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Vážené a milé hospodyňky,

za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou 

kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak,

aby příprava jídla byla pro Vás vždy potěšením. 

Rama Vám nabízí celou řadu výrobků, které mají široké uplatnění jak 

ve studené, tak i v teplé kuchyni. Ať už připravujete pomazánky, vaříte, 

smažíte či pečete, výrobky Rama dodají Vašim pokrmům vždy jedinečnou,

lahodnou chuť.

Přejeme Vám, ať se dílo daří a chutná všem koho máte rádi!
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PLNĚNÁ RAJČATA 

Rama Crème Bonjour bílý
8 středně velkých rajčat
2 vařené brambory střední
měkký tvaroh
čerstvá pažitka nebo zelená cibulka

Vařené brambory nakrájíme na kostičky, smícháme s tvarohem
a Ramou Crème Bonjour bílý. 
Přidáme nadrobno nakrájenou pažitku nebo zelenou cibulku.
Připravenou směsí naplníme vydlabaná rajčata.

POMAZÁNKA S VLAŠSKÝMI OŘECHY 

75 g Ramy Classic
30 g ementálu

20 g vlašských ořechů
2 lžíce Ramy Cremefine na vaření

sůl, pepř

Vlašské ořechy umeleme, smícháme s Ramou Classic, 
nastrouhaným sýrem a Ramou Cremefine na vaření. 

Pomazánku osolíme, opepříme a namažeme na chléb.
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HUMROVÁ POMAZÁNKA 

200 g rybího filé
1 větší celer
1 velká mrkev
2 lžíce Ramy Cremefine zakysaný krém
2 lžíce Ramy Classic
citrónová šťáva
sůl, pepř

Rybí filé nožem utřeme nebo rozdrtíme v mixeru. 
Mrkev a celer najemno nastrouháme a smícháme s rybou. 
Přidáme Ramu Classic, Ramu Cremefine zakysaný krém a citrónovou šťávu. 
Osolíme a opepříme. Necháme vychladit a mažeme na tmavý chléb.

ŘECKÁ POMAZÁNKA 

1 konzerva tresčích jater (tuňák v oleji)
1 malá cibule

50 g tvrdého sýru
1 lžíce Ramy Classic

pažitka, špetka řeckého koření tzatziki, sůl, pepř

Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. 
V misce smícháme s tresčími játry či tuňákem a Ramou Classic. 

Tvrdý sýr najemno nastrouháme a přidáme do směsi. 
Vše důkladně promícháme, osolíme, opepříme a nakonec přidáme 

špetku řeckého koření tzatziki. Pomazánku namažeme na toasty 
a posypeme najemno nasekanou pažitkou.
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FALEŠNÁ KRABÍ POMAZÁNKA 

1 balíček mražených krabích tyčinek
1 malá cibule
1 vejce
2 lžíce Ramy Classic
3 lžíce Ramy Cremefine zakysaný krém
sůl, pepř, citrónová šťáva

Rozmrazené krabí tyčinky nakrájíme najemno, stejně jako oloupanou cibuli.
Vejce uvaříme natvrdo a také nakrájíme na malé kousky. 
Vše společně s Ramou Classic a Ramou Cremefine zakysaný krém důkladně 
promícháme, osolíme, opepříme a dochutíme citrónovou šťávou. 
Pomazánku můžeme namazat na veku či tmavý chléb. 

MRKVOVÁ POMAZÁNKA 

150 g Ramy Classic
4 vejce

1 lžíce hořčice
1 cibule

4 sterilované okurky
4 mrkve

100 ml Ramy Cremefine zakysaný krém
sůl, pepř

Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a najemno nakrájíme. Cibuli oloupeme 
a nasekáme. Očištěnou mrkev nastrouháme na jemném struhadle. 

Okurky nakrájíme na malé kousky. Vše smícháme spolu s Ramou Classic, 
hořčicí a Ramou Cremefine zakysaný krém. 

Osolíme a opepříme. Mažeme na bílé pečivo.
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PLNĚNÉ OMELETY 

Rama Crème Bonjour pikantní s paprikou
1 větší okurka
2 střední rajčata
1 zelený salát
Omelety: 1/2 l mléka, 280 g hladké mouky, 3 vejce, špetka soli

Z mléka, mouky, vajec a špetky soli připravíme cca 3 mm silné omelety.
Oloupanou okurku, rajčata a pár listů zeleného salátu nakrájíme 
nadrobno a smícháme s Ramou Crème Bonjour pikantní s paprikou.
Touto směsí naplníme omelety a nakrájíme je na kolečka.
Zbývající salátové listy použijeme jako podklad pro nakrájená kolečka.

BYLINKOVÉ MÁSLO 

250 g Ramy máslové
3 stroužky česneku

5 snítek čerstvé petrželky
1 sáček bylinkové zálivky na salát

1 lžička vegety
sůl

Česnek oloupeme a prolisujeme. Omytou čerstvou petrželku rozmixujeme 
nebo najemno nasekáme. Do Ramy máslové přidáme vegetu, bylinkovou 

práškovou směs a utřeme. Nakonec přidáme česnek, petrželku a sůl. 
Podáváme k vařeným bramborám či ke grilovanému masu.
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ZELENINOVÁ POLÉVKA SE SÝREM 

1 sáček mražené zeleninové směsi
200 g brambor
1 kostka zeleninového vývaru
100 ml Ramy Cremefine na vaření
2 lžíce hladké mouky
100 ml Ramy Culinesse
sůl, pepř, petrželová nať

Zeleninu rozmrazíme, osušíme a opražíme na rozpálené Ramě Culinesse. 
Přidáme oloupané a na malé kousky pokrájené brambory a podlijeme 
vodou s instantním zeleninovým vývarem. 
Vaříme a před dovařením přimícháme Ramu Cremefine na vaření
smíchanou s hladkou moukou. Osolíme, opepříme 
a přisypeme najemno nasekanou petrželku. 
Podáváme s bílým pečivem.

ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA 

250 g špenátového protlaku
2 lžíce Ramy Culinesse

2 stroužky česneku
sůl, pepř

2 vejce

Na hluboké pánvi rozpálíme Ramu Culinesse a na ní zpěníme oloupaný 
a na plátky nakrájený česnek. Přidáme rozmrazený špenátový protlak, 

sůl, pepř a vše zalijeme asi 3/4 litrem vody. 
Vaříme asi 10 minut a za stálého míchání do polévky rozklepneme 1 vejce. 

Druhé vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a nakrájíme na malé kousky. 
Přisypeme do každé porce polévky.
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PSTRUH NA RAMĚ 

4 pstruzi
1 lžička mletého kmínu
1 lžička mleté papriky
1 cibule
3 stroužky česneku
4 lžíce Ramy Culinesse
sůl, pepř

Umyté a osušené pstruhy osolíme, opepříme a posypeme 
kmínem a paprikou. Ohnivzdornou misku vymažeme Ramou Culinesse, 
vložíme do ní pstruhy a obložíme oloupanou a na kolečka nakrájenou 
cibulí a na plátky pokrájeným česnekem. 
Pečeme asi 20 minut.

PLNĚNÉ BRAMBORY 

8 v alobalu upečených brambor (větších)
Rama Crème Bonjour s bylinkami

měkký tvaroh polotučný
zelená cibulka nebo pažitka

listy zeleného salátu

Smícháme Ramu Crème Bonjour s bylinkami a měkký tvaroh.
Přidáme jemně nasekanou zelenou cibulku a dle chuti osolíme.

Rozkrojíme brambory a naplníme je připravenou směsí. 
Podáváme na listech zeleného salátu.
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ZELENÉ HALUŠKY 

250 g špenátového protlaku
100 ml mléka
1 vejce
150 g hladké mouky
sůl
Omáčka: 1 lžíce Ramy Culinesse, 50 g taveného sýru, 200 g šunky,
150 ml Rama Cremefine na vaření, sůl, pepř

Špenátový protlak rozmrazíme a vymačkáme z něj šťávu, přidáme mléko, 
mouku (podle potřeby můžeme ještě přidat), vejce a sůl. 
Ze vzniklého těsta vykrajujeme malé halušky a vaříme v osolené vodě. 
Mezitím si připravíme omáčku. Na pánvi rozpustíme Ramu Culinesse, 
na které opečeme na nudličky nakrájenou šunku, přidáme sýr 
a přilijeme Ramu Cremefine na vaření. 
Dochutíme solí, pepřem a vaříme asi 2 minuty. 
Uvařené halušky promícháme s omáčkou a podáváme.

ŠIROKÉ NUDLE S CUKETOU 

500 g širokých nudlí
300 g plísňového sýru

400 g cukety
3 stroužky česneku
4 lžíce Ramy Classic

sůl, pepř, oregano

Nudle uvaříme v osolené vodě doměkka, scedíme a promícháme 
s Ramou Classic. Cuketu nakrájíme na kostky a krátce povaříme. 

Scedíme a smícháme s nadrobeným plísňovým sýrem, 
prolisovaným česnekem, solí, pepřem a oreganem. 

Směs promícháme s uvařenými širokými nudlemi. 
Podáváme se zeleninovým salátem.
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ZAPEČENÁ BROKOLICE 

250 g hladké mouky
120 g Ramy Classic
500 g brokolice
2 vejce
200 ml mléka
1 lžíce hořčice
50 g tvrdého sýru
strouhanka na vysypání formy, sůl, pepř

Z hladké mouky, Ramy Classic a 4–6 lžic vody uděláme těsto, které 
vyválíme na velikost dortové formy. Tu vymažeme, vysypeme strouhankou 
a vyložíme vyváleným těstem (i po stranách). Brokolici rozdělíme na růžičky 
a uvaříme v osolené vodě (asi 5 minut). Sýr najemno nastrouháme. 
Vejce rozmícháme s mlékem, nastrouhaným sýrem, osolíme je, opepříme 
a přidáme hořčici. Brokolici poklademe na těsto do formy, 
přelijeme vaječnou směsí. Pečeme v troubě asi 30 minut. 
Podáváme jako přílohu nebo hlavní jídlo s toastem.

GRATINOVANÁ CUKETA 

400 g cukety
100 g plísňového sýru

4 lžíce Ramy Classic
3 lžíce olivového oleje

100 g nastrouhaného parmazánu
100 g zelených oliv

100 g sušených rajčat
1 lžička citrónové šťávy, sůl, pepř

Cuketu omyjeme, podélně rozpůlíme a dužinu odstraníme. 
Půlky cukety osolíme, opepříme a pomažeme olivovým olejem. 

Na plechu je asi 10 minut upečeme. Mezitím si Ramu Classic, sýr, sůl 
a pepř utřeme na hladkou hmotu. Sušená rajčata nakrájíme na malé kousky, 

stejně jako olivy. Přidáme k sýrové hmotě a naplníme cukety. Ty dáme 
do ohnivzdorné misky, posypeme parmazánem a zapečeme asi 20 minut. 

Podáváme s bagetou nebo toasty.
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ZAPEČENÉ BRAMBORY 
SE ZAKYSANÝM KRÉMEM

200 ml Ramy Cremefine zakysaný krém
800 g brambor
50 ml Ramy Culinesse
200 g mladé cibulky s natí
100 g slaniny
1 svazek petrželky, sůl, bílý pepř, muškátový květ, 3 vejce

Cibulku nakrájíme na kolečka, špek na malé kostičky a opečeme 
na Ramě Culinesse. Brambory oloupeme, nakrájíme na tenké plátky 
a smícháme s orestovanou cibulkou, špekem, ochutíme solí, pepřem, 
muškátovým květem a nakonec přidáme pokrájenou zelenou cibulovou nať. 
Vložíme do zapékací misky, zalijeme zakysaným krémem s rozšlehaným 
vejcem a pečeme v troubě při 150 °C asi 40 minut.
Podáváme horké, posypané nakrájenou pažitkou. 
Jako doplněk se výborně hodí čerstvý ledový salát.

OMÁČKA Z LIŠEK S KUŘECÍM MASEM 
A BRAMBOROVÝMI NOKY S MRKVÍ

Maso: 50 ml Ramy Culinesse, 400 g kuřecích prs, sůl
Omáčka: 100 ml Ramy Cremefine na vaření, 400 ml vody, 2 lžíce mouky hladké, 

4 lžíce Ramy Culinesse, 200 g lišek, sůl, muškátový květ
Bramborové noky: 

500 g brambor, 100 g mouky hrubé, 1 ks vejce, 100 g mrkve, sůl

Kuřecí prsa osolíme a opečeme na Ramě Culinesse. Lišky očistíme, nakrájíme 
na kousky a dáme vařit asi na 20 minut. Z Ramy Culinesse a mouky připravíme 
světlou jíšku, kterou zahustíme vývar s liškami. Povaříme 15 minut a ochutíme 

solí, muškátovým květem. Nakonec omáčku zjemníme Ramou Cremefine 
na vaření. Uvařené brambory ve slupce oloupeme, nastrouháme na jemném 

struhadle, ochutíme solí a přidáme vejce, mouku, nastrouhanou mrkev. 
Vše dobře propracujeme na tužší těsto a necháme 3 minuty odpočinout. 

Pak z těsta vykrajujeme lžící noky, které vaříme ve vroucí osolené vodě 
6 minut. Pečená kuřecí prsa ihned podáváme s omáčkou a noky.

Náš tip: místo lišek můžete použít třeba žampiony.
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RAMOVÁ BUBLANINA 

2 sklenice polohrubé mouky
3/4 sklenice cukru moučka
2 vejce
1 balíček prášku do pečiva
100 g Ramy Classic
1 sklenice mléka
700 g ovoce
Rama Classic na vymazání plechu a hrubá mouka na vysypání

Vejce, cukr a mouku smíchanou s práškem do pečiva promícháme 
s Ramou Classic a mlékem. Vzniklé těsto nalijeme na vymazaný 
a vysypaný plech a poklademe ovocem. 
Pečeme asi 30 minut. 

SVÁTEČNÍ ŘEZY 

400 g polohrubé mouky
250 g Ramy Classic

150 g cukru krupice
4 vejce

1/2 balíčku prášku do pečiva
800 g jablek

2 balíčky vanilkového cukru
50 g nastrouhaných vlašských ořechů

Rama Classic na vymazání a hrubá mouka na vysypání plechu

Z mouky, prášku do pečiva, Ramy Classic, cukru a žloutků 
umícháme vláčné těsto. Oddělíme asi 1/3 a dáme ji vychladit. 

Zbytek těsta rozválíme a přeložíme na vymazaný a vysypaný plech. 
Poklademe oloupanými, jádřinců zbavenými jablky nakrájenými 

na malé kousky, posypeme vanilkovým cukrem a ořechy. 
Potřeme tuhým sněhem z bílků a povrch pokryjeme 

nastrouhanou vychladlou 1/3 těsta. 
Pečeme asi 30 minut.
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