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Trhané kuřecí maso na tacos 
• doba přípravy včetně vaření: 1,5 hodiny • počet porcí: 4 

 

INGREDIENCE 

• 4 větší kuřecí prsa 
• domácí rajčatová salsa ze 6ti rajčat (lze nahradit kupovanou) 
• plechovka krájených rajčat 
• 2 limety 
• 2 sušené chilli papričky 
• 2-3 stroužky česneku 
• 1/4 lžičky sladké červené papriky 
• 1/4 lžičky sušeného oregána 
• 2 zarovnané lžičky mletého římského kmínu 
• 1 lžička kakaa 
• sůl 
• 1 lžička třtinového cukru 
• čerstvě mletý pepř 
• hrst čerstvého koriandru 

servírujeme s 
• oblíbenými tortillami 
• avokádem 
• rajčatovou salsou 
• zakysanou smetanou s česnekem 
• limetkou 
• listy koriandru 

 

POSTUP 

1. jdeme na rajčatovou omáčku 

Do většího hrnce na středním plameni dáme připravenou salsu z čerstvých rajčat, ihned k nim přidáme plechovku 

krájených rajčat a promícháme. Do rajčatové směsi dále vymačkáme limetku, přidáme prolisovaný česnek a všechno 

koření (chilli, červenou papriku, oregáno, drcený římský kmín, kakao, cukr, sůl a pepř). Za stálého míchání necháme 

pár minutek provařit, ochutnáme a finálně doladíme limetou, chilli a solí. Nakonec přidáme jemně nasekaný koriandr 

a omáčka je hotová. Necháme ji vychladnout na pokojovou teplotu. 

P.S. V omáčkách ráda kombinuji čerstvá rajčata s konzervovanými, protože spolu vytvoří krásně vyváženou 

chuť. Domácí rajčatovou salsu ale můžete nahradit druhou plechovkou krájených rajčat. Nezapomeňte ale na začátku 

nejprve orestovat jednu na jemno nakrájenou červenou cibuli. V salse už cibulka je a tak ji znovu nepřidávám. 

2. do omáčky vložíme maso a vaříme 

Do zchladlé omáčky vložíme omytá a očištěná kuřecí prsa vcelku a promícháme. Následně vše vaříme pod pokličkou 

na středním plameni asi hodinu a půl, dokud není maso krásně měkké.  
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Během vaření občas promícháme a asi po hodině vaříme bez pokličky, aby se šťáva trochu zredukovala. 

3. uvařené maso natrháme 

Měkoučké maso můžeme opatrně vyndat na prkénko a pomocí vidliček „natrhat“ na malé kousky. Natrhané kuřecí 

maso vrátíme zpět do omáčky, ve které se vařilo a pořádně promícháme, aby se spojilo s omáčkou a pořádně 

nasáklo. Maso je díky omáčce šťavnaté a v každém kousku jsou cítit rajčata, římský kmín a koriandr. 

4. servírujeme 

Hotové masíčko servírujeme v kukuřičné nebo pšeničné tortille třeba s rajčatovou salsou, avokádem, zakysanou 

smetanou s trochou česneku, limetkou a čerstvým koriandrem. 

Fantazii ale v cestě nic nestojí, takže milovníci pálivého můžou sáhnout po další náloži čerstvých chilli papriček, nebo 

křupavé červené cibulce. A nebo dát trhané maso do sendviče i salátu! 
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