H OVĚZÍ STEAK , Z ELENIN OVÉ RA GÚ , RY ZLIN KOVÁ RÝŽ E
PRŠÍ, VANOU PODZIMNÍ VĚTRY ? NEVADÍ! O ŠŤAVNATÉ A KŘEHKÉ MASO , O TO TADY
KRÁČÍ! PAK JEDNO JEST , ZDA Z GR ILU , NE BO Z PÁNVE ...

PRO

4

OSOBY POTŘEBUJET E :

800g
50ml
1

300g
100g
1
50ml

150g
100g
200ml
1
1

hovězího pupku, tzv. flank
řepkového oleje
lžičku hořčičných semínek
sůl, bílý pepř
Na ragú:
mix kořenové a plodové zeleniny
odkapaných rajčat z konzervy
střední cibuli
řepkového oleje
tymián, petrželku, sůl, bílý pepř
Na rýži:
kulatozrnné rýže
másla
suchého bílého vína
střední cibuli
lžička strouhané citrónové kůry
hřebíček, sůl

POJĎME

NA TO :

Dobře vyzrálý hovězí pupek, tzv. flank, nakrájejte na jednotlivé steaky, vždy však s vlákny podél. (Alternativně můžete
použít 2 menší vepřové panenky – ty však připravujte vcelku). Pepř, hořčičná semínka a sůl rozdrťte na prášek, vetřete
do masa. Maso naložte do oleje a alespoň na 2 hodiny (ideálně přes noc) uložte do ledničky.
Mezitím na oleji orestujte na drobné kostky připravenou mrkev a petržel. Po 5 minutách přidejte cibuli, zbylou zeleninu,
odkapaná konzervovaná rajčata, bylinky, sůl, pepř. Na středním ohni duste bez pokličky, občas opatrně promíchejte.
Jakmile je většina tekutiny odpařená, po 3-5 minutách, máte zeleninové ragú hotové.
Souběžně s ragú si připravte rýži. Na másle orestujte cibuli, přidejte dobře propláchnutou a okapanou rýži, restujte další
2 minuty. Přilijte bílé víno, na obvyklé množství tekutiny doplňte vodu, přidejte 2 hřebíčky, strouhanou kůru z ½
citrónu, sůl. Rýži dohotovte obvyklým způsobem, promíchejte a nechte cca 15 minut „oddechnout“.
Nyní nastala chvíle pro maso. Jednotlivé porce pečte na velmi rozpálené pánvi s minimem oleje 2 minuty, maso obraťte
a opět pečte 2 minuty. (Nezapomeňte: maso dané na rozpálenou pánev musí být řádně osušené, v pokojové teplotě.
Olej nebude prskat a maso se rychleji zatáhne.) Opečené maso přendejte na plech a na 5 minut vložte do trouby,
předem vyhřáté na 200°C. Upečené maso vyndejte z trouby, nechte 2-3 minuty odležet. Teprve pak rozkrojte. Správně
upečené maso je uvnitř růžové, šťavnaté, křehké. Pokrájené maso poskládejte na rýži, zeleninové ragú ozdobně okolo.

Dobrou chuť Vám přeje, Jirka Zeman
MŮJ TIP:

Pro zvýšení dekorativnosti jídla na talíři zkuste aranžovací formy. Já používám formy od Tescomy. Investice
minimální, estetický dojem maximální. Všichni vás budou chválit. Uvidíte!

