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FLORENTÃ•NA - ZAPEÄŒENÃ‰ MANGOLDOVÃ‰ NOKY
NedÄ›le, 18 Ä•erven 2017

Jak jsem slíbila, abych vás na mangold namlsala je&scaron;tÄ› trochu víc, pÅ™idávám recept na mangoldové zapeÄ•ené
noky, o které se nerada dÄ›lím a které nejsem líná si udÄ›lat uprostÅ™ed pracovního dne na obÄ›d (kdyÅ¾ mám v lednici
pÅ™edem pÅ™ipravený spaÅ™ený mangold a zbytek vaÅ™ených brambor ze vÄ•erej&scaron;ka). PÅ™ípadnÄ› se podívejte
Ä•lánek na téma amarant, je v nÄ›m recept na polévku s mangoldem.

Suroviny 4 stÅ™ednÄ› velké brambory, zhruba 800 g 1 svazek mangoldu 2 strouÅ¾ky Ä•esneku sÅ¯l 50 g strouhaného
parmazánu 2 vejce 4 lÅ¾íce másla

Postup

- Troubu zaÄ•nÄ›te pÅ™edehÅ™ívat na 200 stupÅˆÅ¯.
- Brambory oloupejte, nakrájejte na kostky, vhoÄ•te
do osolené vody, pÅ™iveÄ•te k varu a vaÅ™te asi 12 minut domÄ›kka.
Poté slijte
a nechte nepÅ™ikryté chvíli odpaÅ™it.
- Zatímco se vaÅ™í brambory, zpracujte mangold.
PÅ™ipravte si hrnec plný vroucí osolené vody. Z listÅ¯ vyÅ™íznÄ›te stonk
pokrájejte je na kousky velikosti sousta a v pÅ™ipravené vodÄ› povaÅ™te 2-3
minuty, aÅ¾ zmÄ›knou. Vylovte je cedníkem,
zchlaÄ•te v míse s ledovou vodou ,
opÄ›t vylovte a odloÅ¾te stranou. Listy nakrájejte na &scaron;ir&scaron;í nudliÄ•ky a
postupnÄ› je v nÄ›kolika dávkách pÅ™edvaÅ™te ve stejné vodÄ› jako pÅ™edtím
stonky. BÄ›hem minuty zavadnou a to je si
Å¾e je máte taky vylovit a
zchladit.
- ÄŒesnek oloupejte a prolisujte. Brambory
roz&scaron;Å¥ouchejte, mangold je&scaron;tÄ› trochu nasekejte na prkénku
noÅ¾em, listy i
stonky. VhoÄ•te k bramborám spoleÄ•nÄ› s Ä•esnekem, &scaron;petkou soli, vajíÄ•kem a
polovinou
parmazánu. Promíchejte jako &scaron;Å¥ouchané brambory.
- PekáÄ•ek vymaÅ¾te jednou lÅ¾ící másla. DvÄ›ma velkými
lÅ¾ícemi odkrajujte z bramborovo-mangoldové smÄ›si noky ne
jiné hromádky a
pokládejte je jeden vedle druhého do pekáÄ•ku. AÅ¾ budete mít hotovo,
rozpusÅ¥te zbytek másla
a kaÅ¾dý nok jím trochu pÅ™elijte.
- VloÅ¾te do trouby a zapékejte 15-20 minut, aÅ¾ noky
na povrchu zaÄ•nou místy zlátnout. VyjmÄ›te, rozdÄ›lte na talíÅ™e
je&scaron;tÄ›
horké je posypte zbytkem parmazánu. Pokud vám k takovému jídlu chybí
kousek masa, udÄ›lejte si
sázené vejce.
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