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Úvod 
 

Svou samostatnou odbornou práci jsem pojala jako jeden z návodů, jak na 
opravdu nezapomenutelnou rodinnou oslavu.  

Naše babička má v dubnu narozeniny, a tak jsme se s rodinou dohodli, že 
místo shánění mnohdy zbytečných dárků, vymyslíme letos neobyčejný společný 
zážitek. Babičky maminka byla Židovka původem z Maroka. Proto po úspěšném 
návratu celé její rodiny do Země zaslíbené ve 30. letech minulého století, 
vyrůstala babička v Tel Avivu, který jsme už několikrát i jako celá rodina 
společně navštívili.  

A tak jsme tentokrát koupili letenky bez zeptání, zajistili vše potřebné a 
nakonec k babiččině velké radosti vyrazili společně do Izraele, oslavit její 78 
narozeniny. 

Mnou navržené a propracované slavnostní menu je inspirováno místem 
konání narozeninové oslavy, a tedy bývalým izraelským hlavním městem Tel 
Aviv, které se nachází na blízkovýchodním pobřeží středozemního moře 
v jihozápadní Asii, a zároveň židovskou kulturou původem ze severoafrického 
Maroka, odkud rodina mé babičky, pro kterou jsem menu připravovala, pochází. 

Cílem mé samostatné odborné práce je seznámit hlouběji sebe i ostatní 
čtenáře s izraelskou gastronomií, která se stává čím dál tím oblíbenější, i proto, 
že skrze své bohaté chutě a vůně dokáže propojit tolik historicky rozlišné kultury 
jakými židovská, arabská i křesťanská bezpochyby jsou.  

Ráda bych si také vyzkoušela svou vlastní verzi inovace původně rodinných 
receptů, a jejich úpravu i následné servírování tak, aby se zachovala tradiční 
blízkovýchodní atmosféra a nenásilně se propojila se současným trendem 
jednoduchosti v gastronomii, protože lehká kontroverze tradice v kontrastu 
s moderní jemnou strohostí, mně osobně připadá atraktivní. 
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Řešení 
 

1.1 Narozeniny v Tel Avivu v moderním marockém stylu 
 

Narozeniny jsou jednou z mnoha svátečních událostí, které se slaví napříč 
kulturami a vždy odpovídajícím způsobem, podléhající tradici. V Izraeli jsou 
narozeniny společenskou událostí, podobně jako u nás, ale s velkým důrazem 
kladeným na rodinná setkávání, spíše než na obdarovávání drahými dárky. 

Součástí židovské narozeninové oslavy je také vždy odpovídající menu, 
které vychází z kulturní rodinné historie, v tomto případě tedy s židovsko-
marockými kořeny. Proto jsem slavnostní šestichodové menu navrhla 
v odpovídajícím moderním marockém stylu, které z nich vychází.  

A tak jsme se domluvili i s částí rodiny, která stále žije v Izraeli, aby se 
k nám a naší chystané sváteční události připojili. Pro místo konání jsme zvolili 
naši oblíbenou restauraci Mashia v ulici Mendele Mokher Sfarim, kousek od 
hlavní přímořské promenády v Tel Avivu, kterou vlastní naši přátelé, abych 
s nimi mohla navíc jako překvapení domluvit možnost připravit své rodině, 
v čele s babičkou, vlastní slavnostní večerní menu pro deset osob. Čas oslavy 
jsme stanovili na osmou hodinu večer, jak bývá v Izraeli zvykem. 

Během židovských narozenin se připíjí na zdraví oslavence, podobně jako 
u nás, proto jsem pro přípitek zvolila jako aperitiv oblíbený Arrak, jehož složení 
s výrazným anýzovým aroma povzbuzuje chuť k jídlu.  

Jako předkrm jsem se rozhodla připravit babiččinu oblíbenou červenou 
řepu s jednoduchým, ale efektním twistem spočívajícím v marinování v octu 
z granátového jablka, s chilli, zrníčky granátového jablka a oreganem 
zakápnutou panenským olivovým olejem, párovanou s vínem Chardonnay 
z vinařství Barkan, ročník 2015. Jako polévku jsem zvolila typicky marocký 
zeleninový vývar Harira s červenou čočkou a cizrnou, který znám od dětství a je 
v naší rodině velmi oblíbený. Moje varianta obsahuje navíc rajčata a kořenovou 
zeleninu, a je ochucená divokým kořením, skořicí a datlemi.     

O teplém předkrmu, marocké rybě, a hlavní chodu s jehněčím s 
šafránovou rýží, se rozepíšu na následujících stránkách i spolu s párováním – 
oranžovým a červeným vínem. V menu nebude opomenut ani tradiční čerstvý 
izraelský sýr „labnech“ s kořením Za’atar s panenským olivovým olejem a 
grilovaným kynutým chlebem „pittou“. 

Vyvrcholením celého menu je pak nadýchaný pistáciový dort s citronovou 
polevou bez svíček (na přání oslavenkyně), zdobený izraelskými květy 
eustomie (Lat. Eustoma russellianum) a drcenými pistáciemi. 

Na závěr se bude podávat typická černá káva „šachor“ s kardamomem, 
připravovaná v tradiční džezvě, a jako digestiv, pro dámy – datlový likér a pro 
pány opět Arrak, který se v Izraeli pije nejčastěji, a nejen v naší rodině je velmi 
oblíbený.  



7 
 

1.2 Slavnostní menu 
 

 

 

Arrak 
 

Chardonnay Classic, Barkan, 2015 

Marinované carpaccio z červené řepy  
 

Kořeněná luštěninová polévka s datlemi 
(vegetariánská Harira)  

 
Katom, Kerem Barak, 2012 

Marocká ryba 
 

Yarden Syrah, Golanské výšiny, 2011 

Jehněčí na kumkvátech s šafránovou rýží 
 

Yarden Blanc de Blancs, Golanské výšiny, 2008 

Čerstvý ovčí sýr s grilovaným kynutým chlebem  
(Labaneh s pittou) 

 
Pistáciový dort s citronovou polevou 

 
Černá káva s kardamomem 

(Kafe Shachor) 

 
Datlový likér / Arrak 
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1.3 Charakteristika dvou pokrmů ze slavnostního menu 
 

1.3.1 Marocká ryba 
	

Lehký kořeněný filet z bílé ryby (mořského vlka) s kůží, vařený na 
rostlinném (olivovém) oleji spolu s letní kořenovou a lilkovitou zeleninou (mrkev, 
rajčata, papriky), osolený mořskou solí vločkového typu (Maldon), 
s charakteristickou uzenou vůní (po uzené paprice). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marocká ryba – archiv autorky 2017 
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1.3.2 Jehněčí na kumkvátech  
 

Voňavé (předem 24 hodin marinované) a pikantní pečené jehněčí kotlety 
na citrusech (kumkvátech) s ovocným (datlovým) medem a čerstvou bylinkou 
(tymiánem). Podáváme spolu s kořeněnou pečenou rýží (Basmati) se sladkým 
sušeným ovocem (rozinkami) a praženými oříšky (piniemi) s charakteristickou 
vůní po afro-asijském koření (kurkumě a šafránu). 

 

 
FiJehněčí na kumkvátech s šafránovou rýží – archiv autorky 2017 
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1.4 Normování marocké ryby a jehněčího na kumkvátech 
s šafránovou rýží 

 

1.4.1 Normování marocké ryby 
 

Název pokrmu: Marocká ryba 
    Norma na 10 porcí Norma na 2 porce 

Druh potravin 
Hmotnost v g/ml Hmotnost v g/ml 
Hrubá Čistá Hrubá Čistá 

Mořský vlk - filet 500 500 100,00 100,00 
Citronová šťáva 75 75 15,00 15,00 
Mrkev 550 500 110,00 100,00 
Červená paprika 250 250 50,00 50,00 
Rajčata 250 200 50,00 40,00 
Kapie 200 200 40,00 40,00 
Zelená feferonka 40 40 8,00 8,00 
Cizrna 75 75 15,00 15,00 
Česnek 50 15 10,00 8,00 
Koriandr - bylinka 40 40 8,00 8,00 
Sladká paprika - koření 25 25 5,00 5,00 
Uzená paprika - koření 15 15 3,00 3,00 
Olivový olej 40 40 8,00 8,00 
Citron 50 30 10,00 6,00 
Voda 150 150 30,00 30,00 
Sůl 9 9 1,80 1,80 
Pepř 4 4 0,80 0,80 
 
Hrubá hmotnost potravin 
celkem (10 porcí/ 2 
porce): 

2 323 

  

464,60 

  
Během vaření dochází k 
redukci obsahu o 45%, 
proto porce váží ve 
sktečnosti (10 porcí/2 
porce): 

1277,65 

 

255,53 

  
Čistá hmotnost hotového výrobku (1porce) v g 120,62 
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1.4.2 Normování jehněčího na kumkvátech s šafránovou rýží 
 

Název pokrmu: Jehněčí na kumkvátech s šafránovou rýží 
  Norma na 10 porcí Norma na 2 porce 

Druh potravin 
Hmotnost v g/ml Hmotnost v g/ml 
Hrubá Čistá Hrubá Čistá 

Jehněčí kotlety 1 500 1 500 300,00 300,00 
Citronová šťáva 100 100 20,00 20,00 
Kumkváty 250 250 50,00 50,00 
Česnek 75 60 15,00 12,00 
Chilli papričky Jalapeňo 35 30 7,00 6,00 
Datlový med 125 125 25,00 25,00 
Olivový olej 100 100 20,00 20,00 
Tymián – čerstvá bylinka 25 25 5,00 5,00 
Rýže (basmati) 1 000 15 200,00 200,00 
Cibule 125 100 25,00 20,00 
Kurkuma – koření 10 10 2,00 2,00 
Šafrán – koření 10 10 2,00 2,00 
Piniové oříšky 75 75 15,00 15,00 
Rozinky 100 100 20,00 20,00 
Voda 1 500 1 500 300,00 300,00 
Sůl 13 13 2,50 2,50 

Pepř 6 6 1,20 1,20 
Hrubá hmotnost potravin 
celkem (10 porcí/ 2 porce): 5 049 

  
1009,70 

  

Během pečení dochází k 
redukci obsahu o 30%, proto 
porce váží ve skutečnosti (10 
porcí/2 porce): 

3533,95 

 

706,79 

  
Čistá hmotnost hotového výrobku (1porce) v g 300,21 
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1.5 Kalkulace marocké ryby a jehněčího na kumkvátech 
s šafránovou rýží 

 

1.5.1 Kalkulace marocké ryby 
 

Název pokrmu: Marocká ryba 
  

  Druh potravin 

Hmotnost 
v g/ml  Cena bez DPH v Kč 

Hrubá na 2 
porce 

Za 
jednotku 

(Kg/l) 

Kalkulace 
na 2 

porce 

Mořský vlk - filet 100,00 549,00 54,90 
Citronová šťáva 15,00 44,90 0,67 

Mrkev 110,00 19,90 2,19 
Červená paprika 50,00 45,90 2,30 
Rajčata 50,00 39,90 2,00 
Kapie 40,00 79,90 3,20 
Zelená feferonka 8,00 259,90 2,08 
Cizrna 15,00 29,16 0,44 
Česnek 10,00 85,90 0,86 
Koriandr - čerstvá bylinka 8,00 99,50 0,80 
Sladká paprika - koření 5,00 245,36 1,23 
Uzená paprika - koření 3,00 361,11 1,08 
Olivový olej 8,00 286,00 2,29 
Citron 10,00 29,90 0,30 
Voda 30,00 2,77 0,08 
Sůl 1,80 399,60 0,72 
Pepř 0,80 498,75 0,40 
Cena potravin celkem (2 porce) v Kč 75,52 
Cena potravin celkem (1 porce) v Kč 37,76 
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1.5.2 Kalkulace jehněčího na kumkvátech s šafránovou rýží 
 

Název pokrmu: Jehněčí na kumkvátech s šafránovou rýží  
  

  Druh potravin 

Hmotnost v 
g/ml  Cena bez DPH v Kč 

Hrubá na 2 
porce 

Za jednotku 
(Kg/l) 

Kalkulace 
na 2 porce 

Jehněčí kotlety 300,00 619,00 185,70 
Citronová šťáva 20,00 44,90 0,90 
Kumkváty 50,00 19,90 1,00 
Česnek 15,00 85,90 1,29 
Chilli papričky Jalapeňo 7,00 39,90 0,28 
Datlový med 25,00 39,90 1,00 
Olivový olej 20,00 286,00 5,72 
Tymián – čerstvá bylinka 5,00 259,90 1,30 
Rýže (basmati) 200,00 29,16 5,83 
Cibule 25,00 85,90 2,15 
Kurkuma – koření 2,00 99,50 0,20 
Šafrán – koření 2,00 245,36 0,49 
Piniové oříšky 15,00 361,11 5,42 
Rozinky 20,00 286,00 5,72 
Voda 300,00 2,77 0,83 
Sůl 2,50 399,60 1,00 
Pepř 1,20 498,75 0,60 
Cena potravin celkem (2 porce) v Kč 218,81 
Cena potravin celkem (1 porce) v Kč 109,41 
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1.6 Technologický postup marocké ryby a jehněčího na 
kumkvátech s šafránovou rýží 

 

1.6.1 Technologický postup Marocké ryby 
 

Filety mořského vlka v polovině a napříč překrojíme a dáme je do mísy. 
Půlky filetů zalijeme citronovou šťávou. Z obou stran je osolíme, opepříme, a 
dáme na deset minut odležet do lednice. Oloupanou mrkev nakrájíme šikmo na 
půl centimetrová kolečka, červenou papriku rozpůlíme, vyndáme vnitřek se 
semínky a zbytek papriky nakrájíme na batonnete. Rajčeti okrájíme slupku a 
nasekáme na brunoise. Citrón zbavíme slupky, nakrájíme na půl centimetrová 
kolečka a vyndáme případné pecky. Oloupeme česnek a překrojíme na půl. 
Koriandr nasekáme na drobno. 

Sladkou a uzenou papriku smícháme v misce, přilijeme olej a dobře 
promísíme, dáme stranou. 

Do hlubší pánve s rovným dnem dáme mrkev, paprikové hranolky, 
rajčata na kostičky, rozpůlené česneky, a vše promícháme s nasekaným 
koriandrem. Na zeleninu položíme kousky filetů, mezi které rozprostřeme 
citronové plátky, vše podlijeme vodou a dáme vařit.  

Jakmile začne obsah vřít, stáhneme teplotu na nižší stupeň a lžící 
polijeme všechny filety pouze olejem zbarveným směsí koření, která si sedla na 
dno. Zbytek koření s olejem rozprostřeme na zeleninu v pánvi do mezer mezi 
filety a citróny. Vaříme na mírném stupni 25 minut, pak přiklopíme pokličkou a 
necháme 5-10 minut podusit, aby se propojili vůně i chuť celého pokrmu. 

 

1.6.2 Technologický postup jehněčího na kumkvátech 
s šafránovou rýží 

 

Jehněčí kotlety osolíme a opepříme z obou stran a připravíme si 
marinádu. Všechny kumkváty překrojíme napůl a chilli papričku nakrájíme na 
kolečka. Česnek oloupeme a nasekáme na drobno. V misce smícháme datlový 
med s citronovou šťávou a česnekem a vytvoříme sladko-kyselou zálivku, do 
které přilijeme olivový olej a vyšleháme metličkou, aby se marináda trochu 
spojila. Zalijeme jí kotlety, přidáme kumkváty a snítky čerstvého tymiánu, 
rukama maso v marinádě a citrusech i koření dobře „obalíme“. Marinujeme 
v ledici v hrnci zakrytém fólií po dobu 24 hodin. 

Druhý den přendáme maso do pekáče. Předehřejeme troubu na 200°C a 
pečeme bez horkého vzduchu zakryté alobalem 1 hodinu a 30 minut. Sejmeme 
alobal, jehněčí kotlety lžící polijeme několikrát šťávou a při 180° maso 
dopékáme ještě 20-30 minut za občasného polití marinádou a rozpuštěným 
jehněčím lojem. 
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Na přípravu šafránové rýže si odvážíme a pod studenou vodou třikrát 
propereme rýži (basmati), dáme stranou a necháme ji odkapat. Na kostičky 
nakrájíme cibuli, kterou na olivovém oleji zvolna opékáme asi 10 minut, přidáme 
sůl, kurkumu a šafrán a vše dohromady krátce opečeme. Přidáme rýži a dobře 
promícháme spolu s rozinkami a piniovými oříšky. Vše přendáme do zapékací 
misky, zalijeme vodou a pečeme asi 40 minut při 200°C bez horkého vzduchu. 

 

 

1.7 Úprava na talíři marocké ryby a jehněčího na kumkvátech 
s šafránovou rýží 

 

1.7.1 Úprava na talíři marocké ryby 
 

Na jednu porci servírujeme jednu polovinu vařeného filetu mořského vlka 
s kořením na lůžku z dušené zeleniny. Zdobíme seříznutou vrchní částí 
feferonek či paprikami zakápnuté olivovým olejem. Podáváme na tmavošedém 
předehřátém talíři, aby vyniklo bílé rybí maso a červeno-oranžové tóny dušené 
zeleniny. 

 

1.7.2 Úprava na talíři jehněčího na kumkvátech s šafránovou 
rýží 

 

Na jednu porci servírujeme dvě do kříže dané pečené jehněčí kotlety na 
hnízdečku z šafránové ovocné rýže s oříšky. Zdobíme pečenými citrusy, chilli 
papričkami a snítkami čerstvých bylinek (tymiánu). Podáváme na předehřátém 
talíři v přírodním stylu v modrých tónech, aby v kontrastu vynikla sytost zlatavé 
rýže. 

 

 

1.8 Charakteristika zvolených příloh a nápojů 
 

1.8.1 Přílohy 
 

Šafránová rýže  

Kořeněná pečená rýže (Basmati) se sladkým sušeným ovocem 
(rozinkami) a praženými oříšky (piniemi) s charakteristickou vůní po afro-
asijském koření (kurkumě a šafránu). 
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Grilovaný kynutý chléb 

 Teplé z obou stran na rostlinném (olivovém) oleji grilované voňavé 
kynuté chlebové placky (z pšeničné mouky). 

 

1.8.2 Nápoje  
 

Arrak 

Fermentovaný destilát (z vína anebo z datlové pálenky) s bylinnou 
(anýzovou) vůní, chutí podobnou rumu (ze třtinové šťávy). Je dobrý na 
povzbuzení chuti i na trávení. V levantských zemích se jako alkoholický nápoj 
pije nejčastěji právě Arrak. Obsahuje přes 40% alkoholu. 

 

Bílé víno – Chardonnay Classic, Barkan, 2015 

Tradiční burgundská odrůda s vůní a chutí po ovoci (citrusech, broskvích 
a ananasu). Jde o víno suché. Konec je příjemný, nenucený, kyselinka svěží, 
barva jiskrná. Víno kvasilo tři týdny při nízkých teplotách a pochází z vinařství 
Barkan. Podtrhuje ovocné tóny u jídel a sladkost pokrmů. 

 

Oranžové víno – Katom, Kerem Barak, 2012 

Víno Katom (z hebrej. Oranžový) svou typickou chuť i barvu získalo 
ležením na slupkách, čímž došlo k vyluhování barviv a tříslovin, jakož i dalších 
chuťových a vonných látek. Má opět ovocné aroma (bílé broskve, jablek) a 
ořechů s vůní po medu. Víno pochází z rodinné farmy Kerem Barak v mošavu 
Bekoa. Skvěle se hodí ke kořeněným jídlům a rybám. 

 

Červené víno – Yarden Syrah, Golanské výšiny, 2011 

Jde o velmi harmonické víno, které se už po otevření lahve uvede 
krásnou vůní po lesních plodech (ostružinách, borůvkách, a višních), později 
nabídne i tóny exotického koření. V chuti je rovněž velmi ovocné a šťavnaté. 
Potenciál dalšího zrání v lahvi je až 10 let. Hodí se k jehněčímu i červenému 
hovězímu masu. 

 

Šumivé víno – Yarden Blanc de Blancs, Golanské výšiny, 2008 

Tradiční šampaňskou metodou kvašení v lahvi vyrobený sekt z odrůdy 
chardonnay. Voní po čerstvých květinách, citrusech a svěžím ovoci (zelených 
jablkách), objevují se také toustové a minerální tóny. Na jazyku je víno 
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krémové, dobře pitelné. Dobře se hodí k čerstvým sýrům i ořechovým 
dezertům. 

 

Káva – černá káva s kardamomem (Kafe Shachor) 

 Černá káva připravovaná tradičním způsobem v kovové (měděné) 
kónické nádobě (v izraelském findžanu, neboli džezvě) s dlouhým rovným 
držadlem, ochucená čerstvě nadrceným kardamomem zeleným (lat. Elettaria 
cardamomum). 

 

Datlový likér 

 Sladký likér vyrobený z fermentovaného sušeného ovoce (datlí) 
s kořeněnou vůní (po skořici). Obsahuje 13,5% alkoholu. 

 

 

1.9  Popis hlavní suroviny z vybraných pokrmů a jejího dalšího 
využití v gastronomii 

 

1.9.1 Marocká ryba – mořský vlk  
 

Mořský vlk neboli morčák evropský / chutný (lat. Dicentrarchus labrax) je 
doma hlavně ve vodách Středozemního moře. Vyskytuje se ale rovněž v 
Černém moři a v severovýchodním Atlantiku zhruba od Norska po Senegal.  

Loví se do vlečných a volně plujících sítí, ale také na udici. V současné 
době podíl lovených mořských vlků na trhu lehce přesahuje 10 %, zbylí 
pocházejí z akvakultury. Mořský vlk se stal první rybou jiného než lososovitého 
druhu, která se v Evropě dočkala umělého odchovu. K největším světovým 
producentům patří Řecko, Itálie, Turecko, Španělsko, Chorvatsko a Egypt. 

Jeho pevné bílé maso s jemnou chutí má málo kostí i kalorií (97 kcal/100 
g), obsahuje však množství bílkovin, vitaminu B6, selenu, hořčíku a fosforu. K 
dispozici je po celý rok (hlavní sezona trvá od března do prosince), ale stejně 
jako jiné mořské ryby bývá nejchutnější v zimě.  

Především v zemích Levantských a Magrebu je zvlášť oblíbenou a 
šetrnou přípravou pečení ryby se šupinami v solné krustě. Žár totiž nepůsobí 
přímo na maso, a v něm tak zůstává veškerá šťáva. Klasikou je grilování 
mořského vlka marinovaného v oleji, anebo s bylinkami. Velmi jednoduché je 
také dušení celé ryby v troubě ve vývaru s trochou bílého vína. Zachová se tak 
výtečné rybí aroma a chuť jemného bílého masa se plně rozvine. Vždy je 
potřeba kořenit s mírou, aby se nepřehlušila jedinečná chuť a vůně masa. 
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1.9.2 Jehněčí na kumkvátech s šafránovou rýží – jehněčí 
 

V české kuchyni se jehněčí maso objevuje spíše sporadicky, i když v 
posledních letech se hlásí o slovo stále častěji. Nicméně ve srovnání s 
ostatními evropskými zeměmi a hlavně s Blízkým východem, je ale stále dost 
opomíjené, což je škoda, protože k jeho přednostem patří vedle kulinářského 
potenciálu vysoký obsah zdraví prospěšných látek. Je cenným zdrojem zinku a 
železa, obsahuje vitamin D a vitaminy skupiny B, které mají nejen kladný vliv na 
fyzickou vitalitu, ale posilují také zrak a podporují správnou funkci mozku i 
tvorbu červených krvinek. 

Jehněčí maso se vyznačuje typickou příchutí, kterou způsobuje jehněčí lůj 
– tuk, proto je nutné podávat jehněčí při teplotě ne nižší než 60°C, kdy pomalu 
dochází k tuhnutí loje a ke zvýraznění jeho specifického aroma. K největším 
světovým producentům patří Čína, Austrálie, Indie, Pakistán i Nový Zéland. 

Osobitá chuť jehněčího snese výraznější aromatické koření – klasickou 
volbou jsou česnek a rozmarýn, výborně poslouží ale i tymián, šalvěj, petržel, 
majoránka, máta nebo dobromysl a z ovoce citrusy či přímo sušené ovoce a 
med. Jehněčí kotlety jsou vyhlášenou delikatesou, a i když se řadí k tučnější 
(370 kcal/100 g) jsou zároveň jednou z nejchutnější částí jehněčího masa, 
navíc díky svému tvaru se skvěle hodí k minutkové přípravě i ke grilování.  
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Cizojazyčná část  
 

1.10 Festive menu 
 

Arrak 

 
Chardonnay Classic, Barkan, 2015 

Marinated beetroot carpaccio 
 

Spiced legume soup with dates  
(vegetarian Harira)  

 
Katom, Kerem Barak, 2012 

Morrocan fish 
 

Yarden Syrah, Golan Heights, 2011 

Lamb with kumquats and saffron rice 
 

Yarden Blanc de Blancs, Golan Heights, 2008 

Fresh sheep cheese with grilled yeast bread  
(Labaneh with pitta) 

 
Lemon-frosted pistachio cake 

 
Black coffee with cardamom 

(Kafe Shachor) 
 

Dates liquor / Arrak 
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1.11 Lamb with kumquats and saffron rice 
 

Season the lamb chops well on both sides with salt and pepper. Cut all the 
kumquats in half and slice the chilies into thin slices. Peel the garlic and chop 
finely. Mix the date honey with lemon juice and garlic in a bowl creating sweet 
and sour dressing. Add olive oil and whisk gently to blend all the ingredients 
nicely. Pour the dressing over the lamb chops, add kumquats and fresh thyme, 
mix well preferably using your hands so the meat is well treated from all sides. 
Leave in the fridge covered with foil to marinate for 24 hours. 

On the next day move the meat into a baking pan. Preheat oven to 200°C 
(no hot air fan!) and bake for an hour and a half covered with aluminium foil. 
Take off the foil and using spoon pour some of the meat juice over the meat. 
Put the pan back into the oven and bake for another 20-30 minutes, 
occasionally repeating the meat-juice pouring. 

For saffron rice - weigh the basmati rice and rinse it well - at least three 
times - using cold water, put aside and leave to drain. Chop the onions finely 
and put into frying pan with olive oil on low heat for approx. 10 minutes. Add 
salt, turmeric and saffron and give it all a quick stir. Then put the rice in and mix 
well adding all the raisins and pine nuts as well. Move everything into a baking 
pan, pour in water and bake in the oven at 200°C for approx. 40 minutes. 
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Závěr 
 

Cíle mé samostatné odborné práce byly tři. Uspořádat skutečně 
nezapomenutelnou rodinnou oslavu, seznámit sebe i čtenáře hlouběji 
s izraelskou gastronomií a vyzkoušet si vlastní verzi inovace původně rodinných 
receptů, a jejich úpravu i následné servírování tak, aby se zachovala tradiční 
blízkovýchodní atmosféra a nenásilně se propojila se současným trendem 
jednoduchosti v kulinářství. 

Domnívám se, že mé předem stanovené cíle samostatné odborné práce 
byly splněny. Rodinná oslava byla vskutku nezapomenutelná a celá rodina, 
včetně babičky, byla nadšená tak, že si něco podobného všichni jistě brzy a rádi 
zopakujeme. 

Mé dosavadní znalosti izraelské gastronomie se přípravou narozeninové 
oslavy i celého menu velmi prohloubily a věřím, že mé poznatky v samostatné 
odborné práci  ocení i její čtenáři. 

Za největší úspěch však pokládám svou prezentaci inovovaného 
svátečního večerního menu včetně nápojového párování, ze kterého mám 
skutečně upřímnou radost. Myslím, že se mi podařilo zachovat ducha tradičních 
rodinných receptů, ze kterých jsem při vymýšlení menu vycházela, a zároveň je 
nenásilně a úspěšně odprezentovala včetně vhodného food stylingu i použitého 
inventáře. 

Díky samostatné odborné práci jsem si navíc nerozšířila pouze své 
gastronomické obzory, ale vyzkoušela si i nestandardní restaurační provoz 
včetně přípravy a nákupu surovin na trhu, přes vedoucí kuchařskou pozici až po 
výdej a následný servis pokrmů, který jsem si nesmírně užila. 
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Přílohy 
 

 
Studený předkrm – Marinované carpaccio z červené řepy – archiv autorky 2017 

 

 
Polévka – Kořeněná luštěninová polévka s datlemi – archiv autorky 2017 
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Teplý předkrm – Marocká ryba – archiv autorky 2017 

 

 
Hlavní chod – Jehněčí na kumkvátech s šafránovou rýží – archiv autorky 2017 

 

 



25 
 

 
Sýr - Čerstvý ovčí sýr s grilovaným kynutým chlebem – archiv autorky 2017 

 

 
Studený moučník – Pistáciový dort s citronovou polevou (celý) – archiv autorky 2017 
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Studený moučník – Pistáciový dort s citronovou polevou (řez) – archiv autorky 2017 

 


