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Sýrový koláč 
s rozmarýnem

Tak tento koláček se vám bude líbit, je to 
bombička, laskominka. A kdo má rád vínečko, tak 
si ho prostě zamiluje. Kdo víno nepije, zamiluje si 
ho také ;)  Žádné zdržování, pojďme na něj! :) 

( pro 3 - 4 osoby )
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POSTUP

1./ Ementál a parmezán nastrouhám na jemno.

2./ Česnek oloupu a prolisuji. 

3./ Mandle (kešu) pomelu v mixéru na velmi jemno.

4./ Rozmarýn nasekám ostrým nožem na jemno.

5./ V menší pánvi (nejlépe s dvojitým dnem) na 
středním ohni nechám rozpustit oba sýry. Přidám k nim 
jogurt, česnek a promíchávám, až se vytvoří sýrová 
kaše. Přidám rozmarýn, promíchám, odstavím z plotny 
a dám do skleněné mísy.

6./ Plech opatřím pečícím papírem a rozehřeji 
horkovzdušnou troubu na 200 °C.

7./ Do skleněné mísy přidám sodu, mandlovou mouku 
a rukama prohnětu. 

8./ Mezitím už směs lehce zchladla, přidám vejce 
a zapracuji.

9./ Těsto umístím na plech, pěkně ho rozprostřu. 
Udělám takovou placku, kterou lehce osolím a opepřím.

10./ Peču asi 14 - 16 minut dozlatova.

Mezitím připravím bylinkovou polevu.

INGREDIENCE

dlouhozrající sýr (ementál) - 120 g
parmezán - 60 g
24h SCD jogurt - 2 lžíce
nasekaný čerstvý rozmarýn - 1 lžíce
mandlová (kešu) mouka - 50 g
soda - 1/4 lžičky 
vejce - 1
česnek - 1 stroužek
himalájská sůl - na chuť
čtyřbarevný pepř - na chuť
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POSTUP

1./ Česnek zlehka orestuji na másle na vyšším ohni, asi 
tak minutku.

2./ Přidám ho k oleji, který jsem smíchala v misce 
s nasekaným čerstvým rozmarýnem. 

3./ Jakmile koláč vytáhnu z trouby, potřu ho touto 
polevou. 

Je to úžasný sýrový koláč vonící po rozmarýnu. Ihned 
podávám, teplý je nejlepší :)

INGREDIENCE NA POLEVU

na jemno nasekaný čerstvý rozmarýn - 1/2 lžíce 
na jemno nasekaný česnek - 4 stroužky 
olivový olej - 2 lžíce 
plátek másla k restování
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KLIKNĚTE ZDE: pro SCD video-kurz ZDARMA

KLIKNĚTE ZDE: pro Marky SCD kuchařky

https://kurz.uzdravtesejidlem.cz
https://kurz.uzdravtesejidlem.cz
https://www.kurz.uzdravtesejidlem.cz/scd-eshop/
https://www.kurz.uzdravtesejidlem.cz/scd-eshop/

