Jak to všechno začalo: QUINOA (Věra Lukášová)
Bolívie, země v srdci Jižní Ameriky, byla v  minulých stoletích domovem různých kultur. Nejznámější z nich byla kultura Inků.  Legenda vypráví, že říše Inků vznikla v Bolivii, i když jejím centrem bylo město Cuzco, které leží v Peru. Podle této legendy vstoupili totiž první Inkové  Manco Capac a Mamma Ocllo do země na Slunečním ostrově, v jezeře Titicaca. Na náhorních planinách And žili už tenkrát  Aymarové a Kečuové, a v oblasti jezera Titicaca žijí dodnes. Mnoho z nich pěstuje quinou, která patří k základním potravinám obyvatel And. 
Quinoa – zázračné zrní Inků
Pod tímto jménem získala quinoa světový věhlas. Kterým vlastnostem za tuto pověst vděčí?  Vypráví se, že španělští dobyvatelé pěstování quinoi pod trestem smrti zakázali. Domnívali se, že zdrojem nevysvětlitelné síly Inků je právě ona. A skutečně, zrní této plodiny obsahuje vysoký podíl bílkovin, minerálů, vitamínů a nenasycených kyselin, a předstihuje v tom všechny známé obiloviny. Quinoa ale není pravá obilovina, náleží do rodiny merlíkovitých. Tato odolná rostlina nepotřebuje žádná umělá hnojiva a daří se jí i na  subtropických náhorních planinách až do výše 4000 metrů. Quinoa dobře obstojí i v extrémních povětrnostních podmínkách And, jako jsou sluneční záření, mírné noční mrazy, vlhkost a sucho. Quinoa se sklízí ručně. Semena obsahují hořce chutnající saponiny a je třeba je důkladně umýt a ohladit. Teprve usušená quinoa je připravena k exportu. 

ANAPQUI - náš partner
V roce 1983 založilo osm nejvýznamnějších producentů z náhorních plošin Bolívie družstvo, které si stanovilo za cíl pěstování opomíjené quinoi obnovit i na mezinárodní úrovni, a tak s ní seznámit i zámořské země. Díky této iniciativě se teď sama bolivijská vláda zasazuje o to, aby se quinoa dostala i na jídelní lístky v podnicích veřejného stravování.  Quinoa je sice hlavní potravinou obyvatel And, ale poptávka po ní i ve vlastní zemi trvale klesala. 
Základní organizace ANAPQUI vznikla na jihu Bolívie. Producenti pocházejí z osmi krajových organizací a každé dva roky se  shromažďují se na schůzích národního kongresu. Kongres předkládá bilanci svých aktivit, navrhuje pracovní strategie pro následující dva roky a volí národní předsednictvo. ANAPQUI zastupuje zájmy více než 1500 rodin ze 157 obcí, především z oblasti Oruro a Potosí. Členové této organizace obhospodařují mezi 5 a 10 ha půdy ve výšce 3700 m. Dostávají technickou podporu v podobě poradenství a školení v oblasti účetnictví, správy, odbytu a kontroly kvality. ANAPQUI je první a největší vývozce quinoi v Bolívii. 
Vaření s quinoou
Sbírka receptů, které máte v rukou, představuje quinou v mnoha chuťových variantách. Téměř všechna uvedená jídla jsou vegetariánská, některá dokonce veganská, ale samozřejmě je možno připravit je i s masem, rybou nebo uzeninou. Naše recepty vás také chtějí inspirovat k tomu, abyste jídelníček obohatili vlastními nápady. Základní recepty umožňují i nezkušeným kuchařům měnit a variovat základní údaje, ovšem za předpokladu, že jsou dodržena následující pravidla:
Základní pravidla při vařeni quinoi
Quinoa  má vlastnosti podobné rýži, ale je mnohostrannější. Bílá quinoa se uvaří do měkka, proto je vhodná pro jídla, u nichž „těsto“ musí být snadno formovatelné. Tuto vlastnost zesílíte, jestliže  bílou  quinou vaříte s opranou červenou čočku. Těsto se dá formovat ještě lépe, když je necháte několik hodin odpočívat.
Červená quinoa  je pikantnější, při vaření zůstává zrnitá, a proto se mimořádně dobře hodí jako příloha. Červená quinoa se dá znamenitě zpracovat do salátů nebo jako „quissotto“ /obdoba rizota/.  Při vaření potřebuje méně vody než bílá quinoa. Oba dva druhy je možné smíchat. 
Černá quinoa je na skus ještě pevnější než červená, dá se použít všude tam, kde jídla mají zůstat zrnitá. 
Zásadně platí: Quinou před vařením dobře promýt, solit nebo sladit až po uvaření. 
Je-li udáno množství 1 šálek quinoi, představuje to 150 ml vody a 150 g  quinoi, což je porce pro 2-3 osoby. Přidáte-li červenou čočku, stačí toto množství pro 3 osoby. Pokud se nabízí další přílohy jako salát, brambory nebo chleba, stačí uvedené množství i pro 4 nebo více osob. Červená a černá quinoa jsou při vaření méně vydatné, zde stačí 1 šálek pro 2 osoby.
V mnoha receptech se uvádí sušená rajčata od El Puente. Samozřejmě mohou být nahrazena obyčejnými rajčaty, ale sušená rajčata chutnají pikantněji. Sušená rajčata je třeba před vařením namáčet několik hodin ve vodě a tekutinu potom použít třeba do polévky.   Také sušené ovoce, např. mango, je třeba na několik hodin před přípravou namočit ve šťávě z pomeranče.
Červená čočka je často podstatným prvkem  receptů.  Při vaření absorbuje větší množství vody, a proto je v receptech uváděno větší množství tekutin. Čočka se ke quinoi přidává ve chvíli, kdy se tato začíná vařit.  Přidání čočky umožňuje těsto lépe formovat.  Pokud čočku vynecháte, dá se nahradit větším množstvím quinoi a tomu odpovídajícímu množství vody.  Pokud připravujete těsto na smaženky, nákypy či jednohubky, je dobré zapracovat ovesné vločky a těsto nechat nějakou dobu odpočinout. Vločky vážou v těstě přebytečnou tekutinu. Pokud ale do těsta ovesné vločky přidáme, nezůstává připravované jídlo bezlepkové. Snadnější zpracování těsta umožní i rozmačkané brambory. 
Quinoa neobsahuje žádný lepek, a proto je vhodná pro bezlepkovou dietu. 

Základní recepty
Quinoa pro pikantní jídla:
l šálek bílé quinoi, 2 šálky vody nebo
l šálek červené quinoi, 1 a ¾ šálku vody nebo
1 šálek černé quinoi, 1 a ¾ šálku vody

Příprava Quinou dobře promýt, lehce opražit na pánvi bez tuku, přidat vodu, uvést do varu, oheň stáhnout, nechat ještě 10 minut  vařit,  pak na 5 minut odstavit. Quinoa je hotová když se všechna voda vsákne a vypaří.

Quinoa pro sladká jídla:
1 šálek quinoi, 1 šálek vody 
1 šálek mléka, 2 polévkové lžíce smetany


Příprava Quinou  dobře promýt, lehce opražit na pánvi bez tuku, přidat vodu, po 5 minutách pak mléko a sladkou smetanu. Vařit dalších 5 -10 minut, až všechna tekutina vsákne, a na dalších 5 min. odstavit. Sladíme po uvaření.
 
Quinoa jako příloha
1 šálek bílé quinoi,  2 šálky vody
1 šálek červené quinoi, 1 a ¾ šálku vody
1 šálek černé quinoi, 1 a ¾ šálku vody
koření nebo jemně nakrájená zelenina podle chuti 
sůl a pepř

Příprava stejná jako pro pikantní a sladká jídla 


Čočková polévka s bylinkami
¼ šálku červené quinoi
½ šálku červené čočky
1 l vody
1 polévková lžíce vegety
1 čajová lžička oregana + 1 čajová lžička majoránky + 
1 čajová lžička bazalky + 1 čajová lžička sušené petrželky
1 strouhaná mrkev + 1 polévková lžíce kozího sýra

Příprava quinou a čočku uvařit podle základního receptu v 1 vody. Ostatní složky (kromě sýra) vmíchat a ještě jednou přivést k varu. Těsně před podáváním přidat sýr a ozdobit petrželkou.


Cuketová polévka s vínem
½ kg cuket + ¾ l vody
¾ šálku bílé quinoi uvařené event. s červenou čočkou
1 čajová lžička provensálského koření + 3 lžičky vegety +
pepř + ¼ šálku bílého vína + ½ šálku petržele nakrájené na drobno

Příprava cuketu,Vegetu, koření, pepř a uvařenou quinou vařit 10 min. ve vodě, pak vše umixovat a znovu ohřát. Před podáváním přidat petrželku a víno. Okraj talíře ozdobit mletým pepřem.


Dýňová polévka s kari
250 g dýňové dužiny + 2 mrkve
¼ l vody + ¾ šálku uvařené quinoi + 1-2 čajové lžičky marmelády
1 čajová lžička cukru + ½ l vody + 1-2 čajové lžičky kari
sůl + ¼ šálku dýňových jader + ½ cibule + 1 pol. lžíce zakysané smetany

Příprava Dužinu dýně a mrkev uvařit ve  ¼ l slané vody do měkka, pak spolu s quinoou, marmeládou a cukrem rozmixovat. Dýňová jádra a cibuli opražit na oleji, zbylou vodu uvést do varu, přidat mixovanou směs a ochutit zázvorem, kari a solí. Polévku nalít do předehřátých talířů, ozdobit trochou smetany, smaženou cibulí a opraženými dýňovými jádry.
Smaženky se připravují na pánvi převážně z bílé quinoi, koření, oleje a vajec, která se přidávají až po vychladnutí masy. K lepšímu zpracování je dobré přidat uvařenou červenou čočku. Dobře prohnětená masa se smaží po obou stranách v horkém tuku při středních teplotách 5-7 min. do zlatova. (při vyšších teplotách se začne quinoa připalovat).
Typ 1: těsto ochutit před přidáním vejce
Typ 2: smaženky se dají lépe formovat, jestliže do hotové masy přidáme 1-2 polévkové lžíce ovesných vloček nebo 1-2 uvařené brambory (těsto pak nechat ½ hod. odležet).
Jako příloha jsou vhodné omáčky a dipy, brambory nebo chléb, vařená zelenina nebo saláty.
Bramborové smaženky
1 šálek bílé quinoi + ½ šálku červené čočky + 2 a ½ šálku vody + 4 středně velké brambory
1 až l 1/2 čajové lžičky sušených italských bylinek
1 polévková lžíce olivového oleje + sůl a pepř podle chuti
1-2 vejce + 1-2 polévkové lžíce ovesných vloček
olej na smažení

Příprava quinou, čočku a vodu uvařit podle základního receptu a nechat vystydnout. Brambory, bylinky, koření, olej, vejce a ovesné vločky zpracovat do snadno tvarovatelného těsta, nechat ½ hod. odpočinout, pak namočenýma rukama tvarovat smaženky a při střední teplotě smažit po obou stranách do zlatova. Možno zdobit kroužky osmažené cibule.

Smaženky z hrášku a mrkve v mandlové krustě
1 šálek bílé quinoi  + ½ šálku červená čočka
1 šálek jemně nakrájeného čerstvého pórku
2 a ½  šálku vody + 1 polévková lžíce olivového oleje
1 šálek hrášku (možno použít konzervu)
4 středně velké brambory + 6 kusů sušených rajčat nakrájených na malé kousky
1 čajová lžička „himálajských bylinek“ + 1 polévková lžíce rajského protlaku + sůl a pepř dle chuti + 1 šálek nakrájených  mandlí + olivový olej na smažení

Příprava Quinou, čočku a vodu uvařit podle základního receptu a nechat vychladit. Uvařený hrášek a brambory dobře rozmačkat, přidat s ostatním materiálem – s výjimkou mandlí – ke quinoi. Všechno dobře prohníst do dobře formovatelné masy. Smaženky obalujeme nasekanými mandlemi a smažíme do zlatova. Možno podávat s brambory a salátem.



Salát z ovoce a ořechů
1 šálek červené quinoi + 2 šálky vody + ¼ šálku pomer. Šťávy + 200 g sušeného ovoce (namočit a nakrájet na kousky) + 150 g ořechů kešu nakrájet na kousky
1 polévková lžíce oleje + 1 čajová lžička perníkového koření nebo na špičku nože skořice + 1 čajová lžička soli a podle chuti pepř

Příprava Quinou a vodu uvařit podle základního receptu a ochladit. Sušené ovoce namočit na více hodin do pomerančové šťávy (z toho asi ¼ tekutiny použít do salátu). Ovoce nakrájet na malé kousky, ořechy nakrájet, vše smíchat dohromady a nechat nejméně ½ hod. odležet.


Mrkvový salát s burskými ořechy 
2 polévkové lžíce oleje, 1 šálek burských ořechů
1 čajová lžička soli, 1 šálek quinoi (červené nebo bílé)
4 nastrouhané mrkve, 1 pomeranč nakrájený na kousky
3 polévkové lžíce citronové šťávy, chilli podle chuti

Příprava Burské ořechy opražit na pánvi za stálého míchání při mírném. Osolit. Po ochlazení dát do nádoby a smíchat se všemi ostatními složkami. Nechat hodinu odpočinout. Před podáváním ozdobit proužky chilli papriky. 

Salát s rajčaty, mozzarellou a bazalkou
1-2 šálky bílé quinoi (vařit přesně 10 min.)
500 g rozpůlených koktejlových rajčat 
1 balíček mozzarelly
3 polévkové lžíce olivového oleje
ochucená sůl, pepř a 1 ½ šálku bazalkových lístků

Příprava Půlená rajčata a kostičky mozzarelly dát do mísy, přidat uvařenou quinou, olej a koření a těsně před podáváním přidat bazalkové lístky.


Salát z dýně, mrkve a máty
1šálek červené quinoi + 2 šálky vody + 2 polévkové lžíce oleje na smažení + ½ šálku sušených dýňových zelených  jáder + 1 cibule nakrájená na kolečka + 500 g nahrubo nastrouhané dýně + 2 mrkve nastrouhané nahrubo + 1 čajová lžička sušené máty + sůl a pepř

Příprava Quinou uvařit podle základního receptu a nechat vychladnout. Dužinu dýně a mrkev nastrouhat nahrubo. Cibuli a dýňová jádra lehce osmažit, přidat strouhanou dužinu a podusit. Přidat sůl, mátu a pepř, mrkev, uvařenou quinou a dobře prohřát. Vše dát do mísy a nechat vychladnout


„E i n t o p f y“
Je možno vařit všechny druhy podle chuti.  Místo nudlí, brambor nebo rýže použijeme odpovídající množství bílé, černé nebo červené quinoi.
Minestrone
½  šálku červené quinoi, 1 šálek vody, 5 polévkových lžic olivového oleje, 1 stroužek česneku, 1 cibule nakrájená na jemno, 1 pórek nakrájený na kolečka
2 stonky řapíkatého celeru, nebo 1 malá nakrájená bulva
2 mrkve nakrájené na malé kousky
8 ks sušených nakrájených rajčat namáčených ve ¼ l vody 
200 g zelených fazolí – mražených
2 polévkové lžičky zeleninového vývaru
½ čajové lžičky provensálského koření
1 čajová lžička zelené petrželky
10 rajčat z konzervy nakrájet na malé kousky a použít i se šťávou
pepř, sůl a strouhaný parmezán

Příprava Quinou uvařit podle základního receptu a odložit. Cibuli, pórek, česnek a celer nechat podusit.  Přidat mrkev, sušená rajčata, mražené fazole, koření a bylinky a dusit ještě 30 minut na  mírném plameni, pak přidat uvařenou quinou a kousky rajčat. Nechat ještě jednou přejít varem, ochutit solí a pepřem a hotovou polévku servírovat se strouhaným parmazánem.


Černý fazolový  „Eintopf“
½ šálku červené quinoi, 1 šálek vody
1 – 2 mrkve nakrájené na drobno, 250 g černých fazolí
250 g polévkové zeleniny, 1 až 1 ½ litru vody
1 až 1 ½  čajové lžičky koření na pizzu
5 sušených předem namočených rajčat nakrájených nadrobno
2 – 3 polévkové lžíce rajského protlaku, 2 – 3 čajové lžičky vegety, 1 polévková lžíce sádla
mletá paprika podle chuti, 1 polévková lžíce octa nebo 2 – 3 polévkové lžíce bílého vína, čerstvá petrželka

Příprava Předem namočené fazole vaříme 1 ½ hod. v 1 ½ l vody, přidáme na drobno nakrájenou polévkovou zeleninu, koření, sušená rajčata i s vodou, ve které jsme je namáčeli, rajský protlak, vegetu a vaříme dalších 30 minut. Quinou s mrkví uvařit podle základního receptu a zamíchat do fazolové polévky. Ještě jednou nechat přejít varem. Přidat sádlo a ochutit octem nebo vínem a ozdobit zelenou petrželkou. Je možno použít také fazole z konzervy.


Zeleninová polévka s kešu ořechy
½ šálku quinoi bílé nebo červené, ½ šálku červené čočky
1 ½ šálku vody, ½ kg polévkové zeleniny (čerstvé nebo mražené), 1 ½  litru vody, 6 kousků sušených rajčat
1 polévková lžíce bylinkové soli nebo vegety 
sůl a pepř podle chuti, kečup
3 polévkové lžíce nakrájených kešu ořechů
zelená petrželka

Příprava Quinou, čočku a vodu uvařit podle základního receptu. Zeleninu, rajčata, bylinky uvařit v 1 ½  l vody do měkka. Přidat quinou a kešu ořechy a nechat krátce přejít varem. Ochutit pepřem, solí a kečupem a ozdobit zelenou petrželkou.


„Q i u s o t t o“
Název je odvozen od rizota a odkazuje na to, že všechny druhy rizota je možno uvařit z quinoi, jako quisotto. Doporučuje se pracovat s červenou quinoou. Quisotto lze připravovat v pekáči, když místo brambor nebo nudlí použijeme quinou. Je také možno opékat ji při střední teplotě na pánvi spolu s uvařenou zeleninou, kořením, ořechy nebo rybou. Červenou čočku je možno vynechat.

Quisotto se zázvorem a čínským zelím
1 šálek červené quinoi, ½ šálku červené čočky 
2 ½ šálku vody, 
20 g čerstvého zázvoru nakrájeného na jemno
3 mrkve nastrouhané na jemno
8-10 listů čínského zelí nakrájených na proužky
1 pomeranč nakrájený na kousky, 1 čajová lžička kari
1 čajová lžička soli, 
3 polévkové lžíce medu s citronovou šťávou, ½ šálku opražených dýňových jadýrek, 
olej na pečení 

Příprava Quinou, čočku a vodu uvařit podle základního receptu a nechat vychladnout. Na pánvi rozehřát olej,  quinou opéct, přidat zázvor, kari, sůl, mrkev a čínské zelí a za stálého míchání 5 - 7minut povařit, nakonec přidat pomeranč, citron a med a posypat dýňovými jadýrky.



Quisotto s paprikou a dýňovými jádry 
1 šálek červené quinoi, 1 šálek quinoi
2 šálky vody, 3 – 4 paprikové lusky nakrájené na kroužky
1 velká cibule nakrájená na proužky
2 stroužky česneku najemno
koření dle výběru, sůl a pepř podle chuti
1 – 2 vejce, ½ šálku dýňových jader, olej na pečení
sýr gouda nebo ovčí sýr
Příprava Quinou a vodu uvařit podle základního receptu a nechat vychladnout. Papriku a cibuli osmažit, přidat česnek a koření, smíchat s quinoou, přidat vajíčka a dýňová jadýrka, posypat sýrem a nechat rozpustit. 


Pestré quisotto s balkánským sýrem
1 šálek červené quinoi, 2 šálky vody
1 červená paprika nakrájená na malé kousky
1 sálátová okurka nakrájená na malé kousky  
1 šálek jarní cibulky nakrájené na kolečka
5 ks sušených rajčat nakrájených na malé kousky
8 ks černých oliv, ½ šálku dýňových jader
pepř, bylinková sůl
6 – 8 lístků čerstvé bazalky nakrájené na jemno
200 g balkánského sýra nakrájeného na kostky
olivový olej na pečení

Příprava Quinou a vodu uvařit podle základního receptu a nechat vychladnout. Papriku, okurky, cibuli a dýňová jádra opéct v oleji. Přidat uvařenou quinou, sušená rajčata, olivy a koření a dobře propéct, nakonec přidat bazalku a nakrátko balkánský sýr.


Quisotto s hráškem a mrkví
1 šálek červené quinoi, ½ šálku červené čočky
2 ½ šálku vody, 1 cibule na kroužky
8 ks sušených rajčat
½ kg uvařeného hrášku a mrkve (čerstvé nebo zmražené)
1 čajová lžička bazalky, sůl, pepř podle chuti
½ šálku pražených dýňových jadýrek a olej na smažení

Příprava Quinou a čočku uvaříme podle základního receptu a necháme ochladit. Quinou osmahneme v oleji na pánvi, přidáme uvařenou mrkev, hrášek, cibuli, bazalku, sůl a pepř. Dobře zamícháme, zahřejeme a posypeme dýňovými jádry, možno přidat strouhaný sýr.


Pikantní nákypy
Nákypy z quinoi se pečou v troubě. Základem je dobře prohnětené těsto z uvařené bílé quinoi, červené čočky, koření, oleje, ovesných vloček a vajec. (před přidáním vejce nezapomenout těsto ochutit). Po tom co necháme těsto na ½ hod odpočinout, stejnoměrně ho rozetřeme do pekáčku (cca l ½ cm) a pečeme 30 min. při teplotě 200 st.C. Pak na těsto rozetřeme náplň  podle  vlastního výběru, ev. je zalijeme omáčkou, a zapékáme 10 – 15 min. Jako přílohu podávame salát, dipy nebo omáčky. 

Špenátový nákyp s ovčím sýrem
Těsto:
1 šálek bílé quinoi, ½ šálku červené čočky, 2 ½ šálku vody
1 čajová lžička bylinkové soli, pepř dle chuti
2 stroužky česneku, 1 polévková lžíce olivového oleje
1-2 vajíčka, 1-2 lžíce ovesných vloček, olej
	Náplň:

balíček mraženého špenátu
2 stroužky česneku nakrájené na jemno
sůl, pepř, 250 g  balkánského sýra, ½ šálku dýňových jader
Příprava Quinou a čočku uvaříme podle základního receptu a necháme vychladnout.  Koření, česnek, olej, ovesné vločky a vejce dobře zapracujeme do quinoového těsta a necháme odpočinout.  Těsto rozetřeme do pekáčku (1 – 1 ½  cm) a pečeme v předem rozehřáté troubě 30 minut při teplotě 200 st. C.  Mezitím smícháme ovčí sýr, koření a drobně nakrájený česnek se špenátem.  Špenátovou směsí potřeme předpečené quinoové těsto, kousky ovčího sýra lehce vtlačíme do špenátové směsi a posypeme dýňovými jádry a pečeme ještě 10 – 15 minut. Podáváme s bílým chlebem.

Cuketový nákyp s praženými burskými ořechy
1 šálek bílé quinoi, ½ šálku červené čočky 
2 ½ šálku vody, 1 nakrájená cibule, 6 sušených rajčat
1 čajová lžička provensálských bylinek. 1 polévková lžíce olivového oleje, pepř, 1-2 polévkové lžíce ovesných vloček, 1-2 vejce, olej
Náplň:
500-700 g cukety, 2 pol. lžíce kyselé smetany, 1 čajová lžička bylinkové soli, pepř, 1 čajová lžička provensálských bylinek, 1 ½ šálku jarních cibulek nakrájených na kolečka, 1 šálek burských ořechů, olej na pečení

Příprava Quinou, čočku a vodu uvařit podle základního receptu a ochladit. Do masy dobře zapracovat cibulku, rajčata, bylinky, koření, olej, ovesné vločky a vejce. Dát na ½ hod. odpočinout.  Pak rozetřít do vymazaného pekáče a péct 30 min. při teplotě 200 st.C. Mezitím lehce opražit na pánvi ořechy a odložit stranou, potom nakrájet cukety na proužky 3-5 mm a lehce opéct v oleji, přidat sůl, bylinky a kyselou smetanu. Proužky cukety dát do další nádoby a tekutinu, která zbyla, na pánvi zahustit. Po 30 min. vyndat plech z trouby a na těsto navršit nakrájenou cuketu, pokapat šťávou, posypat ořechy a zapékat dalších 10 min.

Nákyp s brokolicí, feta sýrem a dýňovými jádry 
1 šálek bílé quinoi, ½ šálku červené čočky
2 ½ šálku vody, 1-2 čajové lžičky bylinkové soli
2 polévkové lžíce oliovový olej, 2-3 sušená rajčata
2 stroužky česneku na jemno nakrájeného
2 polévkové lžíce ovesných vloček, 1-2 vejce, pepř podle chuti, olej
Náplň:
500-750 g mražené nebo čerstvé brokolice, ¼ vody
2 sušená rajčata, 2 stroužky česneku, 1 čajová lžička bylinkové soli, 1 polévková lžíce mouky nebo škrobu
1 balení ovčího sýra nakrájeného na malé kostičky 
1 šálek dýňových jader, pepř dle chuti a olej

Příprava Quinou a čočku uvařit podle základního receptu a nechat vychladit. Olej, koření, rajčata, česnek, ovesné vločky a vejce zpracovat do těsta, ½ hodiny nechat odpočinout a potom rozetřít na pekáček, péct 30 minut při teplotě 200 st. C. Mezitím nakrájet brokolici na menší kousky, potom 5-7 min. vařit vodu se sušenými rajčaty, česnekem pepřem, bylinkovou solí a brokolicí. Brokolici vyjmeme do zvláštní mísy a zbylou tekutinu zahustíme moukou nebo škrobem. Na upečené těsto rozetřeme brokolici, pečeme dalších 10 minut, pak posypeme ovčím sýrem a dýňovými jadérky, zalejeme omáčkou a ještě 5 minut zapékáme.


Sladké nákypy
Sladké nákypy pečeme v troubě. Základem je vždycky dobře zpracované těsto z mléka, uvařené a dobře ochlazené bílé quinoi (viz základní recept na sladkou quinou) z cukru, koření, oleje, ovesných vloček a vajec. Hotové těsto je třeba nechat  ½ hod. odpočinout v lednici. Pak je rozetřeme do pekáče a pečeme ½ hod. při teplotě 200 st.C, obložíme sladkou náplní, zalijeme šťávou, posypeme ořechy a dáme ještě na 15 minut do trouby.

Nákyp s jablky a rozinkami
1 šálek bílé quinoi, 1 šálek vody
1 šálek mléka nebo 2 pol. lžíce smetany
2 pol. lžíce rozinek v rumu nebo pomerančové šťávě
citronová kůra, 3 polévkové lžíce strouhaných mandlí, 2 polévkové lžíce cukru
½ čajové lžičky perníkového koření nebo skořice
1 šálek ovesných vloček, 1 polévková lžíce oleje
1 polévková lžíce marcipánu, 2 vejce
Náplň:
4 oloupaná a na malé kousky nakrájená jablka
4 polévkové lžíce strouhaných mandlí
1-2 polévkové lžíce másla
perníkové koření nebo skořice
3-4 polévkové lžíce rozinek v rumu nebo pomerančové šťávě

Příprava Quinou, vodu a smetanu uvařit podle základního receptu a nechat ochladit. Rozinky, mandle, cukr, olej, marcipán, koření a vejce vpracovat do těsta a nechat nejméně ½ hodiny odpočinout. Vymazat nákypovou formu olejem, vložit těsto, obložit nakrájenými jablky, posypat mandlemi a vločkami másla a okořenit perníkovým kořením. Péct v předehřáté troubě 30 minut při teplotě 200 stupňůC. Nakonec přidat rozinky a podávat s vanilkovou omáčkou nebo vanilkovou zmrzlinou.


Nákyp z marcipánu a třešní
1 šálek bilé quinoi, 1 šálek vody, 1 šálek mléka nebo 2 polévkové lžíce smetany, 40 g marcipánové hmoty
1-2 polévkové lžíce instantního kakaa, 1 polévková lžíce cukru, 1 čajová lžička vanilkového cukru
1 polévková lžíce oleje, 2 polévkové lžíce mletých mandlí
2-3 polévkové lžíce ovesných vloček, 2 vejce
Na omáčku:
¼ až ½ šálku třešňové šťávy, 2 polévkové lžíce strouhaných mandlí, 20 g marcipánu, 1 čajová lžička vanilkového cukru, 1 polévková lžíce čerstvého sýra, 2 sklenice třešní, 1 šálek opražených mandlí

Příprava Quinou, vodu, mléko a smetanu uvařit podle receptu na sladká jídla a nechat ochladit. Pak dobře zapracovat marcipán, kakao, cukr, vanilkový cukr, olej, mandle, ovesné vločky a vejce, a  ½ hod. nechat odpočinout. Těsto rozetřeme do pekáčku a pečeme ½ hod. v předehřáté troubě při teplotě 200 st.C. Mezitím utřít třešňovou šťávu, mandle, marcipán, sladkou vanilku a čerstvý sýr. Po 30 min. pečení obložit těsto třešněmi, zalít připravenou omáčkou, posypat opraženými mandlemi a nechat ještě 10-15 min. péct.

Plněná zelenina 
Náplň sestává z uvařené bílé quinoi, červené čočky, koření, ovesných vloček, brambor a podle chuti z vejce, ale to se přidává až do studeného těsta. Pokud náplň obsahuje vejce, musíme pamatovat na to, aby masa byla dobře propečená. Pokud náplň do zeleniny vejce neobsahuje, musíme dbát na to, aby se nedrobila. Dobře zpracovaným těstem se naplní zelenina a potom se opéká buďto při střední teplotě na pánvi nebo v nákypové formě v troubě.  Vhodnou přílohou jsou brambory, chléb, různé omáčky.

Plněné dýňové kroužky s omáčkou
1 šálek bílé quinoi, ½ šálku červené čočky
2 ½ šálku vody, 1 čajová lžička bylinkové soli
1 čajová lžička oregana, 1 polévková lžíce oleje
1-2 polévkové lžíce ovesných vloček, 
sůl a pepř podle chuti, 1-2 vejce 
na dýňová kolečka:
750 g dýně (vybrat podlouhlou dýni), 1 čajová lžička bylinkové soli, pepř, olej, 1 čajová lžička oregana
dodatečně:
olej na pečení, 1-2 cibule na kolečka, ½ šálku dýňových jader (nikoli z použité dýně), trocha vody
sýr na strouhání

Příprava Quinou a čočku uvařit podle základního receptu a nechat vychladnout. Koření, olej, vločky zpracovat s quinoou, ochutit solí a pepřem, dobře zapracovat vejce a nechat ½ hodiny odpočinout. Mezitím oloupat dýni a nakrájet na 1 až 1½ cm silná kolečka, vydlabat dužinu a z oleje, oregana, pepře a bylinkové soli připravit omáčku a dýňová kolečka jí důkladně potřít. Těsto se vtlačí do koleček, pokud ho trochu zbude, je možno opéci jako smaženky. Dýňová jádra opražit v oleji, odložit a plněná kolečka opékat z obou stran při nepříliš vysoké teplotě 5-7 minut z obou stran spolu s cibulovými kroužky.  Nakonec posypeme dýňovými jádry. Jako příloha je vhodný chléb nebo brambory. Hotové jídlo je možno posypat strouhaným sýrem.

Plněný fenykl s medem a pepřovou omáčkou 
1 šálek bílé quinoi
½ šálku červené čočky 2 ½ šálku vody
2 čajové lžičky bylinkové soli
2 čajové lžičky koření Himalája
½ čajové lžičky sladkého sirupu z citrusových plodů
1-2 lžičky oleje ev. 1 polévková lžíce ovesných vloček
4-5 ks fenyklu
¼ l vody
1 čajová lžička bylinkové soli
4 polévkové lžíce dýňový jader
olej na smažení
na omáčku:
med a pepř
½ šálku quinoového těsta
fenykl nakrájený na kousky a  fenyklový vývar 


Příprava Quinou a čočku uvařit podle základního receptu a nechat vychladnout. Zapracovat bylinky, sůl a sirup, podle potřeby přidat polévkovou lžíci vloček nebo 2 brambory, aby se těsto lépe formovalo. Hlízy fenyklu umýt, odříznout stonky, zelené lístečky nakrájet najemno a zapracovat do těsta. Těsto nechat ½ hod. odpočívat. Mezitím rozpůlit fenykl po délce a vařit 10 minut spolu se stonky ve vodě s bylinkovou solí. Pak hlízy nechat okapat, ochladit, oddělit opatrně větší listy, posypat je bylinkovou solí a naplnit quinoovým těstem. Menší vnitřní listy a stonky nakrájet nadrobno. Plněné listy spolu s polovinou nakrájených stonků a listů opéci do zlatova v oleji (opatrně obracet). Doporučuje se opékat nejdříve náplní dolů. Na závěr opéct v oleji dýňová jádra.
Druhou polovinu nakrájených stonků a listů a 1/2 šálku uvařeného quinoového těsta umixovat najemno, zamíchat do vody, ve které se fenykl vařil, a zahřát, zamíchat čajovou lžičku medu a ochutit mletým pepřem a bylinkovou solí. Podává se s vařenými brambory nebo chlebem.

Plněné okurky s kešu ořechy a tomatovou omáčkou
1 šálek quinoi
½ šálku červené čočky 
2 ½  šálku vody
5 ks sušených rajčat nakrájených nadrobno
6 oliv nakrájených nadrobno
2 stroužky česneku najemno
2 polévkové lžíce strouhaných mandlí
2 čajové lžičky bylinkové soli
1 čajová lžička italských bylinek
1 polévková lžička olivového oleje
1 vejce
1-2 polévkové lžíce ovesných vloček
3 salátové okurky
bylinková sůl, pepř podle chuti
olej na smažení
1 šálek kešu oříšků opražených v tuku
voda, ve které se namáčela rajčata
dužina okurek
1-2 polévkové lžíce hotového quinoového těsta
2-3 polévkové lžíce rajského protlaku
sůl, pepř podle chuti

Příprava Quinou a čočku uvařit podle základního receptu a nechat vystydnout. Sušená rajčata, olivy, česnek, mandle, bylinky, koření, olej, ovesné vločky a vejce zapracovat do těsta a na ½ hodiny odstavit. 1-2 polévkové lžíce dát do vody, ve které se namáčela rajčata. Okurky  rozpůlit a půlky rozříznout po délce. Dužinu odstranit a přidat do vody ze sušených rajčat. Okurky posypat bylinkovou solí a naplnit je quinoovým těstem. Pak je opékat z obou stran po dobu 5 minut při mírné teplotě, přidat kešu ořechy a ještě dalších 5 minut při nízké teplotě pod pokličkou dusit. Mezitím se nechá povařit voda z rajčat, hotové těsto, dužina z okurek, rozmixuje se, ochutí pepřem a rajským protlakem a podává se s plněnými okurkami event. s bramborami, chlebem nebo salátem. Podle stejného receptu je možno připravit plněné cukety.



