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Africká kuchyně: 
recepty z Keni  
a Guineje 

Africká kuchyně je nesmírně rozmanitá. 
Mísí se v ní tradiční recepty předávané 
z generace na generaci s koloniálními vlivy 
a moderní gastronomií. Přinášíme vám sbírku 
receptů z Keni a Guineje, se kterými se při  
jejich návštěvě téměř jistě setkáte.

Nechte si chutnat!

Lucie Tamášová
Centrum Dialog, o.p.s.
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3   Keňská kuchyně

Keňská gastronomie je velmi rozmanitá a není možné ji 
charakterizovat jedním typickým pokrmem. Kuchyně po-
břežních oblastí je bohatá na ryby, u pastevců hraje důležitou 
roli maso a zemědělské komunity mají ve svém jídelníčku 
spoustu cereálií. 

Současná gastronomie je mimo jiné ovlivněna kolonialis-
mem, nejvíce patrné je to na rozmachu pěstování kukuřice. 
Tu do Afriky přivezli Portugalci v 16. století a dále se její 
pěstování rozšířilo během britské koloniální nadvlády. Od té 
doby je nedílnou součástí jídelníčku obyvatel Keni. Kukuřice 
se využívá k přípravě asi nejtypičtějšího a zároveň nejj-
ednoduššího pokrmu celé východní Afriky – Ugali, hutné 
kukuřičné kaše, která vypadá trochu jako takový český nena-
krájený knedlík. 

Soudobá keňská kuchyně je ovlivněna také indickou 
kulinářskou tradicí, příkladem mohou být placky čapátí. 

Tradičními obilovinami jsou proso nebo čirok, mnoho receptů 
využívá také yam (obdoba brambor), fazole, či banán na vaření 
a smažení – tzv. plantain. Důležitou součástí jídelníčku je také 
čerstvé exotické ovoce jako je mango, avokádo, meloun nebo 
banány. Pěstování a konzumaci čaje s sebou do Keni přivezli 
britští kolonizátoři počátkem 20. století. Dnes je tu, podobně 
jako v Británii, podáván s mlékem. 

K snídani si Keňané rádi dávají chléb s čajem či kávou nebo 
koblížky mandazi. V městských oblastech či příměstských 
letoviscích a na safari se setkáte s moderní gastronomií, ev-
ropskou a asijskou kuchyní, které dominují indické pokrmy.

Keňská
    kuchyně

kukuřičná
mouka
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Ugali – kukuřičná kaše

Ugali je hutná kaše připravovaná z kukuřičné mouky, která slouží 
jako příloha k omáčkám, dušené zelenině či masu. V Keni se jí 
rukou a díky hutné konzistenci se používá jako „příbor“. Kousek 
ugali se totiž v ruce přemění na kuličku s důlkem uprostřed, se 
kterým se nabírá maso či dušená zelenina. Turisté samozřejmě 
mohou využít klasický příbor. 

Suroviny (4 porce)

 à 4 hrnky vody (1 hrnek = 250 ml)
 à 4 hrnky kukuřičné mouky
 à špetka soli

Postup

1. V hrnci přiveďte osolenou vodu k varu.
2. Přidejte kukuřičnou mouku a míchejte, dokud nevznikne 

hustá a hladká hmota. Pokud je hmota příliš hustá a jde špatně 
míchat, přidejte trochu vody. 

3. Ztlumte plamen a za stálého míchání vařte 15–20 minut. 
4. Hotovou kaši vyklopte na talíř a vytvarujte do tvaru dortíku. 

ugali

Víte, že obilninová jídla se v Africe připravují fermentací, 
a proto jsou důležitou součástí dětské stravy? 
Taková je i uji, výživná jáhelná kaše, kterou dostávají 
před vyučováním děti z nejchudších rodin.

sukuma wiki 
(str. 8)
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Čapátí (chapati)

Chlebová placka zvaná čapátí je populární přílohou pocházející 
ze Severní Indie a Pákistánu. Do Keni se čapátí dostala díky 
indickým obchodníkům a služebníkům během období britského 
kolonialismu. Jedná se o pšeničnou placku pečenou na mřížce 
či speciální pánvi zvané tava, kterou v našich podmínkách může 
nahradit obyčejná nepřilnavá pánev. Kousky čapátí se používají 
podobně jako ugali místo příboru k nabírání jídla.

Suroviny (12 placek)

 à celozrnná mouka – 2 hrnky
 à olej nebo ghí (přepuštěné máslo) – 2 lžičky
 à teplá voda – ¾ až 1 hrnek
 à půl čajové lžičky soli

Postup

1. V jedné míse smíchejte mouku a olej, ve druhé vodu a sůl. 
2. Osolenou vodu postupně přidávejte ke směsi oleje a mouky 

a pomocí vařečky či rukou těsto zpracovávejte, dokud nebude 
hladké a dobře tvarovatelné. 

3. Nechte těsto chvíli odpočívat, poté ho přesuňte zpět na 
pomoučený povrch a vyválejte do dlouhého válečku. 
Nakrájejte jej na 12 stejně velkých částí (kuliček). Každou 
poprašte moukou, aby se vám lépe tvarovaly a vytvořte tenkou 
placku s průměrem cca 15 centimetrů.

4. Rozpalte pánev na středním plameni a dejte placku na pánev. 
Až bude čapátí nahnědlá, obraťte ji na druhou stranu. 

5. Hotové placky čapátí potírejte máslem či ghí pro lepší chuť 
a měkčí konzistenci.

čapátí
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Githeri

Jednoduché jídlo, které snadno zasytí. To jsou typické vlastnosti 
většiny z tradičních keňských pokrmů a Githeri není výjimkou. 
Jde o kombinaci fazolí a kukuřice, které jsou důležitým zdrojem 
proteinů. Recept pochází od kmene Kikujů.

Suroviny (4–5 porcí)

 à 3–4 čerstvé kukuřice 
 à 2 hrnky červených fazolí
 à voda
 à sůl a pepř

Postup

1. Odděleně uvařte předem namočené fazole a kukuřičné klasy 
do měkka.

2. Vyloupejte zrníčka kukuřice, spolu s fazolemi vložte do 
hrnce a přidejte vodu jen tak, aby těsně zakryla obsah. Osolte, 
opepřete a přiveďte k varu na středním plameni. 

3. Zmírněte plamen na minimum a vařte za průběžného míchání 
dalších 8–10 minut. 

Do githeri lze přidat listovou zeleninu jako je špenát, mangold, 
kapustu, cibulku či nakrájené brambory, dušené maso nebo kari.

githeri
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Mukimo

Mukimo je typický pokrm pro kuchyni kmene Kikujů, stal se 
ale oblíbenou přílohou po celé Keni. Jedná se o kaši podávanou 
k masu, která je však chutná i samotná. Mukimo má mnoho 
variací, přičemž nejčastější verzí je ta, která se připravuje 
z brambor, hrášku a kukuřice.

Suroviny (4–6 porcí)

 à  hrášek (může být i mražený) – 2 hrnky
 à  ½ kg brambor, oloupané a nakrájené na kostky
 à  voda 
 à  sůl
 à kukuřice (čerstvá či mražená) – 2 hrnky

Postup

1. Do velké pánve vložte hrášek a nadrobno nakrájené 
brambory. Směs zalijte vodou tak, aby těsně zakryla obsah 
pánve. Osolte, přiveďte k varu a poté stáhněte plamen 
na minimum. Vařte, dokud brambory nebudou měkké.

2. Mezitím povařte kukuřici s trochou osolené vody. 
3. Uvařené brambory rozmačkejte s hráškem na kaši a poté 

vmíchejte kousky kukuřice. Dle potřeby dochuťte solí 
a pepřem. Můžete přidat kousek másla pro krémovější 
chuť a konzistenci. Mukimo se dá zpestřit přidáním fazolí 
či dušené listové zeleniny. 

mukimo
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Sukuma wiki

Sukuma wiki se svým vzhledem podobá špenátu, chutí se od 
něj ale liší. Tmavá listová zelenina obsahuje mnoho vitamínů 
a minerálů, podává se s ugali nebo jako příloha k masu. 
Nejpodobnější náhradou této listové zeleniny je u nás např. 
listová kapusta “kadeřávek”.

Suroviny (4–6 porcí)

 à olej či máslo – 3 lžičky
 à 1 cibule nakrájená na kousky 
 à 1 kg spařeného kadeřávku nebo sukuma wiki
 à nakrájená rajčata – 2 hrnky
 à voda nebo zeleninový vývar – 1 hrnek
 à sůl a pepř

Postup

1. Rozpalte olej či máslo na středním plameni ve velkém hrnci. 
Přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět.

2. Postupně přidávejte kapustu, dokud trochu neslehne.
3. Přidejte rajčata, vodu nebo zeleninový vývar a sůl s pepřem. 

Přiveďte k varu, poté plamen ztlumte a dále vařte po dobu 
20 až 30 minut. 

Pro milovníky pikantních chutí lze přidat nakrájenou čili 
papričku společně s cibulí.

sukuma
wiki
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Mandazi (dezert)

Mandazi jsou obdobou českých koblížků. Na rozdíl od nich jsou ovšem menší a okořeněné 
muškátovým oříškem, skořicí a kardamonem, což jim dodává pro nás exotický nádech. 
Výtečné jsou jen tak samotné, chutnají ale i s džemem. Ten doporučujeme zvolit kyselejší, 
který vynikne v kombinaci se sladkou chutí koblihy.

mandazi

Postup

1.  Ve velké míse smíchejte teplou vodu, 
kondenzované mléko, sůl, cukr a droždí. Nechte 
odpočívat alespoň 5 minut a poté přidejte vejce.

2. Přidejte 3 a půl hrnku mouky, kardamon, 
muškátový oříšek/skořici a strouhaný kokos. Vše 
důkladně promíchejte.

3. Zpracujte těsto na mírně pomoučeném povrchu. 
Dbejte na to, aby se všechny suroviny spojily, 
těsto by nemělo být na povrchu příliš lepivé. 
Pokud je třeba, přidejte zbývající mouku 
a zpracovávejte těsto, dokud nebude zcela 
hladké.

4. Vložte těsto do mísy vymaštěné trochou tuku. 
Překryjte čistou utěrkou a nechte odpočívat na 
teplém, suchém místě 1 až 2 hodiny.

5. Z těsta vyválejte cca 3 cm tlustý váleček 
a nakrájejte na kousky dlouhé 4 cm. 

6. Do velké pánve nalejte alespoň 5 cm vysokou 
vrstvu oleje a rozehřejte na středním plameni.

7. Smažte koblížky do zlatova 3–5 minut. 
Odkládejte je na talíř s papírovými ubrousky, 
které nasají přebytečný olej.

Suroviny

 à  ½ hrnku (120 ml) teplé vody
 à  2 lžičky aktivovaného suchého droždí
 à  kondenzované mléko (plechovka 147 

ml) nebo ¾ plechovky kokosového 
mléka

 à  1 vejce
 à  ½ hrnku (100 g) cukru
 à  1 lžička soli
 à  3 a ½ až 4 hrnky (435–500 g)  

hladké mouky
 à  ¼ hrnku strouhaného kokosu
 à  1 lžička mletého kardamonu
 à  ¼ lžička mletého muškátového 

oříšku/skořice
 à  práškový cukr/skořice na posypání
 à  rostlinný olej (vhodný na smažení) – 

alespoň 250 ml
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Guinejská kuchyně se od té keňské liší, 
ale najdou se i společné prvky. 

Hlavní obilovinou je místo kukuřice rýže. 
Tu obsahuje mnoho receptů, z nichž se 
některé proslavily i ve světě. Příkladem je 
rýže Jollof, pokrm konzumovaný v mnoha 
zemích západní Afriky, který má nesčetně 
variací. Původně ale pochází od kmene 
Wolofů, kteří dříve vládli v Senegalu, jejich 
království však sahalo i do okolních zemí. 
V jejich jazyce se jídlo nazývá bènn tchin, 
tedy jídlo z jednoho hrnce. Namísto ugali 
se z rýžové mouky vytváří kaše fou fou 
(recept je v podstatě totožný). 

Jídlo se na vesnicích často servíruje na 
velké společné talíře a jí se rukama. 

Stejně jako Keňané, ani Guinejci příliš 
neholdují dezertům a sladkým pokrmům. 
Jejich nejtypičtějším dezertem je dýňový 
koláč, jehož původní recept přivezli fran-
couzští kolonizátoři. 

Z ovoce jsou pro Guineu typické mango, 
ananas, banány a papája. Avokádo se 
obecně upravuje do salátu a plantainy 
(banány na smažení) se používají jako 
příloha, slouží také pro přípravu dezertů. 

Guinejská
kuchyně

zelený banán
“plantain”
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Arašídová omáčka  
Kansiyé s rýží 

Kansiyé je tradiční omáčka s jehněčím či hovězím masem, arašídy 
a rajčaty. Omáčka vytváří nezaměnitelnou chuť, která nejlépe vyniká 
ve spojení s rýží. Vegetariánům bude chutnat i bez masa, či s tofu.

Suroviny (4 porce)

 à  ½ kg masa nakrájené na cca 2 cm
 à  3 lžíce oleje
 à  1 velká cibule, nakrájená nadrobno
 à  ½ lžičky soli
 à  ½ lžičky pepře
 à  3 stroužky česneku
 à  1 lžíce petrželky, nasekané
 à  špetka mletého hřebíčku
 à  1 plechovka krájených rajčat/rajčatové passaty
 à  2 hrnky vody
 à  3 lžíce jemného burákového másla

Postup

1. Nakrájené maso osmahněte na pánvi do hněda, poté přidejte 
cibuli, sůl, pepř, rozmačkaný česnek, petrželku a hřebíček. 

2. Smíchejte rajčata s hrnkem vody, přidejte k masu a dobře 
promíchejte. Zbylou vodu smíchejte s burákovým máslem (pro 
řidší konzistenci) a přidejte ke směsi na pánvi.

3. Vařte na mírném plameni po dobu 1 hodiny, nebo dokud nebude 
maso měkké.

rýže

omáčka
Kansiyé
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Yétissé 

Yétissé je tradiční dušený pokrm s rybím masem, nejčastěji 
podávaný s rýží.yétissé s rýží

Postup

1. Osmahněte rybí steaky na oleji na středním plameni (cca 10 minut) a odložte na 
připravený talíř. Přebytečný olej vysušte. 

2. Ve velkém hrnci na dvou lžících oleje osmahněte cibulku a lilek po dobu cca 
10 minut, aby lilek změknul. 

3. Do mixéru dejte oloupaný a nakrájený zázvor, oloupané stroužky česneku a lilek 
s cibulkou. Mixujte, dokud se ze směsi nevytvoří hladká pasta. 

4. Oloupejte kasavu (či jiný sladký brambor), mrkev a nakrájejte je na 1–2 cm velké 
kostky. 

5. V míse smíchejte rajčata, rajčatový protlak, kousky bujónu a chilli papričky (celé).
6. Směs poté prohřejte na pánvi (přidejte 1–2 lžíce oleje).
7. Přidejte kasavu, mrkev a pastu z lilku, zalijte vodou a zamíchejte. Směs osolte, 

opepřete a přiveďte k varu. Poté ještě vařte na mírném plameni 30 minut.
8. Poté přidejte rybu a vařte dalších 15 minut, ať se všechny chutě hezky propojí 

a mrkev s kasavou změknou.
9. Servírujte s rýží.

Suroviny (4 porce)

 à 1 kg filetů z tuňáka či jiné ryby 
 à  1 lilek, nakrájený na větší kostky 
 à  3 mrkve
 à  1 kasava/maniok/yam nebo batát
 à  3 cibule, nakrájené najemno
 à  1 malý kousek čerstvého zázvoru
 à  4 stroužky česneku

 à  8 lžiček rajčatového protlaku
 à  300 g rajčat (může být 

i konzerva krájených rajčat)
 à  2 kostky bujónu 
 à  olej 
 à  2 chilli papričky 
 à  ½ kg vařené rýže
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Postup

1. V hlubokém hrnci rozpalte olej, přidejte okořeněné maso (sůl, 
pepř, česnek) a osmahněte. Dále přidejte cibuli i jarní cibulku. 

2.  Po třech minutách přidejte nakrájené rajče a občas míchejte, ať se 
směs nepřipálí. 

3.  Přidejte rajčatový protlak a opět promíchejte. Pasta musí mírně 
ztmavnout (cca 3 minuty).

4.  Přidejte 4 hrnky vody, přikryjte hrnec pokličkou a přiveďte k varu. 
5.  Přidejte špenát, ztlumte plamen a pod pokličkou vařte po 

dobu 30–40 minut (dokud se přebytečná voda z omáčky skoro 
nevypaří). 

6.  Servírujte s rýží.

Sauce feuille de patate:  
“listová omáčka” s rýží 

Tento tradiční guinejský recept využívá maniokových listů, 
které u nás běžně k dostání nejsou. Lze je proto nahradit listy 
špenátovými, jejichž chuť je ve výsledné omáčce podobná.

Suroviny

 à  1 kg masa nakrájeného  
na kostky

 à  1 cibule, nakrájená najemno
 à  2 natě jarní cibulky
 à  1 velké rajče, nakrájené
 à  2 chilli papričky

 à  sušený česnek
 à  1 kostka bujónu
 à  4 lžíce rajčatového protlaku
 à  1 hrnek rostlinného oleje
 à  1 balení mraženého špenátu
 à  sůl a pepř

omáčka 
z maniokových 

listů
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Postup

1.  Namočte rýži ve 200 ml vody. Po třiceti minutách propláchněte, 
osušte a dejte stranou.

2.  Nakrájejte cibuli a papriku na kostky, oloupejte česnek. Dejte 
vše na plech a pokapejte olivovým olejem. Grilujte na nejvyšší 
příčce v troubě na 220ºC po dobu 20 minut. Poté vyjměte z trouby 
a rozmixujte na pyré. 

3.  Pyré vložte do velkého hrnce, přidejte rajčatový protlak a na 
mírném plameni povařte po dobu 20 minut. 

4.  Pak přidejte bujón, koření a 100 ml vody. Na mírném plameni dále 
vařte cca 25 minut a občas zamíchejte, aby se omáčka nepřipálila 
a chutě se sloučily. 

5.  Přidejte máčenou rýži do hrnce a dobře promíchejte.
6. Ztlumte ještě trochu plamen, zakryjte hrnec pokličkou a vařte 

dalších 15–20 minut.

Riz Gras Jollof 

Rýže Jollof se vaří v jednom hrnci a díky rajčatové omáčce má 
typickou naoranžovělou barvu. Jollof se dá jíst jen tak, podle chuti 
můžete přidat smažený plantain nebo maso dle vlastního výběru 
(nejčastěji kuřecí). 

Suroviny (3 osoby)

 à  200 g rýže basmati
 à  400 ml rajčatového protlaku
 à  2 červené papriky
 à  2 cibule
 à  3 stroužky česneku
 à  1 lžíce olivového oleje

 à  1 lžíce koření – uzená paprika
 à  1 kostka bujónu
 à  1 lžička soli
 à  1 lžíce mixu koření – kurkuma, 

zázvor, muškátový oříšek
 à  100 ml vody
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Smažené plantainové chipsy 

Plantain (též zeleninový banán) patří k základním surovinám 
v Subsaharské Africe. Tento velký, sytě zelený banán je možné 
připravit naslano (příloha k jídlu nebo chipsy) i nasladko (dezert). 
Plantainy mají lepší strukturu pro smažení než obyčejné banány 
a udrží si dobře tvar i konzistenci. Nebojte se je koupit zelené, 
takové jsou pro smažení nejvhodnější!

Suroviny

 à  3–4 banány typu plantain 
 à  2–3 hrnky rostlinného oleje
 à  sůl

Postup

1. Nakrájejte plantainy na tenká 2 cm kolečka a osolte
2.  Rozpalte olej na středním plameni a smažte do hněda. 
3.  Výsledná kolečka jsou měkká s mírně křupavými okraji. 

V případě, že byste chtěli více křupavou obdobu chipsů,  
nakrájejte je na ještě tenčí kolečka.

Víte čím děti v západní Africe nejraději zapíjejí pochutiny? 
Ibiškovým nápojem, kterému v Guineji říkají Karkadé. 
Pro jeho zdravotní účinky ho místní nazývají životabudičem.

plantainové 
chipsy
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Akwadu z banánu plantain 

Akwadu je dezert, který se vytváří ze speciálního typu banánu 
plantain. Verze s kokosem se v Guineji podává jako snídaně či 
rychlý a jednoduchý dezert. 

Suroviny (4 porce)

 à  4 banány typu plantain 
 à  1 hrnek strouhaného kokosu
 à  ½ hrnku pomerančové šťávy nebo pomerančového džusu
 à  ¼ hrnku cukru (třtinový pro lepší chuť)
 à  3 lžíce másla
 à  šťáva ze dvou citronů
 à  skořice 
 à  med

Postup

1.  Předehřejte troubu na 200 stupňů.
2.  Plantainy rozpulte podélně a naskládejte na plech vystlaný 

pečícím papírem. Přelijte je rozpuštěným máslem, 
pomerančovým džusem (šťávou) a šťávou z citrónů.

3.  Posypejte skořicí (lze vynechat), cukrem a kokosem.
4.  Pečte v troubě po dobu 10 minut.
5.  Poté banány vyndejte z trouby a každý potřete (pokapejte) 

trochou medu.
6.  Vraťte banány ještě přibližně na 2 minuty (radši sledujte) 

do trouby (funkce gril), aby zhnědly a byly na povrchu mírně 
křupavé. V případě, že byste chtěli více křupavou obdobu 
chipsů, nakrájejte je na ještě tenčí kolečka.

akwadu



V Praze a některých dalších městech lze zakoupit 
speciální potraviny (mouku, banány na smažení, 
koření) buď v obchodech s africkými potravinami, 
či ve vybraných specializovaných prodejnách, např. 
Delmart (banány) či Marks&Spencer (zelená kapusta). 
Ghí lze zakoupit prodejnách se zdravou výživou či 
Delmartu. Exotické ovoce a bylinky naleznete také ve 
vietnamské tržnici SAPA. 

Centrum Dialog, o.p.s.

Jsme nezisková organizace, která působí od roku 
1998 na poli rozvojové spolupráce. Podporujeme 
děti z nemajetných rodin v Keni a Guineji ve studiu 
prostřednictvím projektu Pošli špunta do školy, 
adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku. 
Zároveň pomáháme s výstavbou a údržbou tamních 
škol. Naše projekty jsou realizovány ve spolupráci 
s místními koordinátory a vycházejí vstříc potřebám 
místních obyvatel.

Prostřednictvím projektu Pošli špunta do školy jsme 
podpořili individuální formou více než 3500 dětí ve 
studiu. Každé dítě si zaslouží kvalitní start do života, 
a právě vzdělání dětem umožňuje postavit se na 
vlastní nohy. Mají tak šanci vytvořit lepší budoucnost 
sobě i své komunitě. 

Pomoci můžete i Vy. Darujte vzdělání, darujete šanci 
na lepší život. 

www.centrumdialog.cz



Díky projektu Pošli špunta do školy mají děti v naší škole Utu 
Montessori Center zajištěné pravidelné stravování. Když se jich 
zeptáte, jaké jídlo mají nejraději, odpoví vám, že rýži. Ta je velmi 
výživná a dá se připravit na desítky způsobů!

V Guineji je velká míra nezaměstnanosti a zároveň řada dětí 
nedokončí ani základní vzdělání, které s sebou nese značné 
výdaje. Tyto děti pak velmi rychle poznají, co znamená manuální 
práce. I proto podporujeme místní dívky ve studiu, vzdělání jim 
dává šanci rozhodovat svobodně o své budoucnosti.

Prodej na ulici je jedním 
z nejčastějších způsobu získávání 
obživy v chudších oblastech Keni. 
Tyto ryby pocházejí z Viktoriina 
jezera, odkud se dostaly až do 
nairobského slumu Kibera. Jejich 
prodejem si paní vydělá pouze na 
základní potřeby a pro mnoho rodin 
představuje platba za vzdělání 
vlastních dětí nadstandard, který 
si nemohou dovolit. Náš projekt má 
moc to změnit!

Děti v Africe pomáhají 
v domácnostech 
mnohem více, než je 
tomu u nás – bez ohledu 
na to, zda jsou to kluci 
nebo holky. V Centru 
Dialog pomáháme dětem 
prodloužit si dětství 
studiem. Věříme, že pak 
i ony samy dopřejí svým 
vlastním dětem školní 
docházku bez chybičky. 
Pomozte nyní a budou 
z toho pozitivně těžit 
i další generace.




