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Co se jí v Āeské Bohemce na UkrajinĒ
ýeská vesniþka Bohemka na UkrajinČ byla založená v srpnu 1905 v dolinČ bezejmenného
pĜítoku Ĝeky ýiþiklija v AnanČvském újezdu Chersonské gubernie Ruského císaĜství (nyní
Vradijivský okres Mykolajivské oblasti). Její zakladatelé byli potomky þeských pobČlohorských
evangelických exulantĤ pĤvodem ze Zelova v Polsku, jejichž pĜedkové odešli z ýech v r. 17421743, a evangelíci z ýech, kteĜí opustili vlast v 60. letech 19. století. Proto souþasná kuchynČ
v Bohemce obecnČ zachovává nejen staroþeská jídla, ale i jídla, která bohemští pĜevzali od
jiných národĤ v prĤbČhu své témČĜ 250leté pouti Slezskem, Polskem, Ukrajinou a Ruskem,
vylepšili je, takže nyní je mĤžeme pokládat za bohemské.
DĤležitou roli v bohemské kuchyní hrají obilniny, maso (vepĜové, hovČzí, slepiþí, králiþí,
husí nebo kachní), vejce, mléko, zelenina, ovoce a med. VlastnČ vše, co se vypČstuje na statku
nebo na zahradČ.
V jídelníþku na snídani nebo veþeĜi mĤžou být dvČ-tĜi jídla, napĜ. rĤzné mléþné polévky
nebo kaše, vaĜená nebo smažená vejce, domácí klobása nebo šunka, domácí sýr nebo brynza,
rĤzné zeleninové saláty (napĜ. rajþatový nebo okurkový se smetanou), káva s mlékem, rĤzné
þaje, máslo a med. Hlavním jídlem pro bohemskou kuchyni jsou obČdy. Zaþínají obyþejnČ
rĤznými polévkami, které mají nejen probudit chuĢ k jídlu, ale také nasytit. Jednou z nich je už
v ýechách dobĜe známý boršþ, který vaĜí podle vlastního receptu prakticky každá obec na
UkrajinČ. Zlatým hĜebenem obČda je samozĜejmČ maso v rĤzné úpravČ. Jako pĜíloha se
podávají rĤzné knedlíky (chlupaté, dubeltové nebo z vaĜených brambor), brambory a kroupy
(pšeniþné, pohankové, kukuĜiþné, jeþmenné aj.) také v rĤzné úpravČ. K masu se podávají rĤzné
zeleninové saláty nebo kvašená zelenina, vČtšinou okurky, rajþata, zelí, jablka a þervené
melouny. Nakonec se podávají kompoty ze sušeného, konzervovaného nebo þerstvého ovoce,
káva (þerná nebo s mlékem), þerstvé mléko a peþivo (buchty, perníky aj.). V létČ se místo
kompotu mĤžou podávat melouny. NejdĤležitČjší sytící, léþivou a na UkrajinČ posvátnou
potravinou je ovšem chléb, kterého se jí hodnČ, jak s polévkou, tak i s masem, na snídani, na
obČd nebo na veþeĜi, neboĢ jak praví ukrajinské pĜísloví: „Chléb je všemu hlava.“ Jen pro
zajímavost: StaĜí ýechové také vČdČli, že tmavší a tvrdší chléb dobĜe cviþí a þistí zuby, a proto
ho doporuþovali dČtem, neboĢ podle pĜísloví: „Kdo chce bytí þervený - aĢ jí kĤrky chlebový“.
V Bohemce se zas doporuþuje jíst chlebové kĤrky dívkám, aby byly krásnČjší. V nedČli se k
obČdu podává také domácí hroznové þervené nebo bílé suché víno.
Ukrajinská kuchynČ jako kuchynČ starobylého zemČdČlského národa má mnoho jídel
z pšenice a mouky. DĤležitou roli v ní hrají ovoce, zelenina, zejména þervená Ĝepa, vepĜové
maso, špek a med. V prĤbČhu staletí po pĜijetí kĜesĢanství v r. 988 byl vypracován také zvláštní
rituální jídelníþek pro hlavní kĜesĢanské svátky Vánoce a Velikonoce.
Na pravoslavný svatý (náš ŠtČdrý) veþer, který podle juliánského kalendáĜe pĜipadá na 6.
leden, má být na stole 7, 9 nebo 12 jídel, mj. kuĢa, boršþ bez masa nebo polévka (kroupová,
rybí aj.), vareníky (taštiþky s brambory, s kysaným zelím, s houbami, s rybou nebo s tvarohem),
holubce (zelné závitky s rýží a mletým masem), ryba (smažená, nadívaná aj.), brambory
(mohou být v rĤzných salátech), houby (napĜ. salát ze žampionĤ), fazole, hrách, kaše (napĜ. z
pohanky) a uzvar. Všechna tato jídla mČla magickou funkci zajištČní dostatku rodiny v prĤbČhu
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pĜíštího roku. Na Vánoce se vČĜící Ĝeckokatolické církve navzájem zdraví pozdravem „Chrystos
Rodyvsja“ a odpovídají „Slavimo Joho“ (pravoslavní zvláštní pozdrav nemají).
Svátek VzkĜíšení PánČ (VelykdeĖ, naše Velikonoce) se oslavuje podle juliánského
kalendáĜe (a pravoslavné tradice) každou první nedČli po jarní rovnodennosti a po úplĖku
MČsíce (ne dĜíve než 22. bĜezna a ne pozdČji než 25. dubna). K hlavním velikonoþním jídlĤm
patĜí bochánek vysokého válcového tvaru (paska) a malovaná vajíþka (krašanky, pysanky).
Vajíþek má být 13, podle 12 apoštolĤ a Spasitele a podle barvy þervené, žluté, modré, zelené
a zlaté. Barví se na Velkou (naši Bílou) sobotu, pĜiþemž nejvíce má být þervených, což
symbolizuje ideu vzkĜíšení života a pĜipomíná krev Spasitele. Na stole v tento den má být také
domácí šunka, klobása, sulc (cholodec), špek, kĜen i jiné dobroty a jarní kvČty. Ráno
na velikonoþní nedČli jdou vČĜící do pravoslavného kostela (církve) na bohoslužby a nesou
v malém košíþku, pĜikrytém vyšitou deþkou, pasku, malovaná vajíþka, klobásu, šunku, špek atd.
Po bohoslužbách vedle kostela pravoslavný knČz svČtí svČcenou vodou „svjaþene“ (vše, co
je v košíþku) a jen potom se to mĤže jíst. Na Velikonoce se vČĜící pravoslavné a Ĝeckokatolické
církve navzájem zdraví pozdravem „Chrystos Voskres“ a odpovídají „Voistynu Voskres“.
Naši krajané na UkrajinČ pĜevzali nČkterá tato vzácná jídla do svého jídelníþku, chystají
je však i ti, kteĜí se vrátili do ýech.
Každá dobrá hospodynČ a starostlivá matka v Bohemce se ráda blýskne svým kuchaĜským
umČním, neb ví, že chutné a zdravé jídlo pĜispívá k dobré náladČ a ke zdraví v rodinČ. Mezi
bohemskými ženami ovšem vždy byly vynikající kuchaĜky, které pravidelnČ kuchaĜily na všech
velkých spoleþenských akcích (napĜ. svatbách). Jednou z nich je paní VČra Švarcová, která
nyní trvale bydlí v ýechách. Spolu s dcerou SnČžanou pĜipravila v r. 2004 struþnou
„Bohemskou kuchaĜku“, kterou vydala redakce þasopisu Hrozen sboru ýCE v Praze 2 Vinohrady. Z této kuchaĜky se vybíraly jídla také pro þtenáĜe þasopisu MZV ýR „ýeské listy“.
Nyní nabízíme druhé, opravené a doplnČné vydání této kuchaĜky.
Tak dobrou chuĢ!
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Co si kdo navaĜí, to si má také sníst
Magdaléna Dobromila Rettigová

Jíme také oþima!
Tomáš Garrigue Masaryk

KuĨa
KuĢa (také dzjobanka a kolovatĖa) je hlavní štČdroveþerní jídlo ukrajinského národa a
symbolizuje ideu vČþného života v Ježíši Kristu, pochází však ještČ z pĜedkĜesĢanských dob.
Pšeniþné zrno v kuti je symbolem pokraþování rodu a mák a med jsou symboly bohatství
a zdraví rodiny.
Suroviny (1. recept): 1 sklenice (250 ml) tvrdé pšenice, 1 sklenice máku (mĤže se použit také
mák mletý ochucený z obchodu), 1 sklenice vlašských oĜechĤ, sklenice cukru nebo 2-3 lžíce
medu.
Suroviny (2. recept): 2 sklenice (500 ml) tvrdé pšenice, 1 sklenice máku (mĤže se použit také
mák mletý ochucený z obchodu), 0,5 sklenice vlašských oĜechĤ, 1 sklenice medu, 1 sklenice
rozinek.
Poznámka: Místo pšenice se mĤže použít také pšeniþní bulgur Bioline. Postup pĜi pĜípravČ je stejný
jako u pšenice, ale bulgur se vaĜí jen cca 10-15 minut. NČkteré kuchaĜky používají místo pšenice rýži,
ale není to lepší.

PĜíprava surovin: Pšenice se propláchne, zapaĜí, scedí, znovu vypere ve studené vodČ a uvaĜí
na mírném ohni do rozvaĜení (což trvá asi 2-3 hod.), mák se propláchne, zapaĜí na 20-30 minut
a roztluþe v hmoždíĜi (mletý mák z obchodu se mĤže použit bez zvláštní pĜípravy), oĜechy se
posekají a rozinky propláchnou.
Technologie pĜípravy: Všechny pĜísady se spolu zamíchají a potom se pĜidá cukr a med. Když
je kuĢa moc hustá, pĜidá se 1 sklenice studené pĜevaĜené vody. NČkteré kuchaĜky dávají do
kutČ také smažené rozdrcené vlašské oĜechy (osmahnou je na suché pánvi do zlatova).
Podávání: KuĢa se podává na stĤl v nevelkých hlinČných miskách a podle tradice se jí novou
dĜevČnou lžíci.

Paska
(rus. kuliþ, velikonoþní bochánek, mazanec vysokého válcovitého tvaru)
Suroviny: 500 g hladké mouky, 500 g polohrubé mouky, 250 g cukru, 4 vejce (nejlíp
vesnické), 50 g (1 balení) droždí, 150 g margarinu (HERA, RAMA) nebo másla, 300-350 ml
mléka, 2 balení (30-40 g) vanilkového cukru, 100 g rozinek, 1 stĜední citron, 2 lžíce
mouþkového cukru.
Poznámka: NČkteré kuchaĜky pĜidávají do pasky více vajec (tĜeba i 12), þím více vajec, tím je paska
žlutČjší.

Nádobí: mísa na 4–5 l, nČkolik vysokých válcovitých pekáþĤ (výška a prĤmČr 10-15 cm).
Technologie pĜípravy: Do mísy pĜidáme droždí a cukr a dobĜe rozmícháme, potom pĜidáme
teplé mléko, mČkký margarin, 4 žloutky a znovu vše dobĜe rozmícháme. Pak pĜidáme mouku a
vypracujeme vláþné tČsto. Necháme tČsto vykynout cca 4–8 hod. (v Bohemce obyþejnČ tČsto
zadČlávají po veþeĜi a nechávají vykynout do rána). Potom do tČsta pĜidáme vanilkový cukr,
rozinky, citrónovou šĢávu, ještČ jednou ho vypracujeme a opČt necháme kynout cca 1-2 hod.
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Než tČsto vykyne, pĜipravíme pekáþe: namažeme je margarinem nebo máslem a posypeme
hrubou moukou (to proto, aby se pasky lépe vyndávaly). Takto pĜipravené pekáþe zaplníme do
poloviny tČstem a necháme kynout cca 30 minut. Po uplynutí této doby bude do naplnČní
pekáþe chybČt asi pouze palec. Peþe se ve vyhĜáté troubČ 40-45 minut do zlatova. Po vyndání
pasek z pece se jejich hlaviþky lehce namažou pĜedem pĜipravenou pomazánkou (4 bílky
ušlehané s mouþkovým cukrem).
Podávaní: Po vystydnutí se paska podává ke kávČ s mlékem (k bílé kávČ), capuccinu nebo
uzvaru a porcuje se jako dort.

Bohemský chléb po pražsku

Suroviny: 1 kg polohrubé mouky, 1 kg hladké mouky, 60 g droždí (1,5 kostky), 4 lžíce
sluneþnicového olej,e, 3 lžíce octu, 1 lžíce cukru, 1 lžíce soli, 1 l teplé vody, sluneþnicový olej,
1 vejce
Nádobí: necky nebo kuchyĖský kombajn, 2 kulaté pekáþe
Technologie pĜípravy tČsta a peþení: všechny suroviny pĜidat do necek (kombajnu), zadČlat
tČsto, dobĜe ho promísit a nechat 40-50 minut vykynout. Vymazat pekáþe olejem, zformovat
dva bochníky, vložit je do pekáþĤ, popíchat vidliþkou a nechat ještČ cca 30 minut vykynout.
Pak rozšlehat vejce a pomazat vrch bochníkĤ. Mezi tím pĜedehrát troubu do teploty 250-300 ºC
a vložit tam pekáþe s bochníky. Po 15 minutách zmírnit pĜíkon tepla na 180-200 ºC a péct ještČ
1 hodinu. Vyndat chléb z trouby, dát na vhodné místo, pĜikrýt þistou bavlnČnou nebo lnČnou
utČrkou a nechat vychladnout.
Podávání: Chléb se podává nakrájený ke každému jídlu.
PĜíprava (s peþením) trvá cca 2,5 hod.
Poznámka: V Bohemce se chléb peþe jednou týdnČ (3-4 bochníky na rodinu).

6

StaroĀeské buchty po bohemsku

Suroviny: 1,5 kg hladké mouky, 0,5 l polotuþného mléka, 400 g (2 sklenice) cukru, 7 vajec, 50
g (1 balení) droždí, 0,5 l zakysané smetany, 50 g sluneþnicového oleje, þtvrtku másla, 1 velká
lžíce sádla, 3 balení (45-60 g) vanilkového cukru sĤl (špetka). Jako náplĖ mohou mít buchty
tvaroh, povidla (džem), mák a vlašské oĜechy.
Nádobí: mísa na 2 l a na 4 l, hluboký talíĜ a plech (v Bohemce se Ĝíká pekáþ).
PĜíprava tČsta (1. recept-starší): Do mísy pĜidáme 100 g mouky a zapaĜíme ji 100 g vroucího
mléka. Necháme vše trochu vystydnout. Potom pĜidáme droždí a lžiþku cukru, vše
rozmícháme. Mísu zabalíme, aby neucházelo teplo, a necháme tČsto vykynout 1-2 hod.
(v Bohemce tČsto zadČlají po veþeĜi a nechávají ho vykynout do rána). Ráno do tČsta pĜidáme 3
vejce, zakysanou smetanu, zbytek znovu zahĜátého mléka, 300 g cukru, 2 balení vanilkového
cukru a 900 g mouky. Toto všechno dobĜe vypracujeme a necháme vykynout 1-1,5 hod. Na
závČr pĜidáme zbytek mouky, znovu dobĜe vypracujeme, pak ještČ pĜidáme 25 g oleje a ještČ
jednou dobĜe vypracujeme. Potom necháme tČsto vykynout 1,5-2 hod.
PĜíprava tČsta (2. recept-souþasný): Do vČtší mísy pĜidáme 3 vejce, zakysanou smetanu, teplé
mléko, 300 g cukru, 2 balení vanilkového cukru a droždí. Všechno dobĜe zamícháme, pak po
troškách pĜidáváme mouku a vypracujeme vláþné tČsto. Když je tČsto dobĜe vypracované,
pĜidáme 25 g oleje a znovu ho dobĜe vypracujeme (tČsto se nemá lepit k dlaním). Potom
necháme tČsto vykynout 1,5-2 hod.
PĜíprava náplnČ: Tvaroh: do tvarohu pĜidáme vejce, rozinky, cukr, vanilkový cukr a všechno
dobĜe zamícháme. Mák: semeleme, pak povaĜíme v mléce (5-10 min.), ochladíme, pĜidáme
cukr, vanilkový cukr a rozinky (podle chuti) a zamícháme. Pokud je mák hustý, pĜidáme máslo.
OĜechy: umeleme, pak povaĜíme v mléce (5-10 min.), ochladíme, pĜidáme cukr a zamícháme.
PĜíprava žmolenky (nebo po bohemsku drobkĤ): do menší mísy pĜidáme sádlo, máslo,
1 vejce a 1 balení vanilkového cukru, všechno dobĜe zamícháme, pak pĜidáme mouku
a udČláme žmolenku.
Poznámka: NČkteré kuchaĜky používají pro pĜípravu žmolenky jen rozpuštČné (topené) máslo, cukr,
vanilkový cukr a mouku.
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PĜíprava vajec na pomazání buchet: Ušleháme 3 vejce v talíĜi nebo sklenici.
PĜíprava plechu: Namažeme plech olejem.
Technologie pĜípravy: Vykynuté tČsto rozdČlíme na 3 díly. První díl vyválíme na placku
silnou na prst a rozkrájíme na 4 kusy. Dva kusy namažeme mákem a dva oĜechy a udČláme
z nich záviny (v Bohemce Ĝíkají vertuty nebo štrúdle). Další díl vyválíme stejnČ jako první
a hrníþkem (velkým šálkem) vypichujeme koleþka, do jejichž stĜedu položíme tvaroh
a udČláme buchty. Zbytek tČsta pĜidáme do tĜetího kusu, stejnČ vyválíme, rozkrájíme na þtverce
a na každém þtverci z dvou opaþných krajĤ udČláme uprostĜed náĜezy. Pak na každý þtverec
doprostĜed položíme džem a spleteme takovým zpĤsobem, že jeden naĜíznutý kraj prostrþíme
do druhého naĜíznutého kraje tak, aby bylo vidČt džem. Posléze všechny vertuty a buchty
položíme na pomaštČný plech. Na plechu mezi nimi má být cca 3-4 cm. Pak všechny vertuty a
buchty namažeme ušlehanými vejci, posypeme drobky a necháme vykynout (10-15 min ). Peþe
se ve vyhĜáté troubČ 30-45 min.
Podávaní: Po vystydnutí se buchty podávají ke kávČ s mlékem (k bílé kávČ), capuccinu nebo
mléku. V Bohemce se buchty jedí nejþastČji teplé se studeným domácím mlékem. Ovšem
buchty s tvarohem prý nejlépe chutnají s boršþem.
PĜíprava trvá cca 4 hod.

Medovník
Suroviny: 600 g hladké mouky, 500 g cukru, 2 vejce, 1,5-2 lžíce medu, 2 malé lžiþky jedlé
sody, 50 g másla (pĜípadnČ Hery nebo Ramy), 300 g kysané smetany, 2 lžíce kakaa, mleté
vlašské oĜechy na posypání dortu
Nádobí: (litinový) hrnec na 3 l, mísa na 3 l, mísa na 2 l, plech na peþení, talíĜ na dort
Technologie pĜípravy:
PĜíprava placek: NejdĜíve do (litinového) hrnce dáme 2 vejce, 200 g cukru, sodu, med, máslo a
vše dobĜe promícháme. Pak dáme hrnec na sporák a pĜivedeme vše k varu na stĜedním ohni za
stálého míchání. Když se obsah v hrnci zaþne vaĜit, sundáme hrnec z ohnČ, pĜidáme do nČj 400
g mouky a vše dobĜe promísíme. Potom dáme do mísy zbytek mouky (200 g), vysypeme tam
všechen obsah hrnce a vše znovu dobĜe promísíme. Dále rozdČlíme tČsto na šest þástí a každou
z nich vyválíme na placku (plát) silnou asi 3-4 mm a velkou asi jako talíĜ na hlavní jídlo.
Peþeme na plechu posypaném moukou v pĜedehĜáté troubČ (cca 280°C) asi 3-4 minuty.
Nakonec necháme placky vystydnout.
PĜíprava krému: Do menší mísy dáme 300 g cukru, kakao a dobĜe vše promícháme. Pak tam
pĜidáme kysanou smetanu a zase vše poĜádnČ promícháme (aby krystaly cukru úplnČ zmizely).
PĜíprava dortu: Na talíĜ dáme placku (pĜi potĜebČ oĜežeme její okraje na velikost talíĜe) a
pomažeme ji krémem, pak na první placku umístíme druhou a také pomažeme ji krémem.
Stejným zpĤsobem postupujeme se zbylými plackami. Nakonec pomažeme krémem vrchní
placku a celý obvod dortu a posypeme ho jemnou smČsí mletých oĜíškĤ a žmolenky z odĜezkĤ
placek. Pak ho dáme na chladné a tmavé místo odležet minimálnČ na 2-3 hodiny, ale nejlépe na
7-8 hodin.
Podávání: Medovník je sváteþní jídlo a podává se ke kávČ nebo þaji. Ale mĤže se mlsat i
samotný.
PĜíprava trvá cca 1,5 hod.
8

RohlíĀky po bohemsku
Suroviny: 700-800 g hladké mouky, 250 g, sladké bohemské smetany nebo rostlinného tuku
(HERA, RAMA), 25 g droždí, 1 sklenice tuþného mléka, špetka soli a 10 g (1/2 balení)
vanilkového cukru, 10 g sluneþnicového oleje, 500 g povidel nebo džemu (švestkový, jableþný,
hruškový, mĤže se použít také jahodový), 1vejce, 200 g cukru.
Nádobí: mísa na 3 l, talíĜ hluboký 2 ks a plech
Technologie pĜípravy: NejdĜíve do mísy pĜidáme droždí a teplé mléko (mĤže být také vlažné,
ale ne studené). Po zamíchání pĜidáme sĤl, vanilkový cukr a roztavený tuk a znovu všechno
dobĜe zamícháme. Pak po troškách pĜidáváme prosetou mouku a vypracujeme vláþné tČsto,
které necháme vykynout (10-15 min.). Zatím v jednom talíĜi ušleháme vejce a do druhého
nasypeme cukr. Plech pomažeme olejem. Dále tČsto rozdČlíme na þtyĜi díly. Každý díl
vyválíme na placku silnou asi 2-3 mm a nakrájíme na 12 trojúhelníkĤ. Na každý vložíme džem
a svineme tak, aby rĤžky zĤstaly nahoĜe (zaþínat ze širokého kraje trojúhelníku). Povrch
každého rohlíþku pak namoþíme do rozšlehaného vejce a do cukru a posléze položíme na
pomaštČný plech. Na plechu mezi rohlíþky má být cca 2 cm. Peþe se ve vyhĜáté peci nebo
troubČ asi 20 minut (do zlatova).
Podávání: Po vystydnutí se rohlíþky podávají k uzvaru, þaji nebo ke kávČ. Ovšem nejlépe
chutnají s mlékem nebo s bílou kávou.
PĜíprava trvá cca 1-1,5 hod.

Žitný perník
Suroviny na perníky: 1 kg hladké nebo žitné mouky, ½ l kefírového mléka, 250 g cukru, 1
žloutek, 1 vajeþný bílek, 1 lžiþka sody, ¼ lžiþky solí, 1 balení vanilkového cukru, 5 lžic
sluneþnicového oleje
Suroviny na polevu: 2/3 sklenice cukru, 1 bílek z vejce 3 lžíce vody
Nádobí: velká mísa nebo kuchyĖský kombajn, plech do trouby, menší mísa, hrnec 1 l
Technologie pĜípravy tČsta pro perníky a peþení: všechny suroviny (kromČ oleje) pĜidáme
do mísy (kombajnu), zadČláme tČsto, dobĜe ho vymísíme a necháme 15 minut odpoþinout.
Potom na vále rozválíme tČsto na placku silnou 8-10 mm a následnČ vrchní þásti obyþejné 250
ml sklenice vykrájíme z nČj koleþka. Dále vymažeme plech olejem a vložíme tam perníky
(vzdálenosti mezi perníky má být 5-10 mm). Mezi tím pĜedehĜát troubu do teploty 180-200 ºC,
vložit tam plech s perníky a péct 15-20 minut. Vyndat perníky na vál, vychladit a vložit do
mísy.
Technologie pĜípravy polevy: ½ sklenice cukru a 3 lžíce vody zavaĜit v malém hrnci do
vzniku sirupu. Pak rozšlehat 1 bílek s 5 lžícemi cukru, vlít smČs do sirupu a zavaĜit. Tímto
sirupem polijeme perníky v míse, naklepeme a necháme v chladu (ale ne v ledniþce) ztuhnout
sirup.
Podávání: Perníky se podávají ke kávČ s mlékem, þaji nebo mléku. Dávají se také dČtem do
školy jako pĜesnídávka.
PĜíprava (s peþením) trvá cca 1 hod.
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PlaĀinda
Tradiþní moldavské a jižnČ ukrajinské jídlo
Suroviny: 1 stĜední tykev, 1 kg hladké mouky, 0,5 kefírového mléka nebo syrovátky, špetka
sody, sluneþnicový olej, cukr, sĤl, pepĜ
Nádobí: mísa na 4–5 l, pánev (24 cm)
Technologie pĜípravy: Do mísy dáme mouku, kefírové mléko, špetku sody a sĤl
a vypracujeme tČsto. RozdČlíme jej na 6 stejných þástí - koulí a necháme je chvíli odpoþinout.
Oloupanou tykev, zbavenou vnitĜních semen, nastrouháme na stĜednČ hrubém struhadle. Dále
každou tČstovou kouli vyválíme na placku silnou asi 3-4 mm, pomažeme olejem a posypeme
jednou šestinou nastrouhané tykve, kterou pocukrujeme a opepĜíme podle chutí. Nakonec,
každou placku s tykví pĜehneme ze þtyĜ okrajĤ do stĜedu, kde je k sobČ dobĜe pĜimáþkneme.
Smažíme na oleji na pánvi z obou stran do zlatova nebo peþeme na pomaštČném (olejem)
plechu v pĜedehĜáté troubČ (cca 180°C) asi 20-25 minut.
Podávání: Podává se teplá nebo studená k mléku nebo kávČ s mlékem. MĤže se také jíst jako
zákusek.
PĜíprava trvá cca 1-1,5 hod.

Bramborový salát po bohemsku
Suroviny: 6–8 brambor, 1–2 cibule, 2–3 okurky „kvašáky“, sĤl, pepĜ, sluneþnicový olej.
Poznámka: Mohou se použít také okurky ve sladkokyselém nálevu, ale není to lepší.

Nádobí: Hrnec (kastrol) na 3 l, mísa na 3 l pro pĜípravu salátu a 2 menší mísy na cibuli
a okurky.
PĜíprava surovin: Neoloupané brambory dobĜe omyjeme, dáme do hrnce, zalijeme studenou
vodou a uvaĜíme ve slupce do mČkka. Mezitím oloupeme cibuli, rozĜežeme ji napĤl a
nakrájíme na tenké mČsíþky. Potom ji dáme do menší mísy, osolíme a trochu pomaþkáme.
Okurky rozĜežeme napĤl a také nakrájíme na tenké mČsíþky. UvaĜené brambory oloupeme,
rozĜežeme napĤl a nakrájíme stejným zpĤsobem.
Technologie pĜípravy: Do mísy pĜidáme nakrájené uvaĜené brambory, cibuli a okurky. Vše
dobĜe promícháme. Potom podle chuti pĜidáme pepĜ, sĤl a olej a znovu dobĜe promícháme.
Podávaní: PĜed podáváním salát dáme do vhodné salátové mísy. Podáváme jako samostatné
jídlo a také ke studeným karbanátkĤm, bohemským klobásám a šunce. Nejlépe však chutná
þerstvý (když jsou brambory ještČ teplé).
PĜíprava trvá cca 0,5-1 hod.

Teplý (jarní bramborový) salát po bohemsku
Suroviny: 6–8 brambor, 1 svazek zelené cibule, 2 vejce, sĤl, pepĜ, sluneþnicový olej.
Nádobí: Hrnec (kastrol) na 3 l, mísa na 3 l pro pĜípravu salátu a 2 menší mísy na vejce a cibuli.
PĜíprava surovin: Neoloupané brambory dobĜe omyjeme, dáme do hrnce, zalijeme studenou
vodou, uvaĜíme domČkka, oloupeme a nakrájíme na kostiþky. SouþasnČ uvaĜíme vejce natvrdo,
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trochu vychladíme a také nakrájíme na kostiþky. Cibule dobĜe omyjeme a nakrájíme na malá
koleþka.
Technologie pĜípravy: Do mísy pĜidáme nakrájené brambory, cibuli a vejce. Vše dobĜe
promícháme. Potom pĜidáme podle chuti pepĜ, sĤl a olej a vše znovu dobĜe promícháme.
Podávaní: PĜed podáváním salát dáme do vhodné salátové mísy. Podáváme jako samostatné
jídlo a také ke studeným karbanátkĤm, bohemským klobásám a šunce. ObyþejnČ
se jí s chlebem. Nejlépe chutná þerstvý (kdy brambory a vejce jsou ještČ teplé).
PĜíprava trvá cca 0,5 hod.

HaliĀský salát z Āervené Ģepy
(podle receptu Marie Drbalové)

Suroviny: 2-3 ks þervené Ĝepy, 100 g (1 balení) sušených švestek, 1/3 sklenice vlašských
oĜechĤ, 3-5 lžic tatarské omáþky nebo majonézy.
Nádobí: Hrnec (kastrol) na 3 l, mísa na 2 l pro pĜípravu salátu a 2 menší mísy na švestky
a oĜechy.
PĜíprava surovin: Neoloupanou, ale oþištČnou Ĝepa dobĜe omyjeme, dáme do hrnce, zalijeme
studenou vodou a uvaĜíme do mČkka (cca 1-1,5 hod., uvaĜená Ĝepa pĜi píchnutí vidliþkou
vypouští þervenou vodiþku). Potom vyndáme Ĝepu z hrnce, necháme vychladnout a oloupeme.
Sušené švestky namoþíme do vody na 5-10 minut, potom dobĜe omyjeme a nakrájíme na 4-6
dílĤ. Vlašské oĜechy posekáme na nevelké kousky (v prĤmČru asi 5 mm).
Technologie pĜípravy: Do mísy nastrouháme Ĝepu, pĜidáme švestky, oĜechy a dobĜe
promícháme. Potom pĜidáme tatarku, znovu dobĜe promícháme a necháme asi 2 hod stát.
Hotový salát uchováváme na studeném místČ nebo v ledniþce.
Podávání: Salát je sváteþní jídlo a chystá se na Vánoce, Velikonoce, narozeniny, svatby apod.
PĜed podáváním se nabere do vhodné salátové mísy a podává se ke karbanátkĤm, bohemským
klobásám, šunce, rybím prstĤm nebo k uzeným matesĤm. MĤže se jíst i jako samostatné jídlo.
PĜíprava trvá cca 2 hod.

Vokurkový (okurkový) salát s kysanou smetanou a koprem
Suroviny: 500 g okurek (nebo dvČ okurky hadovky), 200 g kysané smetany, kopr, pepĜ, sĤl
Nádobí: mísa na 4 l
Technologie pĜípravy: Oloupeme okurky, rozĜízneme je podél na þtyĜi díly a nakrájíme na
tenké plátky. Nadrobno nakrájíme kopr. Vše vložíme do mísy, osolíme, opepĜíme, zalijeme
smetanou a vše dobĜe zamícháme.
Podávání: Salát je letní a podzimní jídlo a podává se k snídani nebo veþeĜi a jí se s chlebem.
PĜíprava trvá cca 0,4 hod.
Poznámka: Na podzim se v Bohemce používají pro tento salát také oloupané a nakrájené staré okurky
s tvrdou tmavozelenou až hnČdou slupkou.
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Salát z kvašeného zelí s cibulí
Suroviny: 500 g kvašeného (vymaþkaného) a nakrájeného zelí, 1 cibule, sluneþnicový olej, sĤl
Nádobí: mísa na 3 l
Technologie pĜípravy: Zelí dáme do mísy, pĜidáme jemnČ nasekanou cibuli a olej a vše dobĜe
zamícháme. V pĜípadČ potĜeby se salát mĤže dosolit.
Poznámka: Do salátu se také mĤže dat jemnČ nastrouhat stĜední mrkev.

Podávání: Salát je zimní jídlo a podává se ve vhodné salátové míse k vaĜeným nebo smaženým
bramborám.
PĜíprava trvá cca 0,3 hod.

Vinegret (rus. vinĒgret)

Vinegret je nejoblíbenČjší salát ruské a ukrajinské kuchynČ pĜevzatý, jak o tom svČdþí ruští
badatelé, z francouzské kuchynČ 19. st. Je to chutné vegetariánské jídlo, které výraznČ nasytí a
posílí, proto ho mají rádi ti, kteĜí vykonávají tČžkou manuální práci, a sportovci. V Bohemce se
konzumuje pravdČpodobnČ od založení obce.
Suroviny: 2-3 brambory, 1 stĜední þervená Ĝepa, 1 mrkev, 1-2 okurky „kvašáky“ (mohou se
použit také sterilizované okurky), 1 sklenice fazolí (mohou se použit také sterilizované fazole),
1–2 stĜední cibule, sĤl, pepĜ, sluneþnicový olej.
Poznámka: NČkteré kuchaĜky pĜidávají do vinegretu také kysané zelí (cca 50 g) a v létČ zeleninu (kopr,
petržel) a místo oleje ochucují majonézou nebo tatarkou.

Nádobí: hrnec na 4–5 l a na 1 l, mísa na 3 l.
Technologie pĜípravy 1: Do menšího hrnce dáme vaĜit fazole a do vČtšího hrnce neoloupané a
dobĜe omyté brambory, mrkev a þervenou Ĝepu. Vše uvaĜíme do mČkka a pak necháme
vystydnout. Mezitím oloupanou a drobnČ naĜezanou cibuli vložíme do mísy a trochu ji tam
osolíme a pomaþkáme. Pak pĜidáme okurky nakrájené na malé kostiþky. Nakonec pĜidáme
uvaĜené fazole a také uvaĜené, oloupané a na malé kostiþky nakrájené brambory, mrkev a
þervenou Ĝepu. Vše dobĜe promícháme, ochutíme pepĜem a solí, pĜidáme olej a znovu dobĜe
12

promícháme.
Technologie pĜípravy 2 (pro pĜípravu rĤznobarevného vinegretu): UvaĜíme fazole, brambory,
mrkev a þervenou Ĝepu v rĤzných hrncích. Pak po stejné pĜípravČ (viz výše) pĜidáme do mísy
všechny zmínČné suroviny, kromČ þervené Ĝepy, ochutíme je a pĜidáme olej. Potom stejným
zpĤsobem v jiné míse pĜipravíme þervenou Ĝepu. NáslednČ vše vložíme do jedné vČtší mísy a
vše dobĜe promícháme.
Podávání: PĜed podáváním salát dáme do vhodné salátové mísy. Podáváme jako samostatné
jídlo nebo pĜedkrm a také ke studeným karbanátkĤm, bohemským klobásám a šunce.
PĜíprava trvá cca 1-1,5 hod.

Salát „Sleč pod šubou“ neboli prostĒ „Šuba“

Suroviny: sleć (nebo matesy) v oleji (1 balení nebo 200-250 g bez octu), 1 vČtší cibule, 1
menší mrkev, 1 stĜední brambora, 1 stĜední þervená Ĝepa, 200 g majonézy (napĜ. Poliþanka)
nebo tatarky, 1 vejce
Nádobí: Hrnec na 2 l, velký talíĜ
PĜíprava surovin: UvaĜíme do mČkka neoloupanou, ale oþištČnou a dobĜe omytou mrkev,
bramboru a Ĝepu, a na tvrdo vejce. Vše ochladíme a oloupeme.
Technologie pĜípravy:
1. Nakrájíme sledČ na kostiþky (cca 1x1 cm) a položíme rovnomČrnou vrstvou na talíĜ (i s
olejem, který byl v balení),
2. Nasekáme jemnČ cibuli a položíme ji rovnomČrnČ na vrstvu slećĤ
3. Nastrouháme oloupanou vaĜenou mrkev na hrubším struhadle a položíme ji rovnomČrnČ na
vrstvu cibule,
4. Nastrouháme oloupanou vaĜenou bramboru na hrubším struhadle a položíme ji rovnomČrnČ
na vrstvu mrkve,
5. Nastrouháme oloupanou vaĜenou þervenou Ĝepu na hrubším struhadle a položíme ji
rovnomČrnČ na vrstvu brambor,
6. Navrstvené potraviny pomažeme svrchu majonézou,
7. JemnČ nastrouháme na povrch majonézy vaĜené vejce.
Podávání: Salát je nedČlní nebo sváteþní jídlo a podává se jako pĜedkrm a jí se s chlebem.
PĜíprava (s vaĜením) trvá cca 1,5 hod.
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Krabí salát ze surimi tyĀinek nebo Salát z krabích tyĀinek
Suroviny: 2 balíþky surimi tyþinek (2x125 g), 1 plechovka sladké kukuĜice (cca 300 g), 1
þerstvá okurka, 3 vejce, 1 sklenice majonézy nebo tatarky (250 ml), 2 balení instantních nudlí
nebo polévky kuĜecí (2x50 g), 1 svazek zelené pažitky nebo cibule, pepĜ, sĤl
Nádobí: mísa na 4–5 l
Technologie pĜípravy: Rozmaþkané (ještČ v balení) nudle zamícháme v míse s majonézou a
necháme cca 2 hodiny stát. Potom uvaĜíme na tvrdo vejce a omyjeme okurku a pažitku. Dále
nakrájíme tyþinky na koleþka, 0,5 oloupané okurky na drobné kostiþky a vychladlé vejce na
kostiþky a nasekáme pažitku. Nakonec pĜidáme do mísy s tyþinky, okurku, kukuĜici, pažitku a
vejce a vše dobĜe zamícháme.
Poznámka: nČkteĜí kuchaĜky používají zelenou pažitku (cibulí) jen na posýpaní salátu.

Podávání: PĜed podáváním dáme salát do vhodné salátové mísy. Salát se podává jako pĜedkrm.
PĜíprava (s vaĜením) trvá cca 2,2 hod.

Ukrajinský boršĀ po bohemsku
(pro tĜi osoby na tĜi dny, 9 porcí)

Suroviny: 500-600 g masa s kostí (vepĜového, hovČzího nebo slepiþího), 6-8 brambor,
300-400 g bílých fazolí (mohou se použít také sterilované bílé fazole), 1 mrkev, 1 petržel, ½
hlávky bílého zelí, 1 þervená Ĝepa (mĤže se použit také sterilovaná þervená Ĝepa), 1 þerstvá
paprika, 2 cibule, 4-5 rajþat (mohou se použít také sterilovaná loupaná rajþata), 2-3 stroužky
þesneku, 1-2 bobkové listy, 3 zrnka nového koĜení, 6 zrnek pepĜe, 2-3 lžíce hladké mouky, olej,
sĤl, 2 lžíce þerstvého kopru a petrželky na ozdobu, 200 g kysané smetany na ozdobu, 3 l vody
Nádobí: hrnec (nejlépe litinový) na 6 l
PĜíprava surovin: NejdĜíve pĜipravíme fazole. Nejlépe pĜes noc namoþíme suché fazole do
vody (asi na 12 hodin) a ráno uvaĜíme do mČkka. Potom omyjeme ostatní pĜísady, maso
nakrájíme na kostky, brambory na vČtší kostiþky, þervenou Ĝepu, mrkev a petržel oloupeme a
nakrájíme na malé kostiþky (nebo nastrouháme), zelí nastrouháme nebo nakrájíme na nudliþky,
papriku oþistíme a nakrájíme na kostiþky, rajþata nakrájíme na kostiþky (mĤžeme také
prolisovat) a cibuli jemnČ nasekáme.
Technologie vaĜení: Maso dáme do hrnce s vodou a vaĜíme asi 30 minut, potom osolíme,
pĜidáme bobkový list, pepĜ a nové koĜení a zvolna dále vaĜíme do polomČkka. Pak do vývaru
pĜidáme þervenou Ĝepu, brambory, 1 cibulí, mrkev, petržel a zelí. Ke konci vaĜení pĜidáme
papriku, rajþata, fazole a vaĜíme do mČkka. Pak osmahneme na oleji do zlatova 1 cibulí a
mouku a vše pĜidáme do boršþe. Po vypnutí sporáku necháme boršþ stát 30-40 minut.
Podávání: Na talíĜích boršþ posypeme jemnČ posekanou petrželkou a koprem a pĜidáme
zakysanou smetanu podle chuti. K boršþi podáváme chleb a nakrájenou þerstvou cibuli nebo
þesnek. Doporuþuje se také suché þervené víno. Po vychladnutí se boršþ uchovává v ledniþce,
což má význam zejména v létČ (aby nezkysnul). Na druhý a tĜetí den se z hrnce odebere
potĜebný poþet porcí do menšího hrnce, prohĜeje a podává podle výše uvedeného postupu.
PĜíprava surovin a vaĜení trvá cca 1,5 hod.
Poznámka: NČkteré bohemské kuchaĜky (a kuchaĜi) doporuþují jíst boršþ až druhý den, kdy se už uležel
a má lepší chuĢ.
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Kyselo po bohemsku
(podle receptu Ludmily Sverdlovové)

Suroviny: chlebový kvásek, brambory (2 na osobu), 2 stĜední cibule, máslo, sĤl.
Nádobí: Hrnec (kastrol) na 3 l
Technologie pĜípravy:
Technologie pĜípravy kvásku: Kvásek se pĜipravuje pĜedem. V rodinách, kde mají rádi kyselo,
kvásek je vždy po ruce, protože se v Bohemce chleba peþe dosud. PĜi peþení chleba se vezme
kuliþka (asi jako slepiþí vejce) vykynutého tČsta, vloží do litrové sklenice, zalije teplou vodou
(ménČ než pĤl sklenice). Pak se do sklenice pĜidají 2 lžíce mouky, vše se promíchá a postaví se
do tepla, aby bČhem dvou nebo i více dnĤ kvásek „dorostl“.
Technologie pĜípravy kysela: VaĜí se jako jednoduchá bulvovka (bramboraþka). Do hrnce
s vodou dáme oloupané a nakrájené na vČtší kostiþky brambory a jemnČ nasekanou cibuli a
zvolna vaĜíme do polomČkka. Pak polévku zakyselíme kváskem podle chuti, pĜidáme škvarky
(když jsou), osolíme, a ještČ trochu povaĜíme.
Podávání: Když už je kyselo v talíĜích, pĜidáme nasucho osmažené chlebové kostiþky.
PĜíprava surovin a vaĜení trvá cca 0,5 hod.

Chlupaté klusky po bohemsku
(5 porcí)

Suroviny: 1,5 kg brambor, 1kg polohrubé mouky (mĤže se použít i hladká), sĤl, 1/2 lžiþky
jedlé sody.
Nádobí: Hrnec na 6-8 l (nejlépe nerez), mísa na 3-4 l.
Technologie pĜípravy: Do hrnce nalijeme více než pĤlku vody, osolíme ji (1 lžiþka soli)
a dáme vaĜit. Než voda zaþne vĜít, oloupeme syrové brambory, nastrouháme je, pĜidáme
1 lžiþku soli, sodu a mouku a vše dobĜe promícháme. Pak ze vzniklého tČsta vykrajujeme
lžiþkou klusky a ihned je vkládáme do vaĜící osolené vody. V pĜípadČ, že se klusky rozvaĜují,
je tĜeba pĜidat do tČsta ještČ mouku. BČhem varu klusky opatrnČ promícháváme. VaĜíme na
mírném ohni asi 10 minut. Potom je vyjmeme, procedíme, propláchneme teplou vodou,
vložíme do mísy a omastíme smaženou cibulkou, pĜipravenou na vypeþeném tuku z masa.
Podávaní: Chlupaté klusky se podávají se smaženým masem (slepiþím, králiþím nebo
vepĜovým), nejlépe však chutnají s králiþím masem a kvašenými okurkami.
PĜíprava trvá cca 1,0 hod.
Poznámka. Kluska, laš.: knedlík (z polštiny, tam z nČm. Kloß). – In: MACHEK, V.: Etymologický
slovník jazyka þeského. – Praha : Lidové noviny, 1997. – S.261. – ISBN 80-7106-242-1
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Dubeltové klusky po bohemsku
Suroviny: 2,5 kg brambor, sĤl
Nádobí: Hrnec na 6–8 l, 2 mísy na 3–4 l
Technologie pĜípravy: 1 kg brambor dáme uvaĜit ve slupce, pak je oloupeme a umeleme na
masovém mlýnku. 1,5 kg syrových brambor oloupeme, jemnČ nastrouháme a vymaþkáme
šĢávu. ŠĢávu necháme chvíli stát, aby se usadil škrob. Pak slijeme šĢávu tak, aby škrob zĤstal
na dnČ. Posléze smícháme syrové a vaĜené brambory, osolíme a dobĜe promícháme. Z tČsta
dČláme kuliþky (40–50 g), vytvarujeme je jako malé karbanátky a vkládáme do hrnce s vaĜící
osolenou (1 lžící soli) vodou. BČhem varu klusky opatrnČ promícháváme. VaĜení trvá asi 10
minut. Potom je vyjmeme, procedíme, vložíme do mísy a omastíme cibulkou osmaženou na
tuku ze smaženého masa.
Poznámka: Syrové brambory mĤžeme zamČnit za suchý škrob (na 1 kg vaĜených brambor 250-300 g
škrobu, aby tČsto drželo pohromadČ).

Podávaní: Klusky se podávají s masem, dušeným zelím a kvašenými okurkami.
PĜíprava trvá cca 1,5 hod.
Poznámka: Dubeltové klusky odvozují svĤj pĤvod od polských þerných klusek (tj. kluski czarne).

Klusky z vaĢených brambor
Suroviny: 1 kg brambor, 0,3–0,5 kg hladké mouky, 3 vejce, sĤl.
Nádobí: Hrnec na 6 l, mísa na 3 l.
Technologie pĜípravy: Brambory uvaĜíme ve slupce, oloupeme a umeleme na masovém
mlýnku. PĜidáme vejce, sĤl, mouku a jemnČ smísíme. Pak tČsto rozválíme a naĜežeme je jako
na šišky, udČláme klusky a vkládáme do hrnce s vaĜící osolenou (1 lžící soli) vodou. BČhem
varu klusky opatrnČ promícháváme. VaĜení trvá asi 5-7 minut. Potom je vyjmeme, procedíme,
vložíme do mísy a omastíme omastkem ze smaženého masa (aby se neslepily).
Podávaní: Klusky se podávají se slepiþím masem, rajskou omáþkou a kvašenými okurkami.
PĜíprava trvá cca 1,0 hod.
Poznámka: Klusky z vaĜených brambor odvozují svĤj pĤvod od slezských klusek (tj. kluski sląskie).

Smažený králík po bohemsku
Suroviny: 1 králík, 3-4 lžíce soli, 0,5 kg cibule, 2–3 bobkové listy, 3–4 zrnka nového koĜení,
200 g sluneþnicového oleje, 100g sádla.
Nádobí: Hrnec (nejlépe litinový) 4-5 l
Technologie pĜípravy: Králíka naporcujeme, omyjeme, osolíme (použijeme všechnu
pĜipravenou sĤl), dobĜe promícháme a necháme ležet asi 2-3 hod. (v Bohemce se posolí veþer a
pak se nechá ležet až do rána). Ráno maso opláchneme a dáme do hrnce na dobĜe pĜedehĜátý
olej a sádlo. Než maso trochu zrĤžoví, oloupeme cibuli a drobnČ ji nasekáme. Pak do masa
pĜidáme cibuli, bobkový list a nové koĜení. Potom postupnČ pĜidáváme po troškách vodu a za
obþasného míchání smažíme do mČkka.
Podávaní: Smažený králík se podává se všemi druhy klusek nebo také s tČstovinami þi
bramborovou kaší.
PĜíprava trvá cca 1,0 hod. (þas záleží na stáĜí králíka).
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Smažené slepiĀí maso po bohemsku
Suroviny: 1 kg slepiþích (kuĜecích) stehen nebo kĜídel (nebo 1 kohout), 300-400 g cibule, 200
g sluneþnicového oleje, 200 g sádla, 2-3 bobkové listy, 4–5 zrnek nového koĜení, sĤl.
Nádobí: pánev a hrnec na 3–4 l
Technologie pĜípravy: Na pánev nalijeme 100 g oleje, dobĜe ho rozehĜejeme a ze všech stran
osmažíme maso do zlatova. Pak dáme zbytek oleje do hrnce, pĜidáme sádlo, osmažené maso,
bobkový list, nové koĜení, sĤl a nakrájenou cibuli. PĜi smažení obþas pĜidáváme po troškách
vodu a promícháváme. Smažíme maso do mČkka.
Podávaní: Smažené slepiþí (drĤbeží) maso se podává se všemi druhy klusek, s tČstovinami,
bramborovou kaší apod.
PĜíprava trvá cca 1,0 hod.

Bohemské kotlety (pol., ukr. a rus. kotlety, Āes. karbanátky)
Suroviny 1: 1000 g mletého masa mix (vepĜoví-hovČzí), 2 vejce, 1 stĜední brambora (nebo 2
lžíce škrobu pro pĜípravu masitých jídel), 2 housky (nebo 3 lžíce strouhanky), 3 cibule, 6
stroužkĤ þesneku, sĤl, pepĜ, mléko (nebo smetana na šlehání), sluneþnicový olej na smažení
Suroviny 2: 400-500 g mletého masa mix, 1-2 vejce, 1 stĜední brambora, 1 stĜední kus bílého
chleba (nebo pĤl housky), 1 stĜední cibule, 2-3 stroužky þesneku, 1-2 lžiþky sole, pepĜ,
sluneþnicový olej na smažení
Nádobí: mísa na 4–5 l, velká pánev
Technologie pĜípravy: Do mísy pĜidáme mleté maso, vejce, jemnČ nastrouhanou bramboru
(nebo škrob), housky pĜedem namoþené v mléku, jemnČ nastrouhanou (nebo drobnČ
nasekanou) cibuli, prolisovaný þesnek, ochutíme solí a pepĜem a vše dobĜe promícháme. Ze
smČsi formujeme kulaté nebo oválné placiþky o prĤmČru cca 8 cm a silné asi 1,5-2 cm (tvar a
velikost zaleží na rodinné tradici). Smažíme na pánvi na rozpáleném oleji z obou stran do
hnČda.
Podávání: Podávají se teplé s pĜílohou (nudle nebo jiné tČstoviny, bramborová, pšeniþná,
pohanková nebo rýžová kaše). VýbornČ chutnají i studené.
PĜíprava trvá cca 1.-1,2 hod.
Poznámka: NČkteré kuchaĜky dávají do karbanátkĤ smaženou cibuli místo syrové.

Dušené zelí po bohemsku
Suroviny: 1 kg bílého hlávkového zelí, 100 g cibule, 50-70 g sluneþnicového oleje, sĤl, 2-3
lžíce rajþatového protlaku, 1-2 bobkové listy a 2-3 zrnka nového koĜení.
Nádobí: Hrnec na 3-4 l.
Technologie pĜípravy: Nakrájíme zelí a cibuli, vložíme do hrnce s rozehĜátým olejem
a pĜidáme sĤl, bobkový list a nové koĜení. Dusíme do polomČkka, pak pĜidáme rajþatový
protlak a dusíme ještČ 5-10 minut (aby zelí zĤstalo kĜupavé).
Podávaní: Dušené zelí se podává s kluskami, ale také s bramborovou kaší apod.
PĜíprava trvá cca 0,5 hod.
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Rajská omáĀka po bohemsku
Suroviny: 2–3 lžíce hladké mouky, 2-3 zrnka nového koĜení, 1-2 bobkové listy, sĤl, 1 lžíce
cukru, 5-6 lžic rajþatového protlaku, 1cibule, 50 g sluneþnicového oleje.
Nádobí: Hrnec (litinový) na 2 l.
Technologie pĜípravy: DrobnČ posekanou cibuli vložíme do hrnce, pĜidáme olej a usmažíme
do zlatova. Pak pĜidáme 800 g vody, sĤl, cukr, rajþatový protlak, bobkový list a nové koĜení.
Mezitím do hrníþku dáme mouku, 200 g vody a vše dobĜe promícháme. Za stálého míchání
vylijeme pomalu z hrníþku do hrnce mouku s vodou. VaĜíme asi 5-10 minut. Podle chuti
omáþku pĜisladíme nebo pĜikyselíme, má být sladkokyselá.
Podávání: Podává se ke kluskám z vaĜených brambor.
PĜíprava trvá cca 0,5 hod.

PelmenĒ (rus. peĖmeni)
Suroviny: 120 g polohrubé mouky, 400 g vepĜového plecka, 1 cibule, 1 vejce, 200 g kysané
smetany, 50 g másla, mletý pepĜ, sĤl
Nádobí: hrnec 5-6 l, mísa na 4–5 l
Technologie pĜípravy: Maso uvaĜíme v osolené vodČ, vyjmeme a umeleme. Na þásti másla
zpČníme najemno nakrájenou cibulku a smícháme s masem. Z mouky, vejce a vody
vypracujeme tČsto, které vyválíme na válu na tenkou placku. Vykrajujeme koleþka o prĤmČru 6
cm. Každé koleþko naplníme masovou náplní, pĜehneme v polovinČ a stisknutím okrajĤ peþlivČ
uzavĜeme. Pak pelmenČ vhodíme do vroucího masového vývaru a vaĜíme cca 10 minut. Potom
je vyjmeme (nejlépe malým drátČným cedníkem nebo odpČĖovaþkou), necháme odkapat a
omastíme zbytkem rozpuštČného másla.
Podávání: PelmenČ se podávají teplé jako hlavní jídlo. Pro dochucení se k ním podává kysaná
smetana a ocet.
PĜíprava trvá cca 1,5 hod.

Holubci (ukr. holubci, rus. golubcy) po bohemsku
Suroviny: 500 g mletého masa mix, 100 g vaĜené rýže, 1 vejce, sĤl, pepĜ, þesnek, majoránka, 8
vČtších spaĜených zelných (nebo vinných) listĤ, 2 lžíce másla
Nádobí: litinový hrnec 3-4 l, mísa na 4–5 l
Technologie pĜípravy: Maso smícháme s rýží, vejcem a ochutíme. SmČs klademe na zelné
listy, zabalíme a zajistíme párátkem. Tak zabalené listy vložíme do pekáþe, pĜelijeme máslem a
za mírného podlévání dusíme v troubČ.
Podávání: Holubci se podávají teplé jako hlavní jídlo. Pro dochucení holubcĤ se podává
kysaná smetana.
PĜíprava trvá cca 1,5 hod.
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Vareníky (ukr. varenyky, rus. pirogi) s brambory

Suroviny pro náplĖ: 0,5 kg brambor, 2 cibule, sluneþnicový olej, sĤl, pepĜ
Suroviny pro tČsto: 2-3 vejce, 1 kg polohrubé mouky
Nádobí: hrnec 5-6 l, mísa na 4–5 l
PĜíprava náplnČ: Syrové brambory oškrábeme a uvaĜíme v osolené vodČ. Vodu slijeme,
brambory rozšĢoucháme, pĜidáme dozlatova osmaženou cibulku a pepĜ. DobĜe zamícháme a
vzniklou bramborovou smČsí plníme vareníky.
PĜíprava tČsta: Z mouky, vajec a vody pĜipravíme nudlové tČsto, které vyválíme na tloušĢku
cca 2mm a nožem nakrájíme na þtverce o velikosti cca 8 x 8 cm.
Technologie pĜípravy vareníkĤ: DoprostĜed každého þtverce dáme pĜimČĜené množství
smČsi, pak þtverec pĜehneme a na okrajích dobĜe pĜimáþkneme. Potom vareníky vložíme do
vroucí osolené vody a vaĜíme asi 8-12 minut (tČsto má být mČkké). UvaĜené vareníky necháme
odkapat na válu a omastíme cibulkou osmaženou na oleji (nebo cibulkou se špekem).
Podávání: Vareníky se podávají teplé jako hlavní jídlo. Pro dochucení se k nim podává kysaná
smetana. VýbornČ chutnají i studené.
PĜíprava trvá cca 1,5 hod.
Poznámka: Jako náplĖ se používají také brambory s dušeným zelím (½ x ½), brambory
s houbami, dušené zelí, tvaroh, þerstvé višnČ aj.

Syrníky (ukr. syrnyky) neboli tvarožníky
Suroviny: cca 500 g tvarohu (napĜ. 2 balení Olešnického tvarohu jemného nebo mČkkého), 1
vejce, 3 lžíce cukru, 4-5 lžic polohrubé mouky, sĤl, sluneþnicový olej na smažení
Nádobí: velká pánev
Technologie pĜípravy: tvaroh rozemneme, pĜidáme do nČj vejce, cukr, mouku, špetku soli a
vše dobĜe zamícháme. NČkdy se pĜidá také hrst rozinek. Pak vytvarujeme cca 12 koleþek o
prĤmČru cca 5 cm a silné asi 1 cm, obalíme je lehce v mouce a smažíme do zlatova.
Podávání: Podávají se teple nebo studené na snídani v sobotu nebo v nedČli. Pro dochucení
syrníkĤ se podává kysaná smetana (každý si pĜidá na talíĜ 1-2 lžiþky nebo 0,5-1 lžiþky na
syrník). Syrníky se konzumují s bylinkovým (napĜ. heĜmánkovým) nebo þerným þajem, kávou,
pĜípadnČ kávovinovou, s mlékem.
PĜíprava trvá cca 0,5 hod.
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Cholodec, Āes. huspenina (sulc)

Suroviny: 1 vepĜové koleno, 4 kuĜecí stehna, 250 g kuĜecích srdíþek, 250 g kuĜecích žaludkĤ,
1 velká cibule, 1 velká mrkev, 3-4 lístky bobkového listu, 7 kuliþek nového koĜení, pepĜ mletý,
sĤl, voda 3,5 l, želatina na tlaþenku 2 balení, 4 stroužky þesneku, 3,5 l vody
Nádobí: hrnec 5-6 l, 6 hlubokých talíĜĤ nebo speciálních obdélníkových nádob na cholodec
Technologie pĜípravy: Do hrnce nalijeme vodu a pĜidáme omyté koleno, které pak vaĜíme 1,5
hodiny. Potom do hrnce pĜidáme omytá stehna, srdíþka, žaludky, jemnČ nakrájenou cibuli,
celou mrkev, nové koĜení, bobkový list, 1 lžíci soli a vaĜíme ještČ 1 hodinu. Pak do vývaru
pĜidáme želatinu, mletý pepĜ a prolisovaný þesnek, vše dobĜe promícháme a procedíme.
Vykostíme maso, rozložíme rovnomČrnČ do hlubokých talíĜĤ, zalijeme vývarem a dáme do
studena (ne do ledniþky), aby cholodec ztuhl.
Podávání: Cholodec je sváteþní jídlo a podává se studený jako pĜedkrm nebo hlavní jídlo. Pro
dochucení cholodce se podává také kĜen a ocet.
PĜíprava trvá cca 3,5 hod.

Mamelika, ukr. mamalyha (kukuĢiĀná kaše)
(pro 4 osoby)

Tradiþní moldavské a jižnČ ukrajinské jídlo
Suroviny: 200 g kukuĜiþné krupice, voda 600 g, sĤl
Nádobí: hrnec 1,5 l
Technologie pĜípravy: Když se voda v hrnci zaþne vaĜit, vsypeme sĤl a za stálého míchaní
kukuĜiþnou krupici. Potom zmírníme pĜíkon tepla a vaĜíme pod pokliþkou ještČ asi 10-15
minut. Po odložení hrnce stranou necháme mameliku pod pokliþkou ještČ asi 15 minut dojit.
Podávání: Mamelika se chystá vČtšinou na veþeĜí a podává se teplá nebo vychladlá s þerstvým
ohĜátým mlékem nebo rozehĜátými škvarky a kvašenými okurky nebo rajþaty.
PĜíprava trvá cca 0,5 hod.
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Gogol-mogol
Suroviny: 3 žloutky, 3 lžiþky (mouþkového) cukru
Nádobí: sklenice 0, 25 l nebo jiné vhodné (napĜ. plastové) nádobí stejného objemu
Technologie pĜípravy: do žloutkĤ pĜidáme cukr a vše dobĜe rozšleháme.
Podávání: podává se jednou dennČ ráno pro posílení organizmu pĜi tuberkulóze nebo jiných
tČžkých nemocech, ztrátČ hlasu a chraptČní, zvlášĢ se doporuþuje dČtem pĜi angínČ (v pĜípadČ,
že osoba nemá alergii na žloutek).
PĜíprava trvá cca 0,15 hod.

Uzvar
(kompot ze sušeného ovoce)
Suroviny: sušené ovoce (švestky, jablka, hrušky, višnČ, meruĖky) 500 g cukru nebo 120 g
medu, 2 l vody
Poznámka: NČkteré kuchaĜky dávají do uzvaru jen švestky, jablka, hrušky a višnČ a nČkteré zas jen
švestky, jablka a hrušky. VišnČ se mohou zamČnit rozinkami, ale není to lepší.

Nádobí: hrnec na 3 l.
Technologie pĜípravy: Sušené ovoce namoþíme do vody na 5-10 minut, potom dobĜe
omyjeme a vložíme do vroucí vody asi na 15 minut (nejdĜíve se dávají jablka, potom hrušky a
potom ostatní). NáslednČ do uzvaru pĜidáme cukr nebo med podle chuti, povaĜíme a necháme
stát na studeném místČ (asi 8 hod.). PĜed podáváním procedíme a nalijeme do sklenČné
konvice. Uchováváme na studeném místČ.
Podávání: Uzvar se podává ve sklenČné konvici a pije se ze sklenic. NČkdo ho podává
s vaĜeným ovocem a nČkdo zas podává ovoce na talíĜi. K uzvaru se obyþejnČ podávají buchty
nebo rohlíþky.
PĜíprava trvá cca 8,00 hod.
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