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DÁL
==========================================================================
Složení receptu pro 4 osoby:
Moongdaal (žlutá čočka) 200 gr
Voda 800 ml
Kurkuma mletá 1 čl
Zázvor nakrájený na plátky 5~10 gr
Sůl
Ghí
Asafoetida na špičku nože
Džíra 1,5 čl.
Garam masala 1/2 čl
Chilli 1/2 čl
Příprava
Dál propláchnout, dát vařit - celkem doba varu 17~22 minut.
Připravit čong - na ghí osmahnout džíru a plátky zázvoru lehce do hněda, přidat asafoetidu, garam 
masalu, čili a stáhnout z plotýnky.
3~4 minuty před koncem varu dálu přidat čong do dálu, dovařit do měkka (téměř rozvařit čočku)
 
 
SABDŽÍ
==========================================================================
Složení receptu pro 4 osoby:
Zelenina 500 gr (cokoliv, např. hrách, mrkev na kolečka, fazolky)
Rajčata 150 gr
Ghí
Zázvor nasekaný 10gr
Asafoetida
Džíra 1/2 čl
Černá hořčice semena 1/2 čl
Sabji masala 1/2 čl
Garam masala 1/2 čl
Kurkuma
Čili drcené (na špičku nože)
Sůl
Příprava
Připravit zeleninu. 
Připravit čong - na ghí smažit džíru, hořčici a zázvor do zhnědnutí (nespálit).
Přidat nakrájenou mrkev, tu smažit 10 minut, pak přidat zbylou zeleninu, podlít a dusit do změknutí 
zeleniny.
Tip - mletá koření přidávat v půlce varu, solit před koncem varu.
 
 
BASMATI RÝŽE
==========================================================================
Složení receptu pro 4 osoby:
Basmati rýže 500 gr
Voda 1 litr
Sůl
Příprava
Do vroucí vody vsypat propláchnutou rýži (nemnout, aby se nepolámala - jen promílat prsty).
10 minut zprudka vařit odkryté, až se začnou tvořit vzduchové komínky zakrát a vařit mírně 5 minut. Poté
vypnout plotýnku a nechat 10 minut dojít.



 KHÍR
==========================================================================
Složení receptu pro 4 osoby:
Mléko 1 litr
Basmati rýže (ne jasmínová) 50 gr
Kardamom 1/2~1 čl mletého nebo  2~3 tobolky zeleného
Šafrán 10~12 nitek
Mandle 25-30 gr
Rozinky 25-30 gr
Cukr dle chuti
Příprava
Propláchnout rýži do čista (ve vodě mnout a nalámat), dát vařit v mléce (stále míchat, zejména když 
houstne).
Jak začne houstnout, přidat kardamom, šafrán, nasekané mandle a rozinky, pak vařit do zhoustnutí (až 
hodinu).
 
   
RAITA
==========================================================================
Složení receptu pro 4 osoby:
Jogurt 1/2 litru
Voda (1:5 poměr s jogurtem)
Nadrobno nakrájená zelenina (okurka, rajče, cibule) max. 200 gr
Chat masala 1čl
Černá sůl (nebo obyčejná sůl)
Příprava
Smíchat jogurt s vodou a vmíchat do toho nadrobno nasekanou zeleninu. 
Dochutit kořením a solí.
Varianty lze vyrobit např. s granátovým jablkem.

 

PAKORY
==========================================================================
Složení receptu pro 4 osoby:
květák rozdělený na růžičky (lze i jinou zeleninu)
brambory nakrájené na plátky 0,5 cm silné
Cizrnová mouka
Adžvajen
Příprava
Z ingrediencí vyrobit řídké těsto na obalování, v něm pak máčet kousky zeleniny a smažit v oleji.
Tip - květák osmahnout do prohřátí jednou, pak vyjmout a nechat chvíli dojít (smažit třeba jinou dávku 
nebo brambory), pak dosmažit podruhé do zlatova (nemusí se pak vařit).
 
  

Ingredience a suroviny lze zakoupit v prodejnách s indickými potřebami a kořením – např.:

Praha - ČAPÁTÍ VEGETARIÁNSKÉ POTRAVINY, Budečská 2165/35, 12000,Praha 2, Vinohrady
Čáslav - GALADRIEL obchod (esoterika, mystika, indické speciality), J. Mahena 201/12, 28601, Čáslav 
               www.galadriel.cz  + e-shop  http://shop.galadriel.cz 

http://www.galadriel.cz/
http://shop.galadriel.cz/

