
Ingredience:
- 1 ks větší lilek
- 3 rajčata
- 1 mozzarella
- 1 malá cibule
- 1 lžíce balsamikového octa
- olivový olej
- sůl
- mletý pepř
 - provensálské bylinky

  Vegetariánské lasagne s lilkem

Postup:
Lilek opláchneme, odkrojíme spodní i horní konec a nakrájíme podélné na tenké, pouze pár milimetrů široké 
plátky. Nasolíme z obou stran a necháme pár minut takzvaně vypotit. Mezitím si spaříme rajčata. Ve spodní 
straně každého rajčete uděláme nožem do slupky kříž. Vložíme do misky a přelijeme vařící vodou. Necháme 
pár minut odležet, slijeme a rajčata oloupeme. Rozkrojíme, lžící vydlabeme veškerá semínka a poté pokrájíme 
na malé kousky. Vhodíme do menšího hrnce. Nasekáme nadrobno bazalku a přidáme k rajčatům. Osolíme, 
opepříme, propasírujeme česnek a pár minut povaříme, aby se nám chutě spojili. Takto připravenou směs 
necháme odležet. Lilek si mezitím na pánvi na oleji osmažíme z obou stran dozlatova. Do menšího pekáče          
s vysokými okraji nejprve na spod vyskládáme těstoviny. Potřeme rajčatovou směsí, poklademe plátky lilku         
a zakryjeme na kolečka nakrájenou mozzarellou. Na tu opět naskládáme těstoviny, rajčata, lilek a sýr. Takto 
opakujeme ještě jednou a na konec vše zakryjeme poslední vrstvou těstovin a trochou rajčatové směsi. 
Pečeme ve vyhřáté troubě asi 25 minut na 180°C.

Zapečený lilek s rajčaty a mozzarellou

Postup:
Lilek opláchneme, odkrojíme špičku a podélně rozřízneme. Pomocí nože nebo lžíce vyřízneme vnitřek tak, 
aby nám uvnitř zůstala maximálně půl centimetrová vrstva lilku. Vydlabaný vnitřek pokrájíme na menší 
kostičky. Na kousky pokrájíme také dvě rajčata. V pánvi rozpálíme olivový olej. Cibuli nakrájíme najemno       
a vhodíme na olej. Necháme zesklovatět a přidáme lilek s rajčaty. Osolíme, opepříme, přidáme provensálské 
bylinky a balsamikový ocet. Vše společně promícháme a necháme chvilku dusit, dokud vše nezměkne          
a nezezlátne. Vydlabané poloviny lilku vložíme na plech vyložený pečicím papírem a naplníme připravenou 
směsí. Poslední rajče a mozzarellu nakrájíme na kolečka a na každou půlku naplněného lilku poskládáme 
pár koleček. Vložíme do vyhřáté trouby na 180°C a pečeme přibližně 30 až 40 minut, dokud sýr nezezlátne         
a lilek nezměkne.

 Ingredience:
- těstovinové pláty na lasagne
- 1 větší lilek
- 3 rajčata
- 1 sýr mozzarella
- hrst čerstvé bazalky
- 2 stroužky česneku
- 2 lžíce olivového oleje
- sůl
-  mletý pepř

Více receptů, nápadů a informací naleznete na www.coopclub.cz.

Obsah farmářského koše
pro 30. týden 2021 (26. 7. - 1. 8. 2021)

Tento koš Vám připravila firma Tercie s.r.o. Letohrad,
partner projektu “Jsme tu doma”.

BYLI JSTE SPOKOJENI S DODÁVKOU FARMÁŘSKÝCH PRODUKTŮ?
Jedině Váš názor nám pomůže zlepšovat farmářskou nabídku. Vaše připomínky, návrhy 
a nápady uvítáme na e-mailu: marketing@konzumuo.cz nebo na 
www.facebook.com/konzumUO.

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ FARMÁŘSKÉ PRODUKTY Z NAŠÍ NABÍDKY:
Farmářský balíček s hovězím masem, Rychnovské pivo, Bohemia mošt jablečný.
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