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Indonéská kuchyně: Udang asam manis, krevety 
ve sladkokyselé omáčce 

• doba přípravy: 15 minut • počet porcí: 2-3 

 

INGREDIENCE 

• 225 g krevet (použila jsem velké již vyloupané mražené krevety) 

• 1 lžíce oleje 

• 1 střední žlutá cibule 

• 1 malá červená cibule 

• 3 stroužky česneku 

• 2 čerstvé nebo sušené papričky (pokud děláme pálivou verzi) 

• 1/3 šálku slaného zeleninového vývaru 

• 4 lžíce sladké nebo tmavé sojové omáčky 

• 2 vrchovaté lžičky rajčatového protlaku 

• 2 lžičky cukru 

• 1 lžička tamarindové pasty 

• 1 lžíce ústřicové omáčky 

• 1 lžička kukuřičného škrobu na případné zahuštění 

k podávání 

• jasmínová rýže 

• měsíčky limety 

 

POSTUP 

1. připravíme si krevety 

Čerstvé omyjeme a zbavíme krunýřků, nožiček i  střívka. Pokud používáme mražené, necháme je předem rozmrazit 

a minimálně na hodinku je naložíme do citronové šťávy a olivového oleje, to je oživí. 

2. nakrájíme si zeleninu 

Bílou cibuli nakrájíme na osminy a rozdělíme na kousky. Červenou nakrájíme na jemné plátky. Česnek a chilli papričky 

pokrájíme na větší kousky. 

3. v pánvi si připravíme základ a omáčku 

Na lžíci oleje zprudka osmahneme pokrájené cibule, česnek a pokud děláme pikantní verzi, tak i  chilli papričky. Pozor, 

nic se nesmí připálit, a tak občas promíchneme. Chvilku před tím, než nám začne cibulka zlátnout vlijeme silný 

zeleninový vývar a přidáme tamarindovou, sojovou i  ústřicovou omáčku. Nakonec přidáme třtinový cukr i  rajčatový 

protlak a za občasného míchání necháme ingredience minutku provařit. 

4. čas na krevety 

Když se nám ingredience spojí v omáčku, přidáme do ní krevety a za občasného promíchnutí necháme společně 

provařit. Trvá to pár minutek, u čerstvých (šedých) krevet o minutku déle. Mrazené už jsou růžové, a tak je stačí 

v podstatě prohřát. 
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5. dochucení a případné zahuštění 

Když máme krevetky hotové, ochutnáme omáčku a případně dochutíme solí, cukrem nebo tamarindem. Pokud se 

nám zdá omáčka příliš tekutá, můžeme ji zahustit kukuřičným škrobem rozmíchaným v trošce vlažné vody. Já jsem 

ale vůbec zahušťovat nemusela, omáčka mi zhoustla sama díky tamarindu a cukru. 

5. podáváme 

Krevetky podáváme s jasmínovou rýží a měsíčky limetek. 
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