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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.
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Pečené brambory (Peke bandurki)
Ingredience
brambory
olej
vejce
hrášek (sterilovaný či mražený)
cibule česnek
Postup
Brambory důkladně očistíme. Vaříme je ve slupce doměkka. Na pekáči rozpálíme olej.
Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky a po vrstvách pokládáme do pekáče s vařenými
vejci, sterilovaným hráškem, nadrobno nakrájenou cibulí a stroužky česneku. Vše ochutíme
pepřem, mírně osolíme a pečeme při 150 °C v předem vyhřáté troubě.
Podáváme s čalamádou nebo kyselou okurkou.
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Fazolový guláš
Ingredience
300 g bílých fazolí
200 g uzeného bůčku nebo klobásy
40 g tuku
1 velká cibule
lžíce hladké mouky
1 lžíce mleté sladké papriky,
2 – 3 lžíce rajčatového protlaku
sůl
česnek
Postup
Den předem namočíme fazole, přidáme na kostičky nakrájené uzené maso nebo klobásu a
zvolna dohromady vaříme, až je obojí měkké. Potom zahustíme růžovou cibulovou
zásmažkou, do které jsme před dokončení přidali papriku. Obojí ještě dohromady povaříme a
podle chuti přidáme rajčatový protlak. Dle chuti osolíme a přidáme prolisovaný česnek.
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Kuřecí játra s pórkem
Ingredience
500 g kuřecích jater
2 pórky
3 stroužky česneku
olej
2 lžíce sojové omáčky
kmín
pepř
sůl

Postup
Játra pokrájíme na menší kousky a na teflonové pánvi lehce potřené olejem je ze všech stran
osmahneme. Přidáme na kolečka nakrájený pórek, plátky česneku a koření a společně
podusíme. Můžeme podlít trochou vody.
Dochutíme sójovou omáčkou a podáváme s rýží.

10

Kuřecí játra na smetaně
Ingredience
500 g kuřecích jater
250 g čerstvých žampionů nebo malá plechovka sterilovaných
1 menší pórek
1 kelímek zakysané smetany
olej
sůl
mletý pepř
1 lžíce hladké mouky
Postup
Pórek nakrájíme na kolečka, játra a očištěné žampiony na kousky. Na pánvi rozehřejeme
trochu oleje, přidáme pórek. Jakmile trochu změkne, přisypeme žampiony a dále mícháme,
dokud trochu nezmenší objem. Nakonec přidáme játra, zamícháme a dusíme doměkka.
Použijeme-li sterilované žampiony, přidáme je na pánev současně s játry. Můžeme podlít
troškou vody. K měkkým játrům vmícháme smetanu, ve které jsme rozkvedlali mouku.
Promícháme, opepříme a ještě chvíli povaříme. Nakonec podle chuti osolíme a dále již
nevaříme.
Podáváme s rýží, těstovinami, nebo opečenými bramborami.
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Kotlety na šlehačce
Ingredience
4 – 6 plátků vepřové kotlety
800 g brambor
250 ml smetany ke šlehání
sůl
mletý pepř
marináda: 1 malá sklenička leča, 2 lžíce plnotučné hořčice, 1 lžíce worcestrové omáčky, 1
lžíce sojové omáčky, 100 ml oleje podle chuti
Postup
Maso zlehka naklepeme, z obou stran osolíme a opepříme. Suroviny na marinádu dobře
promícháme a maso do ní naložíme na několik hodin. Syrové brambory oloupeme a
nakrájíme na tenké plátky. Pekáč vytřeme olejem a rozprostřeme do něho polovinu brambor.
Na brambory položíme plátky masa a zalijeme marinádou. Přikryjeme druhou polovinu
brambor a zalijeme smetanou. Přiklopíme pokličkou a vložíme do trouby vyhřáté na 200°C.
Po hodině pečení pokličku sundáme a dopečeme ještě půl hodiny
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Kovbojské fazole
Ingredience
2 plechovky fazolí v tomatové omáčce
15 dkg šunky
10 dkg anglické slaniny
4 rajčata
2 papriky
1 velká cibule
5 stroužků česneku
sůl
kari koření
chilli
Postup
Na větší pánvi nebo v kastrolu opečeme na kostičky nakrájenou slaninu, přidáme pokrájenou
cibuli a česnek a za stálého míchání opékáme asi 5 minut. Pak přidáme na kostičky pokrájená
rajčata a na nudličky nakrájené papriky a ještě chvíli dusíme. Směs okořeníme a osolíme.
Nakonec přidáme na kostičky nakrájenou šunku a fazole z plechovek. Promícháme a necháme
pořádně prohřát.
Podáváme horké s pečivem.
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Játra na cibuli
Ingredience
600 g kuřecích jater
2 cibule
sůl
mletý pepř
drcený kmín
grilovaní koření
olej
pár cherry rajčátek
1 naťová cibulka
5-6 stroužků česneku
Postup
Pekáč potřeme a posypeme cibulí pokrájenou nahrubo. Na ni položíme očištěná játra.
Okořeníme, přihodíme rajčátka a vložíme do trouby vyhřáté na 230 °C. Po 15 minutách
osolíme, přihodíme na tenké plátky pokrájený česnek, promícháme a dalších 10 – 15 minut
dopečeme.
Na talíři posypeme pokrájenou naťovou cibulkou. Podáváme s chlebem nebo vařenými
bramborami.
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Krkovička na zelí s noky
Ingredience
700 g vepřové krkovice
sůl
mletý pepř
grilovaní koření
olej
2 cibule
1 menší hlávka zelí
kmín
Postup
Omyté a osušené maso nakrájíme na plátky. Lehce naklepeme, z obou stran osolíme,
opepříme a posypeme kořením.
Na pánvi rozpálíme olej a maso z obou stran prudce krátce opečeme. Vyndáme na talíř.
Ve výpeku na pánvi osmažíme pokrájenou cibuli.
Zelí nakrouháme a dáme do olejem vytřeného pekáčku. Posolíme, okmínujeme a posypeme
osmaženou cibulí. Na ni nakládáme opečené maso. Trošku podlijeme, přikryjeme a vložíme
do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečeme asi 40 minut, pak odkryjeme a dopečeme do zezlátnutí
masa. Zatím co se peče maso, připravíme noky.
Upečené maso vyndáme z pekáče. Nasypeme okapané noky a promícháme se zelím. Vrátíme
maso, přikryjeme a vložíme na chvíli do teplé trouby (už nepečeme)

15

Vepřové na zelenině
Ingredience
8 plátků vepřové kotlety
sůl
mletý pepř
mletá paprika
hladká mouka
1 sklenice zeleninového leča (520 g)
olej
1 velká cibule
3 – 4 stroužky česneku
Postup
Maso lehce naklepeme, z obou stran osolíme, opepříme, opaprikujeme a obalíme v hladké
mouce. Oklepeme a vkládáme do kastrolu nebo hlubší pánve na rozpálený olej. Z obou stran
prudce opečeme a vyjmeme na talíř.
Do výpeku v pánvi nasypeme nahrubo posekanou cibuli, na plátky pokrájený česnek a
osmahneme. Přidáme 1- 2 lžíce mouky a usmažíme řídkou světlou jíšku. Přilijeme obsah
sklenice, promícháme, přivedeme k varu, podle potřeby podlijeme vodou, vložíme do omáčky
kotlety a pod pokličkou dusíme doměkka.
Podáváme s rýží, těstovinami, knedlíkem, …co kdo rád.
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Masová směs v bramboráku
Ingredience
600 g libového masa (kuřecí, vepřové)
po půlce zelené a červené papriky
5 malých cibulek
olej
sůl
1 lžička mleté papriky
1 lžička kari
1 lžička organa
bramboráky

Postup
Maso pokrájíme na kousky. Promícháme se třemi lžícemi olejem kořením a necháme uležet
v chladu. Oloupané cibulky nakrájíme na kolečka, očištěné papriky na malé kostičky.
Na rozpálené pánvi opečeme maso doměkka. Pak osolíme, přidáme cibuli a papriky a ještě za
občasného míchání opečeme do změknutí zeleniny, ale aby zůstala křupavá.
Bramboráky usmažíme, jak jsme zvyklí.
Na talíř položíme bramborák, na polovinu poklademe masovou směs a překlopíme druhou
polovinu bramboráku.
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Maďarské pikantní plátky
Ingredience
kuřecí nebo krůtí prsa případně vepřové kotlety
sůl
mletý pepř
česnek
mléko
1 lžíce mleté papriky
10 lžic polohrubé mouky
špetka tymiánu
olej na smažení
Postup
Plátky masa lehce naklepeme, osolíme a silně potřeme rozmačkaným česnekem. Naskládáme
do misky a zalijeme mlékem. Necháme uležet do dalšího dne v ledničce. Mouku smícháme
s paprikou a tymiánem. Maso vyjmeme z mléka, necháme okapat, osušíme ubrouskem a
obalíme v paprikové mouce.
Na rozpáleném oleji osmažíme z každé strany asi 2 minuty.
Podáváme s jakkoliv upravenými bramborami.

18

Ryba pod peřinou
Ingredience
4 rybí filety
250 g tvrdého sýra
3 vejce
sůl
koření na ryby
olej na vymazání pekáče
Postup
Do vymazaného pekáče naskládáme osolené porce ryby a posypeme kořením (můžeme použít
jakékoliv jiné nebo česnek, případně bylinky).
Tvrdý sýr nastrouháme, promícháme s vejci a touto směsí zalijeme ryby v pekáči. Vložíme do
vyhřáté trouby a upečeme dozlatova (asi půl hodiny).
Podáváme s vařenými bramborami nebo bramborovou kaší a zeleninovým salátem.
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Pangasius na zelenině
Ingredience
4 porce pangasia
1 sklenice zeleninového leča
1 malá plechovka sterilované kukuřice
1 malá plechovka sterilovaného hrášku
sůl
citronová šťáva
koření na ryby
kousek másla
hladká mouka

Postup
Rybu necháme rozmrznout, osušíme a z obou stran lehce posolíme a pokapeme citrónovou
šťávou. Hodinu necháme v chladu uležet.
Kukuřici a hrášek scedíme. Do pekáče vylijeme lečo a vmícháme kukuřici s hráškem. Porce
pangása lehce obalíme v mouce a z obou stran trochu osmažíme na másle nakládáme na
zeleninu v pekáči, posypeme kořením na ryby a dáme péct do vyhřáté trouby. Pečeme cca 30
minut.
Podáváme s rýží.
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Bramborové knedlíky s uzeným
Ingredience
1 kg uvařených brambor
150 g krupice
1 lžička soli
1-2 vejce
200 g hrubé mouky
1 cibule
sádlo
náplň: 30 g sádla, 2 lžíce strouhanky, 300 g vařeného uzeného masa

Postup
Uvařené horké brambory rychle oloupeme, dáme na vál, posypeme krupicí a válečkem
pomačkáme aby nezůstaly žádné hrudky. Potom přidáme sůl, vejce a mouku a vypracujeme
těsto. Vyválíme na plát silný 1 cm a pokrájíme na čtverce, na které rozdělíme náplň, zabalíme,
zakulatíme a vaříme asi 1 minut (nejlépe v páře).
Na talíři posypeme cibulí osmaženou na sádle a podáváme se zelím nebo špenátem.
Náplň: Cibuli zpěníme na sádle, přidáme strouhanku, pokrájené maso a vše dohromady
opražíme.
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Plněné bramboráky
Ingredience
1 kg brambor
3 vejce
3 – 5 vrchovatých lžic hladké mouky (podle vodnatosti brambor)
sůl
mletý pepř
drcený kmín
majoránka
česnek dle chuti
uzené maso

Postup
Maso nakrájíme na plátky silné asi půl až jeden centimetr. Brambory oloupeme a najemno
nastrouháme. Zamícháme do nich celá vejce a mouky tolik, aby vzniklo řídké těsto. Podle
chuti osolíme a okořeníme.
Na rozpálený olej dáme trochu těsta, na ně položíme plátek uzeného a přikryjeme dalším
těstem. Z obou stran usmažíme dozlatova.
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Uzené koleno na pivu
Ingredience
1 vepřové uzené koleno
10 kuliček nového koření
10 kuliček pepře
4 bobkové listy
2 cibule
10 stroužků česneku
grilovaní koření
150 ml piva
2 lžíce sádla
Postup
Koleno důkladně omyjeme teplou vodou a vložíme do tlakového hrnce. Zalijeme vodou,
přidáme kuličky koření a bobkové listy, 1 oloupanou cibuli, zavřeme a vaříme půl hodiny.
Pak koleno vyjmeme z vývaru necháme trochu vychladnout, abychom si při další manipulaci
nepopálili ruce.
Kůži nařízneme do mřížky do hloubky asi 1 cm. Koleno pořádně posypeme grilovacím
kořením a do zářezů nastrkáme plátky česneku. Pekáč vymažeme sádlem, vložíme do něj
koleno, cibuli rozkrájenou na osminky a zbytek česneku. Trošku podlijeme vývarem (ze
zbytku uvaříme polévku).
Přiklopíme a vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C. Po půl hodině pečení koleno přelijeme
pivem a pečeme odkryté ještě 15 – 20 minut.
Po částečném zchladnutí vykostíme a podáváme s chlebem, hořčicí, křenem a kyselou
okurkou.

23

Francouzské brambory
Ingredience
1 kg brambor
6 špekáčků,
1 – 2 cibule
3 – 4 nakládané okurky
4 vejce
1 dl mléka
sůl
mletý pepř
olej
Postup
Brambory uvaříme ve slupce. Oloupeme a nakrájíme na kousky. Pekáč vymažeme olejem,
rozložíme do něj polovinu pokrájených brambor. Osolíme. Špekáčky na kostičky a rozložíme
na brambory. Cibuli a okurky pokrájíme nadrobno a nasypeme na špekáčky. Přikryjeme
druhou polovinou brambor, opět lehce osolíme.
Celá vejce rozšleháme vidličkou s mlékem, osolíme, opepříme a rovnoměrně rozlijeme na
brambory.
Vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a zapékáme asi 30 minut.
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Bramborový guláš
Ingredience
600 g oloupaných brambor
200 g uzeniny (špekáčky, kabanos, párky)
2 cibule
1 paprika
trochu oleje
2 vrchovaté lžíce hladké mouky
sůl
mletý pepř
majoránka
1 lžička mleté papriky
špetka kmínu
3 stroužky česneku
Postup
Brambory a uzeninu nakrájíme na kousky, papriku na nudličky. Na oleji necháme zesklovatět
pokrájenou cibuli, přidáme mouku a usmažíme růžovou jíšku. Nakonec do ní přimícháme
mletou papriku. Přilijeme asi 1 litr studené vody (možná trochu víc, záleží jak hustý guláš
máme rádi), osolíme, opepříme, vsypeme pokrájené brambory, uzeninu a papriku, a za
občasného zamíchání vaříme do změknutí brambor.
Před koncem vaření přidáme větší špetku majoránky, kdo chce, může přidat kostku masoxu.
Po vypnutí a ukončení varu přimícháme prolisovaný česnek.
Podáváme s pečivem.
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Chalupářská bašta
Ingredience
brambory
párky
klobásy
anglická slanina
cibule
česnek
paprika
cherry rajčátka
sůl
mletý pepř
Postup
Oloupané brambory, párky, klobásy a česnek nakrájíme na plátky, slaninu na kostičky. Cibuli
a slaninu na půlkolečka, rajčátka přepůlíme. Na velký dvojitý kus alobalu dáme brambory,
osolíme, opepříme, posypeme slaninou, pokrájenou uzeninou a zeleninou. Osolíme a
opepříme. Pevně zabalíme do alobalu, balíčky naskládáme na plech a vložíme do vyhřáté
trouby. Pečeme 30 – 40 minut.
Servírujeme v rozbaleném alobalu. V létě můžeme dát balíčky na rošt nad ohněm.
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Lečo s uzeninou
Ingredience
2 cibule
6 velkých rajčat
5 paprik
200 g kabanosu nebo párků
sůl
pepř
4 vejce
olej

Postup
Na rozehřátém oleji osmahneme pokrájenou cibuli. Přidáme na kostičky nakrájenou uzeninu a
opečeme. Papriky pokrájíme na nudličky, rajčata na kolečka nebo na osminky a zeleninu
přidáme na pánev. Promícháme a dusíme do změknutí papriky. Nakonec přilijeme celá vejce,
osolíme, opepříme, promícháme, počkáme až se vejce srazí a můžeme servírovat.
Podáváme s vařenými bramborami nebo s chlebem.

27

Klobásové knedlíky
Ingredience
750 g brambor uvařených ve slupce
250 g hrubé mouky
50 g krupice
špetka soli
2 vejce
klobásy

Postup
Uvařené vychladlé brambory oloupeme a nahrubo nastrouháme. Přisypeme k nim mouku a
krupici, osolíme a přidáme celá vejce.
Zpracujeme těsto.
Každou nožičku klobásy zabalíme do těsta. Vaříme v osolené vodě 12 – 15 minut.
Podáváme nakrájené na plátky s libovolně upraveným kysaným zelím.
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Špagety zapečené v leču
Ingredience
500 g špaget
2 skleničky zeleninového leča (á 330 g)
několik stroužků česneku
300 g libových párků nebo kabanosu
sůl
pepř
špetka sladké mleté papriky
kečup
200 g strouhaného tvrdého sýra

Postup
Špagety rozlámané na půlky uvaříme v osolené vodě. Do mísy vyklopíme lečo, přidáme podle
chuti prolisovaný česnek, osolíme, opepříme, opaprikujeme a vmícháme na kousky
pokrájenou uzeninu. Promícháme s okapanými špagetami, urovnáme do pekáče, rovnoměrně
potřeme kečupem (množství podle chuti) a posypeme sýrem.
Zapečeme v troubě asi 20 minut na 200 °C. Pokud máme, můžeme před pečením na sýr
naskládat plátky rajčat.
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Rychlý fazolový guláš
Ingredience
3 nožičky klobásy
1 plechovka bílých fazolí ve slaném nálevu
1 plechovka červených fazolí ve slaném nálevu
1 plechovka (cca 100 g) rajského protlaku
sůl
1 lžíce koření na guláš (např. Vitana)
1 lžička sušené bazalky
2 velké cibule
česnek dle chuti
olej
trochu hotové jíšky

Postup
Na oleji necháme zesklovatět pokrájenou cibuli. Přidáme klobásy pokrájené na kolečka nebo
půlkolečka, lžíci koření a společně osmažíme. Vmícháme protlak a dále smažíme za stálého
míchání.
Po asi 5 minutách podlijeme vodou, přidáme bazalku, propláchnuté a scezené fazole, jíšku,
osolíme a chvíli všechno společně povaříme. Dochutíme solí a rozmačkaným česnekem.
Podáváme s čerstvým pečivem.
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Azu
Ingredience
500 g vepřového masa
2 větší cibule
6 lžic kečupu
olej
1 plechovka sterilované kukuřice
1 plechovka fazolí s chilli omáčkou
(nebo v tomatové omáčce + přidat špetku chilli)
1 – 2 mrkve
sůl
orchestrová omáčka
1 hrnek rýže

Postup
Maso pokrájíme na kousky a promícháme se dvěma lžícemi oleje. Necháme minimálně
hodinu odpočinout (klidně i přes noc). Rozehřejeme olej a maso ze všech stran osmahneme.
Osolíme, zastříkneme worchestrovou omáčkou a přidáme na kolečka pokrájenou mrkev a
nadrobno posekanou cibuli. Chvíli společně opékáme. Pak přidáme scezenou kukuřici, fazole
i s omáčkou, kečup a promícháme. Podlijeme troškou vody a pod pokličkou chvíli podusíme.
Nakonec vmícháme běžným způsobem uvařenou rýži.
Podáváme se zeleninovým salátem.
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Bratislavské plecko
Ingredience
600 - 700 g vepřového plecka
1 velká nebo 2 malé cibule
1 malá mrkev
kousek celeru
2 – 3 lžíce sterilovaného hrášku
1 sterilovaná okurka
mléko
150 – 200 ml smetany
sůl
mletý pepř
2 vrchovaté lžíce hladké mouky
2 – 3 lžíce citronové šťávy
olej

Postup
Maso omyjeme, osušíme a ze všech stran osolíme a opepříme. Na troše rozpáleného oleje
necháme zesklovatět pokrájenou cibuli, přidáme maso a ze všech stran opečeme do zatáhnutí.
Podlijeme trochou vývaru nebo horké vody a pod pokličkou dusíme. Během dušení masa
k němu přidáme asi na 20 minut očištěnou mrkev (vcelku) a celer. Měkkou zeleninu vyjmeme
a pokrájíme na drobné kousky. Maso dusíme do změknutí, podle potřeby podléváme.
V půl hrnku vody rozkvedláme mouku. Měkké maso vyndáme z hrnce a vlijeme vodu
s moukou. Rozmícháme a přivedeme k varu. Podle potřeby rozředíme mlékem, aby měla
omáčka správnou hustotu, okyselíme citronovou šťávou a asi 20 minut povaříme.
Omáčku přecedíme a zamícháme do ní smetanu, pokrájenou uvařenou zeleninu, hráček a
okurku pokrájenou nadrobno. Dobře promícháme a ještě asi 5 minut povaříme. Podle potřeby
dochutíme solí a citronovou šťávou.
Maso nakrájíme na plátky a na talíři přeléváme omáčkou. Podáváme s knedlíkem.
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Čertův měšec
Ingredience
600 g vepřové kýty
200 g klobásy
80 g slaniny
200 g kysaného zelí
100 ml smetany
80 g cibule
60 g tuku
100 ml vývaru z kostky masoxu
1 vejce
mletá sladká paprika
kari koření
hladká mouka
sůl

Postup
Z kýty nakrájíme přes vlákna řízky, mírně naklepeme. Naplníme kysaným zelím, plátkem
slaniny, dílkem vařeného vejce a kouskem klobásy.
Naplněné maso upravíme do tvaru měšce a upevníme nití. Osolíme a opečeme na rozpáleném
tuku.
Měšce vyjmeme a do tuku po opékání přidáme nakrájenou cibuli. Mírně osmahneme, přidáme
papriku a kari, trochu zarestujeme a vrátíme opečené maso.
Podlijeme vývarem a pod pokličkou dusíme doměkka.
Měkké maso vyjmeme a ve šťávě rozmícháme smetanu s rozkvedlanou moukou. Podle
potřeba přidáme vývar a povaříme. Podle potřeby dosolíme.
Podáváme s vařenými bramborami.
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Ďábelské kotlety
Ingredience
500 g vepřové kotlety
3 lžíce ostrého kečupu
2 lžíce plnotučné hořčice
sůl
mletý pepř
2 vejce
zakysaná smetana
strouhaný sýr
olej

Postup
V misce promícháme vejce, kečup, hořčici, sůl, a pepř. Naklepeme plátky kotlety, naložíme
do marinády a necháme v ní do druhého dne.
Na rozpáleném oleji kotlety zprudka krátce z obou stran opečeme a naskládáme do
vymazaného pekáče. Na každý plátek masa dáme lžíci smetany, posypeme sýrem a dáme na
půl hodiny zapéct do vyhřáté trouby.
Podáváme s bramborami nebo bramborovou kaší.
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Čínské vepřové nudličky
Ingredience
500 g vepřové kýty
1 bílek
1 lžíce solamylu
1 cibule
2 stroužky česneku
po půlce červené, žluté a zelené papriky
4 lžíce oleje
3 lžíce sojové omáčky,
sůl
1 balení rýžových nudlí

Postup
Omyté a osušené maso nakrájíme na nudličky. V misce vidličkou rozšleháme bílek se
solamylem a lžící studené vody. Přidáme maso a promícháme. Necháme chvíli v chladu
odpočinout.
Česnek, cibuli a papriky očistíme. Česnek pokrájíme na plátky, cibuli na kolečka nebo
půlkolečka, papriky na drobné kostičky.
V hlubší pánvi zahřejeme trochu oleje, přisypeme maso a za stálého míchání 5 – 7 minut
opékáme. Osolíme, přidáme všechnu zeleninu a smažíme dalších 5 – 6 minut. Nakonec
vmícháme sojovou omáčku, 1 lžíci oleje a dále už nevaříme.
Podáváme s rýžovými nudlemi, připravenými podle návodu na sáčku.
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Budapešťské kuře
Ingredience
1 kuře
400 g paprik
50 g anglické slaniny
1 velká cibule
2 lžíce oleje
2 lžičky oregana
sůl
mletá paprika
mletý pepř
150 – 200 ml zakysané smetany
1 lžíce hladké mouky

Postup
Omyté a očištěné papriky pokrájíme na větší kousky, cibuli a anglickou nadrobno.
Na pánvi usmažíme cibuli s anglickou na lžíci oleje dozlatova. Přidáme papriky a restujeme 5
minut. Necháme prochladnout.
Omyté a osušené kuře zevnitř potřeme solí, pepřem a mletou paprikou. Naplníme paprikovou
směsí z pánve a sepneme jehlou nebo špejlí.
Kuře osolíme, opepříme a opaprikujeme i zvenku, vložíme do olejem vytřeného pekáče,
podlijeme troškou horké vody a při 250 °C upečeme doměkka.
Po 25 minutách pečení kuře převrátíme. Téměř měkké kuře z pekáče vyjmeme. V troše vody
rozkvedláme lžící mouku a společně se smetanou vlijeme do pekáče. Promícháme, vrátíme do
pekáče a ještě chvíli dopečeme.
Podáváme s rýží nebo knedlíkem.
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Cigánské řízky
Ingredience
500 g kuřecích prsou
1 pórek
sůl
mletý pepř
kari nebo grilovaní koření
4 – 5 vajec
4 lžíce solamylu
1 lžíce sojové omáčky
olej na smažení

Postup
Omyté a osušené maso pokrájíme na kostičky, pórek nadrobno. Všechny suroviny dobře
promícháme, můžeme nechat zaležet (není nutné). Lžící klademe malé hromádky na
rozpálenou pánev s trochou oleje a z obou stran opečeme dozlatova.
Podáváme s libovolně upravenými bramborami.
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Dračí tlamy
Ingredience
4 kuřecí prsní řízky
4 plátky šunky
4 dlouhé feferonky
200 g nivy
sůl
mletý bílý pepř
lžíce másla
olej
4 olivy

Postup
Maso naklepeme a z každé strany osolíme a opepříme. Na každý kousek masa položíme
plátek šunky, feferonku a přehneme napůl tak, aby kousek šunky a špička feferonky vyčnívaly
ven. Spíchneme párátky nebo kovovými jehlami. Na pánvi rozehřejeme olej a každý kousek
z obou stran opečeme. Pak trochu podlijeme vodou, přiklopíme a dusíme doměkka (asi 15
minut). Potom maso posypeme strouhaným sýrem, znovu přiklopíme a necháme nivu
rozpustit. Maso vyndáme z pánve, přisypeme do ní zbytek sýra, necháme roztavit, zjemníme
máslem a můžeme servírovat.
Na talíři vytvoříme oči z půlek oliv.
Podáváme s rýží nebo bramborami (americké, hranolky,…).
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Drůbeží šťavnatý řízek
Ingredience
4 plátky kuřecích nebo krůtích prsou
sůl
8 plátků anglické slaniny
vejce
hladká mouka
strouhanka
olej na smažení

Postup
Plátky masa z obou stran osolíme a lehce naklepeme. Na každou stranu masa připlácneme
plátek anglické a paličkou lehce přiklepeme, aby tam lépe držel. Maso i s anglickou obalíme
v klasickém trojobalu a z obou stran osmažíme na rozpáleném tuku dozlatova.
Podáváme s bramborami nebo s bramborovou kaší
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Drůbeží na paprice
Ingredience
4 plátky kuřecích nebo krůtích prsou
sůl
mletý pepř
mletá paprika
olej
1 cibule
500 ml smetany na vaření
2 lžíce hladké mouky

Postup
Maso z obou stran osolíme a opepříme. Na rozpáleném oleji opečeme z obou stran dozlatova.
Vyjmeme a udržujeme v teple.
Do výpeku po mase nasypeme nadrobno pokrájenou cibuli a za stálého míchání osmažíme do
zezlátnutí. Vmícháme lžičku papriky, krátce osmahneme, přidáme maso, podlijeme horkou
vodou a pod pokličkou dusíme do změknutí.
Ve smetaně rozkvedláme mouku a přes cedník nalijeme k téměř měkkému masu.
Promícháme a ještě společně povaříme 10 – 15 minut. Podle potřeby dosolíme.
Podáváme s knedlíkem, noky nebo těstovinami.
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Červené špízy
Ingredience
500 g vykostěných kuřecích stehen
200 ml zakysané smetany
1 lžíce oleje
1 lžíce rajského protlaku
4 stroužky česneku,
sladká paprika
chilli
1 lžička sojové omáčky
1 lžička medu
sůl
mletý pepř
Postup
Smícháme smetanu, olej, protlak, rozmačkaný česnek, sojovou omáčku, med, sůl a koření.
Maso pokrájíme na kousky a zamícháme do smetanové marinády. Necháme přes noc uležet.
Kousky masa napichujeme na jehly a klademe na plech vyložený papírem na pečení.
Vložíme do vyhřáté trouby a upečeme dočervena.
Podáváme s bramborami a zeleninovým salátem.
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Čínská kuřecí směs
Ingredience
500 g kuřecích prsíček
200 g žampionů
1 balíček čínské zeleninové směsi
2 lžíce oleje
5 lžic sójové omáčky
zázvor
pepř
sůl

Postup
Maso nakrájíme na nudličky, naložíme do směsi z 1 lžíce oleje, 2 lžic sójové omáčky, koření
a soli a necháme do druhého dne uležet. Pak směs zprudka opečeme na teflonové pánvi,
přidáme na plátky pokrájené žampiony a osmahneme.
Mraženou zeleninu podusíme v trošce vody, okapanou promícháme s masovou směsí,
zalijeme 3 lžícemi sójové omáčky, vše společně prohřejeme a dochutíme.
Podáváme s rýží.
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Maďarský guláš
Ingredience
500 g hovězí kližky
50 g tuku
2 velké cibule
lžíce sladké mleté papriky
2 lžíce rajského protlaku
(nebo 2 oloupaná rajčata)
2 zelené papriky
sůl
česnek

Postup
Maso pokrájené na kostky na kostky opečeme rychle na pánvičce. V kastrolu rozehřejeme tuk
a osmažíme na něm cibuli dorůžova. Sundáme z plotýnky, přidáme mletou papriku, na
proužky pokrájenou syrovou papriku, protlak nebo na kostičky pokrájená rajčata, opečené
maso a promícháme. Podlijeme vodou, osolíme a dusíme doměkka. Až je maso měkké,
přidáme prolisovaný česnek.
Podáváme s knedlíkem nebo pečivem.
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Pivní guláš
Ingredience
750 g hovězí kližky
3 velké cibule
½ l světlého piva (10°)
2 lžíce sádla
1 – 2 krajíce staršího chleba
sůl
pepř
drcený kmín
majoránka
3 stroužky česneku

Postup
Maso nakrájíme na kostky. Na sádle zpěníme pokrájenou cibuli, přidáme maso a společně
smažíme za stálého míchání do ztmavnutí masa a cibule. Během míchání opepříme a
okmínujeme. Pak podlijeme troškou vody a asi polovinou piva. Osolíme a pod pokličkou
dusíme do změknutí masa. Je li třeba doplnit tekutinu, přiléváme pivo. K měkkému masu
přidáme rozdrobený nebo nastrouhaný chléb, majoránku a povaříme do zhoustnutí.
Nakonec přidáme rozmačkaný česnek, případně dosolíme.
Podáváme s houskovým knedlíkem, těstovinami nebo s pečivem.
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Svíčková omáčka
Ingredience
1, 5 kg hovězího zadního,
100 g špeku,
50 g sádla,
50 g másla,
2 mrkve,
půl celeru,
l petržel,
2 cibule,
1 jablko,
100 g cukru krupice,
2 lžíce plnotučné hořčice,
150 ml octa,
2 bobkové listy,
8 kuliček nového koření,
6 kuliček pepře,
2 snítky tymiánu,
100 ml bílého vína,
2 lžíce hladké mouky,
500 ml smetany na vaření, citrón,
Postup
Špek nakrájíme na silnější špalíčky. Do masa ostrým nožem napícháme díry a špek do nich
zasuneme. Maso ze všech stran osolíme a opepříme.
V kastrolu rozpustíme sádlo s máslem. Přidáme nahrubo nastrouhanou zeleninu a osmahneme
dozlatova. Pak přidáme posekanou cibuli a znovu smažíme. Přidáme oloupané pokrájené
jablko a cukr, stále mícháme.Po chvíli přidáme hořčici, divoké koření, tymián a zalijeme
octem. Promícháme a ocet necháme vyvařit.
Až se ocet odpaří a cukr zkaramelizuje, vložíme do základu maso. Podlijeme vínem a
zalijeme vodou nebo hovězím vývarem, aby maso bylo téměř ponořené. Pod pokličkou
dusíme do změknutí masa ( 2-3 hodiny).
Měkké maso vyjmeme. Vyndáme i bobkové listy a zbytek rozmixujeme dohladka. Pře jemné
sítko propasírujeme do čistého kastrolu.
Ve smetaně rozkvedláme mouku, vlijeme do omáčky a necháme asi 20 minut povařit.
Dochutíme solí a citrónovou šťávou.
Maso nakrájíme na plátky a podáváme s knedlíkem, popřípadě s brusinkami a šlehačkou.
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Ostrý hovězí guláš
Ingredience
750 g hovězí kližky,
500 g cibule,
1-2 nožičky pikantní klobásy,
1 feferonka,
sůl, pepř mletý,
mletá paprika,
5 stroužků česneku,
1 sklenice zeleninového leča ( 330 g),
250 ml smetany na vaření,
2 lžíce hladké mouky,
olej nebo sádlo,

Postup
Očištěné a osušené maso nakrájíme na kostky, cibuli nahrubo, klobásu na drobné kostičky. Na
rozpáleném tuku v tlakovém hrnci osmažíme cibuli dorůžova. Přidáme maso, klobásu,
feferonku, opepříme a za stálého míchání smažíme do zatáhnutí masa. Pak osolíme,
opaprikujeme, promícháme a podlijeme horkou vodou. Hrnec zavřeme. Až je maso téměř
měkké ( asi za půl hodiny), přidáme lečo a dusíme doměkka. Mezitím ve smetaně
rozkvedláme mouku, vlijeme do guláše a ještě chvíli necháme provařit. Dochutíme
rozetřeným česnekem, případně dosolíme. Podáváme s knedlíkem, rýží, těstovinami,
čerstvým pečivem.
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Pokrmy z mletého masa
Čufty
Ingredience
500 g mletého hovězího masa,
1 vejce,
4 stroužky česneku,
2 cibule,
svazek petrželky,
strouhánka,
sůl, pepř,

Postup
Hovězí maso osolíme, opepříme a vymícháme s vejcem v hustou směs. Přidáme prolisovaný
česnek, nadrobno pokrájenou cibuli a jemně nasekanou petrželku. Pokud je směs řídká,
zahustíme ji podle potřeby strouhánkou. Ze směsi utvoříme válečky, napícháme je na špejle(
předem namočené ve vodě) a zvolna grilujeme nebo pečeme v troubě ( asi 15 minut).
Podáváme s hořčicí a cibulí s pečivem nebo vařenými bramborami.
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Bůčková roláda
Ingredience
1 kg bůčku ( nebo mletého masa),
200 ml mléka,
sůl, pepř mletý, sůl
5-6 stroužku česneku,
petrželová nať,
1 lžíce majoránky,
šunkový salám,
párek,
sterilované okurky,
1 bílek,
Postup
Bůček pomeleme ( nebo místo něho použijeme koupené mleté maso). Osolíme, okořeníme a
vmícháme mléko a hrstku posekané natě. Necháme 12 hodin odpočinout. Na kusu alobalu
z těsta vytvarujeme mokrýma rukama obdélník. Potřeme ho hořčicí, poklademe salámem,
položíme párky, okurky a pomocí alobalu zavineme.
Přeneseme na plech a potřeme bílkem. Podlijeme vodou a v troubě vyhřáté na 200 stupňů
Celsia pečeme 45-50 minut. Podáváme teplé s bramborovou kaší a zeleninovým salátem nebo
studené s chlebem.
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Brněnské koule
Ingredience
400 g tučnějšího vepřového masa,
50 g jater,
mletý pepř,
2 stroužky česneku,
1-2 rohlíky,
mléko,
1 vejce,
kmín,

Postup
Maso s játry společně pomeleme, osolíme, přidáme rozmačkaný česnek, pokrájené rohlíky
namočené v mléce, vejce a důkladně propracujeme.
Mokrýma rukama tvoříme koule, ukládáme do vymazaného pekáče. Lehce posypeme
kmínem, trochu podlijeme a upečeme dozlatova.
Podáváme s knedlíkem a dušeným zelím.
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Karbanátky s lečem
Ingredience
500 g mletého masa,
1 sklenice zeleninového leča ( 330 g)
1 cibule,
150 g uzeného masa,
2 lžičky oregána,
sůl, pepř mletý,
1 vejce,
1 lžíce hladké mouky,
6 lžiček plnotučné hořčice,
tvrdý sýr, olej,

Postup
Maso osolíme, okořeníme a promícháme s celým vejcem. Cibuli posekáme najemno, uzené
maso nakrájíme na kostičky a přimícháme k masu. Podle potřeby zahustíme moukou. Hmotu
rozdělíme na šest stejných dílů, z nichž vytvoříme koule. Na plechu vytřeném olejem je
rozmáčkneme do tvaru kulatých karbanátků. Na každý rozetřeme lžičku hořčice a na všechny
karbanátky rozdělíme rovnoměrně lečo. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme. Pak na každý
kousek nasypeme hromádku strouhaného sýra, vrátíme do trouby a necháme roztavit.
Podáváme s libovolně upravenými bramborami nebo s chlebem.
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Maso v zelí
Ingredience
500 g kysaného zelí,
500 g mletého masa,
600 g brambor,
sůl, pepř mletý, kmín
majoránka,
250 g smetany na vaření
olej,

Postup
Na pánvi potřené olejem orestujeme maso do zhnědnutí, osolíme a okořeníme. Brambory
oloupeme a nakrájíme na kolečka.
Pekáček vytřeme olejem a na dno rozložíme zelí( kdo chce, může zelí propláchnout, aby
nebylo tak kyselé). Na zelí rozprostřeme opečené maso a na ně naskládáme brambory.
Osolíme je a zalijeme smetanou. Pekáč zakryjeme, vložíme do vyhřáté trouby a pečeme do
změknutí brambor, asi 30 minut. Pak sundáme poklop a ještě chvíli pečeme do zezlátnutí.
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Masové šátečky
Ingredience
500 g listového těsta,
450 g mletého masa,
1 cibule,
hrst pažitky,
2-3 lžíce kečupu nebo rajského protlaku,
sůl, mletý pepř, drcený kmín,
1 vejce,
sezamová semínka,

Postup
Cibuli a pažitku nakrájíme nadrobno. Přidáme k masu společně s kečupem, solí a kořením a
důkladně promícháme. Necháme odpočinout v chladu asi půl hodiny.
Těsto rozdělíme na poloviny. Každou vyválíme na obdélník a rozdělíme na 6 čtverců( 10 x 10
cm). Maso rozdělíme na 12 stejných dílů, z každého vytvarujeme rukama váleček a položíme
na čtverec těsta. V jedné misce vidličkou důkladně rozšleháme bílek. Protilehlé rohy těsta
přeložíme přes maso a tam, kde se těsto spojuje, potřeme důkladně rozšlehaným bílkem.
Pořádně přimáčkneme a celé rolky potřeme žloutkem. Nakonec posypeme semínky a
upečeme. Podáváme se zeleninovým salátem.
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Masový koláč
Ingredience
Těsto:
300 g hladké mouky,
200 g Hery,
2 vejce,
špetka soli,
Náplň
100 g másla,
100 g hladké mouky
300 g mletého masa,
1 vejce,
5 lžic rajského protlaku,
100 g sterilované kukuřice,
sůl, mletý pepř, zelené bylinky/ petrželka, bazalka, pažitka…/
80 g strouhaného sýra,
1- 2 lžíce strouhánky
Postup
Z másla a mouky připravíme světlou zásmažku a necháme vychladit.
Na vále zpracujeme z mouky, soli, Hery a vajec měkké hladké těsto, podle potřeby můžeme
podsypat moukou. Těsto dáme na půl hodiny do ledničky. Zatím do vychladlé zásmažky
vmícháme celé vejce, maso, protlak, bylinky, kukuřici, osolíme a opepříme.
Těsto rozválíme na kruh a vložíme do vymazané a vysypané koláčové formy. Propícháme
vidličkou, posypeme trochu strouhánkou a naplníme masovou směsí.
Koláč vložíme do vyhřáté trouby a pečeme asi 40 minut. Pět minut před koncem pečení koláč
posypeme nastrouhaným sýrem.
Podáváme teplý nebo studený s čerstvou zeleninou.
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Plněná sekaná
Ingredience
600 g mletého masa
2 vejce
2 hrsti strouhanky
sůl
mletý pepř
koření na mleté maso
2 lžičky sušené petrželky
Náplň:
200 g tvrdého sýra,
2 vejce
trochu hrášku, mrkve
2 nožičky párku
Postup
Maso smícháme s vejci, podle chuti okořeníme a zahustíme strouhankou.
Sýr nastrouháme a smícháme s hráškem a syrovými vejci.
Formu na chlebíček vyložíme papírem na pečení. Dáme do ní asi dvě třetiny masové směsi a
mokrýma rukama vytvarujeme na stěny formy. Do vzniklé dutiny rozložíme polovinu sýrové
směsi, uložíme na ni párky a zbytkem sýra přikryjeme. Celé pokryjeme zbývající částí masa a
uhladíme. Vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme asi 40 minut.
Podáváme teplé s bramborovou kaší. nebo studené s chlebem.
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Ptáčky z mletého masa
Ingredience
800 g mletého masa
4 vejce
sůl
mletý pepř
mletý kmín
mletá sladká paprika
rozmačkaný česnek
ovesné vločky
Náplň:
hořčice
anglická slanina
párek
sladkokyselé okurky
mrkev
strouhanka
tuk na smažení
Postup
Maso smícháme s vejci, okořeníme a zahustíme ovesnými vločkami.
Z masové směsi mokrýma rukama tvoříme placky. Každou potřeme hořčicí, položíme plátek
slaniny, proužek mrkve, okurku a párek. Mokrýma rukama zabalíme a vytvoříme šišku.
Obalíme ve strouhance a pomalu usmažíme v rozpáleném tuku.
Odkládáme na papírové ubrousky, aby vsákly tuk.
Podáváme teplé s bramborovou kaší nebo studené s chlebem.
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Moučné pokrmy
Bobalky ( buchtičky sypané mákem a polité mlékem)
Ingredience
500 g polohrubé mouky,
droždí,
cukr,
med,
1/8 másla,
mák,
mléko
Postup
Připravíme si pevnější těsto, tzv. uděláme kvásek z droždí, cukru a trochu vody, který
necháme v teple vzejít, ten pak přidáme do mísy s moukou, cukrem a trochou vody a těsto
vypracujeme. Necháme těsto v teple vykynout.
Z těsta děláme dlouhé válečky s průměrem asi 1 cm, nakrájíme na 1 až 1,5 cm dlouhé kousky
a řeznou stranou klademe hustě na vymazaný a moukou vysypaný plech. Upečeme v troubě
do světle hněda. Pokud se v troubě spojí, lehce je potom oddělíme. Dáme do skleněné nádoby
a necháme odležet den i více. Opékance ( to ono výše) spaříme krátce v horké osolené vodě a
scedíme je. Dáme je do velké mísy, přelijeme rozpuštěným máslem a vroucím mlékem,
posypeme mletým mákem a rozpuštěným medem.
Toto jídlo bývalo tradičně součástí romské štědrovečerní večeře.
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Dedele
Ingredience
500 g hladké mouky,
2 dcl vody,
sůl,
máslo,
povidla,
moučkový cukr,
mák,
Postup
Mouku se solí smícháme s vodou a vypracujeme hladké těsto.
Z těsta vyválíme tenoučkou placku. Uprostřed si naznačíme rýhou polovinu. Pomocí dvou
lžiček nabíráme povidla a klademe je pravidelných rozestupech na jednu polovinu těsta.
Jakmile je celá pokladena hromádkami povidel, přeložíme na ni druhou polovinu těsta.
Rádýlkem nebo nožem pak plát rozkrájíme na kousky tak, aby povidla byla uzavřena
uprostřed každého kousku.
Taštičky vhazujeme do vařící vody. Vždy zkontrolujeme, zda jsou okraje k sobě přilepené,
aby nám povidla neutekla do hrnce. Uvařené taštičky mastíme máslem, sypeme mákem a
moučkovým cukrem.
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Šinga (sladký závin)
Ingredience
1 kg polohrubé mouky
1 kostička droždí
10 lžic pískového cukru
3 vejce
citronová kůra
½ l vlažného mléka
250 g másla Hery
kakao
sůl

Postup
Mouku nasypeme do mísy, přidáme 3 vejce, rozpuštěné máslo, 10 lžic cukru, špetku soli a
nastrouhanou citrónovou kůru. Do mísy přidáme do vlažného mléka kostku droždí se lžičkou
mouky a cukru.
Vykynutý kvásek nalijeme do mísy, vše prohněteme. Dáme kynout těsto na teplé místo.
Z vykynutého těsta vyválíme 3 placky, které pomažeme máslem. Kakao smícháme s cukrem a
pomažeme jím vyválené placky. Smotáme do rolády a vložíme do olejem vymazaného
pekáče.
Pečeme při 180° C asi 30 minut. Během pečení potíráme máslem.
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Mariklja
Ingredience
300 g polohrubé mouky
droždí
sůl
voda
špetka cukru
1 vejce
olej

Postup
Z droždí, cukru a trošky vody rozmícháme v hrnečku kvásek, necháme ho vzejít na teplém
místě.
Do misky dáme mouku, 1 vajíčko, špetku soli a kvásek. To vše rozmícháme a dolijeme vodou
tak, aby těsto bylo středně tuhé (na válení). Propracujeme a rozválíme na 1 cm tloušťky.
Hrníčkem nebo skleničkou vykrajujeme kolečka a smažíme na oleji do zlatova.
Hotové mariklja jsou výborné namazané máslem a posypané cukrem nebo třeba se salámem.
Nahrazují tak pečivo.
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Vánočka
Ingredience
1 kg polohrubé mouky
150 g cukru
150 g másla
3 žloutky (můžeme i víc)
60 g kvasnic
7 g soli
citrónová kůra
rozinky
mandle
ořechy
vejce na potření

Postup
Z teplého mléka, cukru a kvasnic připravíme kvásek.
Než vzejde, do mísy dáme mouku, osolíme, přidáme kůru, žloutky a rozpuštěné vlahé máslo.
Přilijeme kvásek a zpracujeme vláčné husté těsto, je–li třeba, přidáme mouku. Necháme
pořádně nakynout.
Vykynuté těsto rozdělíme na 9 stejných dílů a upleteme vánočku. Necháme ještě nakynout.
Před pečením potřeme rozšlehaným vejcem a ozdobíme rozinkami, mandlemi a ořechy.
Vánočka je hodně velká, je možné vykynuté těsto rozdělit na půlky a udělat vánočky dvě,
případně čtyři malé.
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Plněné rohlíčky
Ingredience
500 g hladké mouky,
1 vejce,
½ Hery
14 lžic mléka,
1 lžíce cukru,
60 g kvasnic,
marmeláda nebo povidla nebo tvaroh,
moučkový cukr na obalení

Postup
Ohřejeme mléko s cukrem a vlažné vlijeme do mouky s kvasnicemi. Do vytvořeného kvásku
vlijeme rozehřátou a mírně zchladlou Heru, přidáme vejce a vypracujeme vláčné těsto, které
necháme na teplém místě vykynout. Rozdělíme na 4 stejné díly, každý rozválíme na tenkou
kruhovou placku a tu rozkrájíme na 8 stejných výsečí. Vzniklé trojúhelníky plníme od širší
strany libovolnou náplní a srolujeme směrem ke špičce. Klademe na plech vyložený papírem
na pečení a dáme péct do vyhřáté trouby. Pečeme do mírného zhnědnutí a ihned obalujeme
v cukru.
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Sladké pletýnky
Ingredience
500 g polohrubé mouky,
1 kostka kvasnic,
špetka soli,
2 vejce,
¼ l mléka,
12 kostek cukru,
2 dcl oleje,
Postup
Do vlažného mléka dáme cukr, rozdrobíme kvasnice, přikryjeme pokličkou a počkáme až
kvasnice vzejdou. Do mísy dáme větší část mouky, osolíme, přidáme 2 vejce, olej a kvásek.
Promícháme a za postupného přidávání mouky zpracujeme pružné hladké těsto. Poprášíme ho
moukou, přikryjeme utěrkou a necháme vykynout. Z vykynutého těsta lžící odkrajujeme
kousky a klademe na poloučený vál. Každý kousek rozválíme dlaní na váleček, po třech
spleteme do copánku a skládáme na plech vyložený papírem na pečení. Potřeme rozšlehaným
vejcem nebo olejem, posypeme mákem a upečeme dorůžova.
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Obyčejné buchty
Ingredience
těsto:
700 g polohrubé mouky,
špetka soli,
300 ml mléka,
42 g kvasnic,
13 lžiček krystalového cukru,
150 ml oleje,
2 vejce,
náplň: tvarohová, maková, ořechová, povidlová, marmeláda…..

Postup
Mléko trošku ohřejeme, přidáme do něj cukr a rozdrobíme kvasnice. Přikryjeme a necháme
vzejít. Zatím nasypeme do mísy mouku, osolíme, přidáme olej a celá vejce. Přilijeme vzejitý
kvásek a vařečkou vypracujeme hladké těsto. Je dobré nedávat do mísy mouku hned všechnu,
malou část si nechat bokem a tu potom podle potřeby přidávat, protože každá mouka saje
tekutinu jinak, takže není pokaždé třeba mouky stejné množství. Přikryjeme utěrkou a na
teplém místě necháme nakynout. Z nakynutého těsta lžící odkrajujeme stejně velké kousky a
klademe na pomoučený vál. Každý kousek trochu zploštíme, dáme lžičku nádivky, zabalíme,
zakulatíme a skládáme na vymazaný plech jednu vedle druhé. Každou buchtu potřeme
rozpuštěných ztuženým tukem nebo olejem. Nemačkáme je k sobě, jen by se měly lehce
dotýkat. Na plechu necháme ještě asi 15 minut kynout. Vložíme do trouby vyhřáté a pečeme.
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Kynutý kakaový závin
Ingredience
těsto: 500 g polohrubé mouky,
špetka soli,
250 ml mléka,
42 g kvasnic,
2 vejce,
1,5 dl oleje,
12 lžiček cukru
náplň: moučkový cukr, kakaový prášek, rozpuštěné máslo,

Postup
Do mírně teplého mléka nasypeme cukr, rozdrobíme kvasnice a necháme vzejít. Do mísy
zatím dáme mouku, osolíme, přidáme vejce, olej a nakonec vzejitý kvásek. Vařečkou
vypracujeme hladké nelepivé těsto, dokud se na něm nezačnou dělat puchýřky. V případě
potřeby můžeme přidat mouku. Necháme pořádně nakynout.
Vykynuté těsto rozdělíme na poloviny. Každou část vyválíme na tloušťku asi 1 cm, potřeme
rozpuštěným máslem, posypeme cukrem a hustě kakaem. Srolujeme jako závin a přeneseme
na plech vyložený papírem na pečení. Na jeden plech se vlezou oba záviny. Potřeme je
zvenku rozpuštěným máslem a vložíme do trouby vyhřáté na 190°C . Pečeme dorůžova. asi
25 minut.
Hned po vytažení z trouby můžeme znovu závin potřít rozpuštěným máslem nebo olejem
(není nutné, ale je pak na povrchu měkčí).
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Chodské koláče
Ingredience
těsto:
1 kg polohrubé mouky
250 g másla nebo Hery
10 g soli
200 g moučkového cukru
60 g droždí
6 žloutků
1 sáček vanilkového cukru
400 ml vlažného mléka
1 lžíce rumu
tvaroh:
1.5 kg tvarohu
4 žloutky a sníh ze čtyř bílků
200 g moučkového cukru
několik lžic rumu
smetana podle potřeby
povidla: švestková povidla, mletá skořice
mák:
100 g mletého máku
2 lžíce medu
2 lžíce cukru
1 vanilkový cukr
tlučený hřebíček
trochu mléka
dále: oloupané mandle, rozinky namočené v rumu, máslo, rum

Postup
Droždí necháme v troše vlažného mléka s hrstkou mouky a kostkou cukru vzejít. Zatím
přidáme mouku do větší mísy, přidáme žloutky a všechny suché přísady. Tuk rozpustíme
v hrnečku, zchladíme ho mlékem a touto vlahou směsí a kváskem zaděláme ne příliš tuhé
těsto. Propracujeme až je lesklé a na povrchu se tvoří drobné bublinky. Pak mísu přikryjeme
čistou utěrkou a necháme na teplém místě kynout.
Tvaroh dobře rozmícháme ze žloutky, cukrem a rumem. Vmícháme sníh z bílků. Je-li příliš
hustý, zředíme smetanou.
Povidla okořeníme skořicí a jsou-li hustá, zředíme je horkou vodou nebo rumem.
Mák uvaříme s mlékem, medem a cukrem na kaši, kterou okořeníme hřebíčkem. Je-li řídká,
můžeme přidat rozdrcené piškoty.

Vykynuté těsto rozdělíme na malé bochánky o váze 12–13 dkg a na připravených kolech
vystřižených z papíru na pečení (průměr 25 cm, je jich třeba 12-14 ) vymačkáváme rukama
koláč.
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Na prostředek dáme asi dvě lžíce tvarohu a rozetřeme po celé ploše. Na uhlazeném povrchu
kreslíme povidly a makovou kaší ozdoby.
Mák i povidla plníme do sáčků s ustřiženým rohem. Povrch koláče dozdobíme mandlemi a
rozinkami.
Pečeme v dobře vyhřáté troubě dorůžova.
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Jemný mazanec
Ingredience
250 g mléka
500 g polohrubé mouky
3 žloutky
120 g másla nebo Hery
120 g krystalového cukru
1 vanilkový cukr
30 g kvasnic
špetka soli
rozinky
1 žloutek
1 lžíce mléka na potření
mléko dle potřeby
Postup
Z mléka cukru a kvasnic uděláme kvásek. Do mísy přidáme mouku, osolíme, přidáme
žloutky, rozpuštěný tuk, kvásek a vypracujeme vláčné těsto. Je-li řídké, přidáme trochu
mouky. Nakonec do těsta zapracujeme rozinky. Přikryjeme ho utěrkou a necháme pořádně
nakynout. Máme-li pekárnu, dáme suroviny do ní a zapneme program „příprava těsta“.
Nakynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál a rozkrojíme na poloviny. Každou část znovu
propracujeme a vytvoříme z ní kulatý bochánek. Oba položíme na plech vyložený papírem na
pečení a necháme 20-30 minut kynout. Potřeme je žloutkem rozmíchaným se lžící mléka,
nahoře nůžkami nastřihneme křížek a vložíme do trouby vyhřáté na 180°C .Pečeme asi 40
minut.
Pokud povrch mazanců rychle hnědne, přikryjeme je alobalem.
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Františky
Ingredience
400 g polohrubé mouky
21 g kvasnic
200 g vlažného mléka
40 g cukru
70 g měkkého másla
¼ lžičky soli
2 lžičky skořice
Náplň:
100 g změklého másla
70 g cukru
1 lžíce skořice
Navíc: mouka na vál, 1 rozšlehané vejce na potření

Postup
Do mouky uděláme důlek a rozdrobíme do něj kvasnice, přilijeme trochu mléka a smícháme
s kvasnicemi. Necháme asi 10 minut vzejít. Přidáme ostatní přísady a zpracujeme těsto.
Necháme 20 minut vykynout.
Těsto vyválíme na pomoučené ploše na obdélník velikosti asi 30 x 70 cm. Smícháme přísady
do náplně a natřeme na těsto. Z delší strany srolujeme, roládu nakrájíme na plátky asi 5 cm
tlusté, střed každého stlačíme rukojetí nože.
Františky klademe na plech vyložený papírem na pečení a necháme ještě asi 10 minut v klidu.
Bochánky potřeme vejcem a upečeme ve vyhřáté troubě (225 °C asi 12 minut).
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Ořechový beránek
Ingredience
3 vejce
120 g másla
200 g cukru krupice
200 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
80 g oříšků
1 sklenice vlahého mléka
citrónová kůra
Poleva:
100 g čokolády na vaření
50 g ztuženého tuku-dle hustoty polevy

Postup
Žloutky, máslo a cukr utřeme. Přidáme umleté oříšky a mléko. Ušleháme sníh z bílků Střídavě
přidáváme mouku, (ve které máme již smíchaný prášek do pečiva) a sníh z bílků. Přidáme
nastrouhanou citrónovou kůru. Vytvoříme hladkou hmotu.
Těsto nalijeme do důkladně vymazané a hrubou moukou vysypané formy. Pečeme
v předehřáté troubě 30 – 40 minut.
Hotového beránka můžeme buď jen pocukrovat nebo polít čokoládovou polevou.
Poleva: ingredience opatrně rozehřejeme ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě.
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Smetanová slepička
Ingredience

4 vejce
¾ hrnku krystalového cukru
1 vanilkový cukr
250 ml smetany ke šlehání
2 hrnky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
¼ hrnku kokosu

Postup
Celá vejce s cukrem ušleháme do husté světlé pěny. Zašleháme smetanu a vařečkou lehce
vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva a kokos.
Nalijeme do vymazané a vysypané formy a ve vyhřáté troubě (180°C ) upečeme dorůžova.
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Zajíc celý perníkový
Ingredience
400 g polohrubé mouky
1 prášek do perníku
150 g cukru krupice
3 vejce
200 ml mléka
200 ml oleje
hrstka posekaných ořechů a mandlí
kousek nahrubo postrouhané čokolády

Postup
V míse smícháme všechny sypké suroviny. Přidáme vejce, mléko a dobře promícháme.
Nalijeme do sádlem vymazané a hrubou moukou vysypané formy. Vložíme do trouby vyhřáté
na 180° C a upečeme (cca 40 minut, zkoušíme špejlí).
Po vytažení z trouby chvíli počkáme a pak opatrně vyklopíme.
Po vychladnutí můžeme pocukrovat nebo polít čokoládovou polevou.
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Drobenkový koláč s ovocem
Ingredience
200 g Hery nebo másla
2 sklenky polohrubé mouky
1 sklenka moučkového cukru
2 vejce
1 sklenka mléka
1 prášek do pečiva
ovoce
1 sklenka = 200 ml

Postup
Z tuku, cukru a mouky zpracujeme rukama drobenku. Sklenici drobenky dáme bokem a do
zbytku zamícháme prášek do pečiva, vejce a mléko. Těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný
hlubší plech. Posypeme ovocem a odloženou drobenkou.
Ve vyhřáté troubě upečeme, zkoušíme špejlí.
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Jogurtová buchta
Ingredience
těsto: 1 velký kelímek bílého jogurtu (500 g),
tentýž kelímek polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
půl kelímku krystalového cukru
2 menší vejce
dále: ovoce, drobenka

Postup
Všechny suroviny na těsto promícháme v míse.
Těsto rozetřeme na plech vyložený papírem na pečení, posypeme ovocem (větší kousky
rozkrájíme) a posypeme drobenkou.
Pečeme při 190° C asi 25 minut, zkoušíme špejlí.
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Meruňková bublanina
Ingredience
3 vejce
150 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
150 ml oleje
100 ml mléka
250 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
meruňky

Postup
Žloutky s oběma cukry ušleháme do světlé pěny. Tenkým pramínkem přiléváme olej a
důkladně ho zašleháme do pěny, šleháme dokud nevznikne homogenní (dost hustá) hmota.
Přisypeme k ní mouku smíchanou s práškem do pečiva, přilijeme mléko a vařečkou dobře
promícháme. Nakonec zlehka vmícháme sníh z bílků.
Těsto rozetřeme na plech (30 x 40 cm) vyložený papírem na pečení. Na povrch těsta
naskládáme rozpůlené meruňky řeznou stranou nahoru.
Vložíme do trouby vyhřáté na 200°C, ztlumíme na 180°C a pečeme do zezlátnutí asi 20
minut. Po vychladnutí lehce poprášíme moučkovým cukrem.
Bublanina je lehoučká a krásně nadýchaná.
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Vlastíkovy jablečné řezy
Ingredience
těsto:
400 g hladké mouky
50 g Hery
1 prášek do pečiva
1 lžíce moučkového cukru
1 vejce
5 lžic mléka
náplň:
1,5 kg jablek (můžeme přidat i jiné ovoce)
7 – 10 lžic cukru krupice
3 sáčky vanilkového pudinku

Postup
Na vále vypracujeme těsto a rozdělíme na poloviny. Jednu polovinu rozválíme a přeneseme
na plech..
Jablka oloupeme a zbavíme jádřinců. Nahrubo je nastrouháme, přidáme po hrsti mražených
borůvek a malin. Přidáme cukr (množství podle kyselosti jablek) a pudinkový prášek.
Promícháme a rozetřeme na těsto na plechu.
Druhou polovinu těsta rozválíme stejně jako první a přikryjeme jí jablka.
Pečeme pomalu do zezlátnutí (170 – 180° C, 30 – 40 minut).
Krájíme po vychladnutí.
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