jejich zpracování. Samozřejmě tam najdete i celer. A u něj hned
tři jednoduché recepty, jak z něj udělat delikátní přílohu. Rychlý celer: Očištěný celer pokrájejte
na drobné kostičky a osmahněte na tuku nebo krátce poduste s trochou vody. Celerové pyré:
Do měkka uvařený celer rozmixujte do hladka s trochou vody, ve které se vařil, a přidejte špetku
másla nebo smetany. Pečený celer: Celerovou bulvu důkladně očistěte a oloupejte, potřete tukem
a silně osolte. Upečte doměkka v alobalu při cca 180 °C, pak celer rozbalte, zvyšte teplotu
na 230 °C a za stálého potírání uvolněnou tekutinou krátce zapečte dozlatova.
Sbohem odpade!
Tenhle recept promění váš kuchařský život. Odpad už nebude dál odpadem, ale
luxusní surovinou pro báječná jídla! Otevřete dokořán dveře svého mrazáku i svojí
mysli a nechte se inspirovat, jak zeleninu spořádat do posledního kousku…
Hurá na slupkový vývar!
Základem je sběr všech slupek a odřezků zeleniny, které nejsou shnilé nebo plesnivé (slupky
od celeru, cibule, mrkve, petržele, okurek, patisonů, odřezky od chřestu, cuket, pórku, košťály
od salátu, zelí, brokolice, květáku, řepíky od špenátu, jádřince od paprik...). Můžete použít i zvadlé
kousky jarní cibulky nebo nať od mrkve, petržele, celeru apod. Zkrátka vše, co byste vyhodili, se
hodí. Slupky a odřezky omyjte, dle potřeby pokrájejte a postupně dávejte do sáčků nebo krabiček
a zamrazte. Směs pak použijte na vývar.
Na cca 4 litry vývaru jsou potřeba asi tak 4 hrsti zeleninové směsi, čím pestřejší, tím lepší.
Masožroutům můžete přidat i morkovou kost, kousek masa na polévku, kostřičku kuřete apod.
Osolte a okořeňte například bobkovým listem, celým pepřem nebo libečkem. Vařte nejlépe
v papiňáku cca 4 -5 hodin při velmi malém výkonu, aby se vývar dobře "táhnul". Sceďte a podávejte
jen tak, nebo s kapáním, knedlíčky či nudličkami.
Přejeme vám příjemný týden s naší zeleninou.
Řepu na to!

