
1  (c) Míša Říhová – MishMush/ http://www.mishmush.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mishmush.cz/


2  (c) Míša Říhová – MishMush/ http://www.mishmush.cz 
 

       

 

ÚVOD 
      

ÚVOD 
 
HTTP://WWW.MISHMUSH.CZ 
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/MISHMUSHCZ/ 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MISHMUSHCZ/ 
 
Vážení a milí,                                                         Už 

nějaký čas s vámi sdílím svoje kulinářské zážitky ať už z 

mojí kuchyně nebo z kuchyní po celém světě. Je 

úžasné být s vámi v kontaktu a číst krásné komentáře 

na sítích. Nejdřív jsem rozjela svůj instagramový účet, 

posléze jsem se pustila do food blogu (věřte mi, než 

jsem se naučila obsluhovat web, tak mě to stálo 

hodně sil :o), otevřela FanPage a skupinu na FB a 

nakonec jsem se rozhodla se s vámi podělit o ebook 

nebo ecook :o) kde vám představím to, co nemám 

nikde jinde a trošku vám příblížím svoje denní 

kulinářské příběhy a můj rychlý život :o) Protože vařit 

dobře, krásně a rychle jde, všechny moje recepty jsou 

hotové tak do 30 min, jistě až na výjimky, od toho 

přece výjimky jsou :o) Ukážeme si jak krásně 

servírovat, fotit, vystylovat si váš oběd či večeři, aby 

jste se i VY stali, bohové a bohyně kuchyně :o)                                                         

Moc děkuji za vaši přízeň                                                                                                                                                

Míša MishMush.cz 
 

 
 

 

http://www.mishmush.cz/
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ČOČŠTIKA (VEGETARIÁNSKÁ PAŠTIKA) 
 

                         4 PORCE            15MINUT  

Paštika nemusí být vždy masová, co třeba skvělá vege z hnědé čočky, vonící 

kořením, je krásně hladká a věřte nebo ne i zarytí maso milovníci to nemusí 

poznat. Mezi všemi mými přáteli je velmi oblíbená, tak snad bude chutnat i Vám. 

BUDEME POTŘEBOVAT:  

 1 plechovku hnědé mini čočky Bonduelle Vapeur 

 2 lžíce ghee nebo másla + 2 lžíce nakonec na vmíchání do paštiky + 1 
lžička na rozpuštění a polití na konec  

 1 větší šalotku 

 3 stroužky česneku 

 1 lžíce sušeného drcené saturejky 

 5 listů čerstvé šalvěje + pár menších lístků na ozdobu 

 Sůl, pepř na dochucení  

POSTUP PŘÍPRAVY: 

1. Šalotku nakrájíme na měsíčky, nemusím na drobno, ve finále budeme vše 

mixovat. V pánvi si rozpustíme 2 lžíce ghee nebo másla, dáme šalotku a 

začneme restovat, stačí tak 2 minutky, měla by zesklovatět. Přidáme bylinky, 

v másle se krásně rozvoní, tuk je totiž nositelem chuti. Přidáme i česnek, který 

můžeme nastrouhat. Necháme další minutku restovat, na střední plamen 

2. Přidáme scezenou čočku a vše promícháme. Dosolíme a dopepříme.  

3. Připravíme si mixér, do kterého opatrně přendáme horkou směs z pánve, 

přidáme další 2 lžíce másla a mixujeme. Záleží na nás, jestli chcem úplně 

hladkou nebo trošku hrubší konzistenci. Na konci můžeme ještě dosolit.  

Paštiku přendáme do skleniček, skleněných mističek, keramických mističek 

jako menší porce nebo do jedné větší misky. Navrch zalijeme rozpuštěným 

máslem, vložíme lístky šalvěje a třeba i vlašský ořech. Necháme odležet 

nejlépe do druhého dne, chutě se krásně propojí. Nejlepší je s čerstvým 

chlebem. 

Dobrou chuť 
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POSTŘEHY: 
 

 Vege paštiku je možné udělat i ze zeleného hrášku nebo třeba fazolí. Tahle plechovková má 

tu výhodu, že ji nemusíte vařit a máte hned hotovo. Dobré vege tipy jsou třeba ve známe 

kuchařce The Green Kitchen, vyšla i v češtině a je další verze speciálně pro děti. Navíc luštěnin 

máme v jídelníčku málo a tohle je chutný tip jak je tam dodat. Do paštiky si můžete ještě pro 

zpestření chuti přidat sušené ovoce nebo oříšky. 

 Saturejka je má oblíbená bylina, která je skoro nezničitelná a roste mi ve velkých keřích, je 

nejen léčivá, chutná, ale navíc vám na zahradě krásně pokvete bílými květy. Má antiseptické 

účinky, je dobrá proti nadýmání, proto se přidává i při vaření lustěnin. Dá se z ní uvařit čas 

proti plynatosti a nechutenství.  Má výrazné aroma, trošku připomíná kombinaci majoránky, 

oregána.  

 Šalvěj, další můj oblíbenec, který si roste sám. Působí protizánětlivě, je výborná při 

nadměrném pocení, zlepšuje smysly a paměť. Skvělé je šalvějové máslo třeba ke steaku, na 

špagety – rozpuštěné máslo a v něm opečené listy šalvěje, které pustí silice a ochutí máslo. 

Nebo úžasně šalvějové chipsy, jako příloha nebo na křupání jen tak – listy šalvěje necháme 

upéct, ufritovat v oleji, másle, osolíme. Jen pozor, při požití velkého množství může být 

toxická. Takže s mírou :o) 

 

 

FOOD STYLING A SERVÍROVÁNÍ: 
 Paštiku můžeme servírovat do klasické zavařovačky s víčkem, zalít máslem, dát bylinky a 

skladovat v lednici nebo ji takto můžeme dát jako dárek s ozdobnou stuhou, kartičkou nebo 

popsat přímo skleničku.  

Foto 1 – keramická zapékací 

miska, foceno zhora 

Foto 2 – keramická zapékací miska, 

foceno zhora, větší vzdálenost 

Foto 3 – keramická zapékací miska, 

foceno z boku, větší vzdálenost 

http://www.mishmush.cz/
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 Další možností jsou malé keramické zapékací mističky (viz fotky), opět zalijeme máslem, dáme 

bylinky 

 Paštika se dá dát také do jakýchkoliv skleněných mini mističek nebo šálků, klidně i starých, 

trošku otlučených, vše toto dodává šmrnc. 

 Pokud nemáte nebo nechcete používat více mističke, skleniček, lze celý obsah paštiky dát do 

jedné misky, opět zalít máslem, přidat bylinky 

 

 

                  

 

 

 

 

 

FOCENÍ A STYLING: 
 

Jak vidíte na přiložených fotečkách paštice sluší focení zhora, není členitá a je spíše placatá,  většinou 

máme focený objekt na desce na zemi a foťák nad tím,  jelikož to pěkné jako je máslo a hlavně lístky 

šalvěje, by při pohledu úplně z boku nebyly dostatečně vidět. Máte možnost nafotit úplně zblízka (cca 

50 cm a méně) a uvidíte krásně strukturu a detaily, nebo můžete postupně oddalovat a do záběru se 

vám vejdou i další dekorace. V našem případě je to chleba, utěrka a oříšky.  

Jako dekorace obecně, jedlé, bychom měli použít to, co je obsaženo v receptu, jako nejedlé alespoň 

něco, co koresponduje s pokremem. Asi by se nám sem nehodilo struhadlo na sýr :o) 

Focení... 

Pokud nechcete fotit zhora, je tady možnost 3, kdy fotíme mírně šikmo, nemíříme zhora, focený 

objekt si už můžeme dát výš, třeba na desku stolu a foťák natočit tak, abychom fotili mírně ze strany, 

Foto 4 – keramická 

zapékací miska, foceno 

zhora, větší vzdálenost 

 

Foto 5 –skleněná miska, 

původně svíčka, foceno 

zhora, telefone Iphone X 

 

Foto 6 –skleněná miska, 

původně obal od Creme Brulee 

Lidl, foceno zhora, zblízka 

 

Foto 7 – keramická polévková 

miska, foceno z boku, větší 

vzdálenost  
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opět si můžeme vybrat, jestli chceme na fotce pouze paštiku nebo chceme větší záběr i s dekorací. 

Nikdy není na škodu, pokud máme v záběru dekorace třeba je kousek, růžek, jako třeba foto 3, kousek 

oříšku, jako oříznutý.  

Na focení záběrů 1,2,3 je použit aparát Canon 6D Mark II, stativ, objektiv 50 mm 1.8 – tento objektiv 

se hodí na focení jídla, nejlépe se s ním fotí právě zhora, nejmenší číslo závěrky je 2.8, což znamená, 

že vám zaostří přímo na objekt a zbytek vám zůstane jako rozmazaný, což je někdy u focení jídla 

žádoucí, mít co nejvíce pozornosti na konkrétní objekt.  

Jinak na focení jídla se také velmi hodí objektiv 105 mm 1:2,8, je to objektiv i na focení makra, tedy 

hodně zblízka a dostane z jídla veškeré krásné detaily. Ale pozor vždy se stativem, jinak v ruce to 

nejde udržet, aby byl obraz ostrý.  

Pokud chcete fotit jídlo a své úžasné výtvory prezentovat své rodině, přátelům, na sítích, ze začátku 

vám poslouží i mobilní telefon s dobrým foťákem, ale časem a možná vás to chytí jako mě, doporučuji 

koupit foťák a objektivy a hned uvidíte rozdíl :o) Samozřejmě je to investice, můj Canon 6Dmark II 

tělo stál svého času 32 tisíc, pak jsou velmi drahé objektivy, mě staly oba (50 mm a 105 mm, ty nej 

pro focení jídla, víc není třeba) asi kolem 30ti tisíc dohromady. 

Podklad... 

Na většině těchto fotek je jako podklad stará paleta ze smetiště, k tomuto  jídlu to působí více 

rustikálně. Jako podklad může posloužit cokoliv co máte, stůl, plocha židle, staré desky, čím více mají 

patinu, tím lépe. Mohou posloužit i staré zbytky desek z truhláren, skládek, z Ikea, kde se dají sehnat 

třeba stará vyřazená dvířka z kuchyňských linek.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modré desky, 

dvířka Ikea, 

výprodej Černý 

most 

Černá deska, 

kuchyňská dvířka, 

výprodej Ikea, 

poškozená, 30 Kč 

http://www.mishmush.cz/
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TVAROHOVÁ BÁBOVKA 
 

                         6-8 PORCÍ            cca 60 MINUT  

Tvarohová bábovka je hit naší domácnosti, jinou už ani nepečeme a vždycky si 

do ní něco přidáme (oříšky, rozinky, mák)  a uděláme třeba jinou polevu (čoko, 

citron, levandule). Je krásně vláčná, není suchá, jak by ne, je v ní čtvrt kila másla 

:o) a vydrží poměrně dlouho, tedy pokud se rychle nesní.  

BUDEME POTŘEBOVAT:  

 250 gr másla 

 5 žloutků + bílky necháme na sníh 

 20 gramů cukru nebo sladidlo dle chuti  

 250 gr tvarohu (tučný a ve vaničce je lepší do těsta) 

 300 gr polohrubé mouky 

 1 prášek do pečiva 

 Špetka soli, kůra a šťáva z 1 citronu na chuť a vůni 

POSTUP PŘÍPRAVY: 

1. Žloutky, cukr, citron a kůru mícháme do pěny, je dobré použít robot, aby se 

nám vytvořila nadýchaná hmota, která udělá nakonec z bábovky to dobré, 

kypré.  

2. Přidáme tvaroh a vyšleháme do hladkého krému. 

3. V misce se smícháme suché suroviny, mouku, prášek do pečiva, sůl. 

Přendáme do mísy s vyšlehaným krémem a necháme míchat, aby se vše spojilo 

a v mouce se aktivoval lepek a těsto tak bylo nadýchané a pružné.  

4. Umícháme si bílky do tuha, jako pomoc je můžeme malinko osolit a nakonec 

je zlehka vmícháme k těstu, nechceme je úplně zašlehat, opět nám pomohou 

těsto nadýchat.  

5. Těsto přendáme to vymazané a vysypané formy na bábovku, pečeme na 160 

cca 60 minut, jestli je upečená zkusíme špejlí, pokud se těsto nelepí, je 

upečené. Necháme zchladnout ve formě a vyklopíme na chladící mřížku.  

Hotovou bábovku můžeme jen pocukrovat nebo polít čokoládou a třeba 

posypat maldonskou solí nebo použít citrónovo levandulovou cukrovou 

polevu.  

Dobrou chuť 

 

 

Z 

Á 

K 

U 

S 

E 

K 

: 

S 

L 

A 

D 

K 

É 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

http://www.mishmush.cz/


 

9  (c) Míša Říhová – MishMush/ http://www.mishmush.cz 
 

 

POSTŘEHY: 
 

 Zkuste nejen na bábovku spojení čokolády a soli, je to naprostá exploze chutí. Nejlepší je 

posyp, ozdobu, nejen na sladké, ale i na chleba, housky, je Maldonská sůl. Jsou to sněhové 

vločky, takové tenoučké plátečky a pocházejí z Anglie. Dá se koupit pohodlně v Globusu, nebo 

přes web www.maldonska-sul.cz. Hrubozrnná sůl se hodí spíš na pečivo, ale i tak má velké 

hrudky, maldonská se hodí na tohle lépe, samozřejmě se dá použít i na normální solení, třeba 

i na steak, salát.  

 U levandulové polevy, obecně u levandule, pozor na množství, i pár snítek dokáže pořádně 

ochutit a když je jí moc, jídlo bývá až hořké a někomu to nemusí dělat dobře na žaludek. I když 

je levandule obecně protizánětlivá, pomáhá proti stresu a depresi, zklidňuje a uvolňuje. Ještě 

tip, zkuste nejen v létě, do džbánu s vodou a citronem přidat pár snítek levandule.  

 Pokud chcete dávat do buchty, bábovky do těsta nebo i na povrch na polevu sušené ovoce, 

hrozinky, je lepší je nejdřív namočit, můžete do vody, ale lepší chuť chytnou v klasickéme 

rumu nebo jiném druhu vaší oblíbené pálenky.  

 

Foto 1 – foceno zhora, objektiv 

50 mm, clona 8, 100 let stará 

forma,jako dekorace jsou 

použita vánoční světýlka, 

chladící mřížka na pečivo, 

poleva cukr a rozinky 

Foto 2 – jednoduchá forma, poleva 

citrón levandule, foceni z boku, zblízka, 

objektiv 50 mm 1.8 – clona 3.5  

Foto 3 – foto zhora, objektiv 105 mm, clona 8, 

foceno zhora, na zemi, 100 let stará forma, 

čoko poleva, maldonská sůl navrch, nálada 

hygge, útulná, zimní 

http://www.mishmush.cz/
http://www.maldonska-sul.cz/
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FOOD STYLING A SERVÍROVÁNÍ: 
 

 U bábovky nebo u jakékoliv buchty, vždy trošku záleží na použité formě, ta udělá velkou práci 

za vás a pokud je krásná, tvarovaná forma, tak se nastyluje skoro sama a je škoda ji nečím 

překrývat. Krásné a velmi složité formy má třeba americká Nordic Ware, jsou tedy v Čechám 

trošku drahé, ale mít doma jednu určitě udělá radost. Doporučuji je vystříkavat olejem ve 

spreji, který se dostane do všech záhybů, jinak je těžké vyklopit. Naproti tomu jednoduché 

formy dávají prostor pro vaši fantazii s polevou, oříšky, ovocem, živými květy.  

 Vždy je hezké servírovat bábovky, koláče, buchty celé, na podnose, táce, aby vynikl právě ten 

krásný tvar 

 

 

FOCENÍ A STYLING: 
 

Buchty, koláče jsou většinou placaté a je dobré je fotit zhora, klidně i rovnou ve formě, která nám 

pomůže ukázat tvar a když máme pěknou formu, máme i rovnou krásný styling a dekoraci. Můžeme 

k nim přidat suroviny, které jsou v koláči, ovoce, oříšky, klidně i skořápky oříšků.  

Bábovky jsou na focení celkem vděčné, mají krásné formy a tvar, když se dobře vyklopí, nepotřebují 

tolik moc stylingu. Proto je dobré je fotit zhora a z větší dálky, aby vynikl tvar. Můžemě klidně do fotky 

zakomponovat i formu samotnou, i ještě neumytou, bude více autentická, sítko s cukrem, který se 

trošku vysype kolem, utěrku, chladící mřížku, zmuchlaný pečící papír. Pokud má bábovka v sobě 

oříšky, ovoce, je dobré jí nakrojit a ukázat na řezu, jeden kousek odložit na talířek, přidat ubrousek, 

vidličku, lžičku.  

Světlo... 

Obecně, pokud to jde, je nejlepší a nejjednodušší pro laiky fotit na denní světlo. Lepší je, když je pod 

mrakem, ostré slunce nám háže ostré stíny a moc osvětluje objekty. Fajn je fotit u okna a hrát si 

s bočním světlem, třeba jen tak, že si budeme štelovat žaluzie a různě naklápět, aby nám různě padalo 

světlo. Pokud máme třeba světla ze strany moc, můžeme si pomoct deskou, kterou postavíme do 

světla a utvoříme stín, stejně tak různé reflexní desky nebo zrcadla, která se dají postavit ze stran, ze 

zadu objektů a uvidíte, jak se změní atmosféra výsledné fotky.  

 

 

http://www.mishmush.cz/
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Postprodukce... 

Postprodukce nebo konečná úprava fotek, je u focení jídla, produktů, řekla bych více než nutností. 

Hodí se na to různé grafické programy na úpravu fotek, od Photoshopu, přes Lightroom, Gimp atd, 

některé jsou dostupné zdarma a také v mobilních aplikacích, i když ne třeba v úplně plné verzi, ale na 

„domácí“ focení to plně postačí a uvidíte neskutečný rozdíl. Nejčastěji se upravuje ostrost, hloubka 

obrazu, můžete použít vinětace, tedy zatmavení nebo zesvětlení okrajů, dají se vygumovat různé 

chyby, zostřit fotky, přidat stíny atd. Existuje i celá řada filtrů, která výsledný obrázek hodí do té 

správné atmosféry. Každý si nakonec najde svůj styl, jestli chce mít fotky více tmavé, takové temnější 

nebo naopak světlé, více jásavé, méně stínů. 

 

 

 

 

Foto 1 – bez úpravu, foceno zhora, 

objektiv 105 mm, clona 8, světlo z 

boku 

Foto 2 – upraveno Photoshop, 

upraveny stíny, kontrast, barvy, 

bílá, přidány stíny, jas a doostřeno 

http://www.mishmush.cz/
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ZÁVĚREM: 
 

Toto byla malá ochutnávka, jak by mohly vypadat moje ebooky v budoucnu a na co se můžete těšit, 

tak aby jste objevili všechna Kouzla kuchyně. Samozřejmě v delší a podrobnější podobě, s více 

informacemi o produktech, možnostech nákupu, nápadech.  

Právě teď chystám nové ebooky, aby jste se mohli nechat inspirovat, vrhnout se do vaření, 

foodstylingu a třeba i focení a aby jste se také Vy mohli stát bohové a bohyně vaší kuchyně. Věřím, 

že vám toto vše udělá radost a posune vaše vaření i servírování o další krok vpřed a oceníte to nejen 

Vy, ale také vaši blízcí.  

Všechny informace najdete také na mém webu http://www.mishmush.cz spolu s dalšími články, recepty 

a inspiracemi, stejně tak na sociálních sítích, kde jsou všechny fotky, články, FB uzavřená skupina,  

odkazy na ně najdete v Kontaktech. 

Děkuji za to, že jste ebook dočetli až sem a těším se další setkání. 

S láskou 

Vaše Míša – MishMush 
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KONTAKTY: 
 

Sledujte nás a nenechte si ujít žádné novinky: 

 

          https://www.facebook.com/MishMushCZ/ 

         http://www.mishmush.cz 

        https://www.instagram.com/mishmushcz/

        misa@mishmush.cz 

 

http://www.mishmush.cz/
http://www.mishmush.cz
https://www.facebook.com/MishMushCZ/
https://www.facebook.com/MishMushCZ/
http://www.mishmush.cz/
http://www.mishmush.cz/
https://www.instagram.com/mishmushcz/
https://www.instagram.com/mishmushcz/

