
Pěkně vychlazené na čerstvém chlebu nemá naše „Masíčko dědka Luďka“ chybu, ale s tro-
chou inspirace se dá z tohoto masíčka připravit výborný hlavní chod. Ač vaříme velmi rádi, 
tak nám dáte za pravdu, že vaření je „žrout“ času. Když máme „Masíčko dědka Luďka“ v led-
nici vždy vykouzlíme rychlý a chutný hlavní chod za pár minut a celá rodina se oblizuje! Tady 
je pár tipů…
Dobrou chuť, přeje Martina a Luděk.

www.masickodedkaludka.com

Masíčko dědka Luďkas Chutí a Láskou...

„Gulášovka dědka Luďka“ (cca pro 4 osoby)

Cca 4 porce, 25 min

Suroviny: 1 malá sklenička Masíčka dědka Luďka, 1 menší cibulka, 
3 brambory, sůl, pepř, sladká paprika, majoránka,  1 lžíce hladké 
mouky (pro lehčí variantu nemusí být), dle chuti česnek, 1 l vody

Postup: Cibulku nakrájíme na jemno a osmahneme ji na tuku 
z „Masíčka dědka Luďka“. Přidáme hladkou mouku (orestujeme cca 

2 min), přidáme sladkou papriku a česnek - opět zarestujeme cca 1 min, přidáme vodu, 
brambory nakrájené na kostičky a „Masíčko dědka Luďka“, osolíme, opepříme. Vaříme 
cca 15 min  (až  jsou brambory měkké), nakonec přidáme majoránku a dochutíme. Pro 
podzimní dny ideální teplá večeře.

Rychle a chutněRychle a chutně
s Masíčkem dědka Luďkas Masíčkem dědka Luďka

Rizoto „dědka Luďka“
Cca 4 porce, 30 min

Suroviny: 1 střední sklenice „Masíčka dědka Luďka“, 1 cibule, zeleni-
na dle chuti a libosti (paprika, mé děti milují kukuřici a hrášek nebo je 
možné přidat houby), 2-3 sáčky rýže ( já dělám pro 2 dospělé a 2 malé 
děti ze 2 sáčků)

Postup:  Zapneme  troubu  na  180  °C.  Cibulku  zpěníme  na  tuku  (je možné  použít  tuk 
z „masíčka“), přidáme zeleninu dle chuti a obliby  (orestujeme asi 3 min), přidáme rýži 
(opět orestujeme cca 2 min), pak přidáme  „Masíčko dědka Luďka“ i se šťávou a zalijeme 
vodou aby byla rýže ponořená a dáme na 20-30 min do trouby (až  je rýže měkká). Je 
možné i dokončit na sporáku dušením, ale v troubě se nemusíte o nic starat. Dle libosti 
dochutit pepřem nebo kořením, ale já už nic nepřidávám. Jednoduché chutné!



Otevírací doba: Út-St 8-11:30, Čt 14-16:30, Pá 8-11:30, So 8-10 hod

Boloňské těstoviny z masíčka dědka Luďka
Cca 4-5 porcí, 15 min

Suroviny: 360 g těstovin, 1 velká sklenice „Masíčka dědka Luďka“, 
1 cibule, 2 stroužky česneku, dle chuti přidat jakoukoliv zeleninu 
(nemusí být) např. kukuřici, papriku, mrkev, 1 kečup (cca 200-300 ml) 
- záleží jak moc to chcete „červené“ - je možné smíchat s protlakem

Postup: Dáme vařit těstoviny dle návodu. A mezitím kuchtíme! Na tuku z masíčka opět 
orestujeme  cibuli,  česnek,  pak  zeleninu  (asi  5  min),  přidáme maso  (samozřejmě  i  se 
šťávou),  kečup  (protlak),  prohřejeme  a můžeme podávat.  Tato  směs  je  vhodná  i  jako 
náplň do Lasagní. 

Tortily s masíčkem dědka Luďka
Cca 2-4 porce, 5-10 min. Jednoduché hotové RAZ DVA. 

Postup: Pomazat tortillu dresinkem (doporučuji smíchat kečup s ma-
jonézou nebo jogurtem), naložit na tortillu maso dle chutí a možnos-
tí přidat např. fazole v tomatě, zeleninu (kukuřice, cibule, zelí, salát), 
posypat  eidamem  případně  parmazánem  (nemusí  být),  zapéct  na 
pánvi nebo v toustovači! Chutná večeře hotová za 5-10 min.

Pomazánka z masíčka dědka Luďka
Suroviny: 1 malá sklenička „Masíčka dědka Luďka“ (250g), 1 Lučina 
nebo Palouček (dejte co máte momentálně v lednici, možné kombi-
novat s taveným sýrem, pomazánkovým máslem…), 1 lžička hořčice, 
1/2 cibule, 2 stroužky česneku, špetka mletého pepře (nemusí být, pro 
děti doporučuji bez naopak pro chlapy dobrá volba)

Postup: Vše smícháme v robotu nebo v mixéru případně ručně do 
hladké konzistence. Uvidíte, že návštěva si bude mlaskat. 

Ďábelské topinky z masíčka dědka Luďka
Rychle, chutně za 5-10 min, 2-3 osoby, mňamka z našeho Masíčka

Postup:  1. cibuli, papriku, rajče a česnek - orestuj na pánvi 
2. přidej  Masíčko dědka Luďka - (doporučuji chilli verzi) 
3. dochuť jakoukoliv omáčkou, kterou máš rád (sójovka, 
     chilli, kečup aj.) 
4. připrav si topinky a naservírovat směs na topinky


