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Úvod
Žijeme v době, ve které dochází k největšímu propojování světa v celé naší lidské historii.
Jedním slovem tento proces nazýváme globalizací, která činí ze světa jeden celek, ve kterém
jsou všechny články na sobě navzájem závislé. Globalizace přináší bezpochyby mnoho
pozitivních věcí, více příležitostí a možností. Celý svět je propojený a může se tedy jak
navzájem podporovat, tak i uškodit.
Globalizace a s ní související migrace obyvatel z jednoho kouta Země do druhého, má za
následek soužití různých, často zcela odlišných kultur. To znamená, že příslušníci různých
kultur se svými osobitými projevy, názory, ideologiemi a náboženstvími se v důsledku
celosvětové globalizace navzájem promíchali a jsou nyní nucení žít společně, což přináší řadu
konfliktů.
Příslušníci různých kultur uznávají jiné hodnoty, jiné autority, mají rozdílná pravidla pro život
a morálku. Kořeny této rozdílnosti jsou jak kulturní, tak rasové, etnické a náboženské. Už od
začátku lidské civilizace můžeme sledovat boj různých kultur či náboženství. Jako největší
multikulturní konflikt dnes vnímáme souboj islámského a křesťanského světa. Tím ale výčet
ohnisek napětí nekončí. Multikulturní problémy dnes řeší každý kontinent a každý stát.
Termín multikulturalismus je složen ze dvou částí. Předpona multi označuje mnohost a udává
tuto vlastnost druhé části slova, ke kterému se pojí. Kořen definovaného výrazu – kultura /z
latinského colere, pěstovat/ je soubor hmotných i nehmotných statků, které člověk stvořil
nebo v něž přetvořil přírodu. Přípona – ismus udává označení hnutí nebo směru myšlení.
Obecně tedy můžeme říci, že slovo multikulturalismus označuje myšlenkový směr, který se
zabývá mnohostí kultur. Multikulturalismus předpokládá, že mnohost kultur v rámci jedné
společnosti je obohacující a pokud se objevují konflikty, je to dáno špatným přístupem
společnosti k menšinám. Multikulturalismus tedy obhajuje ideální a na první pohled
rovnocennou multikulturní společnost.
Multikulturní společnost je společností, ve které se střetává mnoho kultur, ras, etnik či
náboženských přesvědčení. V multikulturní, tzn. v podstatě v ideální
společnosti dneška, je toto soužití zcela bezproblémové. Menšiny mají stejná práva projevu
jako většina. Nemusejí se tedy vzdávat své kulturní či náboženské identity.
Pluralismus (z latinského pluralit, množný, vícerý) je filozofickým směrem, který uznává
existenci více podstat. Svět je totiž velmi složitý a není možné jej obsáhnout jednou teorií či
absolutní pravdou. Zakladatelem pojmu pluralismus je americký filosof Viliam James.
Pluralismus se dále větví na pluralismus kulturní, náboženský, filozofický atd. Kulturní
pluralismus se zabývá řešení soužití více kultur v rámci jednoho státu. Zkoumá pozitivní i
negativní dopady, které se zde vyskytují, hledá jejich východiska a hranice soužití.
Rozdíl mezi pluralismem a multikulturalismem je tedy ten, že multikulturalismus automaticky
předpokládá, že soužití různých kultur je možné a bez konfliktní. Pluralismus toto netvrdí,
dává se na multikulturní realitu spíše kritickým pohledem a snaží se nalézt nikoliv zcela
ideální, ale reálné řešení, které by neohrozilo stabilitu státu. Více myšlenky a rozdílnost obou
teorií rozvedu v části, která se bude zabývat filozofickými politickými řešeními multikulturní
otázky.
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Multikulturní realita světa
Multikulturní realitou světa, tj. multikulturní společností, rozumím stav společnosti, ve které
se mísí mnoho kultur, náboženství, etnik a ras. Situaci v našem světě bych si dovolila označit
multikulturalitou.
Toto soužití nikdy nebylo jednoduché. Naopak každé náboženství, rasa, etnikum a kultura
mají svůj svérázný pohled na svět, jiné projevy chování, typické emocionální reakce, jiný
žebříček hodnot a dokonce i jiná práva a povinnosti jednotlivých členů dané skupiny.
V důsledku promíchání dochází ke třené mezi zvyky a právem původních obyvatel a nově
příchozími. Ti si nárokují stejná práva na svůj způsob života, který je s místními zvyky a
tradicemi někdy částečně jindy zcela neslučitelný, což přináší řadu střetů.
Multikulturalismus jako politická teorie
Multikulturalismus je jednou z forem politiky identity. Slovo multikulturalismus se objevilo
poprvé ve Švýcarsku v 50. letech minulého století, kdy bylo použito pro vyjádření stavu
švýcarské jednotné občanské společnosti i při značných kulturních rozdílech.
Multikulturalismus se tedy stal synonymem pro ideální společnost lidí, kteří při různém
etnickém, kulturním či náboženském původu, identitě a tradicích spolu žijí ve vzájemné
harmonii.
Tradiční romská komunita
Romská komunita, at již žijící kočovné či usedle byla tvořena většinou rodem nebo více
generační rozšířenou rodinou. Rodová skupina měla svoji hierarchii a řídila se souborem
zvykových etických norem – nepsaných zákonů. V čele stála osoba s přirozenou autoritou a
navíc také schopná vytvářet komunikační most mezi vlastní skupinou a neromským okolím
(vajda, mujalo, čhibalo, krisinako manušangluno Rom, šeralo Rom). O důležitých otázkách
však vajda většinou nerozhodoval sám, nýbrž se všemi muži a často v přítomnosti ostatních
členů komunity. Zvláštní postavení ve skupině měli staří lidé-pro své životní zkušenost,
moudrost získanou věkemse těšili velké vážnosti. (Viz přísloví: Šun le phuren, bo chale buter
maro sar tu). –„ Poslouchej staré lidi, protože snědli víc chleba než ty“. Především pak
některým starým ženám byly připisovány schopnosti komunikovat s transcendentálními
silami přírody i vesmíru. Ženám, které tyto schopnosti spojovaly se sběrem léčivých bylin i
s provozováním magie se říkalo pnuti daj (doslova babička, stařenka, ale výstižnější je
překlad českým výrazem „vědma“), nebo také drabarní (/kořenářka, věštkyně) apod.
Romská skupina obklopená nepřátelským prostředím musela být naprosto soběstačnou. Tento
způsob obrany byl možný u dobře fungujícího kolektivu. Anarchie, kterou majorita
odnepaměti romským skupinám přisuzovala, by tuto obranyschopnost neumožnila. Romské
komunity naopak dodržovaly v některých ohledech přísný morální kodex, nad nímž bděli
nejen představitelé osady, ale prakticky všichni členové. Veškeré dění ve skupině se totiž
odehrávalo veřejně před zraky všech a za jejich spravedlivého dozoru.
Jednání každého jednotlivce bylo neustále kontrolováno a podrobováno obecnému soudu.
Soukromí v českém pojetí Romové neznali a dodnes do všech podrobností úplně nechápou.
Člověk sám neznamenal vůbec nic, sílu nacházel i čerpal z kolektivu, ve kterém měl své
pevné místo a byl nedílnou součástí tohoto fungujícího mechanismu. Dodržování rodových
pravidel – zákonů mělo velký význam – věřilo se, že jejich důsledné respektování zaručí celé
skupině ochranu před „nečistými silami“, jinými slovy před zlem a neštěstím v jakékoliv
podobě. Překročení zákona a následné nepotrestání viníka znamenalo ohrožení celé skupiny.
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Výše vyznačené představy souvisejí s lidovou vírou Romů o nichž byla již částečně řeč.
Náboženské představy Romů ve středoevropském prostoru v sobě spojují prastaré vlivy
orientálních kultur s modifikovanými prvky křesťanské víry. Podstatnou součást víry Romů
tvořily animistické představy, které vysvětlovaly vznik nemocí a veškerého zla působením
nečistých sil. Pozůstatky vlivů z původní vlasti Romů – Indie – je možno hledat v přísných
normách na úpravu a konzumaci jídla. /v indické kultuře vycházejí z požadavku tzv.
rituální čistoty jídla. Romský způsob dodržování zásad přípravy a konzumace pokrmů se
však skutečně asi nejvíce blíží indické kulturní tradici. Za nečisté pokrmy byla Romy
považována jídla připravovaná v nádobách, které nebyly určeny výhradně k vaření (např. se
v nich pralo prádlo apod.), nebo pokrmy, které přišly do kontaktu s ženským oděvem –
především sukní, jež byla sama o sobě považována za nečistou.
Pro ženu platily přísnější normy než pro muže, vůbec na ni byly kladeny vyšší nároky.
V některých romských skupinách měly ženy na starosti nejen péči o děti a vaření, ale doslova
obživu celé rodiny, zahrnující vedle přípravy stravy i její obstarání.
Zatímco navenek byl garantem rodiny a její cti muž, po ženě se požadovalo, aby byla vzorem
morálky uvnitř rodiny. Měla přece ve svých rukou budoucnost rodu – vychovávala děti. Ženě
se nepromíjely žádné větší odchylky od normy, především musela být věrná svému muži.
Prostituce u romských žen byla jevem velmi výjimečným, což souvisí s tradičně přísným
pohledem na ženu a s nutností její morální čistoty.
Za komunismu dochází k jevu odlišnému – zatímco u ženy se nevěra vůbec nepřipouštěla, u
muže tak přísně hodnocena nebyla. Muž může mít sto milenek, ale ženu jedinou. Naopak u
muže byla důležitá jeho čest – pativ. Poctivý Rom nezahodí čest, i kdyby hlady umíral.
Přičemž pojetí cti u Romů nebylo shodné s pojetím cti u majority, - čest byla pro ženu
romské skupiny naprosto nepostradatelná. Rom zbavený cti byl v komunitě odsouzen v
lepším případě k veřejnému posměchu.
V romské komunitě nebylo nutno souhlasit se vším a se všemi, ale pro bezkonfliktní soužití
byl podstatný způsob i takt, s jakým se odlišné názory sdělovaly. Krádež uvnitř komunity byla
věcí nepřípustnou, ale i nevídanou. Majetek všech členů se totiž považoval za společný.
Romové tradičně nelpěli na materiálních statcích částečně proto, že šatstvo i další věci denní
potřeby dostávali obnošené a použité od okolního obyvatelstva. Při neustálém územním
pohybu nebylo možno shromažďovat a převážet z místa na místo předměty nikoliv nezbytné.
Romové se naučili nevázat se na své věci, a tedy o ně ani příliš nepečovat. Každý předmět byl
po dosloužení svému odhozen jako nepotřebný. Určitou výjimku tvoří rodový šperk, kterému
byla přičítána ochranná, léčivá i magická moc či spojení s předky. U hudebníků zase
přecházely z generace na generaci hudební nástroje. Přesto v případě nouze byly i rodinné
památky směněny za životně důležitější potravu.
Komunita plnila také velmi důležitou funkci sociální – platila zde zásada solidarity
s jakýmkoliv způsobem s handicapovanými členy – především s nemocnými, sirotky, ale
týkala se i peněžité pomoci potřebným. Na svých cestách se Romové někdy ujímali i
neromských tuláků, bezprizorných dětí, zkrátka těch, které majorita vytěsnila na svůj okraj, a
tak se ocitli v podobné situaci jako Romové.
Člověk, který se provinil proti platným pravidlům, byl souzen radou starších mužů
(nebo všemi dospělými muži) osady a potrestán. Nejtěžším trestem bylo vyloučení ze
skupiny, což vedle citové frustrace a bezprizornosti znamenalo především stav ohrožení,
neboť jedinec nemohl očekávat pomoc od nepřátelsky se projevující majority.
Život na úkor majority, jejíž přístup k Romům byl restriktivní a represivní, se tak
postupně od středověku stával pro Romy běžným a přirozeným. Zvyky a zásady však nebyly
všude stejné, odlišovaly se u každé širší rodiny, v každé osadě kolik osad, tolik zvyklostí.
Mezi jednotlivými skupinami či osadami existovaly někdy i značné rozdíly, začaly se
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prohlubovat především poté, co někteří Romové opouštěli od kočování a zejména v oblasti
Uher se již od 15. století pozvolna usazovali v trvalých sídlištích.
Díky kočovnému způsobu života se z materiální kultury Romů mnoho nedochovalo. Navíc,
jak již bylo uvedeno, většinu předmětů denní potřeby dostávali Romové od členů majority.

Historie Romů a romské kuchyně
Odkud jsou Romové
Romové pochází mimo jakoukoliv pochybnost z Indie. Jejich vzhled i jazyk je stále podobný
vzezření i jazyku tamních obyvatel. mají podobné zvyky i společenskou strukturu. Také výběr
povolání je srovnatelný.
Romové pravděpodobně patřili do nejnižší na kasty rozdělené indické společnosti. (Indická
společnost se dělila na nejvyšší kastu brahmínů /kněží/), po ní následovala kasta kšátriů
/vládci a bojovníci/ a vajšijů /řemeslníci, rolníci, obchodníci) Nižší kastou byli šúdrové
(sluhové a pomocné síly) a nejnižší kasta byli tzv. nedotknutelní.
Od 8. století začali Romové Indii opouštět. Příčinnou mohla být snaha vymanit se z přísně
rozdělené kastovní společnosti, ale i častá suchá a s nimi spojený nedostatek potravy nebo to,
že hledali nové odbytiště pro své výrobky a služby.
Podle odborníků (lingvistů a historiků) postupovali Romové z Indie přes Mezopotámii na
blízký východ, do asijské části Turecka, kde se velká část Romů usadila na dobu od 12. do 15.
století. Jejich putování pokračovalo přes Malou Asii a Balkán, nějakou dobu setrvali v Řecku,
dále postupovali údolím Dunaje do střední Evropy. Jiná větev Romů přešla Arménii, Kavkaz,
později Rusko a dosáhla až Skandinávie. V 15. století byli již Romové rozptýleni po celé
Evropě včetně Anglie a Skotska.
V evropském prostředí se Romové dostali do obtížné situace, neboť jejich vlastní skupinové=
neformální normy nejsou příliš v souladu s normami okolního většinového obyvatelstva.
Romové vždy žili v uzavřených skupinách. I tím se posiloval odstup ostatních obyvatel k nim.
Většinová společnost byla a bohužel stále zůstává pro Romy cizí skupinou, která je
v minulosti odmítala, a proto se k ní chová jako k „nevlastním“, které není hanba všelijak
podvádět a různě „zkoušet“.
Vývoj romské kuchyně
S ohledem na původ Romů lze tvrdit, že v daleké historii, tj. v dobách kdy pobývali v Indii,
byla jejich kuchyně příbuzná indické s tím, že byla kvůli nemajetnosti Romů velice skromná.
S počátkem migrace začala být jejich kuchyně, stejně jako ostatně i jazyk a některé zvyky,
ovlivňována novým okolním většinovým obyvatelstvem těch oblastí, kde se zdržovali.
Každopádně však romský jídelníček zůstával stále chudý a jednostranný, neboť si Romové
nikdy nepěstovali své plodiny ani nechovali vlastní dobytek. Byli závislí na produkci
okolního obyvatelstva. V zimě neměli žádné zásoby, bylo to pro ně nejobtížnější období, ženy
musely často žebrat nebo krást.
V jídelníčku se hlavně používaly brambory, zelí a kukuřice. V neděli se dělávali k obědu
halušky, připravovaly se ze syrových brambor a mouky, jedly se s tvarohem, omastkem nebo
s cibulí. Bylo to syté jídlo, takže se v neděli jen objednalo, nesnídalo se ani nevečeřelo.
V romské kuchyni nechybělo ani maso, většinou se jednalo o uhynulou lesní zvěř. Koňské a
psí maso se neslušelo pojídat. Romové nikdy nejedli znovu ohřívané jídlo, které již bylo
jednou uvařeno. Přes svou chudobu zbytky vyhazovali, protože věřili, že je očichávají duše
mrtvých a mohly by tak na ně přenést nemoc.
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Příprava jídla měla svá přísná pravidla. Hospodyně by při vaření měla mít dobrou náladu, aby
se pak příjemně cítili ti, co jedí. Na vaření a praní prádla se musely užívat odlišné nádoby.
Protože nádobí bývalo u Romů málo, často si je v rodinách i mezi rodinami půjčovali. Mezi
Romy byla většinou velká solidarita, takže kdo zrovna neměl co jíst, dostal většinou něco od
druhých.
Dnes je romská kuchyně celkem podobná kuchyním majoritních populací, v nichž Romové
žijí. Vliv většinového okolního obyvatelstva je i přes značnou uzavřenost romské společnosti
znatelný ve všech oblastech života. Přesto si Romové stále uchovávají v jídelníčku svá
oblíbená tradiční jídla, která jsou velice levná a přitom chutná. Další jídla závisí na sociální
situaci té které rodiny. Vývoj je i zde patrný a vznikají jídla nová, která jsou ovlivněna
tradičními kulinářskými zvyklostmi. O romské kuchyni lze i v současnosti říci, že za málo
peněz dokáží Romové uvařit velice chutně.

Polévky
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Salátová polévka
Co potřebujeme
pro 4 osoby: 1 hlávku salátu, 1 litr mléka, 4 brambory, 2 lžíce oleje, 2 cibule, hladkou mouku
na jíšku, 2llžíce másla, na zlepšení polévky trochu smetany, sůl, pepř, pár kapek citronové
šťávy
Postup přípravy
Hlávku salátu rozebereme na listy a dobře opláchneme.
Na másle zpěníme cibuli, zasypeme moukou a připravíme jíšku.
Zalijeme vodou a dobře povaříme. Doplníme salátovými listy. Necháme přejít varem a
odstavíme. Můžeme přidat i smetanu, nakonec zakapeme citronem.
Jako příloha jsou bezvadné vařené brambory polité osmaženou cibulí.
Poznámka: Romové tuto polévku vařili z dýně. Říkali jí duduma.

Vánoční houbová mačanka
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Ingredience
pro 4 osoby: 100 g sušených hub (poddubáků či jiných),
1 nakládané kysané bílé zelí v sáčku či sklenici
česnek, cibuli,
2 – 3 bobkové listy,
pepř, sůl, kysanou smetanu
5 lžic hladké mouky, trochu másla
Postup přípravy
Sušené poddubáky (nebo jiné houby) namočíme do studené vody. Když nabobtnají,
přecedíme je přes síto a nakrájíme je na drobné kousíčky. Také je možné je semlít mlýnkem
na maso.
Houby dáme do hrnce a zalijeme je litrem šťávy z kyselého nakládaného zelí. Přidáme 2 litry
vody. Dále přidáme nadrobno nasekaný česnek a cibuli, 2 -3 bobkové listy, pepř a sůl.
Můžeme přidat i hrst naloženého zelí. Vaříme.
Před dovařením si připravíme kysanou smetanu Rozmícháme v ní 5 lžic mouky. Množství
mouky ovlivní to, jak bude mačanka hustá.
Smetanu vlijeme do mačanky a zavaříme.
Na plné talíře se přidává po kousku másla.
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Cikánská polévka
Ingredience
Voda 1,5 litru,
paprika 6 ks,
rajčata 6 ks
mrkev 2 ks, petržel 2 ks, celer 0,5 ks,
květák 0,5 ks,
brambory 4 ks menší,
rostlinný olej 50 g,
petrželka,
sůl, podušené žampiony.
Postup přípravy
Zeleninu nakrájíme, květák rozdělíme na růžičky a všechno podusíme na oleji do poloměkka.
Pak přilijeme vodu, osolíme a necháme povařit, až zelenina změkne. Přidáme petrželku.

Spišská polévka s kuřecím masem
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Ingredience
Slepice
Sůl, pepř, nové koření
Kořenová zelenina – mrkev, celer, petržel
Fazole
Kroupy
Chilli paprička
Brambory
Rajský protlak
Postup přípravy
Nejdříve si připravíme silný kuřecí vývar ( očištěnou slepici vaříme ve vodě spolu se solí,
pepřem a novým kořením) Do vývaru přidáme kořenovou zeleninu nakrájenou na kostky a
necháme vařit. Hotovou slepici vyndáme a oberme z ní maso. Do vývaru nasypeme předem
namočené fazole, kroupy a chilli papričku. Nakonec přidáme obrané slepičí maso a 1 až 2
lžičky rajského protlaku. Povaříme a dochutíme.

Dršťková polévka
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Ingredience
½ drštěk
5 stroužků česneku
sůl
2 cibule
pepř, majoránka, mletá paprika
tuk
hladká mouka
Postup přípravy
Řádně omyté dršťky dáme vařit vaříme asi půl hodiny, potom měkké scedíme. Uvařené
dršťky nakrájíme na tenké nudličky. Na tuku osmažíme nakrájenou cibulku, osmažíme,
přidáme mletou papriku, zalijeme vývarem a dochutíme solí, pepřem česnekem, majoránkou.

Houbová polévka z májovek
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Ingredience
200 – 300 g májovek
2 brambory
1 mrkev
1 petržel
petrželová nať
polévkové koření
1 lžíce hladké mouky
1 lžíce oleje
1 lžička mleté papriky
Postup přípravy
Omyté a nakrájené májovky vložíme do 2 litrů vody, osolíme a opepříme. Přidáme umytou
nakrájenou zeleninu, ochutíme polévkovým kořením, přidáme nakrájené brambory a necháme
vařit půl hodiny. Mezi tím si připravíme zásmažku z oleje tak, že na olej dáme cibulku
osmažíme přidáme hladkou mouku orestujeme potom přidáme mletou papriku, zalijeme
vodou, rozšleháme a přidáme do polévky, povaříme. Do polévky můžeme přidat také
těstoviny nebo drobení zvané moržoto, které je u Romů nejoblíbenější. Nakonec přidáme
posekanou petrželku. Moržoto se připravuje z polohrubé mouky a vajec. Na 1 a ½ l polévky
stačí 1 vejce a mouky tolik, kolik vejce přijme, aby těsto bylo tuhé, připravené ke strouhání.
Nastrouhané moržoto dáme do vařící polévky a necháme uvařit.
Z moržota můžeme připravit i hlavní pokrm. Pak na přípravu použijeme těsto ze 4 vajec.
Uvařené moržoto vybereme pomocí cedníku i s vařenou zeleninou tak, aby nějaká zelenina
zůstala v polévce.

Králičí polévka
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Ingredience
1 přední část králíka
sůl
4 zrnka černého pepře
4 zrnka nového koření
1 cibule
2 mrkve
1 petržel
kousek celeru
1 pórek
1 kostka masoxu
muškátový oříšek

Postup přípravy
Přední část králíka vložíme do studené vody a přivedeme do varu. Posbíráme pěnu, osolíme,
přidáme celý pepř a nové koření, očištěnou cibuli, na malé kousky nakrájenou mrkev, petržel,
celer a na kolečka nakrájený pórek. Maso vaříme doměkka. Dochutíme Masoxem a
muškátovým oříškem. Polévku můžeme zlepšit uvařenými nudlemi nebo masovými
knedlíčky.

Houbová polévka nakyselo
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Ingredience
1 lžíce oleje
½ cibule
150 g čerstvých hub
sůl
bobkový list
mletá paprika
1 větší brambor
2 dl mléka
40 g hladké mouky
ocet
Postup přípravy
Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme omyté, očištěné, nakrájené houby a chvilku
podusíme. Přidáme vodu, sůl, bobkový list, mletou papriku a vaříme dopoloměkka. Přidáme
očištěný na kousky nakrájený brambor a dovaříme doměkka. V mléce rozšleháme mouku,
vlijeme do polévky, dobře povaříme a dochutíme octem.

Bramboračka s houbami
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Ingredience
2 střední brambory
hrst pokrájených hub
1 cibule
hrst pokrájené kořenové zeleniny
sůl
mletý pepř
drcený kmín
majoránka
1 kostka zeleninového bujónu
olej
1 lžíce hladké mouky
Postup
Na troše oleje osmahneme okrájenou cibuli a zeleninu. Zasypeme moukou a ještě chvíli za
stálého míchání smažíme.
Zalijeme studenou vodou, přidáme na kostičky pokrájené brambory, houby, bujón a
majoránku.
Osolíme, opepříme, okmínujeme a vaříme do změknutí brambor i hub.
Na talíři doplníme posekanou zelenou petrželkou.
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Česnečka
Ingredience
1 l vody
1-2 brambory
1 lžíce sádla
5 stroužků česneku
sůl
zelená petrželka
Postup
Oloupané brambory nakrájíme na kostičky, dáme do osolené vody společně se sádlem a
přivedeme k varu. Vaříme do změknutí brambor. Odstavíme z plotny, přidáme rozmačkaný
česnek a promícháme. Česneku může být méně nebo více – podle chuti. Do talíře vložíme
syrový žloutek (není nutné) a zalijeme vařící polévkou. Ozdobíme drobně pokrájenou
petrželkou. Podáváme s osmaženými kostičkami chleba.

Čočková polévka s kysaným zelím
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Ingredience
150 g čočky
100 g kysaného zelí
1 cibule3 lžíce tuku
4 lžíce hladké mouky
1 žloutek
¼ litru zakysané smetany
kmín
pažitka
sůl
Postup
Předem namočenou čočku uvaříme do poloměkka. Zelí nakrájíme a přidáme k čočce. Cibuli
nakrájíme a přidáme k čočce. Cibuli nakrájíme, orestujeme na tuku, zasypeme hladkou
moukou a osmahneme dožluta. Cibulovou jíškou polévku zahustíme a povaříme ještě 10
minut. Ochutíme solí, kmínem (můžeme přidat i utřený česnek). Ve smetaně rozmícháme
žloutek, nalijeme do polévky a necháme přejít varem. Posypeme nasekanou pažitkou.

Gulášovka
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Ingredience
400 g hovězího předního masa (kližka, krk)
2 lžíce sádla
2 velké cibule
2 lžíce hladké mouky
sůl
mletý pepř
drcený kmín
mletá paprika sladká i pálivá
majoránka
česnek dle chuti
3-4 brambory
Postup
Omyté a osušené maso pokrájíme na malé kostičky. Na sádle osmažíme pokrájenou cibuli
dorůžova. Přidáme maso a za častého míchání opečeme dohněda.
Zaprášíme moukou a ještě chvíli za stálého míchání smažíme.
Opepříme, okmínujeme, opaprikujeme a zalijeme Horkou vodou (cca 1,5 litru). Osolíme a
pod pokličkou vaříme do změknutí masa. Použijeme – li tlakový hrnec, bude to výrazně kratší
dobu.
Až je maso měkké, přidáme do polévky na kostičky oloupané brambory, majoránku,
rozmačkaný česnek a vaříme do změknutí brambor.
Do hotové odstavené polévky vmícháme další 2-3 rozmačkané stroužky česneku a dále už
nevaříme.

Hrachovka s párkem
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Ingredience
200 g hrachu
1 cibule
lžíce hladké mouky
trochu kořenové zeleniny
sůl,
pepř
majoránka
česnek
tenký párek
Postup
Hrách namoříme den předem do studené vody. Další den uvaříme v téže vodě. Když je téměř
měkký, přidáme na kousky nakrájenou zeleninu, na kolečka nakrájený páre a cibulovou jíšku
(na trošce oleje nebo sádla usmažíme pokrájenou cibuli, přidáme mouku a usmažíme jíšku).
Společně pokrájíme do změknutí zeleniny. ¨
Ochutíme solí, pepřem, majoránkou a rozmačkaným česnekem.

Kmínová polévka
20

Ingredience
kousek másla
4 rovné lžíce krupice
1 vejce
vrchovatá lžička drceného kmínu
sůl
1 kostka zeleninového bujónu
petrželová nať
Postup
Na rozehřáté máslo nasypeme kmín a krupici. Za stálého míchání společně osmahneme.
Přidáme vejce a rychle rozmícháme až vzniknou malé kousky. Zalijeme studenou vodou /asi
1 litr), osolíme, přihodíme bujón a povaříme asi 10 minut.
Do hotové polévky vmícháme pokrájenou zelenou petrželku.

Krupicová polévka s hráškem
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Ingredience
1 lžíce másla
3 lžíce dětské krupičky
1 vejce
200 gramů hrášku
1 malá cibulka
1 kostka zeleninového bujónu
sůl
mletý pepř
muškátový oříšek
pažitka
Postup
V hrnci rozehřejeme máslo opražíme na něm krupičku dozlatova.
Odstavíme, přidáme celé vejce a důkladně rozmícháme s krupičkou. Zalijeme studenou vodou
(asi 1 litr), přidáme na kousky pokrájenou cibulku, opepříme a 10 minut povaříme.
Přisypeme hrášek, přistrouháme muškátový oříšek a vaříme ještě asi 4 minuty.
Hotovou polévku doplníme posekanou pažitkou.
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Kvasnicová polévka
Ingredience

1 kostka (42 g) kvasnic
1 mrkev
1 petržel
kousek celeru
½ cibule
sůl
pepř
majoránka
olej
vrchovatá lžíce polohrubé mouky
1 vejce
Postup
Do hrnce dáme trošku oleje, na rozpálený vysypeme nahrubo nastrouhanou kořenovou
zeleninu a orestujeme. Zalijeme studenou vodou, osolíme, přidáme cibuli, kdo chce osolí
méně a přidá kostku masoxu nebo slepičino bujónu a vaříme do změknutí zeleniny.
Zatím na pánvi rozehřejeme lžíci oleje, rozdrobíme kvasnice a za stálého míchání opražíme,
pokud se neroztečou a pak znovu nezhoustnou.
Přidáme mouku, promícháme a za stálého míchání společně opražíme.
Odstavíme z plotýnky, přidáme celé vejce, špetku soli, pepře a zpracujeme v polotuhé
těstíčko. To prolisujeme do vařící polévky přes struhadlo nebo cedník na halušky.
Ještě chvíli povaříme, dochutíme solí, pepřem a majoránkou.
Na talíři posypeme zelenou petrželkou.
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Maďarská polévka
Ingredience
1cibule
3 lžíce oleje
1 lžička mleté papriky
2 brambory
200 gramů uzeniny
sůl
oregano
4 stroužky česneku
1 kostka masoxu
2 dl smetany
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
zelená petrželka

Postup
Na tuku zpěníme nakrájenou cibulku, posypeme mletou paprikou a přidáme na kostičky
nakrájené oloupané syrové brambory. Mírně podlijeme a podusíme do změknutí. Přidáme
nakrájenou uzeninu, ochutíme utřeným česnekem, organem, přidáme masox a zalijeme litrem
studené vody. Ve smetaně rozmícháme lžíci hladké mouky a nalijeme do polévky.
Povaříme ještě asi 5 minut. Na talíři posypeme petrželkou.
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Polévka z leča
Ingredience
1 sklenice zeleninového leča (cca 500 g)
2-3 menší brambory
olej
1 lžička mleté papriky
sůl
1 lžička cukru
špetka sušené bazalky
250ml smetany na vaření
1 lžíce hladké mouky

Postup
Na troše oleje osmahneme
na kostičky pokrájené brambory. Přidáme papriku, zamícháme a zalijeme vodou (asi 1 litr).
Osolíme a vaříme do poloměkka.
Pak do hrnce přidáme lečo, smetanu, ve které jsme rozkvedlali mouku, cukr a bazalku.
Promícháme a povaříme do změknutí brambor. Podle chuti dosolíme.
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Polévka z mletého masa
Ingredience
400 g mletého masa
3 brambory
1 cibule
4 stroužky česneku
olej
sůl
mletý pepř
mletá paprika
majoránka
drcený kmín
1 lžíce hladké mouky
Postup
Dno hrnce pokryjeme olejem. Zahřejeme a osmahneme na něm pokrájenou cibuli. Až
zesklovatí, přidáme maso a společně smažíme za stálého míchání, až maso změní barvu. Pak
přidáme lžíci mouky a ještě společně mícháme.
Nakonec vmícháme lžičku mleté papriky a zalijeme studenou vodou. Osolíme, okmínujeme,
přidáme pepř a majoránku a na kostky pokrájené brambory.
Vaříme do změknutí.
Nakonec přidáme rozmačkaný česnek a podle chuti dosolíme.
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Rajská polévka s rýží
Ingredience
1 plechovka rajského protlaku (140 g )
4 lžíce oleje (nejlépe olivového)
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
3 kuličky nového koření
3 kuličky nového pepře
1 bobkový list
kousek cibule
sůl
pepř
1 dl mléka nebo smetany
1 l vody
zelená petrželka
hrst vařené rýže nebo vařených drobných těstovin

Postup
V hrnci rozpálíme olej, přisypeme mouku a za stálého míchání upražíme světlou jíšku.
Přilijeme studenou vodu, rozmícháme, přidáme koření, cibuli, osolíme a vaříme asi 15 minut.
Vyndáme z polévky kuličky koření a bobkový list, nakonec přidáme protlak, zjemníme
smetanou nebo mlékem a ještě necháme přejít varem
Dochutíme solí a pepřem a do hotové polévky dáme uvařenou rýži nebo těstoviny.
Na talíři posypeme sekanou petrželkou.
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Špenátová polévka se sýrem
Ingredience
200 – 300 g mraženého špenátu
1 mrkev
mléko nebo smetana
2 tavené sýry
1 malá cibule
trochu oleje
sůl
mletý pepř
muškátový květ
česnek
Postup
Na troše oleje zpěníme drobně pokrájenou cibuli, přidáme rozmražený špenát, vodu, na
kolečka pokrájenou mrkev, osolíme a chvíli vaříme.
Pak přidáme na kousky nakrájený sýr, podle chuti mléko či smetanu, pepř, muškátový květ a
ještě chvilku povaříme.
Do hotové polévky prolisujeme pár stroužků česneku a na talíři doplníme osmaženými
kousky rohlíku.
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Vločková polévka s vejci
Ingredience
5 lžic ovesných vloček
50 gramů másla
2 malá vejce nebo 1 velké
1 kostka slepičino nebo hovězího bujonu
1 mrkev
1 petržel
kousek celeru
1 malá cuketa (není nutná)
sůl
pepř
zelená petrželka

Postup
V hrnci rozehřejeme máslo a osmažíme na něm vločky dohněda. Odstavíme z plotýnky,
přidáme celá vejce a rozmícháme. Až se srazí, zalijeme studenou vodou (asi 1 litr), přidáme
nahrubo postrouhanou zeleninu, na kostičky pokrájenou cuketu, bujˇon, osolíme, opepříme a
vaříme asi 15 minut.
Do hotové polévky vmícháme zelenou petrželku.
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Zelňačka
Ingredience
400 g kysaného zelí
1 velká cibule
250 ml sladké smetany
200 zakysané smetany
3 lžíce hladké mouky
sůl
kmín
3-4 brambory
kousek uzeniny (klobása, párek…)
olej

Postup
Zelí překrájíme na menší kousky, kdo chce propláchnout studenou vodou, aby nebylo tak
kyselé. Zalijeme vodou, osolíme, okmínujeme, přidáme pokrájenou cibuli a vaříme doměkka.
Mezitím ve smetaně rozkvedláme mouku a přes sítko vlijeme k měkkému zelí. Rozmícháme a
povaříme. Nakonec vmícháme zakysanou smetanu, důkladně rozmícháme a jen chvilku
necháme přejít varem Podle chuti dosolíme.
Oloupané a omyté brambory nakrájíme na kostičky a v osolené vodě uvaříme doměkka.
Uzeninu rovněž nakrájíme na kousky a na troše oleje osmažíme. Na talíř dáme hromádku
brambor, lžíci osmažené uzeniny a zalijeme polévkou.
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Omáčky
Koprová omáčka
Ingredience
1 lžíce másla nebo Hery
2 lžíce hladké mouky
vývar z masa nebo kostí
2 dl mléka
2-2,5 dl smetany
svazek čerstvého kopru
sůl
ocet
cukr

Postup
Opraný kopr najemno pokrájíme. V kastrolu rozpustíme tuk, přidáme mouku a za stálého
míchání usmažíme světlou jíšku. Zalijeme vývarem nebo vodou, přidáme mléko, rozmícháme
a necháme asi 20 minut vařit. Pak přidáme smetanu a kopr, osolíme, osladíme, okyselíme a
necháme přejít varem. Podle potřeba dochutíme (solí, cukrem, octem) a podáváme s vařeným
hovězím masem nebo vejcem natvrdo. Jako příloha se hodí vařené brambory nebo houskový
knedlík
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Česneková omáčka
Ingredience
1 malá cibule
8-10 stroužků česneku
olej
2 lžíce hladké mouky
trochu mléka
sůl

Postup
Na rozpálený olej nasypeme nadrobno pokrájenou cibuli a 3 rozmačkané stroužky česneku.
Trošku osmažíme – musí zůstat světlé a přidáme mouku. Za stálého míchání upražíme světlou
jíšku. Zalijeme studenou vodou, dobře rozmícháme, osolíme a asi 15 minut povaříme. Pak
odložíme 3 stroužky česneku bokem a zbytek rozmačkáme do omáčky. Přilijeme trochu
mléka a ještě chvíli povaříme.
Do hotové omáčky vmícháme odložený rozmačkaný česnek, podle chuti dosolíme a už
nevaříme.
Podáváme k vařenému či uzenému masu s houskovým knedlíkem.
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Kořeněná rajská omáčka
Ingredience
1 cibule
trochu oleje
2-3 lžíce hladké mouky
sůl
6 kuliček pepře
8 kuliček nového koření
2 hřebíčky
půl lžičky tymiánu
2 bobkové listy
2 lžičky cukru
100 g rajčatového protlaku
podle potřeby ocet
Postup
Na troše oleje zpěníme cibuli. Zasypeme moukou, rozmícháme a usmažíme cibulovou jíšku.
Zalijeme studenou vodou (asi 1 litr) a dobře rozmícháme. Osolíme a přidáme všechno koření.
Vaříme půl hodiny.
Omáčku přecedíme do jiného kastrolu, vmícháme do ní protlak a chvíli, necháme přejít varem
Podle chuti můžeme dokyselit lžící octa.
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Studená omáčka na rybu
Ingredience
200 g bílého jogurtu
1 lžíce hořčice
1 lžička olivového oleje
hrst čerstvého kopru
sůl
1 lžička citrónové šťávy
Postup
Jogurt smícháme s hořčicí, olejem, citrónovou šťávou a vmícháme nadrobno posekaný kopr.
Omáčkou přeléváme na talíři porce ryby.
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Hlavní jídla
Perkelt
Ingredience
vepřové maso (plecko)
cibule
olej
sůl
pepř
červená paprika
čerstvá zelenina-paprika, rajčata
chilli papričky
rajský protlak
smetana
Příloha: těstoviny, rýže nebo knedlík
Postup
Vepřové maso nakrájíme na kostky. V hrnci osmahneme dozlatova cibuli, do ní vložíme
maso, osolíme, opepříme a zasypeme červenou paprikou. Na kousky si nakrájíme čerstvou
papriku a rajčata a můžeme přidat 1 – 2 nasekané chilli papričky. To vše vložíme do hrnce
k masu a pomalu dusíme. Po 10 ti minutách vložíme rajský protlak. Když je maso měkké,
přidáme smetanu, která nám celý perkelt zjemní.
Chvíli vše povaříme a můžeme podávat s těstovinami, rýží nebo knedlíkem.
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Halušky se zelím
Ingredience

1 kg polohrubé mouky
30 dkg uzeného špeku
1 sáček kyselého zelí
½ kg brambor
2 vejce
cibule
sůl
Postup
Smícháme najemno nastrouhané brambory s polohrubou moukou a vejci. Osolenou vodu
v hrnci přivedeme k varu, poté připravené těsto přidáváme do vody přes síto s velkými oky.
Na pánvi si osmahneme najemno nakrájenou cibuli, přidáme zelí a chvíli smažíme. Zvlášť si
vyškvaříme špek.
Uvařené halušky následně smícháme s připraveným zelím a špekem.
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Halušky s brynzou
Ingredience
1/3 kg polohrubé mouky
1 vejce
1 dl vody
sýr Brynza
anglická slanina
cibule
sůl

Postup
V misce smícháme mouku sůl, vejce a vodu. Do osolené vroucí vody přidáváme pomalu těsto
přes síto na halušky. Halušky jsou hotové, když vyplavou na povrch. Scezené horké halušky
posypeme brynzou.
Vyškvaříme si anglickou slaninu, osmahneme cibulku a vše vlijeme na halušky s brynzou.

37

Holubky
Ingredience
libový bůček
cibule
rýže
vepřová konzerva
hlávka zelí
sůl
čerstvý pepř
rajský protlak
Postup
Připravíme si klasické rizoto. To znamená, že v hrnci si uděláme cibulový základ a přidáme
na malé kousky nakrájený libový bůček a dusíme do měkka.
Pak přidáváme vepřovou konzervu, kterou úplně rozvaříme.
V troubě mezitím dusíme osolenou rýži zhruba 20 minut. Do druhého hrnce s osolenou
horkou vodou vložíme hlávku zelí bez košťálu a chvilku povaříme. Hotovou rýži smícháme
s připravenou masovou směsí, kterou dochutíme solí a čerstvým pepřem. Listy z hlávkového
zelí opatrně rozdělíme a toto „rizoto“položíme na list a zatočíme.
Hotové tzv. holubky vložíme do hrnce, na jehož dno položíme pár zelných listů, zalijeme
vývarem ze zelných listů ,ve kterém je rozmíchaný rajský protlak a dusíme do měkka.
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Langoše
Ingredience
1 kg hladké mouky
1 tatarská omáčka
¼ kg čerstvých žampionů
2 dl mléka
2 kostky droždí
sůl
2 stroužky česneku
olej
Postup
Teplé mléko smícháme s droždím, přidáme mouku a necháme cca 1 hodinu kynout. Z těsta
pak vytahujeme placky, které smažíme na pánvi na oleji. Hotové langoše potřeme česnekem
Podáváme s tatarkou.
Navrch jako ozdobu můžeme použít dušené žampiony.
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Goja
Ingredience
brambory
sůl
pepř
majoránka
vejce
česnek
hladká mouka
hrubá vepřová střeva
kuchyňská nit
tuk na vymazání pekáče
Postup
Jedná se o klasické těsto na bramborové placky, které se plní do hrubých vepřových střev.
Nepleťme si tyto střeva se střevy na klobásy, neboť goju dělá právě toto střevo.
Připravíme si těsto jako na bramborové placky. Konec střeva zavážeme, aby nám nevyjela
směs a přiměřeně naplníme těstem. Střevo na konci zavážeme a vaříme v horké osolené vodě
zhruba 30 až 40 minut. Pak goju vytáhneme, dáme do vymaštěného pekáče a pečeme dalších
20 minut dozlatova.
Dle Romů se jedná o jedinečné jídlo tohoto druhu v Evropě.
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Romská fašírka s uzeným masem a kyselým zelím
Ingredience
vepřový bůček
sůl
pepř
majoránka
grilovaní koření
vejce
česnek
olej
cibule
zelí
uzený bůček nebo uzené koleno
strouhanka
Příloha: vařený brambor
Postup
Nameleme si libový bůček. Do něj přidáme sůl, pepř, celé vejce, prolisovaný česnek
majoránku a špetku grilovacího koření. Vše pořádně promícháme a necháme uležet. Mezitím
si osmahneme cibuli, na ní podusíme zelí, přidáme uzený bůček nebo uzené koleno a dusíme
do měkka.
Z připravené masové směsi uděláme placky, na které položíme zelí a uzené maso a tvarujeme
koule. Ty následně obalíme ve strouhance a pomalu smažíme na oleji.
Jako příloha se doporučuje vařený brambor.
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Brambory plněné mletým masem
Ingredience
8 velkých brambor
1 cibule
250 g mletého masa
1 cibule
1 lžíce majoránky
1 vejce
12 lžíce sekané zelené petrželky
2 lžíce oleje
50 g másla
tuk na vymazání zapékací misky
sůl
pepř podle chuti
200 g tvrdého sýra
Postup
Velké zdravé brambory důkladně umyjeme kartáčkem a uvaříme se slupkou do poloměkka.
Slijeme vodu, brambory podélně rozpůlíme a necháme je zchladnout. Zatím si na hrubém
struhadle nastrouháme sýr, nasekáme zelenou petrželku, zapékací misku vytřeme tukem
(například sádlem). Poloviny zchladlých brambor vydlabeme lžičkou, přebytečnou surovinu
jemně nasekáme nebo prolisujeme.
Na oleji zpěníme drobně nakrájenou cibuli, přidáme mleté maso a za stálého míchání
osmahneme dohněda. Přidáme nasekané brambory, rozšlehané vajíčko, nasekanou petrželku,
osolíme, opepříme a celou směs dobře promícháme. Touto směsí naplníme půlky brambor,
vložíme je do zapékací misky a pečeme v troubě, dokud zcela nezměknou. Před koncem
pečení na povrchu brambor necháme rozpustit nastrouhaný tvrdý sýr.
Poznámka: Náplň můžeme obměňovat podle surovin, které máme k dispozici. V létě mohou
maso nahradit hřibovité houby, lze použít i dobře upravenou hlívu ústřičnou.
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Dědova směs
Ingredience
600 gramů vepřové krkovičky
2 větší cibule
3 lžíce sojové omáčky
3 stroužky česneku
2 lžíce hořčice
1 lžičku sladké papriky
300 gramů žampiónů
1 větší pórek
olej

Postup
Vepřové maso nakrájíme na nudličky, smícháme s kostičkami cibule, sojovou omáčkou,
hořčicí, česnekem i paprikou a necháme 30 minut odležet. Na oleji opečeme plátky žampiónů,
přidáme maso a restujeme ve vlastní šťávě do změknutí. Nakonec přisypeme krájený pórek.
Podáváme s rýží.
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Krůtí prsíčka podle souseda
Ingredience
1 kg krůtích prsíček
2 čabajské nebo paprikové klobás
1 sklenička kaparů
1 šlehačka
olej
sůl
mletý pepř
špetka papriky
1 cibule
kousek pórku
Postup
Na olej dáme zpěnit na kostičky pokrájenou cibuli a pokrájený pórek. Do cibule přidáme na
kousky pokrájená prsíčka, osolíme, opepříme a přidáme špetku papriky a necháme dusit ve
vlastní šťávě. Pokud je potřeba, podlijeme trochou vody. Když je maso měkké, přidáme na
kolečka nakrájenou klobásu, chvilku prohřejeme, přidáme kapary a zalijeme šlehačkou.
Necháme chvilku povařit.
Pokud budeme prsíčka připravovat jako minutku, necháme cibuli a pórek o trochu déle
restovat na oleji. Postup dále stejný.
Příloha: bramboráčky, hranolky nebo opečené brambory.
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Kuře se sladkou chilli omáčkou
Ingredience
1 kuře
sladká chilli omáčka na kuře
sůl
kousek másla
Postup
Kuře opláchneme, osušíme, rozporcujeme. Každý díl masa osolíme a potřeme všude sladkou
chilli omáčkou na kuře. Dobře se to dělá mašlovačkou na kuře. Vložíme do pekáčku či
zapékací misky, kam jsme na dno položili dva až tři tenké plátky másla. Přiklopíme pokličkou
a pečeme v troubě. Ke konci pečení vyjmeme a ještě jednou po povrchu kuřecí porce potřeme.
Necháme v troubě ještě chvíli odkryté, aby se vytvořila křupavá kůrčička.
Podáváme třeba s rýží nebo se šťouchanými brambory. Vhodným doplňkem je hlávkový nebo
okurkový salát.
Poznámka:
je to jednoduché, ani začínající kuchařka to nemůže pokazit.

45

Kuřecí stehna v medu
Ingredience
5 kuřecích stehen
sůl
mletý černý pepř
1/3 šálku tekutého medu
½ šálku oleje (nebo rozpuštěného másla)
šťáva z poloviny citrónu
Postup
Kuřecí stehna opláchneme, osušíme a po obou stranách potřeme solí a mletým (lépe čerstvě)
černým pepřem. V hrnečku si promícháme med s tukem a citrónovou šťávou a touto směsí
potřeme důkladně kuřecí stehna a necháme je v chladnu nejméně 4 hodiny odležet. Zbylou
směs si uchováme na potírání masa během pečení.
Před vlastní tepelnou úpravou si rozpálíme troubu na 220 °C a připravíme si pekáč vhodné
velikosti (výhodné je použít jenské sklo nebo keramický pekáček). Každé kuřecí stehno znovu
potřeme připravenou směsí a stehna naskládáme do pekáče. Vložíme do trouby a 10 minut
prudce zapékáme po jedné straně. Potom stehna otočíme na druhou stranu, opět potřeme
medovou směsí a dalších 20 minut prudce zapékáme.
Po úvodním prudkém pečení teplotu trouby snížíme na 170 °C a maso pečeme v troubě další
hodinu. Zhruba každou čtvrthodinu stehna potíráme medovou směsí. Ke konci pečení mají
krásnou hnědočervenou barvu.
Jako přílohu můžeme použít rýži a třeba baby karotku, která svou barvou i chutí hezky
doplňuje barevnou i chuťovou kompozici tohoto jídla.
Poznámka:
Stejným způsobem lze upravovat i celé kuře nebo kachnu, případně i kuřecí křidélka. Dobu
pečení je ale nutné upravit.
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Maminčiny špagety
Ingredience
kuřecí řízky
solamyl
sojová omáčka
sůl
pepř
olej
kečup
česnek
grilovaní koření na kuře
tvrdý sýr (nebo Niva)
červené víno
špagety
Postup
Kuřecí řízky nenakrájíme na nudličky a naložíme den předem na „čínu“ do marinády.
Marináda: do mističky dáme dvě polévkové lžíce sojové omáčky, 1 lžíci solamylu, sůl, pepř,
1 lžíci oleje, 1 lžíci kečupu, rozmačkané 3 stroužky česneku, 1 lžíci grilovacího koření na
kuře. Vše promícháme a dáme do ledničky uležet.
Druhý den kuřecí maso zprudka osmahneme na oleji. Uvařené špagety slijeme a nasypeme do
vymazaného pekáčku. Posypeme orgánem a postříkáme pikantním kečupem. Hotové,
osmahnuté kuřecí maso rozprostřeme na špagety a posypeme nastrouhaným sýrem (Eidam
nebo Niva, nebo obojím). Dáme zapéct do trouby.
Hotové nakrájíme a podáváme s červeným vínem.
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Žravé těstoviny
Ingredience
500 g těstovin (mušle, vrtule)
500 g mletého masa (vepřové, hovězí)
200 g vepřových jater
1 cibule
3 stroužky česneku
1-2 konzervy rajčat (sekaných)
olej
sůl
mletý pepř
tymián
200 g tvrdého sýra na posypání
zelená petrželka
Postup
Nejdříve si oloupeme cibuli a česnek, cibuli nakrájíme na kostičky, česnek na plátky. Játra
omyjeme, osušíme a nakrájíme na proužky. Na pánvi si rozpálíme olej, kousky jater na něm
orestujeme, vyjmeme z pánve a udržujeme v teple. Pokud je třeba, přidáme na pánev trochu
oleje, orestujeme na něm cibuli a plátky česneku a potom přidáme mleté maso. Osolíme,
opepříme a opékáme a až se maso rozdrobí na hrudky. Potom přidáme orestovaná játra,
posypeme tymiánem a přidáme nasekaná rajčata.
V létě můžeme samozřejmě použít čerstvá (nařízneme do křížku, spaříme, oloupeme a
nasekáme). Vše promícháme a asi 10minut společně dusíme. Podle potřeby ještě přisolíme.
Hotovou masovou směs klademe na uvařené těstoviny a posypeme vydatně sýrem a zelenou
petrželkou
Poznámka:
Tymián je samozřejmě lepší čerstvý, ale dá se použít i sušený. Jinou variantu získáme, když
tymián nahradíme čerstvou bazalkou.
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Ohnivá pánev čerta mlsouna
Ingredience
200 g vepřového plecka (kotlet bez kosti)
400 g kuřecích řízků
200 g klobásky
1 červená paprika
1 plechovka červených fazolí v chilli omáčce
4 střední cibule
6 stroužků česneku
200 g žampionů nebo plechovka sterilovaných
50 ml olivového oleje2 chilli papričky (koření)
1 pórek
100 ml piva
1 kelímek strouhaného křenu
sůl
mletý pepř
Postup
Maso pokrájíme na nudličky, klobásku na tenká kolečka, žampiony oloupeme a pokrájíme na
kousky, papriky zbavíme jádřinců, nakrájíme na proužky, česnek a cibuli nakrájíme na malé
kostičky. Na rozpáleném oleji osmahneme klobásku a maso, vyjmeme na talíř, do výpeku
dáme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme papriky, žampiony a restujeme tak 3_5 minut. Pak
zpět vložíme maso, na kousky nakrájené chilli papričky nebo lžičku chilli koření, podlijeme
mírně pivem a pár minut podusíme. Přidáme plechovku fazolí (dle potřeby i s trochou nálevu)
a prohřejeme. Okořeníme dle chuti.
Podáváme na pánvi ozdobené jemnými kolečky párku a hustě posypané čerstvě nastrouhaným
křenem.
Přílohy: hranolky, americké brambory, pečivo.
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Ražniči
Ingredience
500 g panenské vepřové nebo vepřové kýty
80 g cibule
80 g anglické slaniny
120 g žampiónů
sůl
mletý pepř
olej
4 bramboráky
naložená červená řepa
celerový salát
strouhaný křen na oblohu
Postup
Maso a slaninu nakrájíme na malé plátečky, maso naklepeme, cibuli nakrájíme na silnější
kolečka, žampióny očistíme, malé necháme v celku, větší podle potřeby půlíme nebo
rozčtvrtíme (nemáme-li žampióny, nahradíme je oloupanými kousky jablek). Na kovové jehly
napichujeme střídavě maso, slaninu, cibuli a žampióny nebo jablka. Směs napichujeme
volněji, aby se maso lépe propékalo. Napíchanou směs osolíme, opepříme a v oleji po všech
stranách opékáme do měkka.
Zvlášť si upečeme dobře ochucené bramboráky, do každého sesuneme obsah jedné opečené
jehly, přeložíme a sesuneme na talíř.
Obkládáme červenou řepou, okapaným celerovým salátem a strouhaným křenem.
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Zapečené kuřecí kousky
Ingredience
600 g kuřecích steaků
2 cibule 4 rajčata
200 g žampiónů
200 g tvrdého sýra
100 g anglické slaniny
100 g kuřecích jater
50 g másla
mletý pepř
sladká paprika
sůl
Postup
Kuřecí maso opláchneme, osušíme, nakrájíme na větší kousky (asi 3 až 4 na jednu porci) a
osmahneme na másle nebo na oleji. Dáme stranou a na stejném tuku rychle osmahneme
kuřecí játra. Zapékací misku vytřeme kouskem másla.
Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka, anglickou slaninu nakrájíme na širší proužky,
rajčata a žampióny nakrájíme na plátky. Tyto suroviny promícháme a vložíme do zapékací
misky, lehce osolíme a necháme trochu zapéct v troubě, až směs změkne. Potom přidáme
kousky opečeného kuřecího masa a jater, okořeníme pepřem a sladkou paprikou, lehce
promícháme a povrch posypeme nahrubo nastrouhaným sýrem. Zapečeme v troubě, až sýr
vytvoří zlatavou kůrku.
Podáváme s bílým pečivem, ale třeba i s bramborovou kaší nebo vařenou rýží.
Poznámky:
v zimním období můžeme čerstvá rajčata nahradit konzervovanými. Použít pod maso můžeme
i nálev z rajčatové konzervy. Kuřecí maso můžeme také posypat grilovacím kořením.
Uvedené množství stačí na 5 až 6 porcí.

51

Rebešovický rožeň
Ingredience
600 g vepřového masa
300 g vepřových jater
120 g slaniny
200 g cibule
3 lžíce sádla
sůl
pepř
grilovací koření
hladká mouka
Příloha:
2 papriky
3 rajčata
1 cibule
sůl
olej
citrónová šťáva
Postup
Maso nakrájíme na plátky, naklepeme, lehce opepříme a pokapeme olejem. Uložíme ho do
chladna (nejlépe v misce, kterou přikryjeme potravinářskou fólií). Maso necháme odpočinout
do druhého dne.
Před přípravou si pokrájíme slaninu na plátky, játra na kousky, plátky naloženého masa
nakrájíme na odpovídající velikost. Cibuli rozkrojíme na čtvrtky a rozdělíme na lístky. Na
jehly či špejle napichujeme střídavě vždy po plátku masa, slaniny, jater a opět cibule a opět
masa až do vyčerpání zásob. Takto připravený rožeň opékáme na rozpáleném sádle a přitom
ho obracíme. Můžeme také grilovat. Solíme a kořeníme až při konci tepelné úpravy.
Doplníme salátem z paprik a rajčat.
Ten připravíme tak, že si nakrájíme cibuli, rajčata a papriky a vše osmahneme na troše oleje.
Jakmile zelenina pustí tekutinu, tak ji osolíme a pokapeme citrónovou šťávou.
Teplou zeleninu použijeme jako přílohu ke špízu, který podáváme s chlebem.
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Cikánský řízek
Ingredience
400 g kuřecího masa
4 vejce
3-4 ks střední cibule
4 lžíce bramborové moučky
1 lžička soli
1 lžička pepře
1 lžička mleté papriky
½ lžičky kari
1 lžíce sojové omáčky
olej na smažení dle potřeby

Postup
Kuřecí maso nakrájíme na nudličky a dáme do misky, přidáme všechny vyjmenované
ingredience, nakrájíme na půlkolečka, vše pěkně promícháme. Mezitím si dáme vařit nové
brambory. Připravíme teflonovou pánev. Na rozpálenou pánev dáme kopečky připravené
kuřecí směsi, rozprostřeme je v malé řízečky a upečeme.
Podáváme s oblohou čerstvé zeleniny a novými brambory s máslem posypané čerstvou
pažitkou.
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Cikánské sekané řízky
Ingredience
400 g kuřecích odřezků
4 vejce
2 cibule
pepř
sůl
kari koření
mletá paprika
sójová omáčka (pro bezlepkovou dietu Tamari)
Solamyl
olej

Postup
Kuřecí odřezky osekáme na kousky o velikosti 3x1 cm. Vejce rozklepeme do misky, přidáme
nasekané maso a na nudličky rozkrájenou cibuli. Ochutíme pepřem, kořením kari, mletou
paprikou a sójovou omáčkou. Podle chuti opatrně přisolíme a za stálého míchání zahustíme
směs Solamylem.
Necháme chvíli odležet a potom lžící vkládáme směs na rozpálený olej a mírně ji rozhrneme
do tvaru řízků. Opékáme z obou stran dočervena.
Podáváme s opečenými bramborami, zdobíme hořčicí a kolečky cibule.
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Čertovské řízečky
Ingredience
40 dkg kuřecího, krůtího nebo vepřového masa
4 cibule
Na marinádu:
4 vejce
4 lžíce bramborového škrobu
1 lžíce oleje
1 lžíce sójové omáčky
1 lžička soli
1 lžička pepře
1 lžička sladké papriky (podle svého uvážení pálivá paprika)
1 lžička kari koření
olej na smažení

Postup
Maso nakrájíme na nudličky, cibuli na půl a na měsíčky. Smícháme si marinádu, vložíme
maso a cibuli, řádně promícháme a necháme nejlépe přes noc maso
Maso vkládáme na pánev s rozehřátým olejem a uhladíme do tvaru placičky a smažíme
pomalu z obou stran
Příloha: rozmarýnové brambory.
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Cikánské dušené maso se zeleninou
Ingredience
11/2 polévkové lžíce másla nebo margarínu
11/2 polévkové lžíce olivového oleje
4 až 5 stroužků česneku (nakrájeného)
2 lžičky červené mleté papriky
3 až 4 hrnky kuřecího vývaru
1 lžičku soli
1 velkou cibuli (i více) nakrájenou
¾ kg na kostičky nakrájených rajčat (dobré jsou i v konzervě), ale nakrájejte je tak, až se
změní ve šťávu
125 g zelených chilli papriček
2 až 3 malé brambory oloupané a nakrájené na kostky
¼ lžičky mletého kmínu
1 polévkovou lžíci mletého koriandru
2 hrnky na kostky nakrájeného vařeného kuřecího masa
volitelně paprikový zrající sýr

Postup
Osmažte na másle nebo olivovém oleji cibule a česnek s paprikou. Přidejte rajčata, vývar,
chilli, brambory, kmín, koriandr a sůl. Na konec přidejte kuře a duste na mírném ohni hodinu
nebo déle.
Podávejte tak, že touto směsí zalijete kostky sýra.
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Knedlíky plněné slaninou (gembétsa)
Ingredience
porce pro čtyři osoby:
lůj z ledvin (250g )
400 g pšeničné mouky
sůl
pepř
jedlou sodu
petržel
200 g slaniny (salámu nebo párků)
suroviny na vhodnou omáčku (např. rajskou nebo z masového vývaru)

Postup
Kupte si u řezníka lůj z ledvin. Odstraňte všechny blány a krev, rozemelte ho nebo rozkrájejte
velice najemno.
Nyní ho promíchejte s pšeničnou moukou, solí, pepřem, jedlou sodou, petrželí a takovým
množstvím vody, abyste mohli vypracovat tuhé suché těsto. Těsto vypracujte.
V pánvi osmažte slaninu (párky nebo salám) do křupava a pak ji rozdělte na malé kousky.
Těsto rozdělujte na kousky a každým tím kouskem těsta obalte a uzavřete kousky slaniny
(párku, salámu, aby Vám vznikly knedlíky velikosti golfového míčku. Ponořte je do omáčky,
kterou budete s nimi podávat a nechte vařit. Knedlíky se zvětší asi třikrát.
Poznámka: Jedná se o recept olašských Romů.
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Šedivý Joe
Ingredience
Porce pro čtyři osoby:
6 párků
6 plátků slaniny
4 velká rajčata nebo plechovku rajčat
4 velké brambory
1 cibuli
3 kostky bujonu do polévky
Postup
Opečte párky, slaninu a cibuli v pánvi až zhnědnou. Přilijte vodu a přidejte na kostky
nakrájené brambory. Duste na mírném ohni. Asi po 10 minutách přidejte rajčata a rovnoměrně
posypte rozdrobenými kostkami polévkového bujónu. Nechte dále dusit.
Poznámka 1: Joe Grey (šedivý Joe) je tradiční romské dušené jídlo z masa. Obvykle se
připravuje z párků a slaniny, ale recept se dá přizpůsobit tak, abyste využili cokoliv, co máte
právě v lednici.
Poznámka 2: Šedivý Joe je v romské komunitě populární jídlo, ale nikdo si doopravdy není
jistý, jak vzniklo jeho jméno. Podává se nejlépe jako pokrm se spoustou šťávy, k tomu
křupavý chléb s máslem, který tuto šťávu nasákne.
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Vařené maso se zelím na kyselo (shax shukló)
Ingredience
Porce pro 4 osoby:
1 malé kuře
kus vepřového masa
½ hrnku rýže
papriku
sůl
pepř
½ hrnku octa
½ hlávky zelí nebo kapusty
trochu mouky
Postup
Povařte spolu malé kuře a kousky vepřového. Přidejte ½ hrnku rýže, papriku, sůl a pepř pro
dochucení, dále přidejte ½ hrnku octa.
Když je maso uvařené, vyndejte ho a přidejte nakrájené hlávkové zelí nebo kapustu do
vývaru, co zbyl po mase. Smíchejte tuk z vepřového s moukou a pak povařte úplně všechno
(včetně masa) dohromady ještě 15 minut.
Poznámka: Jedná se o recept olašských Romů
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Zapékané zelné závitky (sármi)
Ingredience
Porce pro 4 osoby:
1 hlávka zelí
¾ kg mletého krůtího masa
1 a ½ šálku hnědé rýže,
2 vejce
2 bílé cibule
2 polévkové lžíce olivového oleje
čerstvé oregáno a petržel
kmín
sůl
pepř
bobkové listy
Postup
Vyřízněte střed hlávky zelí a dejte hlávku do hrnce vroucí osolené vody. Když se listy začnou
uvolňovat, vyjměte hlávku z hrnce, oddělte listy a odřízněte z každého silnou prostřední žílu.
Nasekejte cibule s orgánem a petrželí. Přidejte kmín, sůl, pepř a vše promíchejte.
Vše to dejte do velké mísy, přidejte mleté krůtí maso, hnědou rýži, vejce a vše rukama
propracujte.
Dejte vždy 2 až 3 polévkové lžíce této směsi na list od silnějšího konce, přehněte strany a
zarolujte.
Dejte listy do zapékací mísy, potřete olivovým olejem, potřete vodou ze zelí, přidejte bobkové
listy a zakryjte. Pečte 1 a ½ hodiny na 200 °C.
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Romské zelí
Ingredience
(10 porcí)
1 středně velké uzené koleno
1 hlávkové zelí
4 rajčata
2 papriky
1 feferonka
2 cibule
1 rajský protlak
2 lžíce sádla
10 dkg hladké mouky
ocet
sůl
červená paprika
Postup
Uzené koleno uvaříme doměkka a vykostíme. Do poloviny zbylého vývaru nakrájíme
najemno hlávkové zelí, přidáme rajčata, papriky a cibuli. Dále přidáme najemno nakrájenou
feferonku, rajský protlak, sůl a ocet.
Na sádle si zpěníme do růžova cibuli, a pak přidáme hladkou mouku s přidáním červené
papriky. Uzené maso nakrájené na kostky přidáme do polévky a zahustíme připravenou
jíškou.
Podle chuti dochutíme.
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