
Postup:
Těstoviny uvaříme podle návodu. Dýni vydlabeme a nakrájíme na menší kostičky. Do 
většího hrnce se silnějším dnem dáme na sporák rozpálit olivový olej. Přihodíme kostičky 
dýně a chvilku restujeme, aby změkla. Poté k dýni prolisujeme česnek, promícháme a 
pod pokličkou na mírném plameni pár minut dusíme. Po chvíli přilijeme smetanu, 
dochutíme solí a pepřem, přidáme lístky špenátu a nakonec přihodíme uvařené 
těstoviny. Pořádně promícháme, aby se chutě propojily. Podáváme dozdobené trochou 
strouhaného sýra.

Ingredience:
- 250 g těstovin
  (špagety nebo fusilli)
- 1/2 středně velká dýně
  Hokaido
- 150 ml smetany
- 2 stroužky česneku
- 2 lžíce olivového oleje
- asi 20 lístků čerstvého
  špenátu
- tvrdý sýr na posypání
- sůl a mletý pepř

  Těstoviny s dýní a smetanou

Postup:
Pórek očistíme, omyjeme a pokrájíme na kolečka. Brambory oloupeme, omyjeme a 
nakrájíme na kostičky. Pórek i brambory dáme na hlubokou pánvičku s rozpáleným 
olivovým olejem a chvilku je osmahneme. Zalijeme vývarem a necháme přijít k varu. Když 
jsou brambory s pórkem měkké, rozmixujeme polévku dohladka ručním tyčovým 
mixérem. Ochutíme nastrouhaným muškátovým květem, solí a mletým pepřem. 
Zjemníme kouskem másla, ozdobíme kouskem čerstvého pórku či jiných zelených 
bylinek a ihned podáváme.

Ingredience:
- 300 g pórku
- 3 ks brambor
- 4 lžíce olivového oleje
- 1 litr vody
- muškátový květ
- sůl a mletý pepř
- 50 g másla
- 5 ks vajec

Krémová pórková polévka

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.

Obsah farmářského koše
pro 35. týden 2021 (30. 8. - 5. 9. 2021)

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