
Při koupi neznámého exotického ovoce jsme 
většinou opatrní, s kaki však chybu nikdy 
neuděláte. Tyhle oranžové plody s lahodnou 
dužinou bez pecky se jí celé a upravit je 
můžete tepelně nasladko i naslano. Nejlépe 
si však chuť kaki užijete za čerstva, třeba 
v ovocném salátu. A pokud narazíte na ovo-
ce zvané čerimoja (přezdívané láhevník či 
smetanové jablko), rozhodně po něm také 
sáhněte a spolu se semínky granátového 
jablka ho přidejte do salátu ke kaki.

Podzimní ovocný salát

Suroviny:
1 kaki Persimon Bouquet • 1 jablko • 1 man-
darinka • 1 čerimoja • 1 granátové jablko • 
med (případně balsamikový ocet či krém) 

Postup: 
Všechno ovoce (kromě kaki a jablka) olou-
pejte, z čerimoji vydlabejte dužinu a semínka 
vyhoďte. Kaki, mandarinku a jablko nakrájej-
te na menší kousky, promíchejte s čerimojou 
a semínky granátového jablka a zakápněte 
medem. Dozdobit můžete meduňkou nebo 
jogurtem. Fajnšmekři mohou přikápnout 
i trochu balsamika.

Muffiny s kaki
Suroviny:
• 2 vejce 
• 100 g cukru 
• 80 g másla či jiného tuku 
• špetka soli 
• 150 g polohrubé mouky  
• 50 g ovesných vloček 
• 1 lžíce prášku do pečiva 
• 120 g ovocného jogurtu 
• 2 kaki Persimon Bouquet

Postup:
1. Ve větší míse ušlehejte máslo s cukrem 
a solí, a pak do směsi zašlehejte vejce. 
2. Mouku smíchejte s ovesnými vločkami 
a práškem do pečiva a střídavě tuto sypkou 
směs a jogurt přidávejte do mísy k utřenému 
máslu se žloutky a dobře vše vymíchejte 
na hladké těsto. 
3. Na závěr vmíchejte do těsta i kaki nakráje-
né na malé kostičky. 
4. Troubu předehřejte na 180 °C. Na plech 
položte papírové košíčky nebo formy na mu-
ffiny a do tří čtvrtin je naplňte těstem. Pečte 
do růžova, bude to trvat asi 20 minut.

Jehněčí masala s kaki čatní

Suroviny:
Čatní: 2 kg zralého kaki Persimon Bouquet • 3 
lžíce oleje • 2 červené cibule • 2 lžíce nastrou-
haného zázvoru • 1 červená kapie • 2 dcl 
ananasového džusu • 1 dcl vinného octa • 4 
lžíce hnědého cukru • 1,5 lžíce garam masala 
• špetka chilli • špetka soli • hrst opražených 
nasekaných makadamových ořechů
Jehněčí masala: 2 lžíce koření garam 
masala • 1,5 lžičky soli • 600 g jehněčí kýty 
(odblaněné a nakrájené na 2cm kostky) • 2 
dcl bílého jogurtu • 4+2 lžíce oleje • 1 velká 
cibule • 4 stroužky rozdrceného česneku 
• 1 lžíce nastrouhaného zázvoru • špetka 
chilli • 1 plechovka krájených rajčat • 2 dcl 
kokosového mléka • čerstvé mátové nebo 
koriandrové lístky

Postup:
1. Připravte si čatní: Najemno nakrájenou 
cibuli nechte zesklovatět. Potom přidejte zá-
zvor a na kostičky nakrájenou kapii. Po dvou 
minutách přidejte cukr a nechte zkarame-
lizovat. Směs zastříkněte octem a počkejte, 
až se odpaří. Potom do rendlíku nasypte 
nakrájené kaki a vařte asi minutu. Vše zalijte 
džusem, přidejte koření a lehce osolte. Vařte 
půl hodiny, až se tekutina zredukuje. Odstav-
te z plotny a smíchejte s ořechy.
2. Smíchejte 1 lžíci garam masaly s necelou 
lžičkou soli a maso v této směsi dobře obalte. 
Potom vmíchejte jogurt a nechte 30 minut 
odležet v lednici. 
3. Na pánvi rozehřejte 4 lžíce oleje a zprud-
ka orestujte maso, až se ze všech stran 
zatáhne. Uvnitř ale zůstane krvavé. Maso 
dejte stranou a na pánvi rozehřejte 2 lžíce 
oleje. Na něm osmahněte cibuli, zbytek 
soli a restujte asi 10 minut do světle hnědé 
barvy. Ztlumte plamen a přidejte česnek 
a zázvor. Po minutě přidejte rajčata, druhou 
lžíci garam masaly a špetku chilli. Zamíchej-
te a duste asi 10 minut, dokud se nevypaří 
tekutina. Potom přilijte kokosové mléko, 
nechte povařit, přidejte maso, po 2 minutách 
vypněte oheň.
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