
1. Připravíme si chřest.
2. Odřezky vaříme 15 minut v osolené vodě, poté přefiltrujeme.
3. Špičky chřestu seřízneme asi na 2 cm, zbytek stonku 

nakrájíme a oddělíme bílé od zelených.

Vývar

1.

2.

3.

Žluté těstoviny: ohřejeme vodu společně se šafránovým 
práškem, dokud se nerozpustí, vlijeme do mouky a dobře 
promícháme. Směs hněteme do hladka, poté zabalíme do 
potravinářské fólie a necháme odstát 30 minut.
Zelené těstoviny: ohřejeme vodu, přidáme spařený špenát a 
rozmixujeme. Postupujeme jako u žlutých těstovin.

4.

5.

Obě těsta vyrovnáme na tloušťku 1 mm pomocí strojku na 
těstoviny nebo válečku.
Připravujeme-li tagliolini ručně, nakrajíme pláty na 
požadovanou délku, rozválíme na šířku a nakrájíme na 
tenké proužky.

Pasta

1.    Orestujeme šalotku s rostlinným máslem Flora, přidáme vývar, 
Floru Plant 31% a česnekový olej, okořeníme a zredukujeme.

4.     Bílý chřest blanšírujte a zchlaďte v ledové vodě.

1. Smícháme Violife Original srouhaný, nasekanou petrželku, 
nastrouhaný česnek a dáme stranou.

2. Do vroucí vody (voda po blanšírování) vhodímee chřest, 
tagliolini a hrášek a vaříme 2 minuty.

3. Zeleninu scedíme a přidáme do omáčky, povaříme 1 minutu.
4. Vmícháme vytvořenou směs z Violife Original strouhaného, 

petrželky a česneku a přendáme do zapékací mísy. 
Pokapeme rozpuštěným rostlinným máslem Flora a pečeme 
při 180°C 10–15 minut.

5. Ozdobíme a podáváme hotový pokrm.

Závěr

 Ingredience           Hmotnost/množství

Žl
ut

é 
tě

st
ov

in
y  Semolinová mouka 200 g

 Horká voda 90 ml

 Šafránový prášek 1 sáček

Ze
le

né
 

tě
st

ov
in

y  Semolová mouka 250 g

 Špenát, vařený 50 g

 Horká voda 70 ml

V
ýv

ar  Voda

 Odřezky chřestu

O
m

áč
ka

 Zeleninový vývar 600 ml

 Flora Plant 31% 600 ml

 Rama Plant Butter 80 g

 Šalotka, nakrájená 120 g

 Sůl a pepř

 Česnekový olej

H
la

vn
í j

íd
lo

 Hrách 160 g

 Zelený chřest 15 pcs

 Bílý chřest 15 pcs

 Rama Plant Butter 20 g

 Violife Original strouhaný 120 g

 Česnek 1 stroužek

 Plochá listová petržel 40 g

Tagliolini Paglia e Fieno 
Sezónní krémový rostlinný těstovinový pokrm, který okouzlí všechny 
chuťové buňky.

Chřest, kterému se přezdívá královská zelenina, se v italské kuchyni 
objevuje častěji, než byste si mohli myslet.  Je zdravý dobrý a sluší mu 
jednoduchá a rychlá úprava.

Připravte se s námi na jaro a vykouzlete lehký oběd či večeři s vůní a chutí 
italské kuchyně s produkty Upfield Professional jako jsou Flora Plant 31%, 
Rama Plant Butter nebo Violife Original strouhaný.

PostupIngredience

Objevte více na: 
upfieldprofessional.com/cs-cz/

Použité produkty

Flora Plant
31% 1l

Rama Plant
Butter

Violife Original
strouhaný 500g

Porce pro: 4
Doba přípravy: 60 minut 

Doba vaření: 10-15 minut

 Sůl

Omáčka




