
Turecká kuchyně  
Turecká kuchyně je charakteristická svou rozmanitostí a 
řadí se k jedné z nejlepších a nejzdravějších na světě. 
Během staletí zde zanechala vliv spousta kultur, ale hlavně 
se zde spojila tradice centrální anatolské kuchyně a národů 
středomoří, velký vliv měla i arabská kuchyně. Turecká 
kuchyně vyniká výběrem, vyváženými a vzájemně se 
doplňujícími kombinacemi a bohatým výběrem chutí. Díky 
své poloze (z jedné strany je omýváno Středozemním a z 
druhé Černým mořem) Turecko čerpá z vlastních zásob 
velké množství ryb a dalších darů moře a vhodné klimatické 
podmínky přinášejí po celý rok množství čerstvé zeleniny a 
ovoce. Převážná většina jídel se vaří či dusí a ke smažení se 
používá kvalitní olivový olej. Turecká kuchyně dodnes 
využívá své bohaté historie, některé recepty jsou staré přes 
tisíc let jako například šafránová rýže podávaná na 
svatbách nebo halva. Základem všech hostin je zelenina, 
oblíbené jsou různé zelené natě, pórek a samozřejmě 
mladé jarní cibulky. Nejdůležitější součastí Turecké 
kuchyně je baklažán. Je základem nejslavnějšího tureckého 
receptu Imam Bayildi (Imám omdlel) a název prý vznikl tak, 
že starověký turecký vůdce omdlel blahem po ochutnání této lahůdky. 
Gurmáni celého světa se shodují, že turecká kuchyně je po francouzské druhá nejlepší na světě. 
Turecko je zemí s bohatou kulturou, která je částečně ovlivněna islámem, ale také vychází ze 
starých nomádských tradic. Navzdory všeobecné modernizaci života a západním vlivům se tradice 
stále udržují a to se samozřejmě projevuje i na turecké kuchyni. 
Kdo jednou ochutnal některé z lahodných pokrmů Turecké kuchyně určitě tyto dobroty zařadí do 
svého obvyklého jídelníčku. Zde se Vám budeme snažit nabídnout alespoň některé z nich.  

Afiyat olsun - Dobrou chuť ! 

Předkrmy 
PEYNIRLI HAYDARI 
1/2 šálku smetanového jogurtu 
1 malá okurka 
1/4 šálku sýra feta 
2 stroužky česneku  
kopr 
sůl 
 

Okurku nastrouháme, česnek rozmačkáme se solí, sýr 
rozdrobíme na malé kousky, kopr najemno nasekáme a vše 
smícháme. Nakonec polejeme olivovým olejem.  

ZEYTINYAGLI YESIL FASULYE - Fazolky s olivovým olejem 
500 g zelených fazolových lusků (velké) 
3 cibule 
2 rajčata 
olivový olej  
cukr 
sůl 



Fazolové lusky nakrájíme na kousky o velikosti 5-6 cm, cibuli na větší kousky, rajčata na menší 
kousky. Dáme do hrnce, přidáme asi 0,5 - 1 dl olivového oleje, sůl, špetku cukru a zalijeme vodou, 
aby bylo vše ponořené. Dusíme pod pokličkou asi 45 min. 
Necháme vychladnout a podáváme s bílým chlebem.  

ARNAVUT CIGERI - Smažená játra s paprikou 
500 g jehněčích nebo telecích jater nakrájených na kostky 
2 cibule 
2-3 lžíce hladké mouky 
3/4 hrnku olivového oleje 
2 feferonky nakrájené na proužky 
sůl, pepř 
čerstvě nasekaná petrželka  

Cibuli nakrájíme na kolečka, posypeme solí a necháme 30 minut odležet. 
Propláchneme vodou a lehce osušíme. V misce smícháme cibuli, feferonky 
a petrželku. Do misky dáme na kostky nakrájená játra a promícháme. 
Opatrně přisypáváme mouku - jen tak aby se vše obalilo a promícháme. 
Na pánvi rozpálíme olivový olej, na něm osmahneme játra s cibulí, asi 2 minuty po každé straně. 
Osolíme a opepříme, přendáme na papírový ubrousek a zbavíme přebytečného tuku. Podáváme s 
osmaženými brambory jako hlavní jídlo, nebo samostatně jako předkrm. 

PATATES KOFTESI - Bramborové karbenátky 
2 středně velké brambory 
1 malá cibule 
1 stroužek česneku 
špetka červeného pepře 
špetka černého pepře 
špetka cayenského pepře 
100g sýru feta 
1 vejce 
nať zelené petrželky 
sůl 
olej na smažení 
 
Na obalování: 
2 vejce 
hl. mouka 
 
Brambory předem uvaříme, nechéme vychladnout, oloupeme je a rozmačkáme najemno. Na 
pánev dáme několik kapek oleje, zpěníme na něm na drobno nakrájenou cibulku a potom asi 
na 1 minutu přidáme drcený česnek. Pánev sundáme z plotny. Ve velké míse smícháme 
rukama rozmačkané brambory, sůl, všechny pepře, vejce, najemno nakrájenou petrželku a 
rozdrobený sýr feta, nakonec přidáme cibulku s česnekem.. 
Z takto vyrobené hmoty tvoříme tvary kofte, obalíme v mouce, rozšlehaných vejcích a 
smažíme na rozpáleném oleji do zlata.  
 
 
 
 
 



 

HUMUS 
1 konzerva cizrny /asi 500ml/ 
3 stroužky česneku stroužek, rozbít s solí 
šťáva z 1 a půl citrónu 
150g tahini - sezamová pasta /nemusí být/ 
2 lžičky mletého římského kmínu 
100 ml vody 
sůl 
lžička mleté papriky 
 
Česnek rozmačkáme se solí, cizrnu omyjeme a 
přidáme všechny ostatní přísady do mixeru. 
Rozmixujeme na jemnou kaši. Vložíme do misky a posypeme paprikou. Podáváme s chlebem 
pide. 

 
ÇERKEZ TAVUGU - Čerkézské kuře 
1 kuře 
4 plátky bílého chleba /bez kůrky/ 
100ml mléka  
400g lískových oříšků 
3 stroužky česneku 
lžička mleté červené papriky 
2 lžíce olivového oleje 
sůl 
 
Kuře omyjeme a uvaříme doměkka v hrnci s osolenou vodou. 
Zbavíme kůží, maso obereme z kostí a nakrájíme příčn přes vlákna na proužky. Oříšky 
umeleme najemno a smícháme s rozmačkaným česnekem a rozmačkaným bílým chlebem s 
mlékem. Můžeme přilít trochu kuřecího vývaru, tak aby nám vznikla hustá kaše. Smícháme s 
masem a vložíme do misky vymazané máslem. Nakonec přelijeme olivovým olejem 
smíchaným s mletou paprikou a zapečeme v troubě.

GÖZLEME 
Těsto: 
2 šálky hladké mouky 
3/4 šálku vlažné vody (nebo 1/2 šálku bílého jogurtu) 
1/2 lžičky soli 
 
Poleva: 
1 lžíce rozpuštěného másla  
 
V misce smícháme mouku a sůl. Za stálého hnětění pomalu 
přidáváme vodu nebo jogurt. Těsto dáme na pomoučený vál a 
hněteme cca 10 minut až je hladké. Těsto zakryjeme vlhkým ručníkem a necháme 15 minut 
odpočnout (těsto s jogurtem 1 hodinu). 
Potom těsto rozřežeme asi na 8 stejných dílů a každý díl vyválíme na tenkou placku o průměru asi 
25cm. Doprostřed rozetřeme náplň, přehneme jednu stranu, tak aby kraj dosahoval přesně 
doprostřed kruhu, potom přehneme stejným způsobem protilehlou stranu a nakonec boky, tak aby 
vzniknul čtverec. (Popř. můžeme vyválet menší placky a přehnout na půl do tvaru půlměsíce, konce 
vidličkou nebo prsty pořádně utěsnit.) 
Teflonovou pánev rozehřejeme na střední teplotu, opečeme z jedné strany, než se objeví "hnědé 
oči" *, obrátíme a potřeme rozpuštěným máslem. Opečeme i z druhé strany a také potřeme 



rozpuštěným máslem. Podáváme teplé.  
* název Gözleme vznikl ze slova Göz = oko. Když se začnou péct udělají se hnědé skvrny, které 
vypadají jako oči. 
 
Peynirli Gözleme - Sýrové  
1 šálek sýru feta - nadrobit 
nať zelené petrželky - nasekat 
 
Ispanakli Gözleme - Špenátové 
150g špenátových listů - najemno nasekat  
1/4 šálku sýra feta - nadrobit 
1 malá cibule - nasekat 
1 lžíce olivový olej 
špetka oregana  
pepř 
 
Patatesli Gözleme - Bramborové 
1 velká brambora - uvařená, oloupaná, rozmačkaná 
1 malá cibule - najemno nasekaná 
1 a půl lžíce olivového oleje  
1/4 šálku sýra feta - nadrobit 
lžička mleté papriky 
sůl, pepř 
 
Etli Gözleme - Masové hovězí 
150g mletého hovězího masa 
1 malá cibule - najemno nasekat 
nať zelené patrželky nasekat 
sůl, pepř 
 
Kiymali Gözleme - Masové jehněčí 
150g mletého jehněčího masa 
1 malá cibule - najemno nasekat 
nať zelené patrželky nasekat 
sůl, pepř 
 
Patlican Gözleme - Baklažánový 
1 baklažán - oloupaný, osmažený 
1/4 šálek sýra 
1 lžíce olivového oleje 
lžička mleté papriky 
sůl, pepř 
 
Tatlisi Gözleme - Sladké  
náplň: 
mleté oříšky s cukrem  
 
sirup: 
100g cukru krupice 
75 ml vody 
lžička citrónové šťávy 
 
Upravíme běžným způsobem a nakonec polejeme uvařeným sirupem. 

 



Polévky 
YAYLA CORBASI  - Jogurtová polévka 
1/2 hrnku rýže 
2 hrnky vody 
1/3 hrnku zelené čočky 
3/4 hrnku hustého čistého jogurtu 
3 polévkové lžíce mouky 
1 vejce 
3 polévkové lžíce slunečnicového či rostlinného 
oleje 
trochu česneku (podle chuti) 
okolo dvou čajových lžiček sušené máty 
sůl 

Ve středním hrnci uvařte rýži s dvěma hrnky vody 
do měkka. Mějte připraveny 4 hrnky horké vody. V dalším hrnci uvařte čočku s dostatkem vody do 
měkka a do vyvaření vody. Přidejte ji do uvařené rýže. V misce zamíchejte jogurt, vajíčka a mouku. 
Přilijte trochu vody a vytvořte řidkou konzistenci. Nalijte pomalu do rýže s čočkou a promíchejte to. 
Přidejte olej, česnek (podle chuti) a dostatek horké vody, abyste dosáhli požadované konzistence. 
Povařte tak 10 minut. Přidejte sůl a sušenou mátu. Servírujte teplé s chlebem.  

 

KIRMIZI MERCIMEK CORBASI - Polévka z červené čočky 
1 šálek červené čočky - vyprané 
1 cibule, sekat 
1 malá mrkev, sekat 
1 hovězí bujón 
3 šálky vody 
sůl 
 
na ozdobu: 
lžička mleté papriky 
cayenský pepř  
1 lžíce másla 
 
Čočku vypereme a cibuli a mrkev nakrájíme na malé kousky nebo nastrouháme. Do středně velkého 
hrnce dáme vodu, uvedeme k varu, rozpustíme  kostku bujónu a přidáme čočku, mrkev a cibuli. 
Vaříme asi 20 minut. Až se vše uvaří vše rozmixujeme aby se vytvořila jemná krémovitá polévka. 
Pokud bude příliš hustá přidáme více horké vody, popř. dosolíme nebo podle chuti můžeme přidat 
pár kapek citronové šťávy. 
Na pánvi rozpustíme máslo a přidáme papriku a špetku pepře a touto směsí zdobíme horkou 
polévku, kterou ihned podáváme. Přílohou může být bílý chléb ekmek. 

Kebaby 
ŠIŠ KEBAB - Jehněčí kebab 
500 g jehněčí kýty bez kosti 
2 rajčata 
2 papriky 
 
Marináda: 
1 cibule 
1 polévková lžíce mléka  



1 polévková lžíce olivového oleje  
sůl, pepř 

Cibuli nastrouháme na jemném struhadle a vmícháme ji do směsi oleje, mléka, soli a mletého 
pepře. 
Do marinády naložíme maso nakrájené na kostky. Alespoň 12 hodin necháme uležet v lednici.  
Na špízu střídáme maso, rajčata a větší kolečka paprik, opékáme na dřevěném uhlí v mangalu nebo 
na grilu. 

ADANA KEBAB 
500g mletého skopového nebo jehněčího masa  
100g tuku ze zadní částo skopového 
mletý černý a červený pepř 
zelená petrželka - nasekat najemno 
půl lžičky mleté papriky 
sůl 
 
Mleté maso smícháme s najemno nakrájeným 
tukem, osolíme, opepříme černým a červeným 
pepřem, přidáme najemno nakrájenou petrželku a 
řádně promícháme. Necháme asi 12 hodin 
odležet. 
Maso rukama namačkáme na špejli nebo jehlu do tenkého válečku viz. obrázek. Ty potom z 
obou stran opékame na grilu nebo v mangalu cca 7 minut.  
Jako přílohu podáváme grilovaná rajčata a grilované papriky a pita chléb.  

ISKENDER KEBAB 
200g hovězí roštěné 
2ks hovězí svíčkové, každý po 200g 
olivový olej 
sůl 
pepř 
4 kusy plochého pita chleba (placky) 
 
Omáčka:  
jogurt 
1 šálek rajského protlaku nebo konzervovaných 
drcených rajčat 
2 lžíce másla 
 
Maso osolíme a opepříme. Kousek roštěné dáme mezi dva kousky svíčkové a natlačíme na 
sebe. Maso zabalíme do potravinové folie a necháme přes noc odležet v mrazničce. Další den 
před přípravou maso asi na 45 minut vytáhneme, potom ostrým nebo elektrickým nožem 
nařežeme na tenké plátky. Opékáme na pánvi na čerstvém olivovém oleji. 
Pita chéb nařežeme na malé kosočtverce a poskládáme na talíř. Na to položíme kousky 
opečeného masa. 
Zalejeme omáčkou, kterou si připravíme smícháním rajského protlaku nebo konzervovaných 
drcených rajčat krátce povařených s několika lžícemi vody. 
Na konec rozpustíme máslo na pánvi až lehce začne vařit celý talíř jím polijeme a přidáme pár 
lžic jogurtu. Iskender Kebab podáváme horký. 
 



 

ORMAN KEBABI - Lesní kebab 
500g skopového /nebo hovězího/ masa 
2 brambory 
2 mrkve 
2 cibule 
tymián 
sůl, pepř 
lžíce oleje 
 
 
V hrnci rozpálíme olej, přidáme na čtvrtky nakrájené cibule, maso 
nakrájené na kostky, osolíme, opepříme, podlejeme vodou a dusíme 
na mírném ohni pod pokličkou. Asi 20-25 minut před dovařením přidáme na kostky 
nakrájené, oloupané brambory a mrkev a vaříme do měkka. Nakonec posypeme tymiánem. 

 
ŠIŠ TAVUK - Kuřecí šiš 
400 g kuřecích prsou  
půlka citronu 
1 malá oloupaná a nastrouhaná cibule 
2 lžíce olivového oleje 
2 lžíce jogurtu  
lžička sušených bylinek /koriandr nebo tymián/ 
1/2 lžičky mletého římského kmínu  
1/2 lžičky mleté papriky 
sůl, pepř 
 
V míse smícháme olivový olej, šťávu z půlky citronu, 
nastrouhanou cibuli, koriandr nebo tymián, sůl, pepř, 
římský kmín a papriku. Kuřecí prsa bez kostí a kůže nakrájíme na kostky a důkladně je v této 
marinádě obalíme. Přikryjeme a necháme marinovat asi 6-8 hodin v ledničce. 
Maso navlékneme na špejle tak, že se kostky dotýkají, ale nejsou na sobě namačkané. 
Grilujeme na grilu nebo v mangalu asi 20-30 minut. Průběžně otáčíme, aby se opekly 
stejnoměrně. 

YOGURTLU KEBAB - Kebab s jogurtem 
3 lžíce másla 
3 rajčata 
3 zelené papriky /feferonky/ 
nať zelené petrželky  
2 lžíce olivového oleje 
1 malá cibule 
4 ks pide chléb /placka/ 
500g jehněčího masa 
500g jogurtu  
mletá paprika 
sůl, pepř 
 
 
V míse smícháme olivový olej, nastrouhanou cibuli, sůl, 



pepř a mletou papriku. Do této marinády vložíme na kostičky nakrájené kousky masa a 
necháme /nejlépe přes noc/ marinovat.  
Takto odležené maso druhý den napichujeme na jehlu a grilujeme v mangalu. Mezitím si na 
pánvi rozpustíme 1 lžíci másla, rajčata oloupeme, nakrájíme na malé kostičky a osmahneme. 
Na talíř položíme placku chleba, polejeme rozpuštěným máslem, potřeme vzniklou rajčatovou 
omáčkou, jogurtem a do této směsi položíme horké grilované maso, posypeme nakrájenou 
paprikou a petrželkou. 
Nakonec ještě polejeme lžící rozpuštěného másla. Takto lze upravit i předem udělané Kofte. 

Pilafy 
ISTANBUL PILAVI  - Pilaf Istanbul 
3/4 šálku dlouhozrnné rýže 
150g kuřecích prsíček bez kůže 
3-4 lžíce másla 
1 a 1/4 šálku kuřecího vývaru 
2 polévkové lžíce oloupaných mandlí 
2 polévková lžíce oloupaných pistácií 
špetka šafránu 
sůl, pepř 
 
Rýži propereme teplou vodou a dáme na 15 minut vařit.  
Na pánvi rozpustíme lžíci másla, přidáme na kousky nakrájená kuřecí prsíčka, naprudko osmažíme, 
asi po 3 minutách podlejeme 1/4 šálkem vývaru a dusíme než se voda vypaří. 
Mandle a pistácie také opečeme na másle. 
V hrnci rozpustíme 2 lžíce másla, přidáme rýži a dobře promícháme, přilejeme šálek kuřecího 
vývaru, osolíme, opepříme, přidáme kuřecí maso, mandle, pistácie, špetku šafránu rozmíchanou v 
trošce horké vody, vše opatrně promícháme a dusíme na mírnou teplotu pod pokličkou dokud se 
zbylá voda neodpaří.  
Hrnec dáme z plotny, zakrejeme utěrkou a necháme asi 5 minut dojít. 

ETLI PILAV - Jehněčí pilaf 
hrst piniových oříšků nebo mandlových 
lupínků 
1 lžíci olivového oleje 
1 velkou cibuli, nakrájenou na půlkolečka  
2 kousky skořice - rozlámané  
500g libového jehněčího (plecko nebo 
ramínko) nakrájené na menší kostky  
250g rýže basmati  
1 kostku drůbežího vývaru rozpuštěnou v 
500ml horké vody  
12 sušených meruněk (nejlépe nesířených)  
hrst čerstvých lístků máty, nasekaných  
sůl a pepř na dochucení  

 
1. Ve velkém silnostěnném kastrolu nasucho opražte piniová semínka; pozor, ráda se připalují. 
Vsypte je na talíř a do kastrolu vlijte olej. Až se zahřeje, dozlatova na něm osmahněte cibuli a 
skořici. Zvyšte teplotu a po částech přidávejte maso. Míchejte, aby se opeklo stejnoměrně. Pak 
přisypte rýži a minutu za stálého míchání smažte. 
 
2. Zalijte vývarem, vsypte meruňky, osolte a opepřete. Přiklopte a asi dvanáct minut zvolna vařte, 



až se tekutina vsákne do rýže a ta změkne. Ihned podávejte posypané piniovými oříšky a mátou.  
Odlehčete to! Jehněčí můžete nahradit kuřecím nebo krůtím masem a meruňky rozinkami.  

Dolma 
YAPRAK SARMA - Plněné vinné listy 
500 g vinných listů 
200 g rýže 
2 cibule nakrájené nadrobno 
1 hrnek petrželky 
1 hrnek kopru 
4 lžíce rybízu 
1/2 hrnku olivového oleje 
1 hrnek vody 
2 citrony 
4 lžíce piniových oříšků 
sůl 
 
Vinné listy povaříme 2 minuty ve vodě a necháme odkapat. Na pánvi rozpálíme olej a na něm 
zpěníme cibuli a oříšky. Přidáme rýži a smažíme dalších 5 minut. Přidáme vodu a rybíz, přikryjeme 
pokličkou a 15 minut dusíme. Přimícháme kopr s petrželkou, osolíme a necháme vychladnout. Vinné 
listy si rozložíme, matovou stranou nahoru a stonkem k sobě. Doprostřed dáme lžíci připravené 
směsi a listy zabalíme. Hotové listy dáme do pánve, přelijeme vodou a zatížíme pokličkou nebo 
talířem. Na mírném příkonu dusíme asi 30 minut, necháme vychladnout a podáváme s nakrájeným 
citronem.  

Jehněčí a hovězí 
ŠIŠ KEBAB - Jehněčí kebab 
500 g jehněčí kýty bez kosti 
2 rajčata 
2 papriky 
 
Marináda: 
1 cibule 
1 polévková lžíce mléka  
1 polévková lžíce olivového oleje  
sůl, pepř 
 
Cibuli nastrouháme na jemném struhadle a vmícháme ji do směsi 
oleje, mléka, soli a mletého pepře. 
Do marinády naložíme maso nakrájené na kostky. Alespoň 12 
hodin necháme uležet v lednici.  
Na špízu střídáme maso, rajčata a větší kolečka paprik, opékáme 
na dřevěném uhlí v mangalu nebo na grilu. 

 

ADANA KEBAB 
500g mletého skopového nebo jehněčího masa  
100g tuku ze zadní částo skopového 
mletý černý a červený pepř 
zelená petrželka - nasekat najemno 
půl lžičky mleté papriky 
sůl 
 



Mleté maso smícháme s najemno nakrájeným tukem, osolíme, opepříme černým a červeným 
pepřem, přidáme najemno nakrájenou petrželku a řádně promícháme. Necháme asi 12 hodin 
odležet. 
Maso rukama namačkáme na špejli nebo jehlu do tenkého válečku viz. obrázek. Ty potom z obou 
stran opékame na grilu nebo v mangalu cca 7 minut.  
Jako přílohu podáváme grilovaná rajčata a grilované papriky a pita chléb.   

ISKENDER KEBAB 
200g hovězí roštěné 
2ks hovězí svíčkové, každý po 200g 
olivový olej 
sůl 
pepř 
4 kusy plochého pita chleba (placky) 
 
Omáčka:  
jogurt 
1 šálek rajského protlaku nebo konzervovaných 
drcených rajčat 
2 lžíce másla 
 
Maso osolíme a opepříme. Kousek roštěné dáme mezi dva kousky svíčkové a natlačíme na 
sebe. Maso zabalíme do potravinové folie a necháme přes noc odležet v mrazničce. Další den 
před přípravou maso asi na 45 minut vytáhneme, potom ostrým nebo elektrickým nožem 
nařežeme na tenké plátky. Opékáme na pánvi na čerstvém olivovém oleji. 
Pita chéb nařežeme na malé kosočtverce a poskládáme na talíř. Na to položíme kousky 
opečeného masa. 
Zalejeme omáčkou, kterou si připravíme smícháním rajského protlaku nebo konzervovaných 
drcených rajčat krátce povařených s několika lžícemi vody. 
Na konec rozpustíme máslo na pánvi až lehce začne vařit celý talíř jím polijeme a přidáme pár 
lžic jogurtu. Iskender Kebab podáváme horký. 

ORMAN KEBABI - Lesní kebab 
500g skopového /nebo hovězího/ masa 
2 brambory 
2 mrkve 
2 cibule 
tymián 
sůl, pepř 
lžíce oleje 
 
 
V hrnci rozpálíme olej, přidáme na čtvrtky nakrájené cibule, maso 
nakrájené na kostky, osolíme, opepříme, podlejeme vodou a 
dusíme na mírném ohni pod pokličkou. Asi 20-25 minut před 
dovařením přidáme na kostky nakrájené, oloupané brambory a mrkev a vaříme do měkka. 
Nakonec posypeme tymiánem. 
 

KARNIYARIK - Dušené plněné baklažány 
4 malé baklažány 
100ml slunečnicového oleje 



2 lžíce rajského protlaku 
150g mletého hovězího /nebo skopového/ masa 
3 rajčata 
1 paprika 
natě zelené patrželky  
1 malá cibule 
2 stroužky česneku 
sůl, pepř 
 
Baklažány omejeme, očistíme, konce ořízneme, částěčně oloupeme slupky baklažánu nožem a 
podélně rozřízneme. Posolíme a necháme odpočnout asi 20 minut aby pustily přebytečnou 
vodu. Olej rozpálíme na vysokou teplotu a osušený baklažán necháme 1 minutu osmažit. 
Vyjmeme z oleje a vybereme vnitřek baklažánu.  
Na pánvi si připravíme směs na plnění: cibulku a 2 rajčata nakrájíme na malé kousky, 
přidáme mleté maso, rozmačkaný česnek, najemno nakrájenou petrželku, 1 lžíci rajského 
protlaku, osolíme a opepříme, podlejeme horkou vodou /cca 150ml/, vše zamícháme a pečeme 
na pánvi. Průběžně mícháme až se skoro všechna voda vypaří. 
Baklažány naplníme touto směsí a na každý položíme čtvrtku rajčete a plátek papriky. 
Vložíme je na pekáč, zalejeme omáčkou, kterou si zhotovíme smícháním lžíce rajského 
protlaku se 150 ml vody a pečeme za mírné teploty asi půl hodiny. 
Podáváme s plněnými paprikami Zetinyagli biber dolmasi a salátem Cacik. 

ETLI PILAV - Jehněčí pilaf 
hrst piniových oříšků nebo mandlových 
lupínků 
1 lžíci olivového oleje 
1 velkou cibuli, nakrájenou na půlkolečka  
2 kousky skořice - rozlámané  
500g libového jehněčího (plecko nebo 
ramínko) nakrájené na menší kostky  
250g rýže basmati  
1 kostku drůbežího vývaru rozpuštěnou v 
500ml horké vody  
12 sušených meruněk (nejlépe nesířených)  
hrst čerstvých lístků máty, nasekaných  
sůl a pepř na dochucení  

 
1. Ve velkém silnostěnném kastrolu nasucho opražte piniová semínka; pozor, ráda se připalují. 
Vsypte je na talíř a do kastrolu vlijte olej. Až se zahřeje, dozlatova na něm osmahněte cibuli a 
skořici. Zvyšte teplotu a po částech přidávejte maso. Míchejte, aby se opeklo stejnoměrně. Pak 
přisypte rýži a minutu za stálého míchání smažte. 
 
2. Zalijte vývarem, vsypte meruňky, osolte a opepřete. Přiklopte a asi dvanáct minut zvolna vařte, 
až se tekutina vsákne do rýže a ta změkne. Ihned podávejte posypané piniovými oříšky a mátou.  
Odlehčete to! Jehněčí můžete nahradit kuřecím nebo krůtím masem a meruňky rozinkami.  

Jehněčí tandoori s orientální rýží 
jehněčí plec 
100 g olivového oleje 
200 g kopřenové zeleniny 
50 g šalotky 



100 g rajského protlaku 
2 dl červeného vína 
sůl, pepř 
 
Očištěnou a vykostěnou jehněčí plec potřeme solí, pepřem a olivovým olejem a dáme ji do pekáče. 
Kořenovou zeleninu nakrájíme na plátky, cibuli na kolečka a vše dáme na plec. Podlijeme zbytkem 
olivového oleje a při 160 °C asi jednu hodinu pe čeme v troubě.  
Z kostí a odřezků připravíme omáčku. Kosti a odřezky orestujeme, přidáme rajský protlak a zalijeme 
červeným vínem. Po svaření vína zalijeme vodou nebo vývarem a necháme na mírném ohni 5 - 6 
hodin táhnout. Scedíme a ještě lehce povaříme. Hotovou omáčkou přelijme pečenou plec. Podáváme 
s orientální rýží (viz další recept) a grilovanou zeleninou. Může být i salát z čerstvé zeleniny s 
koriandrem a olivovým olejem.  

Orientální rýže  
50 g celozrnné rýže 
5 g piniových semínek 
5 g rozinek 
10 g jehněčích jater 
30 g olivového oleje 
1 cibule 
1 dl kuřecího vývaru 
sůl, pepř 
koření Yeni bahara (turecká směs bylinek a koření) 
 
Rýži na 10 minut namočíme do studené vody. V hrnci necháme rozehřát olivový olej na kterém 
orestujeme piniová semínka, cibuli, na kostičky nakrájená jehněčí játra a ryži. Zalijeme vývarem a 
necháme vše 10 minut dusit. Dochutíme solí, pepřem a kořením Yeni bahar. Orientální rýže se 
podává nejenom jako příloha k tureckým pokrmům, ale také jako samostatné jídlo. 

AYVALI KUZU TAS KEBABI - Dušené jehněčí  
1 kg jehněčí kýty 
2 cibule 
100g másla nebo margarínu 
4 rajčata 
2-3 papriky kapie  
3 brambory, oloupané a nakrájené 
2 mrkve 
lžíce rajčatového protlaku 
1 lžička sladké papriky 
sůl, pepř 
čerstvá petrželka  
 
Maso omyjeme a nakrájíme na kostky. Ve velkém hrnci rozehřejeme máslo a na něm osmahneme 
cibuli dozlatova. Přidáme maso a osmahneme dohněda. Přidáme oloupaná na kostičky nakrájená 
rajčata, na kostičky nakrájenou papriku, na kostičky nakrájenou nebo nastrouhanou mrkev, sladkou 
papriku, osolíme a opapříme, přikryjeme pokličkou a na mírném příkonu dusíme asi 1 1/2 hodiny. 
Potom přidáme brambory a petržel a vaříme dalších 20- 30 minut.  

ARNAVUT CIGERI - Smažená játra s paprikou  
500 g jehněčích nebo telecích jater nakrájených na kostky 
2 cibule 
2-3 lžíce hladké mouky 
3/4 hrnku olivového oleje 
2 feferonky nakrájené na proužky 
sůl, pepř 
čerstvě nasekaná petrželka  

 
Cibuli nakrájíme na kolečka, posypeme solí a necháme 30 minut odležet. 
Propláchneme vodou a lehce osušíme. V misce smícháme cibuli, 
feferonky a petrželku. Do misky dáme na kostky nakrájená játra a 



promícháme. Opatrně přisypáváme mouku - jen tak aby se vše obalilo a promícháme. Na pánvi 
rozpálíme olivový olej, na něm osmahneme játra s cibulí, asi 2 minuty po každé straně. Osolíme a 
opepříme, přendáme na papírový ubrousek a zbavíme přebytečného tuku. Podáváme s osmaženými 
brambory jako hlavní jídlo, nebo samostatně jako předkrm. 

KOFTE 
500g mletého hovězího  
1/3 šálku strouhanky 
1 vejce 
1 cibule - najemno nakrájená 
čerstvá petrželka - jemně nasekaná 
půl lžičky římského kmínu cuminu 
1 stroužek česneku - rozdrcený 
sůl, pepř 

 
Za pomoci rukou smícháme všechny přísady a vytvoříme tvary 
oválných karbanátků. Grilujeme nebo smažíme na pánvi na 
slunečnicovém oleji. Podáváme s hranolky nebo fazolkovým salátem 
Piyaz  nebo jako součást Yogurtlu Kebab . 

EKSILI KOFTE - Va řené kefte s citronovou omá čkou  
500g mletého skopového masa 
200ml vařené rýže 
1 velká cibule 
1 vejce 
půl lžičky mletého římského kmínu  
sůl, pepř  
2 lžíce olivového oleje 
 
na omáčku: 
2 lžíce hladké mouky 
2 žloutky 
šťáva z 1 citronu 
sůl 
 
V míse smícháme nastrouhané maso s nastrouhanou cibulí, rýží a vejce, přidáme římský kmín, sůl a 
pepř. Ze směsi tvoříme kuličky, které obalujeme v hladké mouce. Do hrnce vlijeme asi 600ml vody, 
přidáme olej, osolíme a přivedem k varu. Vhazujeme masové kuličky a 15-20minut vaříme na mírném 
ohni. Uvařené kefte podáváme na talíři s omáčkou, kterou jsme si připravili smícháním žloutků a 
citronové šťávy, několika lžícemi vývaru a zahuštěné hladkou mouku. Nakonec posypeme oreganem 
nebo najemno nakrájenou petrželovou natí. 
 

IZMIR KOFTESI 
500g mletého masa 
houska nebo strouhanka 
2 cibule 
1 vejce 
koření dle chuti 
4 brambory  
3 velká rajčata ,sůl, pepř  
2 lžíce olivového oleje 

Do mletého masa přidáme vajíčko, cibuli na jemno, namočenou a vymačkanou 
housku (nebo strouhanku), okořeníme a tvarujeme malé šištičky. Brambory 
nakrájíme na měsíčky. Na pánvi opečeme nejprve brambory, potom i maso a 
přendáme do zapékací misky. Ve zbylém oleji osmažíme cibulku, přidáme několik oloupaných a 



pokrájených rajčat, podusíme doměkka, podlijeme vodou, a touto omáčkou zalijeme brambory s 
masem a ještě asi 15 minut společně zapečeme v troubě. 

Drůbež 
ŠIŠ TAVUK - Ku řecí šiš 
400 g kuřecích prsou  
půlka citronu 
1 malá oloupaná a nastrouhaná cibule 
2 lžíce olivového oleje 
2 lžíce jogurtu  
lžička sušených bylinek /koriandr nebo tymián/ 
1/2 lžičky mletého římského kmínu  
1/2 lžičky mleté papriky 
sůl, pepř 
 
 
V míse smícháme olivový olej, šťávu z půlky citronu, 
nastrouhanou cibuli, koriandr nebo tymián, sůl, pepř, římský 
kmín a papriku. Kuřecí prsa bez kostí a kůže nakrájíme na 
kostky a důkladně je v této marinádě obalíme. Přikryjeme a necháme marinovat asi 6-8 hodin v 
ledničce. 
Maso navlékneme na špejle tak, že se kostky dotýkají, ale nejsou na sobě namačkané. Grilujeme na 
grilu nebo v mangalu asi 20-30 minut. Průběžně otáčíme, aby se opekly stejnoměrně. 

 

TAVUK DONER - Ku řecí doner  
2ks kuřecích prsíček bez kůže 
2 malé cibule 
1 rajče 
listy zeleného salátu  
lžička oregana 
lžíce olivového oleje 
sůl, pepř 
 
V míse si připravíme marinádu z 1 nastrouhané cibule, přidáme 
olivový olej, oregano, sůl a pepř a prsíčka touto marinádou 
potřeme. Zabalíme do folie a necháme do druhého dne odležet v lednici. Druhý den prsíčka nakrájíme 
na malé kousky a osmažíme na pánvi na trošce olivového oleje. Do pita chleba dáme jogurtovou 
omáčku, maso, přidáme na plátky nakrájené rajče, můžeme i na kolečka nakrájenou cibuli a listy 
zeleného sálatu. Nakonec ještě polejeme jogurtovou omáčkou. 

Tavuk Doner icin Yogurt Sos - Jogurtová omá čka na ku řecí doner  
 
1 malá okurka  
1 šálek jogurtu 
1 stroužek česneku 
kopr 
špetka cukru 
sůl, pepř 
 
Okurku zbavíme vnitřku, nastrouháme, osolíme a necháme "vypotit". 
Přidáme jogurt, lžičku nasekaného kopru, rozmačkaný česnek se solí, cukr, opepříme a vše dobře 
promícháme. 

 



ISTANBUL PILAVI  - Pilaf Istanbul  
3/4 šálku dlouhozrnné rýže 
150g kuřecích prsíček bez kůže 
3-4 lžíce másla 
1 a 1/4 šálku kuřecího vývaru 
2 polévkové lžíce oloupaných mandlí 
2 polévková lžíce oloupaných pistácií 
špetka šafránu 
sůl, pepř 
 
Rýži propereme teplou vodou a dáme na 15 minut vařit.  
Na pánvi rozpustíme lžíci másla, přidáme na kousky nakrájená kuřecí 
prsíčka, naprudko osmažíme, asi po 3 minutách podlejeme 1/4 šálkem vývaru a dusíme než se voda 
vypaří. 
Mandle a pistácie také opečeme na másle. 
V hrnci rozpustíme 2 lžíce másla, přidáme rýži a dobře promícháme, přilejeme šálek kuřecího vývaru, 
osolíme, opepříme, přidáme kuřecí maso, mandle, pistácie, špetku šafránu rozmíchanou v trošce 
horké vody, vše opatrně promícháme a dusíme na mírnou teplotu pod pokličkou dokud se zbylá voda 
neodpaří.  
Hrnec dáme z plotny, zakrejeme utěrkou a necháme asi 5 minut dojít. 

 

TAVUK KOFTESI - Ku řecí kofte 
1 1/2 sklenice mléka 
1 malé kuře  
100g sýra (kashar, ementál apod.) 
100g hladké mouky 
250g strouhanky 
4 vejce 
50g másla 
nať zelené petrželky 
sůl, pepř 
olej na smažení 
 
 
Celé kuře vložíme do hrnce s vařící osolenou vodou a 
uvaříme do měkka. Až je maso uvařené, odstraníme kůži a maso nakrájíme na malé kousky. 
Připravíme si bílou omáčku z másla, mléka a 50 gramů mouky. Až začne omáčka vařit odstraníme z 
plotny, přidáme nastrouhaný sýr, najemno nakrájenou petrželku, kuřecí maso, osolíme a opepříme. 
Vmícháme rozšlehaná vejce, strouhanku, podle potřeby zahustíme moukou. Z této hmoty tvoříme 
kuličky nebo placičky, které smažíme v rozpáleném oleji.  

 

PORTAKAL TAVUK - Ku řecí rolky s pomeran čovou omá čkou 

 
400g kuřecích prsíček 
pistáciové oříšky 
lístky čerstvé máty 
50g taveného sýra 
troška mouky na obalení 
olivový olej na smažení 
1 pomeranč 
máslo na zjemnění omáčky  
 
Kuřecí prsa naklepeme tence jako na řízek. Řízky naplníme pistáciovými oříšky a přidáme čerstvou 



mátu a sýr. Vše zabalíme jako závitek, zpevníme dřevěným párátkem, obalíme v trošce mouky, 
oklepeme a dáme smažit na pánev s rozpáleným olejem. 
Mezitím si do další pánve přidáme trochu jemně nasekaných piniových nebo kešu oříšků, máslo, 
olivový olej a trochu to osmahneme. Nakonec přidáme dílky pomeranče a ještě také trochu 
pomerančové šťávy. Usmažené rolky do této omáčky vložíme a necháme jemně podusit - asi 10 
minut. Potom kousky kuřete vyjmeme. Tím nám vznikne výborná šťáva z kuřete a pomerančové 
šťávy, k tomu přidáme ještě trochu másla. Omáčku jemně šleháme aby nám vznikla jemná krémovitá 
orientální omáčka. 

 

KAPUSKA - Ku ře se zelím  
1/2 hlávky zelí - nařezat na proužky 
4 kousky kuřete 
3 lžíce rýže 
1 červená paprika - nařezat na proužky 
2 lžíce máslo 
3 lžíce olivového oleje 
2 lžíce rajčatového protlaku 
1 lžička sušené papriky 
šťáva z půlky citrónu 
sůl, pepř 
1 nebo 1 1/2 šálku horká voda  

 
Zelí dáme do velkého hrnce. Přidéme kousky kuřete a ostatní přísady. Zakryjeme pokličkou a vaříme 
asi půl hodiny na střední teplotu. Během vaření kontrolujeme zda je potřeba přidat vodu. Zezačátku 
moc vody nedávme, protože zelí dost vody pustí během vaření. Toto množství stačí na 4 porce. 

 

ÇERKEZ TAVUGU - Čerkézské ku ře 
1 kuře 
4 plátky bílého chleba /bez kůrky/ 
100ml mléka  
400g lískových oříšků 
3 stroužky česneku 
lžička mleté červené papriky 
2 lžíce olivového oleje 
sůl 
 
Kuře omyjeme a uvaříme doměkka v hrnci s osolenou 
vodou. Zbavíme kůží, maso obereme z kostí a nakrájíme 
příčn přes vlákna na proužky. Oříšky umeleme najemno a 
smícháme s rozmačkaným česnekem a rozmačkaným 
bílým chlebem s mlékem. Můžeme přilít trochu kuřecího vývaru, tak aby nám vznikla hustá kaše. 
Smícháme s masem a vložíme do misky vymazané máslem. Nakonec přelijeme olivovým olejem 
smíchaným s mletou paprikou a zapečeme v troubě. 

 

 

 



Plody mo ře 
Bosporský okoun v t ěstíčku filo s mátovou omá čkou  
1 balíček těsta filo 
2 filety z okouna 
pistáciové oříšky 
sušený rybíz 
rozinky 
lístky čerstvé máty 
máslo 
 
na omáčku: 
hl. mouka 
máslo 
citrónová šťáva 
1 vejce 
sušená máta  
 
Na velkou placku rozváleného tenkého těsta filo dáme kousek filetu z okouna. Na filet z okouna 
poklademe hrst jemně nasekaných pistáciových oříšků pak přidáme na slunci sušený rybíz, rozinky a 
sekanou čerstvou mátu. Pak položíme pár plátků citrónu a trochu másla, aby vše bylo šťavnatější. 
Navrch přikryjeme druhým filetem z ryby a nakonec zabalíme do druhého plátu těsta filo. Uděláme 
malou kapsu a pomažeme na povrchu rozpuštěným máslem a dáme péct do trouby. 
 
Mátová omá čka 
 
Z mouky, másla, citrónové šťávy, šlehaných vajec a sušené máty připravíme rozšleháním omáčku. 

 

Z mouky  
BOREK - Burek  
 
základní t ěsto : 
 
500 g hladké mouky 
200 g bílého jogurtu 
1 vejce 
1 prášek do pečiva /nemusí být/ 
 
 
Všechny ingredience na těsto dáme na vál a důkladně rukama 
propracujeme.  

 

BOREK - Burek s ov čím sýrem 
 
základní těsto, nebo balíček těsta filo 
Nádivka:  
2 vejce 
250ml mléka 
100 g másla 
100 ml bílého jogurtu 
250 g ovčího tvarohového sýra /feta/ 



 
1 žloutek na potření 
kopr, sekaná petrželová nať 
 
Ze základního těsta vyválíme 4 pláty. První plát položíme na vymazaný plech. Ušleháme mléko, vejce, 
jogurt a rozpuštěné máslo. Polovinou směsi potřeme plát na plechu.  
Přikryjeme druhým plátem, který namažeme směsí sýra, petržele a kopru. Zakryjeme třetím plátem, 
na který dáme druhou polovinu první směsi. Přidáme poslední plát, důkladně stiskneme po okrajích a 
potřeme žloutkem.  
Ve středně vyhřáté troubě pečeme asi půl hodiny. 

 

SIGARA BOREGI - Burek "cigáro" 
základní těsto nebo balíček těsta filo 
 
250g sýra feta 
nať zelené petrželky 
nať čerstvého kopru  
oregano  
cayenský pepř 
olej na smažení 
 
Z těsta vyválíme kolo, které rozdělíme na 8 výsečí. V 
misce smícháme nadrobený sýr, najemno nakrájenou 
petrželku, špetku oregana a pepře. Pokud by se nám zdála náplň příliš tvrdá můžeme přilít trošku 
vody. Na širší stranu výseče položíme kousek nádivky, okraje těsta potřeme studenou vodou a 
zarolujeme. Viz. obrázek.Špičatý konec dobře přitiskneme, aby se borek při smažení neotevřel. 
Smažíme v rozpáleném oleji do zlatova. 

 

 
 

MUSKA BOREGI - Burek Amulet 
 
základní těsto nebo balíček těsta filo 
 
200g sýra feta 
nať zelené petrželky 
nať čerstvého kopru 
2 jarní cibulky  
1 vejce 
sůl, pepř 
olej na smažení 



 
Těsto vyválíme a nařežeme na dlouhé obdélníky, viz. obrázek. V misce smícháme nadrobený sýr, 
najemno nakrájenou cibulku, petrželku, kopr, sůl, pepř a žloutek. Na užší stranu položíme kousek 
nádivky a skládáme viz. obrázek. Okraje těsta potřeme rozšlehaným bílkem a konec dobře 
přitiskneme, aby se borek při smažení neotevřel. Smažíme v rozpáleném oleji do zlatova. 

 

 

PUF BOREGI - Borek "Puf" 
 
základní těsto nebo balíček těsta filo 
olivový olej  
olej na smažení 
 
Těsto rozdělíme asi na 4 díly. Každý díl těsta vyválíme na kolečko velikosti talíře. Potřeme olivovým 
olejem a poskládáme je na sebe. Poslední plát nepotíráme. Rozválíme na pláty silné asi 2 mm a 
vykrajujeme kolečka o průměru cca 6 cm. Do středů koleček klademe různé náplně - viz níže. 
Přeložíme v půli a spojené obvody pevně stiskneme. Smažíme v rozpáleném oleji do zlatova nebo 
můžeme potřít rozšlehaným vejcem a péct cca na 200°C v troubě. 
 
Puf Boregi 
250g mletého masa /hovězí, skopové/ 
1 velká cibule 
sůl, pepř 
 



Na oleji zpěníme cibulku, přidáme mleté maso, osolíme, opepříme a vychladnutí plníme boregi.  
 
Peynirli Puf Boregi  
250g sýra feta 
nať zelené petrželky 
nať čerstvého kopru 
1 vejce 
 
Všechny přísady smícháme v misce a ihned plníme. 
 
Tavuklu Puf Boregi  
250g kuřecího masa 
1 malá cibule 
3-4 žampiony /nemusí být/ 
lžička mleté papriky 
lžička másla  
2 lžičky smetany 
sůl, pepř  
 
Kuřecí maso najemno nasekáme, přidáme ostatní ingredience a 
lehce podusíme na másle. Po vychladnutí plníme. 
 
Karidesli Puf Boregi  
250g krevet 
nať zelené petrželky 
lžička mleté papriky 
1 uvařené vejce /nemusí být/  
sůl, pepř 
1 lžíce másla 
2 lžíce mouky 
200ml mléka 
 
Z mléka, másla a mouky vytvoříme bešamelovou omáčku. Tu cca 2-3 munuty povaříme a přidáme 
najemno nakrájené krevety, petrželku, vejce, osolíme, opepříme a přidáme mletou papriku. Vše 
stále důkladně mícháme. Po vychladnutí plníme. 
 
Ispanakli Pastirmali Puf Boregi  
150g špenátových listů 
100g uzeniny  "Pastirmali" 
1 cibule 
lžíce másla 
 
Vše najemno nakrájíme zlehka podusíme na másle a po vychladnutí plníme. 

 

SU BOREGI - Vodní burek 
 
500g hladké mouky 
3 vejce 
troška vlažné vody 
sůl  
100g másla 
 
na náplň: 
250g mletého masa /hovězí, skopové/ 
1 velká cibule 
olej  



sůl, pepř  
nebo  
250 g sýra feta 
půl šálku mléka 
natě zelené petrželky a kopru 
 
Mouku prosejeme na vál, přidáme vejce, sůl a malé množství vlažné vody. Vypracujeme těsto, 
rozdělíme na 1 větší a 8 menších částí, zabalíme do vlhké utěrky a dáme na půl hodiny do ledničky 
odpočnout.  
Náplň: na oleji osmažíme drobně nakrájenou cibulku, mleté maso, osolíme a opepříme nebo v misce 
smícháme nadrobený sýr feta, půl šálku nléka a nadrobno nakrájené zelené natě. 
Větší část těsta vyválíme na plát, až je dvakrát tak velký než forma ve které budeme péct a 
rozložíme ho do máslem vymazané formy. Ostatní části těsta vyválíme na velikost formy a na 
několik minut ponořímé pláty do vařící osolíme vody, vyjmeme je a ihned ochladíme studenou 
vodou. Necháme okapat od přebytečné vody. Potom skládáme do formy - každý plát potřeme 
rozpuštěným máslem a potřeme směsí na plnění buď masovou nebo sýrovou. Přečnívající část 
spodního dílu zahneme, potřeme máslem a pečeme v troubě vyhřáté cca na 200°C do zlatova. 
Podáváme horké. 

 

GÖZLEME 
 
Těsto: 
2 šálky hladké mouky 
3/4 šálku vlažné vody (nebo 1/2 šálku bílého jogurtu) 
1/2 lžičky soli 
 
Poleva: 
1 lžíce rozpuštěného másla  
 
V misce smícháme mouku a sůl. Za stálého hnětění pomalu přidáváme vodu nebo jogurt. Těsto dáme 
na pomoučený vál a hněteme cca 10 minut až je hladké. Těsto zakryjeme vlhkým ručníkem a 
necháme 15 minut odpočnout (těsto s jogurtem 1 hodinu). 
Potom těsto rozřežeme asi na 8 stejných dílů a každý díl vyválíme na tenkou placku o průměru asi 
25cm. Doprostřed rozetřeme náplň, přehneme jednu stranu, tak aby kraj dosahoval přesně 
doprostřed kruhu, potom přehneme stejným způsobem protilehlou stranu a nakonec boky, tak aby 
vzniknul čtverec. (Popř. můžeme vyválet menší placky a přehnout na půl do tvaru půlměsíce, konce 
vidličkou nebo prsty pořádně utěsnit.) 
Teflonovou pánev rozehřejeme na střední teplotu, opečeme z jedné strany, než se objeví "hnědé 
oči" *, obrátíme a potřeme rozpuštěným máslem. Opečeme i z druhé strany a také potřeme 
rozpuštěným máslem. Podáváme teplé.  
* název Gözleme vznikl ze slova Göz = oko. Když se začnou péct udělají se hnědé skvrny, které 
vypadají jako oči. 
 
Peynirli Gözleme - Sýrové  
1 šálek sýru feta - nadrobit 
nať zelené petrželky - nasekat 
 
Ispanakli Gözleme - Špenátové 
150g špenátových listů - najemno nasekat  
1/4 šálku sýra feta - nadrobit 
1 malá cibule - nasekat 
1 lžíce olivový olej 
špetka oregana  
pepř 
 
Patatesli Gözleme - Bramborové 



1 velká brambora - uvařená, oloupaná, rozmačkaná 
1 malá cibule - najemno nasekaná 
1 a půl lžíce olivového oleje  
1/4 šálku sýra feta - nadrobit 
lžička mleté papriky 
sůl, pepř 
 
Etli Gözleme - Masové hovězí 
150g mletého hovězího masa 
1 malá cibule - najemno nasekat 
nať zelené patrželky nasekat 
sůl, pepř 
 
Kiymali Gözleme - Masové jehněčí 
150g mletého jehněčího masa 
1 malá cibule - najemno nasekat 
nať zelené patrželky nasekat 
sůl, pepř 
 
Patlican Gözleme - Baklažánový 
1 baklažán - oloupaný, osmažený 
1/4 šálek sýra 
1 lžíce olivového oleje 
lžička mleté papriky 
sůl, pepř 
 
Tatlisi Gözleme - Sladké  
náplň: 
mleté oříšky s cukrem  
 
sirup: 
100g cukru krupice 
75 ml vody 
lžička citrónové šťávy 
 
Upravíme běžným způsobem a nakonec polejeme uvařeným sirupem. 

 

RAMAZAN PIDESI - Turecký chléb Ramadan Pide 
 
Těsto: 
7 gramů sušených kvasnic 
1 lžička cukru moučka 
175 ml teplého mléka 
4 šálky mouky (1:1 mouka hladká a mouka pizza) 
1 polévková lžíce soli 
1 polévková lžíce olivového oleje 
 
Poleva: 
1 žloutek 
2 polévkové lžíce mléka 

 
V malé míse rozmícháme kvasnice, cukr a 50 ml 
teplého mléka. Promícháme až se vše rozpustí. 
Zakryjeme čistou utěrkou a necháme odpočnout 15 minut. 
Ve velké míse prosejeme mouku a sůl. Přidáme kvásek a přilijeme zbytek /125 ml/ teplého mléka. 



Důkladně prohněteme /asi 10 minut/ až se těsto stane hladké. Následně vytřeme vnitřek čisté mísy 
1 čajovou lžičku olivového oleje a vložíme do ní propracované těsto ve tvaru bochníčku, povrch také 
potřeme rukama další lžičkou olivového oleje a zakryjeme čistou vlhkou utěrkou. 
Necháme kynout asi hodinu až hodinu a půl v teplé místnosti až těsto zdvojnásobí svůj objem. 
Nakynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál. Tlakem prstů vytlačíme vzduchové bubliny.  
Těsto nožem rozdělíme na 2 díly. Každý díl prohněteme a vytvoříme z něj kouli, přikryjeme vlhkou 
utěrkou a necháme ještě asi 15 minut odpočnout.  
Na plech, který jsme předem vyložili pečícím papírem vytvarujeme každou kouli do vyšší placky 
kulatého tvaru. 
Těsto potřeme polevou připravenou ze žloutku a mléka a namočenými prsty lehce vytlačíme důlky 
do těsta, nebo zlehka nařežeme tvary kosočterců. Posypeme černuchou nebo sezamem a přikryjeme 
čistou vlhkou utěrkou a necháme ještě asi 35-40 minut odpočnout na teplém místě. 
Předehřejeme troubu na 230 °C a na spod trouby položíme varnou misku plnou vody. 
Pečeme 8-10 minut až chléb zezlátne. Upečený chléb necháme zlehka vychladnout na vlhké utěrce. 
Chléb podáváme teplý. 
Pokud chceme chléb i na druhý den, necháme ho zlehka vychladnout asi 5 minut a potom ještě 
vlažný dáme do sáčku. 

 

LAHMACUN - Turecká pizza 
 
těsto: 
500g mouky 
250ml vlažné vody 
30g kvasnic 
1 žloutek 
1 lžíce olivového oleje 
1 lžička cukru 
 
náplň: 
500g mletého hovězího nebo jehněčího masa 
2 nadrobno posekané cibule 
2 velká rajčata bez slupek a bez semínek nadrobno 
nakrájená 
2 lžíce rajčatového protlaku 
1/2 zelené papriky nadrobno posekané 
1 stroužek česneku 
4 lžíce olivového oleje 
zelená petrželka 
1/2 lžičky římského kmínu  
kayenský pepř nebo 1 pálivá chili paprička /nemusí být/ 
sůl, pepř  
 
 
Kvasnice rozpustíme s troškou cukru a polovinou vody. Mouku přesejeme do mísy, osolíme a přidáme 
kvásek. Promícháme, opatrně přidáváme zbytek vody a důkladně vypracujeme těsto až je hladké, 
pružné a nelepí se. Těsto přikryjeme čistou utěrkou a necháme 30-40 minut kynout. Těsto rozdělíme 
na 3-4 díly a rukama vytvarujeme do kulata. 
Cibuli nadrobno nasekáme a osmažíme na 3 lžících oleje dozlatova. Přidáme rozmačkaný česnek, 
rajčata a protlak a smažíme až se vypaří přebytečná tekutina. 
Syrové maso pořádně smícháme se všemi ingrediencemi včetně zchladlé rajčatové směsy.  
Těsto znovu prohněteme a na pomoučeném vále pomocí válečku vyválíme na tenké placky, které 
přeneseme na olejem vymaštěný plech. Na každou placku rozdělíme masovou nádivku, necháme asi 
2 cm volné okraje. Necháme ještě asi 10 minut odpočinout a pečeme 10-15 minut v troubě 
rozehřáté na 220°C.  
Podáváme celé jako pizzu, rozkrojené napůl, nebo zarolované s plátky citronu. 

 



PIDE 
1 lžička sušených kvasnic 
2 šálky teplé vody 
6 šálků mouky /1:1 hladká a vysokolepková/ 
1 lžíce olivového oleje 
100 ml bílého jogurtu 
1 1/2 lžičky soli 
1 lžička cukru  
 
Kvasnice rozpustíme s troškou cukru a polovinou 
vody. Mouku přesejeme do mísy, osolíme a 
přidáme kvásek. Promícháme, přidáme zbytek 
vody, jogurt a olivový olej a důkladně vypracujeme těsto až je hladké, pružné a nelepí se. Během 
hnětení přidáváme tolik mouky kolik je potřeba, aby se těsto přestalo lepit. Z těsta vytvoříme 
bochníček, který vložíme do olejem vymazané misky, přikryjeme a necháme kynout cca 1 hodinu. 
Takto nakynuté těsto rozdělíme asi na 6 stejných dílů, které propracujeme a necháme ještě asi půl 
hodiny odpočívat. Těsto vyválíme do tvaru oválků, potřeme náplní - jen asi 1-2 cm od kraje 
necháme volné, prázdné okrajeme zahneme a tvarujeme do tvaru lodiček. 
 
Pide se může úpect samotné bez náplně 

KAPALI PIDE - "Zavřené" pide 
 
a nebo se může plnit prakticky čímkoli jako pizza podle chuti. 

 
Zde jsou některé z náplní: 
 

 

 

 
PEYNIRLI PIDE - Sýrové 
 
200g bílého sýra /feta/ 
nať zelené petrželky  
 
Sýr rozdrobíme a smícháme s najemno nakrájenou petrželkou.  

 

 

 

PASTIRMALI PIDE - S uzeninou 
 
200g uzeniny "Pastirmali" 
na každou porci 1 vejce 
 
Uzeninu nakrájíme na malé kousky, navrch rozklepneme vejce. 

  



S hráškem a kukuřicí 
 
šálek hrášku 
šálek kukuřice 
4 šalotky - najemno nakrájené 
sůl, pepř 
sumah  
 
dále se může plnit třeba špenátem se sýrem, mletým masem s 
rajčaty atd... podle chuti.  

 

Saláty 
  

CACIK 
1 okurka 
sůl 
400g jogurtu 3,5% 
2-3 stroužky česneku 
2-3 lžíce olivového oleje 
posekaný kopr 
 
Oloupeme okurku a nastrouháme na hrubo. Přidáme sůl a dáme 
vše do sítka a necháme aby se okurka zbavila přebytečné vody, 
uschováme si několik lžic této šťávy - později budeme možná 
potřebovat. 
Smícháme jogurt, okurku, utřený česnek a olivový olej, dobře 
promícháme a je-li zapotřebí, přidáme trochu tekutiny z okurky. Nakonec posypeme posekaným 
koprem. Podáváme vychlazené. 

 

EZME SALATASI - Rajský salát 
2 rajčata 
1/4 salátové okurky 
1 zelená nebo žlutá paprika 
2 zelené cibulky 
1/2 lžičky máty peprné 
1 lžička sladké papriky 
1 lžička pepře 
1 lžíce octa 
1 lžíce olivého oleje 
sůl 

 
Rajčata a okurku oloupeme, přidáme papriku a cibuli a nasekáme nadrobno (můžeme lehce 
rozmixovat v mixéru). Přidáme ostatní přísady a dobře promícháme. Necháme několik hodin uležet, 
znovu promícháme a podáváme. 

 



PIYAZ - Fazolkový salát  
1 konzerva bílých fazolí (cca 500 ml) 
2 čerstvá rajčata 
4 zelené jarní cibulky 
1 malá feferonka /možno nahradit zelenou petrželkou/ 
1 malá červená cibule 
3 vařená vejce 
černé olivy 
 
Dressing: 
50ml olivového oleje 
1/2 citrón 
sůl, pepř 

 
Fazolky vypereme a lehce osušíme. Rajčata nakrájíme na malé kostičky, jarní cibulku, feferonku a 
červenou cibuli na malé kousky. Vše dobře promícháme a polejeme dressingem zhotoveného z 
olivového oleje, šťávy z půlky citronu, soli a pepře. Navrch ozdobíme vejci nakrájenými na čtvrtky a 
černými olivami. 
Tento salát podáváme s Kofte, smaženým kuřetem nebo hovězím. 

 

PILAKI 
1 konzerva bílých fazolí 
1 velké rajče 
1 malá mrkev 
1 feferonka pepř 
2 jarní cibulky 
1 menší červená cibule 
3 stroužky česneku 
75 ml olivového oleje 
citrónová šťáva  
cukr, sůl 
 
Rajčata, mrkev a cibulku nakrájíme na kostky, feferonku a česnek na 
tenká kolečka, vše smícháme a přidáme asi půl šálku vody. Vaříme na 
střední teplotu asi 15 minut. Potom přidáme fazole a ještě asi 10 minut 
povaříme. Podle potřeby můžeme podlít vodou.  
Podáváme vychlazené, pokapané citrónovou šťávou obložené kolečky červené cibule. 

 

Zelenina 
 IMAM BAYILDI (Imám omdlel) 
4 baklažány 
1 dl olivového oleje 
3 cibule 
4 stroužky česneku 
2 rajčata 
2 feferonky 
1 lžička cukru 
hrst čerstvé petrželky 
1 lžička sladké papriky 
pepř, sůl  
 



Středně velké baklažány omyjeme a osušíme, neloupeme. Nakrojíme po délce tak, aby otvor byl asi 
3 cm hluboký. Do otvoru nasypeme sůl a necháme odpočnout asi půl hodiny, aby pustil vodu. Potom 
baklažány osušíme a na oleji opečeme ze všech stran. Naskládáme je do zapékací mísy vedle sebe 
tak, aby otvory byly nahoře. Na zbylém tuku osmažíme drobně nakrájenou cibuli a česnek, rajčata a 
feferonky. Přisypeme cukr a mletou papriku, můžeme přidat i paprikové lusky zbavené jader. Potom 
podlijeme vodou nebo bílým vínem a dusíme, dokud se tekutina nevypaří. Osolíme a opepříme. 
Náplň vložíme do otvorů baklažánů (zbytek vedle nich), posypeme vše jemně nakrájenou natí hladké 
petrželky a v rozpálené troubě při 180°C zapékáme asi půl hodiny.  
Podáváme s bílým chlebem.  

 

ZEYTINYAGLI BIBER DOLMASI - Plněné papriky 
6 celých paprik (nejlépe kapie) 
100 g rýže 
2 cibule 
rajčatový protlak 
kmín 
mletá červená paprika 
sušená máta 
2 rajčata 
pepř, sůl, 
olej 
 
na omáčku: 
1 bílý jogurt, 
česnek 
 
Na oleji osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku, přidáme rajčatový protlak, kmín, mletou červenou 
papriku, sušenou mátu, osolíme, opepříme a přisypeme rýži. 
Vršky paprik odřízneme, naplníme připravenou směsí a nahoru přiložíme kus rajčete. 
Vložíme do hrnce, zalejeme horkou vodou a dusíme do měkka.  
Hotový pokrm poléváme omáčkou zhotovenou z bílého jogurtu (nejlepší je hollandia), třeného 
česneku, soli a trošky vody. 
Podáváme k masitým jídlům s tureckým chlebem ekmek.  

 

YAPRAK SARMA - Plněné vinné listy 
500 g vinných listů 
200 g rýže 
2 cibule nakrájené nadrobno 
1 hrnek petrželky 
1 hrnek kopru 
4 lžíce rybízu 
1/2 hrnku olivového oleje 
1 hrnek vody 
2 citrony 
4 lžíce piniových oříšků 
sůl 
 
Vinné listy povaříme 2 minuty ve vodě a necháme odkapat. Na pánvi rozpálíme olej a na něm 
zpěníme cibuli a oříšky. Přidáme rýži a smažíme dalších 5 minut. Přidáme vodu a rybíz, přikryjeme 
pokličkou a 15 minut dusíme. Přimícháme kopr s petrželkou, osolíme a necháme vychladnout. Vinné 
listy si rozložíme, matovou stranou nahoru a stonkem k sobě. Doprostřed dáme lžíci připravené 
směsi a listy zabalíme. Hotové listy dáme do pánve, přelijeme vodou a zatížíme pokličkou nebo 
talířem. Na mírném příkonu dusíme asi 30 minut, necháme vychladnout a podáváme s nakrájeným 
citronem.  



PATATES KOFTESI - Bramborové karbenátky 
2 středně velké brambory 
1 malá cibule 
1 stroužek česneku 
špetka červeného pepře 
špetka černého pepře 
špetka cayenského pepře 
100g sýru feta 
1 vejce 
nať zelené petrželky 
sůl 
olej na smažení 
 
Na obalování: 
2 vejce 
hl. mouka 
 
Brambory předem uvaříme, nechéme vychladnout, oloupeme je a rozmačkáme najemno. Na 
pánev dáme několik kapek oleje, zpěníme na něm na drobno nakrájenou cibulku a potom asi 
na 1 minutu přidáme drcený česnek. Pánev sundáme z plotny. Ve velké míse smícháme 
rukama rozmačkané brambory, sůl, všechny pepře, vejce, najemno nakrájenou petrželku a 
rozdrobený sýr feta, nakonec přidáme cibulku s česnekem.. 
Z takto vyrobené hmoty tvoříme tvary kofte, obalíme v mouce, rozšlehaných vejcích a 
smažíme na rozpáleném oleji do zlata.  

 

ISPANAKLI YUMURTA - Vejce na špenátu 
4 vejce 
500g syrového špenátu 
1 cibule 
50ml masového vývaru 
40ml olovového oleje 
sumah  
sůl, pepř 
 
Listy ze špenátu dobře omyjeme a pokrájíme. Špenát vložíme do hrnce, 
podlejeme vodou a dusíme. Často mícháme. Měkký špenát utřeme širším 
nožem. Cibulku nakrájíme na jemno, lehce osmažíme na oleji, přidáme utřený špenát, masový 
vývar, osolíme a opepříme. Často mícháme. Na pánvi usmažíme sázená vejce, tak aby žloutky 
zůstaly polotekuté. Špenát rozprostřeme na talíř a poklademe sázenými vejce. Nakonec posypeme 
sumahem. 

 

ŞAKŞUKA 
2 baklažány  
4 brambory 
6 zelených paprik  
1 lžíce olivového oleje  
6 stroužků česneku  
7 rajčat  
lžička soli 
zelená petrželka 



 
Baklažány místy ořežeme a nakrájíme na kolečka. Brambory oloupeme a nařežeme také na kolečka 
a papriky nakrájíme na větší kousky. Vše smícháme a osmažíme na oleji. Na druhé pánvi také 
rozžhavíme olej, přidáme rozmačkaný česnek se solí a oloupaná rajčata nakrájená na kostky. Až se 
vypaří přebytečná tekutina přidáme ostatní zeleninu a vše dobře promícháme. Dáme na talíř a 
posypeme zelenou petrželkou.  

 

 

PILAKI 
1 konzerva bílých fazolí 
1 velké rajče 
1 malá mrkev 
1 feferonka pepř 
2 jarní cibulky 
1 menší červená cibule 
3 stroužky česneku 
75 ml olivového oleje 
citrónová šťáva  
cukr, sůl 
 
Rajčata, mrkev a cibulku nakrájíme na kostky, feferonku a česnek na 
tenká kolečka, vše smícháme a přidáme asi půl šálku vody. Vaříme na 
střední teplotu asi 15 minut. Potom přidáme fazole a ještě asi 10 
minut povaříme. Podle potřeby můžeme podlít vodou.  
Podáváme vychlazené, pokapané citrónovou šťávou obložené kolečky červené cibule. 

HUNKAR BEGENDI 
lilková kaše: 
10 baklažánů 
1 citrón 
4 lžíce másla  
200ml mléka  
2 lžíce mouky  
sůl 
šálek strouhaného sýra /může být/ 
masová směs:  
jehnečí maso na malé kousky 
4 lžíce másla 
cibule 
rajčata a 1 lžička protlaku 
papriky  
1 lžíce mouky 
česnek 
voda 
sůl, pepř, tymián  

Baklažány opečeme nebo ogrilujeme ve slupce do měkka, sloupneme a rozmačkáme na kaši. 
Připravíme si jíšku, přidáme baklažány a naředíme mlékem do konzistence cca jako bramborová 
kaše. Servírujeme s masovou směsí (doměkka podusit cibuli, papriky, rajčata a maso na malé 
kousky), správně se podává tak že na talíř nandáme baklažánovou kaši, veprostře uděláme důlek a 
ten vyplníme masovou směsí. 



Dezerty 
  

BAKLAVA 
200 g mandlí 
100 g ořechů 
100 g pistácií 
mletý hřebíček na špičku nože 
1 polévková lžíce skořice 
50 g moučkového cukru 
2 sáčky vanilinového cukru 
150 g másla 
1 žloutek na potření 
 
Těsto: 
300 g hladké mouky 
80 g másla 
1 polévková lžíce citrónové šťávy 
cca 150 ml vody 
mouka na vyválení 
 
Medová šlehačka: 
200 ml smetany ke šlehání 
1 sáček ztužovače šlehačky 
2-3 polévková lžíce tekutého medu 

 
Mandle, ořechy a pistácie rozsekáme a promícháme s kořením, moučkovým a vanilinovým cukrem, 
rozehřejeme máslo.  
Mezitím si připravíme těsto - mouku prosijeme do mísy, přidáme rozehřáté máslo, citrónovou šťávu, 
přelijeme horkou vodou a zpracujeme tužší těsto, které přendáme na vál a po kouskách rozválíme 
na 10 tenkých placek. Všechny placky zarovnáme na stejný rozměr čtverce.  
Máslem vytřeme menší plech a položíme na něj těstovou placku, kterou pokapeme rozpuštěným 
máslem, položíme druhou placku, kterou pokapeme máslem a posypeme ořechovou směsí. Takto 
postupujeme, až nám zbydou tři placky. Tyto 3 placky na sebe složíme, pokapeme zbylým máslem, 
vrchní placku potřeme rozšlehaným žloutkem a všechny tři placky nakrojíme na čtverečky. Položíme 
na ostatní placky a pečeme v předem vyhřáté troubě na 190°C.  
Ještě teplou baklavu nakrájíme a podáváme s medovou šlehačkou. Tu si připravíme ušleháním 
smetany se ztužovačem, lehce vmícháme med. 

BADEM HELVASI - Halva  
120g másla 
180g cukru 
60g hladké mouky 
150g krupice (semolina) 
80g nastrouhaného kokosu 
180ml mléka 
1 lžička prášku do pečiva 
1 sáček vanilkového cukru 
celé, neoloupané mandle na ozdobu 

Sirup: 



120g cukru 
150ml vody 
1 lžíce citrónové šťávy 

 
Připravit sirup. Dát vodu, cukr a citrónovou šťávu do kastrolku a vše přivést do varu, snížit teplotu a 
pomalu vařit 6-8min., až sirup zhoustne. Nechat zchladit a potom vychladit v chladničce.  
Předehřát troubu na 180°C. Rozehřát máslo na pánvi, přidat cukr, mouku, krupici, prášek do pečiva, 
kokos, mléko, vanilkový cukr a dobře promíchat.  
Nalít těstíčko do mělkého čtverhraného plechu, uhladit jeho povrch a péct po 30-45min., až je 
povrch zlatavý. 
Vyjmout z trouby a přímo na plechu nakrájet na kosočtverce:) . Nahoru stejnoměrně nalít studený 
sirup a každý kosočtverec ozdobit mandlí. 
pozn. Halvy je hodně druhů zkusím sehnat recpet na tu báječnou s pictáciemi :-) 

Pomeran čová Halva z o řechů a krupice  
120g másla, změklého 
120g krystalového cukru 
na jemno nastrouhaná kůra z 1 pomeranče 
2 lžíce pomerančové šťávy 
3 vejce 
180g krupice (semolina) 
2 lžičky prášku do pečiva 
120g pomletých lískových oříšků 

Sirup: 
350g krystalového cukru 
2 celé skořice rozlomené napůl 
šťáva z 1 citronu 
4 lžíce vody z pomerančových květů (nebo pomerančové šťávy) 
50 neoloupaných, na sucho opražených lískových oříšků, 
posekaných 
50g oloupaných, na sucho opražených mandlí, posekaných na jemné proužky  
nastrouhaná kůra z jednoho pomeranče 
 
Předehřát troubu na 220°C. Vymastit 23 cm čtverhraný plech. 
Lehce našlehat máslo, přidat cukr, pomerančovou kůru a šťávu, vejce jedno po druhém, krupici, 
prášek do pečiva a lískové oříšky. Našlehat vše do hladka. 
Vložit do formy a uhladit povrch. Péct po 20-25min., až je těsto pevné a zlatavé. Nechat vychladnout 
ve formě. 
 
Sirup: 
Vložit cukr a 580ml vody do kastrolku, přidat celou skořici. Za stálého míchání velice pomalu zahřívat, 
až se cukr úplně rozpustí. Přivéct do varu a prudce vařit po 5min. bez míchání. Odměřit polovinu 
vařícího syrupu a přidat do něj citronovou šťávu a vodu z pomerančových květů. Stejnoměrně nalít na 
Halvu. Zbytek sirupu nechat v kastrolku. 
Nechat halvu na plechu, až vsákne všechen sirup, potom ji vyklopit na servírovací talíř a nakrájet 
diagonálně na kosodelníky. Povrch posypat ořechy. 
Zbytek sirupu povařit, až trochu zhoustne a polít jím Halvu. Nahoru posypat proužky pomerančové 
kůry. 
Může se podávat s neúplně našlehanou šlehačkou. 
Pro tento recept se musí použít plná forma, ne ta s vyndávacím dnem.  

LOKUM - Turecký med /Turkish delight/  
Na asi 1,2 kg: 
250g rýžové mouky 
1kg jemného krystalového cukru (může být i med) 



1/4 lžičky kyseliny citronové 
250g vlašských ořechů na sucho opražených  
(mohou být pistácie, lískové oříšky, nebo mandle) 
3 lžíce růžové vody (z lístků růží - z lékárny nebo obchodu se zdravou výživou) 
 
 
Formu asi 25 cm x 25 cm vyložit mušelínem tak, aby na všech stranách přesahoval okraje formy. 
Posypat polovinou rýžové mouky. Zbytek rýžové mouky smíchat s cukrem a možná trochu víc než 1 
1/4 l vody. Přivést do varu. Přidat kyselinu citronovou a pokračovat ve vaření za stálého míchání. Když 
směs začne pěnit, snížit teplotu a pokračovat v pomalém vaření. Sem tak zamíchat, aby se předešlo 
od usazování a karamelizaci cukru. Po 2 hodinách sejmout z ohně a vyzkoušet med takto. Vložit 1 
lžičku směsi do ledové vody a vytvořit z ní kuličku. Jestli je kulička pružná a dá se zmáčknout, směs 
na turecký med je hotová. 
Opražit ořechy a zamíchat je do hmoty společně s růžovou vodou. Nalít směs do připravené formy, 
uhladit povrch a nechat stát alespoň po 24 hodin. Vyklopit med na plech a hustě jej pocukrovat. 
Pomocí velice ostrého nože, nebo sekáčku nakrájet čtverečky, nebo obdélníky a znovu je obalit v 
cukru. 
TIP: nemáte-li rýžovou mouku, lze si ji po trochách umlet z rýže v kávovém mlénku. 

GÖZLEME 
 
Těsto: 
2 šálky hladké mouky 
3/4 šálku vlažné vody (nebo 1/2 šálku bílého jogurtu) 
1/2 lžičky soli 
 
Poleva: 
1 lžíce rozpuštěného másla  
 
V misce smícháme mouku a sůl. Za stálého hnětění pomalu 
přidáváme vodu nebo jogurt. Těsto dáme na pomoučený vál a 
hněteme cca 10 minut až je hladké. Těsto zakryjeme vlhkým ručníkem a necháme 15 minut 
odpočnout (těsto s jogurtem 1 hodinu). 
Potom těsto rozřežeme asi na 8 stejných dílů a každý díl vyválíme na tenkou placku o průměru asi 
25cm. Doprostřed rozetřeme náplň, přehneme jednu stranu, tak aby kraj dosahoval přesně doprostřed 
kruhu, potom přehneme stejným způsobem protilehlou stranu a nakonec boky, tak aby vzniknul 
čtverec. (Popř. můžeme vyválet menší placky a přehnout na půl do tvaru půlměsíce, konce vidličkou 
nebo prsty pořádně utěsnit.) 
Teflonovou pánev rozehřejeme na střední teplotu, opečeme z jedné strany, než se objeví "hnědé oči" 
*, obrátíme a potřeme rozpuštěným máslem. Opečeme i z druhé strany a také potřeme rozpuštěným 
máslem. Podáváme teplé.  
* název Gözleme vznikl ze slova Göz = oko. Když se začnou péct udělají se hnědé skvrny, které 
vypadají jako oči. 
 
 
Tatlisi Gözleme - Sladké   
náplň: 
mleté oříšky s cukrem  
 
sirup: 
100g cukru krupice 
75 ml vody 
lžička citrónové šťávy 
 
Upravíme běžným způsobem a nakonec polejeme uvařeným sirupem. 
 

 



ŞEKERPARE  
 
250g másla 
2 lžíce práškového cukru 
1/3 hrnku krupice 
2 hrnky mouky 
2 žloutky  
kypřící prášek 
mandle nebo lískové oříšky na ozdobu 
 
sirup: 
2 hrnky cukru 
3 hrnky vody 
šťáva z půlky citrónu 

 
Sirup povaříme asi 15 minut a dáme vychladnout. Máslo pokojené teploty smícháme s práškovým 
cukrem a promícháme. Opatrně vmícháváme krupici a mouku až nám vznikne jemné těsto. Zakryjeme 
a necháme asi 15 minut odležet. Mezitím si předehřejeme troubu na 200 °C. Z t ěsta tvarujeme malé 
kuličky, dáme na plech, lehce ztlačíme a doprostřed položíme mandli nebo oříšek. Pečeme cca 20-25 
minut dokud nezezlátnou. Po upečení namočíme do sirupu, necháme máčet asi 10 minut dokud 
nenasáknou dostatek tekutiny. Potom vyndáme a podáváme dobře vychlazené. 
 
Kokosové şekerpare  
Všechny ingredience jsou stejné jen místo 1/3 hrnku přidáme 1 lžíci 
krupice, 2 lžíce kokosu a navíc 2 lžíce jogurtu. Navrch posypeme 
kokosem. 

  

REVANI 
4 vejce 
1/2 šálku cukru krupice 
1 lžíce olivového oleje 
1/2 šálku krupice 
2/3 šálku mouky 
prášek do pečiva 
vanilkový cukr nebo vanilková tresť 
 
Sirup: 
1 šálek cukru krupice 
500 ml vody 
lžička citrónové šťávy 

 
Z uvedených přísad povaříme asi 10-15 minut sirup, odložíme a necháme teplý.  
Do mísy dáme cukr, vejce, vanilku a lžíci oleje a ušleháme až se cukr úplne rozpustí. Pak přes síto 
opatrně přisypeme mouku smíchanou s krupicí a práškem do pečiva a ušleháme až nám vznikne jemé 
piškotové těsto.  
Vymažeme dortovou formu nebo malý vyšší plíšek, vyvypeme moukou a vlijeme těsto, které 
rovnoměrně rozetřeme. Troubu rozehřejeme na 180°C a pe čeme asi 25-30 minut až povrch zezlátne. 
Ještě teplé revani rozřežeme na čtverce a opatrně polévkovou lžící poléváme sirupem.  
Necháme vychladnout v lednici, podáváme se šlehačkou, můžeme posypat mletými pistáciemi, oříšky 
nebo kokosem.  

 
 



SÜTLAÇ - Turecký rýžový puding  
1/3 šálku bílé krátké rýže 
1 1/2 šálku vody 
1 šálek cukru 
1 šálek smetany 
3 šálky mléka 
vanilkový cukr nebo vanilková tresť 
3 lžíce škrobu 
špetka soli 
špetka skořice 

 
Vodu přivedeme k varu pak přidáme vypranou rýži a na mírnou teplotu vaříme asi 25 minut. Přidáme 
smetanu, mléko, vanilku, cukr a sůl. Zastálého míchání přidáváme škrob smícháme s troškou méka. 
Stále mícháme dokud nezačne vařit, povaříme ještě 1 minutu a dáme pryč z plotny. 
Nalejeme do misek, necháme vychladnout a nahoru posypeme skořicí. 

 

 
Firin Sütlaç - Zapékaný Turecký rýžový puding  
 
Rýžový puding také můžeme upravit zapečením v troubě. Uvařený 
puding nalejeme do ohnivzdorných misek, posypeme cukrem a 
zapékáme do zlatova. Navrch sypeme skořicí nebo mletými pistáciemi, 
můžeme podávat teplý i studený. 

KABAK TATLISI - Dý ňová dobrota 
1 kg dýně 
2 sklenice cukru 
voda  

 
Dýni nakrájíme na kousky (tak 2x10 cm), naskládáme do zapékací 
mísy, podlijeme vodou aby dosahovala asi do půlky dýně a zakryté 
dáme do středně vyhřáté trouby péct do změknutí. Když je voda 
téměř odpařená posypeme cukrem. Až se cukr rozpustí necháme 
ještě chvíli péct odkryté aby dýně trochu zhnědla. Dá se jíst jen tak, ale nejlepší je na to ještě nalít 
tahin a posypat vlašskými ořechy.  

 

Nápoje 
  

AYRAN  
 
500 g bílého jogurtu /v ČR nejlépe poslouží Hollandia/  
250 ml vody 
sůl 
 
 
Jogurt s vodou důkladně rozšleháme kvedlačkou anebo ve 
šlehači a lehce osolíme. 



Podáváme ve sklenici dobře vychlazený. 
Podle chuti můžeme přidat trochu prolisovaného česneku, jemně nasekanou mátu a nebo jemně 
nasekaný kopr. 

JAK SI PŘIPRAVIT TURECKOU SPECIALITU - PLN ĚNÉ ZELNÉ LISTY  
  
  
Pro tuto zemi jsou typické aromatické směsi rýže s oříšky, rozinkami a kořením. Plní se jimi závitky, se 
kterými se v různé podobě setkáváme nejen v Turecku, ale i na celém Balkáně. 
  
Potřebujete:  
1 menší hlávku zelí, 2 jemně nasekané cibule 
130 g dlouhorznné rýže propláchnuté a scezené 
1 lžíci piniových jadérek, 1 lžíci rozinek,  
1 lžíci loupaných sekaných mandlí 
půl lžičky mletého nového koření, 
půl lžičky sladké papriky, 3 lžíce oleje 
sůl a pepř na dochucení, šťávu z jednoho citronu 
4 plátky bílého chleba na ozdobu 
2 lžíce olivového oleje na opečení chleba 
  
Zelné listy zbavte tuhých a poškozených částí a krátce, asi 8 minut je povařte v horké vodě. Sceďte a 
propláchněte studenou vodou.  
  
Na náplň rozehřejte v hrnci nebo velké pánvi olej a osmahněte v něm cibuli, až začne měknout. 
Vsypte rýži, piniová jadérka a mandle a za častého míchání smažte, dokud oříšky nezezlátnou. 
Přidejte rozinky, koření a sůl a asi 240 ml vody, promíchejte a uveďte do varu. Snižte plamen a pod 
pokličkou duste, až se všechna tekutina vsákne do rýže (asi 15 minut). Stáhněte z ohně a ochuťte 
polovinou citronové šťávy. Na každý list dejte lžící příslušné množství náplně a list pečlivě zaviňte.  
  

Závitky vložte do hrnce nebo pánve tak, aby byly těsně vedle sebe. Zakápněte zbylou citronovou 
šťávou a přilijte dostatek vody (měliy by být ponořené). Na závitky položte poklici – budete potřebovat 
o trochu menší, než je kastrol – aby ležela přímo na nich. Pokličku ještě něčím zatižte (kuchyňským 
závažím nebo třeba čistým kamenem). Uveďte do mírného varu a povařte zhruba ¾ hodiny. Díky 
těsnící pokličce se závitky nerozbalí a aromatická nápň zůstane hezky pevná. Závitky podáváme teplé 
nebo i studené s bílým opečeným chlebem. 

 


