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Korejský Bibimbap bowl s mletým masem a tofu 
• doba přípravy: 30 minut • počet porcí: 4 porce 

INGREDIENCE 

na mleté maso budeme potřebovat 

• 500 g mletého hovězího masa 

• 1 červená cibule 

• 3 stroužky česneku 

• 1 palec čerstvého zázvoru 

• 1 lžička sušeného koriandru 

• 10 lžic sojové omáčky (používám tmavou) 

• 2 lžíce rýžového octa 

• 2 lžíce rýžového sirupu nebo třtinového cukru 

• 1 lžíce chilli omáčky 

• 1 lžíce černých sezamových semínek 

• 1 lžíce světlých sezamových semínek 

• 1 lžíce oleje (používám kokosový) 

• sůl a pepř podle chuti 

 

další ingredience 

• jasmínová rýže 

• 1 kostka bílého tofu 

• 4 vejce 

• 2 větší mrkve 

• 1 okurka 

• 1 větší zralé avokádo 

• sojové výhonky (čerstvé nebo konzervované) 

• černá a bílá sezamová semínka 

• hrst čerstvé pažitky 

• hrst zelené cibulky 

• chilli omáčka 

• sojová omáčka 

• sůl a pepř podle chuti 

• 4 kostičky oblíbené vysokoprocentní hořké čokolády 

POSTUP 

1. připravíme si maso 
Nejprve si na suché pánvi orestujeme sezamová semínka a dáme stranou. Červenou cibulku pokrájíme na drobno a 
osmahneme na trošce oleje. Po chvíli přidáme mleté maso, které rozdělíme vařečkou na kousky a restujeme. V 
průběhu restování přidáme nastrouhaný česnek a palec zázvoru, sušený koriandr, sojovou omáčku, chilli omáčku, 
rýžový ocet, rýžový sirup a orestovaná sezamová semínka. Maso restujeme dokud není měkké a dokud se chutě 
hezky nepropojí. Osolíme a opepříme podle chuti. Vše trvá cca 15 minut. 
 
2. mezitím je čas na přípravu 
Zatímco se nám maso dusí, můžeme si uvařit jasmínovou rýži a také si nakrájíme ostatní ingredience. Osušené tofu 
na kostičky, mrkev a okurku na proužky, avokádo na plátky, pažitku a zelenou cibulku na jemno. 
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3. postupně připravíme další ingredience 
Když máme maso hotové, dáme si ho do mističky, vytřeme si pánev a pokračujeme v opékání dalších ingrediencí jako 
je mrkev a tofu. Mrkev restujeme pár minutek, aby zůstala křupavá. Tofu restujeme zprudka na trošce oleje dokud 
není na povrchu zlatavé a nakonec ho zakápneme pár kapkami sojové omáčky. Jako poslední si opečeme 4 volská 
oka, která jemně posolíme, žloutek by měl zůstat lehce tekutý. 
 
4. sestavíme bibimbap bowl 
Do hlubší misky postupně poskládáme všechny dobroty. Na dno dáme rýži, na kterou po částech poklademe mleté 
maso, opečené tofu, mrkve, pokrájenou okurku, sojové výhonky a avokádo. Doprostřed položíme volské oko, 
posypeme pažitkou, zelenou cibulkou a sezamovými semínky. Nakonec zakápneme sojovou a chilli omáčkou. A 
můžeme servírovat. 
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