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Odrezky varíme 15 minút v osolenej vode, potom prefiltrujeme. 
Špičky špargle zrežeme asi na 2 cm, zvyšok stonky nakrájame 
a oddelíme biele od zelených.

Vývar

1.     Pripravíme si špargľu.

1.

2.

3.

4.

5.

Žlté cestoviny: ohrejeme vodu spoločne so šafranovým práškom, 
kým sa nerozpustí, vlejeme do múky a dobre premiešame. 
Zmes miesime do hladka, potom zabalíme do potravinárskej fólie 
a necháme odstáť 30 minút.
Zelené cestoviny: ohrejeme vodu, pridáme sparený špenát a 
rozmixujeme. Postupujeme ako pri žltých cestovinách.
Obe cestá vyrovnáme na hrúbku 1 mm pomocou strojčeka na 
cestoviny alebo valčeka.
Ak pripravujeme tagliolini ručne, nakrájame pláty na požadovanú 
dĺžku, rozvaľkáme na šírku a nakrájame na tenké prúžky.

Pasta

1. Orestujeme šalotku s rastlinným maslom Flora, pridáme vývar,
Floru Plant 31% a cesnakový olej, okoreníme a zredukujeme.

4.     Bielu špargľu blanšírujte a schlaďte v ľadovej vode.

1. Zmiešame Violife Original zrúhaný, nasekanú petržlenovú 
vňať, nastrúhaný cesnak a dáme bokom.

2. Do vriacej vody (voda po blanšírovaní) vhodíme špargľu, 
tagliolini a hrášok a varíme 2 minúty.

3. Zeleninu scedíme a pridáme do omáčky, povaríme 1 minútu.
4. Vmiešame vytvorenú zmes z Violife Original strúhaného, 

petržlenu a cesnaku a preložíme do zapekacej misy. 
Pokvapkáme rozpusteným rastlinným maslom Flora a 
pečieme pri 180 ° C 10-15 minút.

5. Ozdobíme a podávame hotový pokrm.

Záver

 Ingredience Hmotnosť/množstvo
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y   Semolínová múka 200 g

  Horúca voda 90 ml

  Šafranový prášok 1 vrecko

  Semolinová múka 250 g

  Špenát, varený 50 g

  Horúca voda 70 ml
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 Voda

  Odrezky špargle

O
m

áč
ka

 Zeleninový vývar 600 ml

  Flora Plant 31% 600 ml

 Rama Plant Butter 80 g

  Šalotka, nakrájaná 120 g

  Soľ a korenie

 Cesnakový olej

H
la
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  Hrach 160 g

  Zelená špargľa 15 kusov

  Biela špargľa 15 kusov

 Rama Plant Butter 20 g
120 g

  Cesnak 1 strúčik

  Plochý listový petržlen 40 g

Tagliolini Paglia e Fieno 
Sezónny krémový rastlinný cestovinový pokrm, ktorý očarí všetky 
chuťové bunky.

Špargľa, ktorú prezývajú kráľovská zelenina, sa v talianskej kuchyni 
objavuje častejšie, než by ste si mohli myslieť. Je zdravý dobrý a pristane 
mu jednoduchá a rýchla úprava.

Pripravte sa s nami na jar a vykúzlite ľahký obed či večeru s vôňou 
a chuťou talianskej kuchyne s produktmi Upfield Professional ako sú 
Flora Plant 31%, Rama Plant Butter alebo Violife Original strúhaný.

PostupIngrediencie

Objevte více na: 
upfieldprofessional.com/sk-sk/

Použité produkty

Flora Plant
31% 1l

Rama Plant
Butter

Violife Original
strúhaný 500g

Porcie pre: 4
Doba prípravy: 60 minút

Doba varenia: 10-15 minút

 Violife Original strúhaný   
 Soľ 

Omáčka
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