Obalované špízy
Suroviny: starší chléb, tvrdý sýr, salám nebo vuřt, cibule, paprika, 2 vejce, 6 lžic světlého
piva (jsme vynechali), hladká mouka, pepř, sůl

Postup:
Rozklepneme vejce, oddělíme bílky od žloutků a ušleháme z nich sníh. Ze sněhu, žloutků,
piva a přiměřeného množství hladké mouky umícháme řídké těstíčko, které osolíme a okořeníme. Chléb a sýr nakrájíme na kostky, salám na kolečka a cibuli s paprikou na kousky. Na
špejli napichujeme střídavě kousky chleba, sýra, salámu a zeleniny, máčíme v těstíčku a smažíme na rozpáleném oleji.

Falešné bramboráky
Suroviny: 40 dkg tvrdého chleba, 3 dcl vývaru, 5 dkg slaniny, 1 cibule, 6-8 stroužků česneku,
1 lžička majoránky, 1 šálek polohrubé mouky, 2 vejce, pepř, sůl, tuk na smažení.

Postup:
Chléb namočíme do vývaru (lze nahradit rozpuštěním poloviny kostky masoxu) a necháme ho
pořádně nasáknout. Pak přebytečnou vodu slijeme. Slaninu nakrájíme na malé kousky a
osmahneme, cibulku nasekáme nadrobno a česnek utřeme. Vše přisypeme ke chlebu, přidáme
mouku a vejce. Podle chuti osolíme, opepříme, okořeníme majoránkou a zpracujeme v těsto
jako na bramborák. Smažíme na tuku.

Zapečený chleba
Suroviny:
1chléb, plátkový sýr, šunka, slanina, klobása – dle chuti, máslo, bylinky – dle chuti, česnek.

Chléb si rozkrojíme na čtverečky tak, aby spodní část zůstala celá, potom vložíme do mezer
kousky sýra, šunky, slaniny - nebo na co máme chuť, potřeme máslem smíchaným s
bylinkami (podle chuti) a česnekem. Zabalíme do alobalu potřeného máslem, aby se
nepřipekl, zapečeme asi 25 min při 180° a potom alobal otevřeme a dopečeme dohněda.

Pizza ze starého chleba
Suroviny:
Na 1 velký plech :
chléb, rajský protlak, 3 zelené papriky, 4 rajčata, 1 celý pórek, 2 velké cibule, 6 stroužků
česneku, olivy, brokolice, 20 dkg šunkového salámu, nakrájeného na kolečka, tuňák ve vlastní
šťávě, tvrdý sýr, 10 vajec, olej, sůl, pepř, hladká mouka.

Postup přípravy receptu
Velký pečící plech vysypeme důkladně hladkou moukou. Chléb nakrájíme na plátky přes
celou veku a celý plech jím důkladně vyložíme. Mezery mezi krajíci také vyložíme kousky
chleba. Vrstvu chleba posolíme, pokapeme olejem a potřeme rajským protlakem. Ostatní
suroviny rozložíme ve vrstvách po celém plechu. Cibuli a pórek nakrájené na kolečka, česnek
utřený nebo prolisovaný, papriku na slabé proužky. Vejce vyklepneme do nádobky, vidličkou
rozmícháme, osolíme, opepříme a jimi pizzu zalijeme. Na závěr vše posypeme nastrouhaným
sýrem. Můžeme ozdobit plátky salámu a dáme péct do vyhřáté trouby asi na 30 minut.

