
z naší kuchyně
Speciality z hovězího masa si nyní můžete uvařit i sami doma, 

a to díky naší kuchařce. Připravili jsme pro vás recepty
na vyhlášené pokrmy z Angusfarm kuchyně, jako je tatarák, 

guláš nebo steak. Dobrou chuť!



Dobrý hovězí vývar má být čirý bez sraženin krve a jiných nečistot, 
s malou vrstvou tuku na povrchu a s jemnou chutí po divokém koření, 

zelenině a hovězím mase. Se zeleninou to nepřeháníme (po mrkvi je vývar 
sladký a zabarví se do oranžova a celer je zase hodně aromatický).

Kosti zatáhneme v troubě vyhřáté 
na 180 °C, pečeme cca 15 minut, 
než jsou mírně do zlatova. Mezi-
tím v hrnci na sucho opražíme 
divoké koření a zalijeme ho vodou 
do ¾ hrnce. Přidáme očištěnou 
mrkev, petržel, celer, pórek (vcel-
ku), přivedeme k varu a poté vlo-
žíme pečené kosti. Necháme vařit 
ještě cca 2 minuty.

Zprudka zavaříme a poté ztlumí-
me, aby vývar lehce probublával. 
Nakonec osolíme a přidáme by-
linky. Pokud se na hladině vytvo-
ří pěna, posbíráme ji naběračkou 
nebo jemným sítkem. Vývar táh-
neme minimálně 5 hodin. Poté ho 
procedíme přes jemné sítko nebo 
plátno (nejlepší jsou staré pleny). 
Z kostí obereme maso a natrháme 

ho po vláknu. Zeleninu vyhodíme, 
pokud budeme vývar používat na 
polévku, uvaříme si v něm novou. 
Nakonec dosolíme dle chuti. 

Můžeme také udělat vývar dvoji-
tý. Po 5 hodinách tažení vyjmeme 
kosti a maso a upečeme nové kos-
ti, které do vývaru vložíme. Ne-
cháme lehce zavařit a táhneme 
znovu 5 hodin.

Vývar během vaření nemusíme 
hlídat, takže je výhodné vařit ho 
přes noc.

Tip: Pokud chceme mít vývar 
světlý, kosti nepečeme, ale spaří-
me je ve vroucí vodě.

hovězí vývar

ingredience:
-  Voda 10 l
-  Hovězí žebra
    s masem 0,5 kg
-  Morkové kosti 0,5 kg
-  Kosti Harfy 1,5 kg
-  Mrkev 0,3 kg
-  Petržel 0,3 kg
-  Celer 0,3 kg
-  Pórek 0,2 kg
-  Petržel
    (plochá - kadeřavá)
-  Libeček
-  Sůl, divoké koření, 
    pár kuliček a lístků   
    bobkového listu
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Představujeme vám jeden z našich receptů, 
který vychází z osvědčené klasiky, a to recept na restovaný

hovězí guláš se srdcem a játry.

Maso, srdce a játra očistíme a nakrájíme na kostky 2x2 cm. Cibuli 
oloupeme a nakrájíme.

Na sádle orestujeme cibuli do tmava (pozor, ať se nespálí), přidáme 
hovězí přední a znovu restujeme. Po zatáhnutí masa přidáme pro-
tlak, papriku a česnek, zamícháme a zalijeme vývarem.

Po zavaření stáhneme plotýnku a pomalu dusíme. V mezičase si 
zvlášť orestujeme na sádle srdce a játra. Po změknutí masa k němu 
přidáme srdce a za občasného míchaní dusíme. Ke konci přidáme 
játra a na větším ohni vše vaříme cca 10 min. Omáčku dochutíme 
solí, pepřem a majoránkou.

Podáváme s chlebem či knedlíky.

hovězí guláš
se srdcem a játry

ingredience:
-  Hovězí přední 0,6 kg
-  Hovězí srdce 0,2 kg
-  Hovězí játra 0,2 kg
-  Sádlo 0,2 kg
-  Cibule 5 ks
-  Kvalitní sladká 
    paprika 1,5 pol. lžíce
-  Hovězí vývar 1 l
-  Rajský protlak 
    2 pol. lžíce
-  Česnek 2 stroužky
-  Sůl, pepř, majoránka
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To musíte vyzkoušet! Přinášíme vám jedinečný recept
na pečená hovězí žebra.

Oloupanou cibuli rozpůlíme 
a nakrájíme na měsíčky, očiště-
nou kořenovou zeleninu nakrájí-
me na kolečka (celer na kostičky) 
a vše orestujeme na sádle v peká-
či nebo v hrnci, který můžeme dát 
do trouby. Když cibulka zesklo-
vatí, přidáme protlak, který 2-3 
minuty restujeme a pak zalijeme 
pivem a troškou vody. Základ roz-
mícháme, přidáme hovězí žebra 
a divoké koření se solí. Je nutné, 
aby žebra byla ze ¾ ponořená 
v základu.

Pekáč nebo hrnec vložíme do trou-
by vyhřáté na 180 °C a přiklope-
nou směs pečeme 2,5 hod. Během 
pečení maso obracíme a přelévá-
me. Po 2,5 hod maso odklopíme 
a dopékáme na nižší teplotu 160 °C. 

Během pečení není nutné dolévat 
tekutinu, pokud se vám nevypeče, 
což je nepravděpodobné. Když je 
maso měkké a opečené, vyndáme 
ho a uschováme na teplém místě.

Výpek necháme povařit na spo-
ráku, aby se zredukoval o ¹⁄3, 
a dohustíme jíškou nebo nastrou-
haným bramborem. Pak ještě 
minimálně 15 minut vaříme. Do-
chutíme solí a pepřem. Pokud se 
sos zdá nahořklý, můžeme při-
dat lžičku třtinového cukru nebo 
medu. Teplá žebra přeléváme 
omáčkou, ve které nám zůstala 
kořenová zelenina a cibule. Ideál-
ní příloha je chléb nebo brambor 
vařený ve slupce.

hovězí žebra pečená 
na kořenové zelenině a černém pivu

ingredience:
-  Hov. žebra vyzrálá 
    z masného plemene
-  Cibule 150 g
-  Mrkev 150 g
-  Petržel 150 g
-  Celer 100 g
-  Divoké koření 
-  Pár kuliček a lístečků
    bobkového listu
-  Protlak 100 g
-  Sůl 30 g
-  Černé pivo 0,5 l
-  Sádlo vepř. 100 g
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Zkuste si umíchat tatarák dle vítězného receptu z Mistrovství ČR
v míchání tataráku 2019.

10 obecných tipů pro ten 
nejlepší tatarákový zážitek

1) Maso je nejdůležitější ingredi-
encí. Musí být z masného pleme-
ne skotu – např. Aberdeen Angus 
nebo Galloway – a mělo by zrát 
pouze cca 10 dní.

2) Nejlepší je libové zadní.

3) Maso by se po vyjmutí z chladu 
mělo nechat odpočinout v pokojo-
vé teplotě (zhruba 30 minut).

4) Při škrábání hrozí hnědnutí 
masa, proto se dnes ve většině re-
staurací provádí spíše mletí.

5) Každý volí jiné ingredience, 
které se s masem smíchají, záleží 
na chuti každého. Nicméně měla 
by platit zásada: méně znamená 
více.

6) Kečupu, hořčice či worchestro-
vé omáčky, pokud už musí být, 
stačí jen kapka.

7) Ať už použijete jakékoliv in-
gredience, vždy by měla ve finále 
převládat chuť masa.

8) Nebraňte se zvolit i jinou pří-
lohu než topinky s česnekem na 
oleji. Speciálně dochucené tata-
ráky si přímo žádají lehčí vari-
antu např. samotného opečeného 
toustu.

9) K tataráku se nejlépe hodí bílé 
víno, ale k topince s česnekem 
dobře sedne i vychlazené pivo.

10) Nebojte se experimentů. Ho-
vězí tatarák je klasika, ale roz-
hodně byste si neměli nechat ujít 
také srnčí, lososový nebo tuňáko-
vý. A co takhle vegetariánská va-
rianta z lilku či řepy?

vítězný tatarák ATB 2019

ingredience:
-  280 g hovězí kýty
-  18 g lanýžového oleje
-  5 g olivového oleje
-  1,2 g mleté papriky
-  0,4 g černého pepře
-  0,4 g bílého pepře
-  5 g lanýžové soli
-  2 g soli Maldon
-  8 g pažitky
-  1,2 g tymiánu
-  1,2 g rozmarýnu
-  15 g červené cibule
-  15 g šalotky
-  20 g kečupu

Ingredience důkladně 
zamícháme. Podáváme 
s opečeným toustem
či topinkou.
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Přinášíme vám další recept z hovězího masa z naší kuchyně.
Tentokrát vám prozradíme,jak si můžete připravit ten nejlepší hamburger 

z hovězího masa plemene Angus i s domací bulkou.

hovězí angus burger

Z Angus mletého masa si vytvarujeme kulatou placku přibližně stejně velkou jako houska, 
ve které budeme burger podávat, váha na jednu porci je ideálně 200 g. 

V mase uděláme uprostřed menší důlek, aby se nám při pečení ve středu
moc nezvedlo a bylo všude stejně vysoké.

Připravíme si zeleninu: červenou cibuli na slabá kolečka, 
okurku kyselou na plátky, masité rajče také na plátky, ledový salát na proužky. 

Na jeden burger stačí 3 kolečka cibule, rajčat i okurek.

Dresink si připravíme z majonézy a zakysané smetany v poměru 2:1,
přidáme najemno nasekanou pažitku, trošku utřeného česneku, plnotučnou hořčici a sůl.

Na jeden burger budeme potřebovat přibližně dvě polévkové lžíce.

Ještě si nakrájíme masitou slaninu na slabé plátky, ale zase ne moc, aby se při pečení
nerozpadla. Na jeden burger stačí 2-3 plátky. A přidáme ještě kvalitní plátkový čedar.

Poslední věc, která nám chybí, je bulka, kterou si buď můžeme koupit u pekaře,
nebo si upečeme svoji.

příprava surovin
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Maso zprudka opékáme z obou stran ideálně na grilu, z každé strany cca 2 minuty,
a během pečení osolíme a opepříme. Maso by mělo uvnitř zůstat růžové a šťavnaté. 

Na opečené maso vyskládáme cibuli, rajče, okurku a opečenou slaninu, 
přikryjeme plátkem čedaru a zapečeme v troubě, aby se rozpustil sýr

(můžeme zapéct i na grilu pod pokličkou).

Rozřízneme housku a ze všech stran ji opečeme, aby trošku křupala.
Na spodní polovinu natřeme pořádnou vrstvu dresinku, posypeme ji nasekaným salátem,

na něj položíme zapečené maso a navrch dáme volské oko nejlépe s tekutým žloutkem.
Burger zavřeme horní houskou a máme hotovo.

Podáváme s hranolky a zbytkem dresinku.

hovězí angus burger

burger

Do prosáté mouky přidáme sůl. 
Droždí s 5-10 ml vlažné vody 
a cukrem vymícháme do hladka, 
do zbytku vlažné vody přidáme 
olej a půlku rozkvedlaného va-
jíčka. Mouku i tekuté přísady 
smícháme dohromady a těsto 
důkladně propracujeme, nejlépe 
v robotu. Mělo by být lepkavé.

Poté těsto vyndáme z robota na 
poprášený vál a ještě minutu ho 
propracováváme. Vypracované 
těsto vrátíme do vysypané mísy, 
zakryjeme a necháme na teplém 
místě kynout 45 minut. Pak opět 
těsto vyklopíme a vytlačíme z něj 
velké bubliny. Rozdělíme ho na 
požadovaný počet bulek, které 

dlaní vypracujeme do kulatého 
tvaru. Bulky přesuneme na plech 
vyložený pečicím papírem a ne-
cháme rozestupy 4-6 cm. Mírně 
je poplácáme, aby nebyly moc 
vysoké (stačí cca 4 cm), přikryje-
me potravinovou fólií a necháme 
dokynout (20-30 minut). Vodu 
na potření smícháme s půlkou 
rozkvedlaného vajíčka a bulky 
potřeme. Pečeme na 200 °C 10 
minut, pokud budeme chtít bulky 
tmavší, pak 13 minut. Po upeče-
ní bulky hned přikryjeme dvěma 
utěrkami, aby se trošku zapaři-
ly. A máme hotovo. Bulky vydrží 
v chladu 3-4 dny a můžeme je 
i zamrazit.

ingredience:
- Hladká mouka 275 g
- Teplá voda 170 ml
- Olej 20 ml
- Droždí 20 g
- Cukr krupice 6 g
  (1 a ½ lžičky)
- Vejce 1 ks
- ½ lžičky vody
  na potření

domácí bulka (4 ks)
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Svíčková je v Čechách jedním z nejoblíbenějších jídel. 
Připravte si tuto pochoutku s receptem od nás.

Maso našpikujeme špekem nakráje-
ným na hranolky 0,5x05 cm, zaváže-
me provázkem do válečku a osolíme.

Připravíme si zeleninu (cibuli na 
kostičky, kořenovou zeleninu na vět-
ší kostičky) a nízký hrnec, který se 
nám vejde do trouby (pokud ho ne-
máme, základ uděláme v jiném hrn-
ci a hotový ho přelijeme do vyššího 
pekáče nebo jiné nádoby vhodné 
do trouby). Odkrojíme špalek sádla 
a do rozpáleného tuku přilijeme olej. 
Na něj hodíme cibuli a orestujeme 
do sklovata. Poté přidáme nakráje-
nou kořenovou zeleninu a do plátna 
uvázané divoké koření a na kostič-
ky nakrájený špek. Orestujeme do 
zlatova, poté přidáme na měsíčky 
nakrájený citron bez kůry a lžičku 
plnotučné hořčice.

Základ v hrnci shrneme na jednu 
stranu a na volnou část vložíme 
maso, které opečeme ze všech stran. 
Do základu přisypeme cukr a během 
opékání masa základ pečlivě míchá-
me. Když začne základ karamelizo-

vat, přilijeme (ale opatrně!) ocet, 
chvilku necháme odpařit a zalijeme 
vývarem (nejlépe vlažným) do výšky 
²⁄3 masa.

Základ přivedeme k varu, ochutná-
me a případně doladíme sladkost, 
kyselost a dosolíme. Dáme do trouby, 
přiklopíme a pečeme na 140-150 °C 
cca 3-4 hodiny do měkka. Během pe-
čení dvakrát až třikrát otočíme maso.

Měkké maso vyjmeme a uchováme 
teplé, provázek sundáme později. Ze 
základu ještě vyndáme sáček s koře-
ním a zbytek základu rozmixujeme 
tyčovým mixérem. Poté přilijeme 
smetanu. V případě, že je omáčka 
příliš hustá, zředíme ji vývarem, 
v případě, že je řídká, dohustíme 
máslovou jíškou. Povaříme 15-20 
minut, dochutíme solí, popřípadě 
cukrem nebo převařeným octem. 
Nakonec rozvaříme maso a nakrájí-
me ho na plátky. Podáváme s hous-
kovým knedlíkem.

hovězí svíčková pečeně

ingredience:
-  Hovězí zadní 
    (řeznicky očištěné – ořech, 
    loupaná plec, falešná svíč-
    ková, vrchní šál, váleček)  
    1,5–2 kg
-  Vz. špek 150 g
-  Sádlo 100 g
-  Tuk 1,5 dcl
-  Sůl 20 g
-  Divoké koření 4 g
-  Cukr 40 g
-  Ocet 6 cl
-  Pln. hořčice 1 pol. lžíce
-  Citron 1 ks
-  Cibule 150 g 
-  Mrkev 200 g
-  Petržel 200 g
-  Celer 200 g 
-  Hovězí vývar 1,5 l
-  Smetana 33% 0,4-0,5 l
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Osso buco po obvodu na několika místech nařízneme, aby se nekroutilo. 
Osolené a opepřené maso orestujeme z obou stran na rozpáleném tuku 
a vyjmeme. Na zbylý tuk dáme na plátky nakrájenou cibuli a restujeme 
do zlatova, vmícháme mletou papriku a po orestování přidáme drcená 
rajčata, sušené švestky, rozinky, utřený česnek a bylinky. Promíchá-
me a po chvilce přilijeme červené víno, vývar a pod pokličkou nebo 
v troubě dusíme. Měkké maso vyjmeme a šťávu lehce zredukujeme. 
Před podáváním můžeme maso ogrilovat, šťávu podáváme nepřece-
zenou.

dušené osso buco
se sušenými švestkami

ingredience:
-  Osso buco 
    (plátky z hovězí kližky
    s morkovou kostí) 4 ks
-  Cibule 2 ks
-  Sušené švestky 100 g
-  Česnek 2 stroužky
-  Drcená rajčata 500 g
-  Mletá paprika 1 lžička
-  Rozinky 50 g
-  Červené víno 0,4 l
-  Vývar 1 l
-  Olej nebo sádlo 50 ml
-  Sůl, pepř
-  Čerstvý tymián,
    rozmarýn
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pension
V půdních prostorách restaurace najdete útulný pension s kapa-
citou 42 osob. Rezervovat si můžete jeden z 12 rustikálních poko-
jíků, které nabízí výhled na lesy a střechy venkovských stavení. 
Společný prostor tvoří zimní zahrada a letní terasa. V penzionu 
se bude líbit párům toužícím po romantice i rodinám s dětmi.

udělejte si radost - vydejte se do Angusfarm. Na návsi malebné vesničky jménem Soběsuky se nachází restaurace 
zaměřená na pokrmy z hovězího masa, k níž přiléhá stylový pension. Slibujeme, že návštěvy nebudete litovat. 

restaurace
Zaměřujeme se na pokrmy z hovězího masa pleme-
ne Angus. Můžeme Vám nabídnout výborné steaky, 
a to i z méně známých partií, jako jsou karabáček 
nebo oponka. Ale umíme i víc. Proslavené jsou naše 
tataráky, pomalu pečená hovězí žebra, burgery nebo 
domácí dezerty. Ke skvělému jídlu patří také vynika-
jící víno. Rádi Vám doporučíme moravská, italská, 
německá nebo francouzská vína z našeho sklípku.

Hlásíme se k Manifestu kvality mezinárodního hnutí 
Slow Food. Hnutí nás zavazuje k tomu využívat jen 
skutečně prvotřídní suroviny. Vaříme sezónně, lokál-
ně a bez kompromisů.

stodola
K uspořádání svatby, oslavy jakéhokoliv výročí i fi-
remní akce skvěle poslouží naše venkovská stodola. 
Vytvořili jsme prostor s jedinečnou atmosférou. Při 
rekonstrukci jsme pracovali s přírodními materiá-
ly, zkombinovali jsme dřevo s kamenem a pálenou 
cihlou. Nebáli jsme se vytvořit kontrast luxusu a tra-
dičního venkovského stylu. Můžete se těšit na útul-
né místo, odkud se Vám nebude chtít odejít domů. 
Stodola disponuje 80 místy k sezení, vlastním barem, 
toaletami, projektorem a plátnem. 

produkt y
Držíme se zásady od čumáku po ocas, to znamená, že vždy zpra-
cujeme celý kus hovězího. Co nevyužijeme přímo v restauraci, 
s tím si poradíme jinak. Vyrábíme si vlastní uzeniny a další dob-
roty. Kdykoliv si u nás můžete zakoupit párečky, taliány, salám, 
paštiku, utopence, špekáčky nebo jerky. Zabalíme Vám s sebou
i hovězí maso na vaření. 
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