Bramborová kuchaøka
aneb Desatero dobré hospodynì

Úvodem...

Netvrdím, e vechna zde uvedená jídla jsou
zdravá - právì naopak, recepty se jen hemí
pøísadami jako je bùèek, kvarky, máslo nebo
sádlo. Hmmm, ale o to jsou voòavìjí a chutnìjí, vìøte mi! Pokud tedy máte zrovna chu
na tradièní èeskou kuchyni a nebojíte se nìjakého toho kileèka navrch, vyberte si pokrm
podle nálady a puste se do vaøení. A se vám
dìlaj boule za uima!
Vae árka
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Polévky
BRAMBOROVÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 40 dkg bramborù, 8 dkg zeleniny, 5 dkg kapusty, 6 dkg mouky, 5 dkg másla,
1 dkg suchých hub, 2 dkg krup, sùl, majoránka, kmín, pepø, 1 strouek èesneku, 2 l vody.
Èistì oprané oloupané brambory nakrájíme na kostky a vloíme do slané vody. Hned
pøidáme k nim jemnì na nudlièky nakrájenou oèitìnou kapustu a vaøíme zvolna 1/2 hodiny. Nato pøidáme pøedem uvaøené kroupy a uvaøené houby. Pøed podáním okoøeníme tluèeným pepøem, majoránkou, kmínem, utøeným èesnekem a zel. petrelí. Suché houby jsou
chutné, kdy je povaøíme v mléce.

BRAMBOROVÁ POLÉVKA - JÁTROVÁ
Pro pìt osob: 3 dkg másla, 8 dkg zeleniny, 2 dkg cibule, 5 dkg jater, 25 dkg bramborù,
4 dkg másla, 4 dkg mouky, 0,5 dkg suchých nebo 10 dkg èerstvých hub, sùl, pepø, zel.
petrel, 1/8 l mléka, 1 loutek, 1,5 l vody.
Na kastrol dáme 3 dkg másla, zeleninu, cibuli. Na plátky nakrájená játra podusíme a pak
na strojku umeleme s uvaøenými oloupanými brambory. Ve dáme do vody, zahustíme
jíkou a necháme dobøe povaøit. Suché houby uvaøíme v mléce, na másle udusíme (èerstvé
dusíme jen na másle) a v polévce povaøíme. Pøed podáním pøidáme v 1/8 l mléka rozmíchaný loutek, sùl, pepø, zelenou petrel.

BRAMBOROVÁ POLÉVKA S HRACHEM
Pro pìt osob: 25 dkg bramborù, 15 dkg zeleného hrachu, 3 dkg másla, 3 dkg mouky, 2 dkg
cibule, zelenina, pepø, majoránka, sùl, èesnek, 1 párek, 1,5 l vody.
Hrách pøebereme, vypereme a necháme pøes noc ve studené vodì, ráno uvaøíme do mìkka a prolisujeme. K prolisovanému hrachu a bramborùm pøidáme procezený odvar ze zeleniny, jíku, nakrájený oloupaný párek a polévku necháme jetì dobøe povaøit. Podle
chuti pøidáme sùl, èesnek, pepø, majoránku.

BRAMBOROVÁ MLÉÈNÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 50 dkg bramborù, 1/4 l mléka, 4 dkg cibulky, 3 dkg másla, 10 dkg vaø.
uzeného masa nebo osmaeného chleba, sùl, kmín, 1,5 l vody.
Oloupané uvaøené brambory prolisujeme, zøedíme je mlékem a dle potøeby vodou scezenou s bramborù, pøidáme osmaenou cibulku, sùl a kmín a dobøe povaøíme. Pøed podáním pøidáme uzené maso (salám) nebo osmaený chléb, ve na kosteèky nakrájené.
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Polévky
CELEROVÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 3 dkg másla, 10 dkg celeru, 10 dkg bramborù, sùl, 3 dkg másla, 4 dkg
mouky, 2 dkg cibulky, pepø, zelená petrel, 1/8 l mléka, 1 loutek, 1,5 l vody.
Opraný celer oèistíme, nakrájíme na kosteèky, podusíme na másle, zalijeme vodou, uvaøíme do mìkka a pak prolisujeme nebo umeleme na masovém strojku s uvaøenými brambory. Vodu z celeru i bramborù upotøebíme na polévku, zahustíme lutou jíkou s cibulkou, vloíme prolisované brambory a celer a dobøe povaøíme. Pøed podáním pøidáme
v mléce umíchaný loutek, zelenou petrel, podáváme k ní smaený hráek, osmaenou
housku nebo mouèný svítek.

POLÉVKA Z ÈERVENÉ ØEPY
Pro pìt osob: 15 dkg èervené øepy, 1/4 l ávy z naloené èervené øepy, 1,5 l mléka, 4 dkg
mouky, 1 vejce, 8 dkg uzeného masa nebo salámu, sùl, ocet, 7 dkg bramborù, 1,5 l vody.
Èervenou øepu dobøe oèistíme, nakrájíme na plátky a dáme vaøit do vody. Kdy je øepa
uvaøená, vyndáme ji, odvar procedíme a zahustíme mlékem, ve kterém jsme dobøe rozmíchaly hladkou mouku a necháme povaøit; pak pøidáme 1/4 l ávy z naloené øepy, 1 na
tvrdo uvaøené vejce, vaøené uzené maso nebo salám a vaøené brambory, ve na kostky
nakrájené. Podle chuti sùl a ocet.

ÈESNEKOVÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 1,5 l vody, sùl, 4 strouky èesneku, 25 dkg bramborù, 3 dkg sádla.
Oloupaný utøený èesnek dáme vaøit do studené vody se solí a oloupanými na kostky
nakrájenými brambory, s husím nebo vepøovým sádlem a vaøíme tak dlouho, a jsou brambory mìkké. Polévku mùeme pøipraviti bez bramborù. Podáváme k ní osmaený chléb.

GULÁOVÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 15 dkg vepø. a hov. masa, 2 dkg sádla, cibule, paprika, 5 dkg mouky, 25 dkg
bramborù, sùl, 1,5 l vody.
Na sádle necháme zpìnit cibuli, pøidáme papriku, na kosteèky nakrájené maso a ve
pomalu dusíme. Pak zapráíme moukou, dáme osmahnout, pøidáme na kostky nakrájené
brambory, zalijeme vodou nebo polévkou z kostí a dobøe povaøíme; maso musí býti mìkké; podle chuti pøidáme sùl a polévkové koøení.
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Polévky
HORÁCKÁ POLÉVKA
V 1,5 l vody uvaøíme 30 dkg na kostièky nakrájených bramborù. Kdy jsou brambory
uvaøené, nalijeme do polévky 1/4 l mléka, ve kterém jsme dobøe rozmíchaly 3 dkg hladké
mouky. Necháme dobøe povaøit. Do hrneèku do 1/8 l vody dáme vaøit 5 zrnek pepøe
a nového koøení, 1/4 bobkového listu, petku tymiánu a 1 malou cibulku. Odvar procedíme
do polévky. Polévku podle chuti osolíme a ooctujeme.

KYSELÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 20 dkg bramborù, 2/8 - 3/8 l smetany, sùl, kmín, 1 vejce, 1,5 l vody.
Okrabané brambory rozkrájíme na kousky a dáme vaøit, pøidáme trochu kmínu a soli.
Kdy jsou brambory na polovinu uvaøeny, nalijeme na nì smetanu, ve které jsme rozmíchaly
mouku a dobøe povaøíme. Pak pøidáme 1 na tvrdo uvaøené a na kostky nakrájené vejce.

POLÉVKA LETNICE
Pro pìt osob: 40 dkg bramborù, 10 dkg hub, 1 dkg másla, 5 dkg krupice, 1 vejce, 1 dkg
tuku, 7 dkg zeleniny, sùl, pepø, kmín, zel. petrel, 1,5 l vody.
Èistì oloupané brambory nakrájíme na kosteèky, dáme do vody, pøidáme k nim sùl,
kmín, pepø a uvedeme do varu. Do vaøící polévky krájíme oèitìné høíbky - køemenáèe, za
stálého míchání pøidáme krupici, na nudlièky nakrájenou osmaenou a povaøenou zeleninu, 1 syrové vejce, které dobøe rozmícháme ve 2 licích studené vody. Polévku dobøe
povaøíme, pøidáme zelenou petrel, pro zlepení polévky pøidáme polévkové koøení a ávu z peèenì.
Poznámka: dáváme-li høíbky - køemenáèe do vaøící vody, nezèernají.

PASTÝØSKÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 2 dkg másla, cibule, 10 dkg libového vepø. masa, podle chuti sladké papriky,
2-3 rajská jablíèka, 25 dkg bramborù, 10 dkg chleba, 1 dkg másla, 1,5 l vody.
Na másle do zlatova osmaíme na nudlièky nakrájenou cibuli. K ní pøidáme trochu papriky, oloupaná èervená rajská jablíèka a necháme podusit. Mezitím pokrájíme na malé
kosteèky vepøové maso, pøidáme k jablíèkùm, podusíme, pøidáme na plátky nakrájené
brambory, zalejeme vodou, osolíme a uvaøíme do mìkka. Podáváme s osmaeným na kostky nakrájeným chlebem.
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Polévky
SELSKÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 5 dkg mrkve, 30 dkg bramborù, 6 dkg celeru, 5 dkg zeleného hráku, 5 dkg
fazolových zelených lusek, 10 dkg syrového uzeného bùèku, 6 dkg másla, 1/2 l mléka,
1 1/4 l vody, sùl.
Zelenina kromì hráku, lusek a póru se nakrájí na malé kostky, pór pøes vlákno, lusky
ikmo. Zelenina se dusí na polovinì másla 10 minut, zalije se vodou, pøidá uzený bùèek
a vaøí do mìkka; bùèek se pak lístkovitì nakrájí. Ostatní se vaøí tak dlouho, a se brambory
rozvaøí. Polévka se necedí. Do odstavené pøidá se procezené mléko a nakrájený bùèek,
zelená petrel, zvlá se podává osmaená houska.

SLOVENSKÁ BRAMBOROVÁ POLÉVKA (SE SMETANOU)
Pro pìt osob: 4 dkg cibulky, 3 dkg másla, 2 petky sladké papriky, 4 vìtí brambory, sùl,
1/8 l kyselé smetany, 1 polévková líce mouky.
Nejprve oloupáme a jemnì posekáme cibulku, kterou na másle zpìníme do rùova; pak
pøidáme na pièku noe sladké papriky a asi 4 prostøední syrové, okrábané a na kosteèky
nakrájené brambory. Osolíme je a dusíme na omastku bez podlévání asi 10 minut, potom
teprve pøilejeme potøebné mnoství horké vody; za chvíli jsou brambory do mìkka vaøeny.
Nakonec polévku zakloktáme 1/8 kyselé smetany s 1 licí mouky. Tato výborná polévka je
hotova asi za dvacet minut.

ZELNÁ POLÉVKA
Pro pìt osob: 15 dkg zelí, 3 dkg mouky, 1/4 l kyselého mléka (smetany), 1 vejce, 2 dkg
másla, 1,5 l vody, 15 dkg bramborù.
Naloené zelí rychle opláchneme, rozkrájíme, vloíme do vody, pøidáme sùl, kmín a do
mìkka uvaøíme. Pak pøidáme mléko nebo smetanu, ve které jsme umíchaly mouku, 1 vejce, 2 dkg másla, polévku chvíli povaøíme a pøidáme na kostky krájené vaøené brambory.

BRAMBOROVÉ KNEDLÍÈKY DO POLÉVKY
Pro deset osob:
25 dkg ve slupce vaøených bramborù oloupáme, za horka prolisujeme a dáme vychladnouti. 5 dkg másla, sùl, 1 loutek a 1 vejce umícháme, pøidáme prolisované brambory, 3 dkg
mouky a 5 dkg krupice. Knedlíky vaøíme v polévce asi 5 minut. Mohou se té usmaiti.
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Polévky
BRAMBOROVÝ SVÍTEK DO POLÉVKY
Pro pìt osob:
Smícháme 4 dkg másla, sùl a 2 loutky, pøidáme 6 dkg vaøených, prolisovaných bramborù, zelenou sekanou petrelku, ze 2 bílkù sníh, 2 dkg krupice a podle potøeby mouky.
Upeèeme v pánvi na omelety do rùova a nakrájíme a po vychladnutí.

BRAMBOROVÉ SLANINOVÉ KNEDLÍÈKY
Pro deset osob:
kvaøíme 10 dkg na kostky nakrájené slaniny, pøidáme rovnì na kostky nakrájenou
emli a osmaíme. Utøeme 4 dkg másla a 1 vejce, pøidáme housku se slaninou, 6 vaøených
prolisovaných bramborù, 1 líci mouky, osolíme a zadìláme v tìsto. Tvoøíme knedlíèky
a zavaøujeme je do polévky.

BRAMBOROVÉ NOKY
DO ZELENINOVÝCH A UZENÝCH POLÉVEK
Pro pìt osob:
V misce utøeme 3 dkg másla, pøidáme 1 vejce, 30 dkg vaøených umletých studených
bramborù, sùl, 6 dkg mouky; z tìsta udìláme malé knedlíky, obalíme je ve vajíèku
a v strouhané housce. Vaøíme je ve vaøící slané vodì 4-5 minut. Tyto knedlíèky mùeme
také usmait.
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Hlavní jídla
ZÁKLADNÍ TÌSTO BRAMBOROVÉ
Rozpoèet pro pìt osob: 1 kg vaøených bramborù, 30 dkg hrubé mouky, 1 vejce, sùl.
Vaøené brambory umeleme na masovém strojku, dáme na vál a promísíme s moukou. Ve
støedu udìláme dùlek, pøidáme 1 vejce, 1 dkg soli, noem zamícháme a tìsto dobøe propracujeme. Z tohoto tìsta mono dìlati napø. iky, tìstové obaly na párky, na ovocné knedlíky a za pøidání krupice pøíkrmové knedlíky a jiné.

BRAMBOROVÝ GULÁ
1 kg oloupaných syrových bramborù nakrájíme na tenké plátky; 4 dkg drobnì nakrájené
cibulky usmaíme na 3 dkg sádla, vloíme na to brambory, pøidáme sùl, kmín, papriku, ve
zamícháme a zalejeme asi do poloviny vodou a dusíme tak dlouho, a brambory zmìknou.
Podle potøeby vdy podléváme. Té mùeme pøidati 1 líci kvarkù nebo 4 líce smetany,
ve které rozmícháme 2 dkg hladké mouky a jetì povaøiti.

BRAMBOROVÁ KAE
1 kg oloupaných bramborù uvaøíme, scedíme, tlukátkem vypracujeme, pøidáme 1/4 horkého mléka a vymícháme v hladkou kai. V kastrùlku na 5 dkg sádla usmaíme do rùova
jemnì nakrájenou cibulku a kai omastíme.

BRAMBOROVÁ NASTAVOVANÁ KAE
3/4 kg oloupaných rozkrájených bramborù zalijeme studenou vodou (vody jen tolik, aby
brambory byly potopené). pøidáme sùl a dáme ve vaøit. Jeèné trhané krupky (15 dkg)
dobøe vypereme a v kamenném hrnku uvaøíme. Vaøené brambory scedíme, rozmaèkáme,
promícháme s vaøenými krupkami (s kterých jsme slily vodu) a jednou nabìraèkou mléka
nebo hovìzí polévky. Podle chuti kai osolíme a na míse polijeme na 4 dkg sádla usmaenou cibulkou nebo máslem.

BRAMBOROVÝ JEMNÝ KNEDLÍK
1/2 kg vaøených oloupaných bramborù umeleme na masovém strojku, pøidáme je do
3 dkg utøeného másla se 2 vejci, ve umícháme, pøidáme 3 dkg strouhaného sýra, sùl a 12
dkg mouky. Tìsto dáme do ubrousku (který jsme namoèili ve studené vodì, vydímali
a potøeli máslem), zaváeme tìsnì nad tìstem a vaøíme 1 hod.
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Hlavní jídla
BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY S MASOVOU NÁDIVKOU
Pouijeme základního tìsta bramborového a pøidáme 3 dkg krupice. Vyválíme na 1,5 cm
silnì, nakrájíme ètvereèky, naplníme nádivkou, uzavøeme a zakulatíme. Vaøíme 8-12 minut. Mastíme rozehøátým sádlem.
Nádivka: 20 dkg sekaného uzeného masa smícháme s usmaenou cibulkou (2 dkg sádla,
2 dkg cibulky) a 2 dkg strouhané housky. Knedlíky mùeme plniti té dobrými vepøovými
kvarky.

BRAMBOROVÉ SMAENÉ KNEDLÍÈKY
Utøeme 5 dkg másla, 4 loutky, sùl, 60 dkg vaøených prolisovaných bramborù, na pièku
noe strouhaného mukátového oøíku, sekanou zelenou petrelku, ze 3 bílkù sníh, na pièku
noe práku do peèiva a strouhané housky tolik, aby tìsto drelo pohromadì. Dìláme
knedlíèky asi jako oøech veliké, obalujeme je ve vajíèku a asi v 10 dkg strouhané housky.
Pak je v 15 dkg rozpáleného sádla usmaíme a podáváme se penátem nebo hlávkovým
salátem.

BRAMBOROVÉ PEKOVÉ KNEDLÍKY SE ZELÍM
18 dkg slaniny a 30 dkg housky rozkrájíme na kostky, osmaíme a dáme vychladnout.
V míse utøeme 6 dkg másla, pøidáme 3 loutky (jeden po druhém) a dobøe zatøeme, pøidáme 90 dkg vaøených studených bramborù, 12 dkg hrubé mouky, sùl a housku a udìláme
knedlíky. Zavaøujeme do vaøící slané vody a podle velikosti vaøíme 5-8 minut od bodu
varu. Podáváme se zelím nebo salátem.

BRODSKÉ KNEDLÍKY K HUSE
1 kg vaøených studených bramborù umeleme, dáme na vál, pøidáme 25 dkg hrubé mouky, 3 dkg krupice, 1 kávovou lièku soli a ve lehce promícháme. Uprostøed tìsta udìláme
jamku, pøidáme 1 vejce a dobøe zpracujeme; naposled zaválíme do tìsta 15 dkg na kostky
nakrájené osmaené housky. Z tìsta udìláme pak podlouhé knedlíky, v prudce vaøící vodì
vaøíme 5-10 minut podle velikosti. Velmi chutné jako pøíloha k huse se zelím, k vepøové
peèeni nebo k uzenému masu.
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Hlavní jídla
BRAMBOROVÉ KOTLETY SE UNKOU
50 dkg vaøených prolisovaných teplých bramborù dáme na vál, pøidáme sùl, 10 dkg
mouky, na pièku noe práku do peèiva a 1 vejce a vypracujeme v tìsto; 15 dkg unky
nebo uzeného masa (sekané) vmícháme, dìláme kotlety, v jednom vejci nebo v bílku
a housce obalíme a ve 12 dkg rozpáleného sádla smaíme do rùova. Zdobíme citronem,
zelenou petrelí a podáváme s hlávkovým salátem nebo zeleninou.

BRAMBOROVÉ OMELETY S MÍENINOU
50 dkg vaøených bramborù prolisujeme na vál, pøidáme 15 dkg mouky, 3 dkg krupice,
sùl, 1 vejce, vypracujeme v tìsto, které rozválíme na 10 stejných kulatých tenkých omelet.
Potøeme míeninou nebo sekaným uzeným masem. Omelety zatoèíme a namáèíme
v 1 vejci nebo 2 bílkách. Obalíme strouhanou houskou a usmaíme ve 12 dkg sádla nebo
pøevaøeného másla. Zdobíme petrelkou a mrkví s kapustou.
Míenina: 50 dkg telecího masa udusíme na 3 dkg másla a 2 dkg cibule; podléváme
vodou. Mìkké usekáme a dáme zpìt do ávy, pøidáme 5 dkg vaøeného uzeného sekaného
masa, zapráíme moukou a jetì podusíme. Pøidáme 1 vejce, pepø a dobøe zamícháme.
Prochladlou smìsí teprve potøeme omeletu.

BRAMBOROVÁ POLENTA
Utøeme 4 dkg másla s 3 loutky, pøidáme 1/4 l vaøených lisovaných bramborù, 1/8 l
kyselé smetany, 5 dkg bílé strouhané housky, 5 dkg na kostky nakrájené unky, trochu soli
a ze 4 bílkù tuhý sníh. Takto upravené tìsto dáme do vymazané, moukou vysypané puddingové formy a dobøe uzavøeme. Víèko musíme také vymazati. Formu postavíme do nádoby
s vaøící vodou, pøiklopíme a vaøíme 3/4 hodiny.

BRAMBOROVÉ IKY
90 dkg vaøených strouhaných bramborù, 30 dkg mouky, 1 èajovou lièku soli a 1 celé
vejce zpracujeme v tìsto, ze kterého dìláme iky. Vaøíme je v osolené vodì. Jakmile
vyplavou nahoru, vyndáme je drátìnou licí, dáme okapati, pak naklademe na pekáè
s osmaenou strouhanou houskou, promícháme a dáme opékati do trouby na 10-15 minut.
Pøedkládáme je jako pøíkrm k masu nebo jako mouèník s povidlovou omáèkou.
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Hlavní jídla
BRAMBORY ITALSKÉ
Zbylé vaøené hovìzí maso nebo zbytky peèenì rozsekáme, oloupáme rajská jablíèka
a nakrájíme na plátky; rovnì tak uvaøené brambory nakrájíme na koláèky. Ohnivzdornou
formu vymaeme máslem, dáme maso, vrstvu rajských jablíèek, na povrch brambory. Kadou vrstvu zasypeme strouhanou houskou, osolíme, posypeme cibulkou a nìkolika vloèkami másla. Zalejeme v mléce rozkvedlaným vejcem a upeèeme.

BRAMBORY PLNÌNÉ MASEM
8 vìtích syrových oloupaných bramborù (kadý brambor asi 20 dkg váhy) vydlabeme
a naplníme touto smìsí:
Asi 1/4 kg zbytkù telecího nebo vepøového masa, nebo oba druhy masa umeleme na
strojku, smícháme s 1 celým syrovým vejcem a 1 polévkovou licí rýe, ponìkud ji povaøené. Pøidáme usekané suché høíbky, namoèené v horké vodì, trochu na sádle osmaené
cibulky, majoránku, pepø a sùl podle chuti.
Do vymatìného kastrolu, k èemu také mùeme pouít ávy z peèenì, uloíme takto
naplnìné brambory vedle sebe otvorem nahoru, podlejeme trochou vody a dáme péci do
trouby a do bledì hnìdého (rùového) nádechu. Pøi peèení musíme jetì podlévati vodou.
Poté ávu zalejeme asi 1/4 l smetany, do které zamícháme trochu mouky a dáme povaøit.
Dobøe upeèené brambory vyndáme na mísu a polejeme smetanovou omáèkou.

BRAMBORY PLNÌNÉ MOZEÈKEM
Spaøený mozeèek osmaíme na omastku s 12 dkg unky, 1 usekanou cibulí, solí a pepøem; pøidáme 2 celá vejce a citronovou kùru. Vìtí stejné brambory napolo uvaøíme, nahoøe odøízneme, vydlabeme, plníme výe uvedenou nádivkou a pøikryjeme; s máslem a trochou ávy z peèenì udusíme.

BRAMBORY S KAPUSTOU
1 kapustu (50 dkg) oèitìnou, na nudlièky nakrájenou dusíme chvíli na 2 dkg zasmaené
cibulky. Oloupané brambory (50 dkg) nakrájíme na kostky a pøidáme ke kapustì, osolíme,
opepøíme, pøidáme 1/2 strouku utøeného èesneku a petku majoránky, podlejeme vodou
a dusíme, a brambory i kapusta zmìknou. Pak ve zahustíme svìtlou jíkou ze 2 dkg
másla a 2 dkg mouky a dobøe povaøíme.

13

Hlavní jídla
BRAMBORY S KAPUSTOU A UZENÝM MASEM
Na rendlíku rozpálíme 5 dkg nakrájené slaniny, mení pokrájenou cibuli, vloíme 1 prostøední na nudlièky rozkrájenou ovaøenou a scezenou kapustu a 6 prostøedních na kostky
rozkrájených bramborù. Dusíme ve do mìkka. Podle potøeby zaléváme slanou vaøící vodou. Pøidáme i trochu èesneku utøeného se solí, a jíku na sádle zhotovenou. Hotové posypeme drobnì sekaným uzeným masem.

BRAMBORY S KLOBÁSOU
Oloupané syrové brambory nakrouháme na okurkovém krouhátku na plátky. Asi na prst
silnou vrstvièku tìchto bramborù narovnáme na vymatìný pekáè, okmínujeme a posolíme. Na tuto vrstvu pøidáme pak vrstvu na plátky nakrájené nevaøené slovenské nebo moravské uzené klobásy; také mono pouíti kousky nakrájeného uzeného vepøového ebírka. Na tuto vrstvu dáme opìt vrstvu bramborù, co mùeme jetì jednou nebo dvakráte
zopakovati. Poslední vrstvou musí vak býti brambory. Ve pak zalejeme smetanou a upeèeme do rùova.

BRAMBORY S UZENÝM MASEM
Uvaøené brambory pokrájíme na koleèka a promícháme s jemnì usekaným uzeným masem a cibulkou osmaenou na slaninì. Zalijeme mlékem s rozkvedlaným vejcem. Dáme
péci ve vymatìné ohnivzdorné míse. Místo uzeného masa mono pouíti i salámu; pøíjde
to mnohem levnìji a je to té velmi chutné.

BRAMBORY S VAJÍÈKY
Nemouèné (lojovité) brambory (1 kg) uvaøíme do polomìkka, naèe je oloupáme a za
horka nakrájíme na ètvrtky. V kastrole rozehøejeme máslo (15 dkg), brambory jsou jimi
dobøe obaleny. Brambory upravíme vaøeèkou, necháme brambory na ohni tak dlouho, a
se máslem nasákly a zmìkly. Do takto pøipravených bramborù rozbijeme 8 èerstvých vajec, osolíme a pokrm mícháme tak dlouho, a vejce pøimìøenì zhoustnou a brambory do
nìho vloíme a míchajíce stále lehce na mísu do kopeèka, posypeme je sekanou paitkou
nebo zelenou petrelkou a podáváme se salátem nebo èervenou øepou.
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Hlavní jídla
BRAMBORY ZAPEÈENÉ NA SLANINÌ
60 dkg vaøených oloupaných bramborù, 6 dkg slaniny na kostky nakrájené, rozputìné,
10 dkg uzeného vaøeného masa na kostky nakrájeného, 4 vajíèka, sùl, petku pepøe, petku
majoránky. Brambory dobøe rozmícháme, pøidáme slaninu, maso, sùl, pepø, majoránku,
ve smícháme, dáme na rozpálenou slaninu na vìtí kastrol, v nìm ze smìsi udìláme
hromádky, trochu zapeèeme, pak udìláme v kadé dùlek, do nìj rozbijeme 1 celé vejce,
to osolíme a znovu zapeèeme, a je bílek ztuhlý. Podáváme s hlávkovým salátem.

KLOUZÁKY
1 kg oloupaných syrových bramborù jemnì ustrouháme, vylouenou vodu z èásti slijeme, pøidáme sùl, 1 vejce, 10 dkg hrubé mouky, 6 dkg strouhané housky a hodnì promícháme. Ostrou licí, namoèenou ve vaøící vodì, vykrajujeme kousky, které vkládáme do vaøící
slané vody. Vaøíme podle velikosti 8-10 minut. Knedlíky opatrnì ve vodì vaøeèkou nadzvedneme. Mastíme sádlem a cibulkou, podáváme se zelím k uzenému masu, nebo jako
samostatné jídlo.

PECIVÁLKY
1 kg vaøených mletých bramborù, 30 dkg mouky, sùl a 1 vejce zpracujeme v tìsto. Vyválíme z nìho prouky asi 1,5 cm iroké, které naøízneme tak, aby se utvoøily kostky. Peèeme
na nebastném plechu po obou stranách do rùova. Upeèené doøízneme, dáme na mísu,
polijeme vaøícím mlékem, pøiklopíme poklicí a protøeseme. Ponecháme tak 2-3 minuty.
Pak pøebyteèné mléko scedíme a sypeme mletým mákem a cukrem. Mastíme dobøe vyhøátým máslem.

PØESBIDLO (NOKY S BRAMBORY)
Asi 1/2 kg oloupaných na kostky nakrájených bramborù dáme vaøit do slané vody. Asi
1 hod. pøed tím zadìláme na noky ze 1/4 kg hrubé mouky, 1 loutku a potøebného mnoství
mléka a soli. S uvaøených bramborù slijeme vodu a zaváøíme do ní malièké noèky. Uvaøené smícháme s brambory, omastíme sádlem a na talíøi jetì omastíme do èervena usmaenou cibulkou.
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Hlavní jídla
KUBÁNKY
1 kg oloupaných nakrájených bramborù dáme do hrnce, zasolíme, zalijeme vodou
a dáme vaøiti. Brambory nesmìjí pøíli zmìknout, pak na nì nasypeme 10 dkg hladké a 10
dkg hrubé mouky, dradlem vaøeèky udìláme 5-6 otvorù. A voda vystoupí a mouka je
dùkladnì spaøena, pøebyteènou vodu scedíme, tìsto øádnì rozmaèkáme a vymícháme, aby
bylo tuhé a hladké. Podle chuti dosolíme; pak ostrou licí, namoèenou v horkém tuku,
vykrajujeme kousky a klademe na mísu. Sypeme tvarohem a mastíme máslem, nebo tluèeným mákem a mastíme sádlem.

VEPØOVÝ BÙÈEK S BRAMBORY
1/2 kg libovìjího bùèku vaøíme se solí a kmínem. Kdy je skoro vaøený, pøidáme na
mení kostky nakrájené brambory. Polévky nesmí býti mnoho; má se pøi vaøení vpíti do
bramborù. Bùèek pak nakrájíme na malé kousky a smícháme s brambory. Podáváme
s okurkovým nebo hlávkovým salátem.
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Veèeøe - pøedkrmy
BRAMBORÁK
1 kg syrových loupaných bramborù, 10 dkg hladké mouky, 1 vejce, sùl, pepø, èesnek, 10
dkg sádla na smaení. Oloupané syrové brambory jemnì ustrouháme, pøidáme mouku,
vejce, sùl, podle chuti pepø, èesnek, hodnì namícháme a smaíme na rozpáleném omastku
po obou stranách do rùova (omastku ne mnoho). Podáváme teplé.

BRAMBORY S HOUBAMI
Na vymazaný a vysypaný pekáè dáme vrstvu vaøených na plátky nakrájených bramborù,
na nì vrstvu na másle a na kmínì duených hub, osolených a moukou zapráených. Pak
zase vrstvu bramborù atd. Zalejeme vajíèkem rozmíchaným v mléce, zasypeme emlí,
vloèkami másla a peèeme.

BRAMBOROVÉ KROKETY
50 dkg vaøených loupaných studených bramborù umeleme na strojku na maso; rovnì
umeleme 15 dkg dueného nebo peèeného vepøového masa, 15 dkg vaøeného uzeného
masa, dáme do mísy, pøidáme 1 vejce, 1 dkg hladké mouky, sùl, pepø, trochu jemnì strouhané cibule a øádnì ve propracujeme. Z tìsta upravíme obdélníèky asi 2 cm silné, obalíme
je ve strouhané housce a smaíme v rozpáleném tuku do rùova po obou stranách; obracíme pouze lopateèkou. Tuku nesmí býti mnoho, aby krokety nenasákly.
Pøíloha: èervená øepa, hlávkový nebo okurkový salát.

BRAMBOROVÉ KROKETY S KVÌTÁKEM
Rozkrájené brambory (50 dkg) ve slané vodì uvaøíme, poté prolisujeme, osolíme, pøidáme
2 dkg rozputìného másla, 2 loutky, 10 dkg kvìtáku, promícháme a necháme vychladnouti.
Z vychladlého tìsta upravíme krokety, obalíme v rozkvedlaném vejci a housce a osmaíme.

BRAMBOROVÉ KYNUTÉ KNEDLÍÈKY
Pøipravíme si 50 dkg vaøených strouhaných bramborù, 3 dkg másla nebo sádla a sùl; ve
umícháme, pøidáme brambory, 25 dkg krupièkové mouky, 4 dkg drodí, 1 vejce, 1/8 l
mléka. Zpracujeme v hodnì tuhé tìsto a dáme vykynouti. Dìláme mení knedlíèky, opìt
dáme vykynout a pak usmaíme v rozpáleném sádle. Hotové sypeme jemnì sekanou zelenou petrelkou.
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Veèeøe - pøedkrmy
BRAMBOROVÉ KYNUTÉ KOBLIHY PLNÌNÉ UZENÝM MASEM
V míse utøeme 3 dkg másla do bìla, pak pøidáme 2-3 loutky, jeden po druhém. Ze 4 dkg
kvasnic a 1/16 l vlaného mléka udìláme kvásek a necháme zkynout. Do utøeného másla
støídavì zamícháváme zkynulý kvásek, 40 dkg hrubé prosáté mouky, 75 dkg vaøených
studených umletých bramborù, kávovou lièku soli a dobøe propracujeme (tìsto musí býti
tuhé, jako na vánoèky), necháme zkynout, pak vyválíme v placku asi 1 1/5 cm silnou,
kroukem oznaèíme koleèka, doprostøed dáme vaøené mleté uzené maso, prázdným koleèkem tìsto pøiklopíme, dobøe pøitiskneme a znovu kroukem vykrojíme. Koblihy dáme na
pomouènìné prkénko, pøikryjeme ubrouskem a necháme zkynout. Vykynuté koblihy vkládáme vrchní stranou do rozpáleného sádla, pøiklopíme poklicí a osmaíme po jedné stranì
do rùova. Pak obrátíme, poklici odstraníme a osmaíme po druhé stranì. Podáváme
s èervenou øepou, hlávkovým nebo okurkovým salátem jako pøedkrm nebo veèeøi.

BRAMBORY LYONSKÉ
Uvaøené vychladlé brambory nakrájíme na silnìjí plátky a na pánvi na oleji nebo sádle
s cibulkou osmaíme. Posypané sekanou petrílkou podáváme.

BRAMBOROVÉ LÍVANCE
Do kamenného hrnku dáme 1/2 kg loupaných vaøených strouhaných bramborù, 1 vejce,
1 dkg drodí, 3 dkg cukru, kávovou lièku soli, 18 dkg mouky, 1/2 l mléka. Ve dobøe
promícháme a necháme zkynout. Vykynuté tìsto lijeme na rozpálenou pomatìnou formu
livaneèníkovou a opeèeme po obou stranách do rùova. Upeèené lívance namaeme povidly. Bramborové lívance jsou velmi køehké. Je proto nutné nerozlévati je na pánvi pøíli
tence, ponìvad by se pøi obracení trhaly.

BRAMBOROVÝ NÁKYP S NÁDIVKOU Z MASA
30 dkg studených vaøených bramborù od druhého dne umeleme na strojku na maso,
dáme do hrneèka, pøidáme 2 loutky, 1/8 l mléka, sùl, rozmícháme s 15 dkg mouky, nakonec zamícháme lehce ze 2 bílkù pevný sníh. Polovinu tìsta rozestøeme do máslem vymazané, houskou vysypané formy, nasypeme na nì 12 dkg vaøeného sekaného uzeného masa,
pak pøidáme druhou polovinu bramborového tìsta a opeèeme v troubì do rùova. Podáváme teplý se zeleninou: hlávkovým, okurkovým salátem nebo èervenou øepou.
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Veèeøe - pøedkrmy
BRAMBOROVÁ PATIKA
Uvaøíme 30 dkg bramborù, oloupáme je a prolisujeme. Syrová odblanìná vepøová nebo
telecí játra (25 dkg) noem dobøe utøeme nebo na masovém strojku dvakrát umeleme.
Obojí dáme do mísy, pøidáme smaenou, jemnì nakrájenou cibulku (3 dkg), usekanou
slaninu (3 dkg), 1 utøenou sardeli, tluèený pepø, sùl a 1 vejce. Ve dobøe umícháme, vloíme do porculánového máslem nebo sádlem vymazaného hrnku, pováeme pergamenovým
papírem nebo uzavøeme dobøe pøiléhající poklièkou a ve vodní lázni (v páøe) vaøíme asi 1
1/2 hodiny. Uvaøenou patiku vyklopíme a teprve úplnì studenou nakrájíme.

BRAMBOROVÁ POMAZÁNKA
Umeleme 4 vaøené studené brambory, 1 sardelku, cibuli a trochu kaparù. Pøidáme sùl,
pepø, papriku, kmín, trochu hoøèice, másla a tvarohu. Zøedíme trochou smetany a uloíme
do studena.

BRAMBORY SE ÈTVEREÈKY (GRANATYRMAR)
Pro pìt osob:
Ze 30 dkg mouky, 2 vajec, trochy vody udìláme tìsto a uvaøíme jako cezené nudle,
omastíme máslem, aby se neslepily. Stejný díl vaøených teplých bramborù nakrájíme na
kostky, pøidáme kmín, strouhanou syrovou cibuli, omastíme rozehøátou slaninou a ve dobøe
promícháme.

BRAMBORY SE SARDELEMI
Uvaøené brambory nakrájíme na plátky a osolíme. Usekáme na tvrdo vaøená vejce a dobøe
oèitìné sardelky. Pekáè vytøeme omastkem, dáme do nìj vrstvu bramborù, posypeme vejci,
rozsekanými sardelemi a strouhaným parmesánem. Vrstvy støídáme, a je kastrol plný. Navrch dáme kousky másla, zalijeme v mléce rozkvedlaným vajíèkem a upeèeme do zlatova.

BRAMBORY V MLÉÈNÉ OMÁÈCE
1 kg bramborù oloupáme, nakrájíme na silnìjí koleèka a dáme vaøiti se solí a kmínem.
Jíku rozøedíme vodou z bramborù, zalejeme 1/4 l mléka a 1/4 l smetany, v ní je rozkloktáno trochu mouky (asi 6 dkg) a podle chuti okyselíme octem. Omáèku zlepíme buï
loutkem nebo do ní rozkrájíme kousek uzeného masa. Brambory pøidáme do omáèky.
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Veèeøe - pøedkrmy
FRANCOUZSKÉ BRAMBORY
1 a 1 1/2 kg bramborù, sùl, 3 vejce, 25 dkg uzeného vaøeného masa, 1/2 l mléka, 3 dkg
sádla. Oloupané syrové brambory nakrájíme na plátky, klademe na kastrol máslem vymazaný, houskou vysypaný, posolíme a posypeme na kostky nakrájeným uzeným masem
a uvaøeným (na tvrdo), na kostky rozkrájeným vajíèkem. Pomastíme, pak dáme opìt vrstvu bramborù, maso, vejce, sùl, omastek, pøikryjeme novou vrstvou bramborù. Zalijeme
mlékem a dáme péci do rùova (nejménì 1 1/2 hodiny).

LOVECKÉ BRAMBORY
Brambory peèlivì opereme a syrové ve slupce pokrájíme na silné plátky. Srovnáme na
plechy a peèeme, a zrùoví a jsou mìkké. Chceme-li, aby brambory zùstaly mìkké, naukneme kadý plátek, aby lehce popraskal.
Mezi peèením utøeme jemnì èesnek - mnoství podle libosti - a dáme ho zpìnit do rozpáleného másla. Èesnek se nesmí pøepálit, nebo ztratí svou hodnotu a chutná hoøce. Peèené brambory vsypeme do èesneku a opatrnì protøepeme. Takto upravíme rychlou veèeøi,
pøípadne i jednoduchý obìd.

PEÈENÁ JÁTRA S BRAMBORY
1 1/2 kg bramborù uvaøíme ve slupce do mìkka, oloupáme je a na koleèka nakrájíme; 25
dkg vepøového ramínka lehce opereme, uvaøíme v osolené vodì a umeleme s 30 dkg vepøových nebo telecích jater vypraných v mléce. Smìs osolíme, pøidáme pepø a majoránku.
Na vymazaný pekáè klademe vrstvu bramborù, osolíme, opepøíme, rozetøeme vrstvu masové smìsi, vejce (na tvrdo uvaøená a nakrájená), opìt brambory. Na povrch naklademe
brambory. Poklademe nakrájeným kvaøeným sádlem a upeèeme do rùova. Pokrm podáváme horký se salátem.

PEÈENÉ BRAMBORY SE UNKOU
Na kostky nakrájené vaøené brambory smícháme s hrubì usekanou unkou a pøidáme
1/4 litru smetany nebo mléka a sùl. Vloíme so máslem vymazané mísy a upeèeme.

RYCHLÁ BRAMBOROVÁ OMELETA
Na rozpálenou pánev dáme 2 dkg pøevaøeného másla, na nìj poklademe po celé ploe na
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Veèeøe - pøedkrmy
plátky nakrájené vaøené brambory, posolíme a opeèeme. Na brambory pak nalejeme 1 do
husta rozlehané vejce, dáme pozvolna zapéci a tìsto ztuhne a opatrnì je noem na pánvi
pøehneme. Pøeklopíme na teplý talíø, podáváme se salátem, hoøèicí nebo zeleninou.

SLOVÁCKÉ BRAMBORY
1 kg syrových bramborù, 2 vejce, sùl, na pièku noe práek do peèiva, trochu mouky,
1 dkg sádla na peèení. Brambory oloupáme, rozstrouháme a dáme je na síto okapat. Smícháme se loutky, solí, snìhem z bílkù, pøidáme kávovou líci mouky a práek do peèiva.
Na pánvi rozpálíme omastek a upeèeme na nìm malé hromádky bramborového tìsta do
zlatova. Brambory se výbornì hodí ke penátu.

SMAENÉ BRAMBORY NA FRANCOUZSKÝ ZPÙSOB
Vìtí oloupané brambory osuíme v utìrce, nakrájíme na koleèka a dáme do horkého
oleje, osmaíme do rùova a dle chuti osolíme.

SMAENÉ PÁRKY
Ze základního tìsta bramborového vyválíme obdélníèky, do kadého zabalíme pùl párku
a smaíme v rozpáleném omastku do rùova. Sádla nesmí býti mnoho, aby se tìsto nenapilo.

VEJCE NA KYSELO S BRAMBORY
Do 1 l vaøícího mléka nalijeme 1/2 l mléka, ve kterém jsme rozmíchaly 8 dkg hladké
mouky; za stálého míchání necháme zvolna dobøe povaøit. Pak omáèku osolíme, podle
chuti pøidáme octa, po pø. kopru. Jako pøíloha vejce na hnilièku a vaøené brambory.
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Pøíkrmy
BRAMBOROVÉ KOBLÍKY K OBLOENÍ MASA
6 velkých bramborù uvaøíme, za horka prolisujeme, osolíme, pøidáme dva loutky, kousek másla a tolik mouky, aby bylo pìkné tìsto. Pak vyválíme asi na 1/4 cm silnou placku,
z které vykrajujeme rùzné tvary, a osmaíme v horkém tuku. K samotnému jídlu je peèeme
jako lívaneèky a maeme povidly, nebo peèeme v pánvi jako omelety a plníme penátem,
posypeme parmasánem a dáme péci, nebo je rozválíme na silnìjí placky, plníme masem
a vaøíme v ubrousku 3/4 hod. Pak je polijeme máslem a sypeme strouhanou houskou.

BRAMBOROVÉ KOBLÍKY K SALÁTU
3,5 dkg másla rozdrobíme do 14 dkg mouky, pøimícháme 30 dkg vaøených prolisovaných bramborù, na pièku noe práku do peèiva, 1 èajovou lièku soli, pøidáme 2 loutky
a necelou 1/8 l mléka a zadìláme v tìsto. Vyválíme na malík silnì, pak vypichujeme koblíky a smaíme na èerstvém loji. Horké sypeme strouhaným parmasánem nebo ementálským sýrem. K nim podáváme hlávkový salát

BRAMBOROVÉ MRKVIÈKY
50 dkg lisovaných bramborù dáme na vál, pøidáme 2 dkg másla, sùl, 1 loutek, 12 dkg
hrubé mouky a ve zpracujeme v tìsto, z kterého krájíme malé kousky a dìláme mrkvové
tvary. V rozpáleném sádle do rùova usmaíme. Do kadé mrkvièky zastrèíme stonky
petrele. Bramborových mrkvièek se pouívá k ozdobì masa.

BRAMBOROVÉ OBLOUÈKY
10 dkg másla se zpracuje se 2 dkg mouky na placku a dá odpoèinout. 20 dkg rozstrouhaných vaøených a prolisovaných bramborù se zadìlá se 2 loutky, trochou octa, soli
a 13 dkg mouky. Rozválí se na placku, vloí se na to placka z másla, pøeloí jako u tìsta
máslového po 1/4 hod. pøestávkách a to po 3krát. Pak se rádlem udìlají prouky, dávají
pøes suchou formu, pomaí vejcem, posypou kmínem a parmazánovým sýrem a pekou
v mírné troubì.

BRAMBOROVÉ PUSINKY
Asi 50 dkg oloupaných bramborù ve slané vodì uvaøíme. V misce pìnovitì utøeme 3 dkg
másla, pøidáme prolisované brambory, 1 loutek, 1 vejce. sùl a 3 dkg strouhaného parma22
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sánu. Plech potøeme máslem a popráíme moukou. Bramborovou smìsí naplníme sáèek
a nasøíkáme pusinky na plech. Potøeme loutkem a peèeme. Podáváme k zeleninì.

BRAMBOROVÁ SLÁMA
Oloupané syrové brambory nakrájíme na tenké plátky. Tyto plátky nakrájíme na slabé
nudlièky, namoèíme a usuené prudce osmaíme na rozpáleném oleji. Osolené podáváme.

BRAMBOROVÉ SMAINKY
Dobøe propracované kubánkové tìsto (viz kubánky) dáme na pomouèený vál. Váleèkem vyválíme asi na 1 cm silnì, formièkou vykrajujeme tvary a smaíme v dobøe rozpáleném sádle do rùova. Podáváme jako pøíkrm k masu s omáèkou nebo k zeleninì, hlávkovému nebo okurkovému salátu.

KROKETY
1/4 èerstvì vaøených bramborù, 7 dkg penièné mouky, sùl, 1 vejce zadìláme, vyválíme
a pak tvoøíme sklenièkou koleèka, která máèíme ve vajíèku, v housce obalíme a osmaíme
na tuku nebo oleji. Krokety jsou velmi chutným pøíkrmem k masu, hlavnì vepøovému.

OBALOVANÉ BRAMBORY
Na 2/3 uvaøené brambory oloupáme, nakrájíme na koláèky asi 1/2 cm silné, osolíme,
obalíme ve vejci a strouhané housce. Osmaíme v orkém tuku do rùova. Podáváme
k zeleninì nebo k salátu.

OPEÈENÉ BRAMBORY
1 kg èistì opraných bramborù uvaøíme ve slupce do mìkka. Oloupané rozmaèkáme,
osolíme a promícháme s drobnì nakrájenou, na sádle osmaenou cibulkou a kmínem. Pekáè vymaeme sádlem, brambory do nìj urovnáme a v troubì do rùova opeèeme. (3 dkg
cibule, sádla celkem 5 dkg.)
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PAØÍSKÉ BRAMBORY
Z bramborù vykrájíme pomocí vydlabovaèe malé kulièky, které povaøíme ve slané vodì.
Uvaøené necháme na utìrce vystydnouti a osuiti. Na mìlké pánvi rozpálíme olej na smaení, ve kterém uvaøené brambùrky do zlatova dopeèeme. Po smaení vyndáme z oleje,
osolíme, pøetøeme máslem a horké podáváme.

SMAENÉ BRAMBORY
Syrové oloupané brambory nastrouháme na jemné nudlièky a dobøe usuíme v èisté
utìrce. Vloíme je na rozpálené sádlo, pøi èem kastrolem stále pohybujeme, a se usmaí
do zlatova. Pokrájíme pórek na koleèka, usmaíme na èerstvém másle, smícháme s brambory a pøebyteèný omastek slijeme. Osolíme, posypeme sekanou zelenou petrelkou, poklademe tence nakrájenými kousky másla a podáváme.

SMAENÉ BRAMBOROVÉ NOÈKY
50 dkg vaøených prolisovaných bramborù dáme na vál, pøidáme sùl, 8 dkg krupièkové
mouky, na pièku noe práku do peèiva, 1 vejce a ve rychle a lehce zpracujeme v tìsto.
Vyválíme tenké dlouhé váleèky a nakrájíme z nich noèky. Smaíme asi v 10 dkg rozpáleného sádla do rùova. Podáváme k masu nebo k duené zeleninì. Také je mùeme jen uvaøiti,
políti máslem a sypati smaenou emlí.

STØÍKANÉ BRAMBORY
Umeleme 1 kg vaøených bramborù, pøidáme 5 dkg mouky, 3 vejce, sùl a zpracujeme
v tìsto. Tuto kaovinu dáme do støíkacího sáèku s hvìzdicovou trubièkou, støíkáme na 7
cm dlouhé tyèinky nebo krouky do pánve s dobøe rozpáleným sádlem a usmaíme do
zlatoluta.

ESTÁKY
Mouèné, uvaøen brambory, vypaøené, prolisujeme a necháme vychladnouti. V misce
pìnovitì utøeme 3 dkg másla, pøidáme 50 dkg prolisovaných bramborù, sùl, 1 vejce,
1 loutek, 10 dkg mouky a dobøe tìsto vypracujeme. Z vypracovaného tìsta vykrájíme
malé kousky a smaíme.
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ZEMÁKOVÁ HALUKA
1 kg bramborù oloupáme, ustrouháme, osolíme, pøidáme mouku podle potøeby (asi 35
dkg). Kaovitou hmotu promícháme, po èástech zavaøíme do vody a vaøíme asi 8 minut.
Uvaøené pøeplachujeme ve studené vodì, mastíme máslem, ve kterém je buï usmaená
cibulka, paitka nebo slanina. Posypáváme bryndzou, tvarohem nebo smaenou cibulkou.
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NEPRAVÁ MAJONÉZA NA 1 KG SALÁTU
Do mísy dáme 1/4 l kyselé smetany, 1 loutek, líci hoøèice, ve dobøe utøeme, pak
pøidáme po kapkách 2 líce oleje, dle chuti octa, soli a pepøe.

BRAMBOROVÝ SALÁT S NEPRAVOU MAJONÉZOU
Do majonézy lehce vmícháme 75 dkg vaøených na kostky nakrájených bramborù, 1 kyselou nakrájenou okurku, na tvrdo vaøené nakrájené vejce, oloupané jablko, 1/2 oèitìného slaneèka, 1/4 kávové lièky sekaných kaparù, 2 dkg cibule, sùl, pepø a 1/16 l octa
a necháme uleeti nìkolik hodin. Pøed podáváním ozdobíme sekanou petrelí a citronem.

BRAMBOROVÝ SALÁT
2 syrové loutky utøeme v míse; pøidáme 3 lièky stolního oleje, 1 líci hoøèice, strouhanou usmaenou cibulku, 15 dkg uvaøené èoèky, 80 dkg uvaøených teplých bramborù,
3 kyselé na kostky nakrájené okurky, 2 líce mléka, ocet, nìkolik lic hovìzí polévky a ve
dobøe promícháme.

BRAMBOROVÝ SALÁT MÍCHANÝ
Na mísu dáme vrstvu salátu z 1 celeru ve slané a octové vodì do mìkka uvaøeného a na
plátky nakrájeného, 75 dkg vaøených nakrájených bramborù, 5 dkg vaøených fazolek (horké), vrstvu míeninky z mlíèí slaneèka, 2 lic oleje, 1/8 l octa, 2 vaøených prolisovaných
loutkù, na pièku noe prákového cukru. Míeninu posypeme 5 dkg uherského salámu
nebo uzeného masa, 1/2 oèitìného slaneèka, kyselou okurkou, jablkem, 2 vaøenými bílky,
2 dkg cibule a 1/2 dkg kaparù, ve nakrájené. Tak se vrstvy opakují. Na dvì hodiny dáme
do studena a pøed podáváním opepøíme a ozdobíme zelenou petrelí.

BRAMBOROVÝ SALÁT S PETRELKOU
1 kg bramborù, sùl, 1/8 l octa, 4 líce oleje, 2 dkg cibule, 2 líce petrele. Vaøené oloupané brambory nakrájíme na plátky, osolíme a zalijeme octem a olejem. Pak je promícháme s ustrouhanou cibulkou a jemnì usekanou zelenou petrelkou. Salát upravíme na mísu
a zdobíme øedkvièkou.
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BRAMBOROVÝ SALÁT SE SLANEÈKEM
Mlíèí ze slaneèka dobøe utøeme v míse s 2 na tvrdo vaøenými loutky, s 10 dkg do mìkka
uvaøených prolisovaných fazolí, sekanou cibulí a 4 lièkami stolního oleje; pøidáme 1 kg
vaøených teplých bramborù, ocet uvaøený s kouskem cukru a nìkolik lic hovìzí polévky.
Zdobíme nakrájeným slaneèkem, okurkou a bílkem z vajec na tvrdo vaøených.

BRAMBOROVÝ SALÁT SE ZELENÝM HRÁKEM
75 dkg vaøených na kostky nakrájených bramborù smícháme s 5 dkg zeleného vaøeného
hráku, 1 vaøenou a na kostky nakrájenou mrkví, 5 dkg vaøeného nakrájeného celeru, 5 dkg
sekané unky, 1 nakrájenou okurkou, 1 vaøeným a nakrájeným vejcem, 1 dkg sekaných
kaparù, 3 dkg cibule, solí a pepøem. Dáme uleet a pak polejeme majonézou.

MÍCHANÝ SALÁT
1/4 kg na koleèka nakrájené mrkve udusíme na másle, pøidáme 1 kostku cukru, osolíme
a podlejeme trochou vody. V druhém kastrolku uvaøíme 1/4 kg na koleèka pokrájených bramborù, scedíme je a pøidáme k uduené mrkvi. Pak pøidáme 20 dkg èerstvého zeleného hráku, zalejeme 1/8 l kyselé smetany, kterou jsme zahustily 1 kávovou licí mouky, a dáme opìt povaøit asi
1 minutu. Pøed podáváním zamícháme do zeleniny drobnì usekanou zelenou petrel.

RAJSKÁ JABLÍÈKA S BRAMBORY
Na 1 líci másla dáme seloutnouti 2 malé na koleèka nakrájené cibule, pøidáme velkou
pièku noe nepálivé papriky, na koleèka nakrájené brambory, sùl a protlak z rajských
jablíèek. Dusíme a podléváme polévkou tak dlouho, a jsou brambory mìkké.

SLOVENSKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT JARNÍ (SE SMETANOU)
Asi 1 kg nových bramborù nebo rohlíèkù uvaøíme, oloupáme a vychladlé nakrájíme na
koleèka. Osolíme je a jen trochu okyselíme slabým vinným octem. Zvlá na tvrdo uvaøíme 3-4 vajíèka, vybereme z nich loutky a dobøe je utøeme s 1 licí hoøèice, pøidávajíce po
trochách 1/4 l kyselé smetany, a vznikne hustá omáèka. Podle potøeby osolíme a pøimícháme sekanou zelenou petrel a hodnì paitky, nebo aspoò trochu strouhané cibulky. Pak
brambory a omáèkou promícháme a necháme asi 2-3 hodiny rozleeti; nahoøe sypeme
sekanými zbylými bílky.
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TEPLÝ BRAMBOROVÝ SALÁT
1 kg bramborù ve slupce uvaøíme, oloupáme a nakrájíme na tenké plátky. 10 dkg slaniny
nakrájíme na kostky, vykvaøíme a procedíme. Procezené sádlo dáme pak na kastrol, pøidáme strouhanou cibuli, osmaíme, pøidáme podle chuti sùl, pepø, ocet a smetanu; do této
horké omáèky dáme nakrájené brambory a èastìji jimi zamícháme. K tomu se hodí pouze
brambory lojovité, tzv. salátové, nikoli mouènaté.

ZELENINOVÝ SALÁT S BRAMBORY
1/4 kg bramborù, 1/4 litru zeleného hráku, 1 rùe kvìtáku, 5 dkg másla, álek kyselé
smetany, 2 líce svìtlé hoøèice. Oloupané brambory nakrájíme na koleèka, udusíme na
másle s trokou vody a s hrákem do mìkka. vìták zpola uvaøíme ve slané vodì. Okapaný
rozebereme na rùièky a promícháme s ostatním na míse. Hustí smetanu mícháme chvíli
s hoøèicí, solí, trochou pepøe a nalijeme na salát. Mùeme pøizdobit srdeèky hlávkového
salátu, rovnì pokropeného majonézou. Tuto jest dobøe pøed upotøebením dát do chladu
asi na 1/4 hodiny.

VINNÁ PÌNA (ODÓ)
Do kamenného hrnku dáme 1/2 dkg bramborové mouèky Solamyl, 10 kostek cukru,
4 loutky, 1 celé vejce, kousek citronové kùry a vanilky, 1/4 l bílého vína a 1/16 l vody
a necháme hodinu státi. Hrnek postavíme na plotnu do parní láznì, pilnì mícháme (kvedláme) a pìna zhoustne a kryje vaøeèku a pøelijeme do jiné porcelánové nádoby.

VAJEÈNÝ LIKÉR
Do misky prosejeme 25 dkg prákového cukru, 1 dkg bramborové mouèky Solamyl,
1 vanilkový práek, pøidáme 4 loutky a tøeme 15 minut. Potom pøidáme 1/2 litru svaøeného, procezeného studeného mléka a 1/8 litru èistého lihu. Dobøe umícháme, nalejeme do
èisté láhve a zazátkujeme.
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ANGLICKÁ TRIFLE
Upeèeme jemné pikotové tìsto ze 4 vajec, 16 dkg cukru a 11 dkg mouky, z èeho jest
polovina penièné a polovina bramb. mouèky Solamyl. Upeèené tìsto nakrájíme na plátky,
které slepujeme po dvou pikantní zavaøeninou a nakrájené na mení kousky rovnáme do
sklenìné misky. Místo jamu mono pouíti zavaøeného ovoce, jako meruòkového kompotu, který prostì po vrstvách s kousky pikotu urovnáme. Potom pokropíme ve rumem
a zalijeme buï 4 licemi sladkého vína (jako Sherry) nebo syrupem z kompotu. Zatííme
a necháme do druhého dne státi, aby se pikoty rozmoèily. Druhého dne posypeme ve asi
5 dkg strouhaných mandlí a zalijeme øídkým krémem, který uvaøíme ve vodní lázni ze 3/8
l mléka, 2 loutkù, trochy cukru, vanilky a 1 lièky bramborové mouèky Solamyl. Krém
jetì teplý nalijeme na pikoty, aby se lépe vsákl; pak ve necháme v chladu opìt rozleeti.
Pøed podáváním zdobíme nahoøe oslazenou lehanou smetanou ze 1/4 litru a zbylým ovocem nebo jamem.

BISKUPSKÝ CHLÉB
10 dkg másla, 10 dkg cukru dobøe utøeme, pøidáme 5 loutkù, uleháme z 5 bílkù sníh,
zlehka zamícháme a zasypeme 6 dkg mouky penièné a 4 dkg bramborové mouèky Solamyl, a dohromady smíchanými 4 dkg sultánek a oøíkù nebo èokolády. Dáme do vymazané
podlouhé formy, kterou vypráíme moukou a zvolna peèeme.

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY S POVIDLY
Pøipravíme tuí tìsto z 1/2 kg vaøených strouhaných bramborù, 4 dkg rozputìného
másla, petky soli, 2 vajec a 15 dkg mouky. Rozválíme na ètverce, které plníme dobrými
povidly. Zabalíme a ihned zaváøíme do slané vody. Vaøíme asi 10 min. Sypeme perníkem
nebo tvarohem a mastíme pøehøátým máslem.

BRAMBOROVÉ KYNUTÉ KOULE
Smícháme 1/2 kg vaøených strouhaných bramborù s 1/2 kg mouky. Pøidáme 2 dkg zkynutého drodí, sùl, líci cukru a z 1/2 citronu kùru; zadìláme mlékem v tuhé tìsto. Necháme
kynouti 1 hod. Dìláme malé kulièky, dáme opìt kynouti a pak teprve vysmaíme. Horké
obalujeme v pomeranèovém cukru. Podáváme s vinnou pìnou.
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BRAMBOROVÉ ØEZY
Smícháme 28 dkg vaøených strouhaných bramborù, 20 dkg cukru, 4 loutky, 15 dkg
krupice, citron. kùru a ve dáme odpoèinout asi 1 hod. Pak ve znovu tøeme asi 1/4 a 1/2
od., pøidáme zlehka ze 4 bílkù sníh a peèeme zvolna ve vymazané a moukou vysypané
formì.

BRAMBOROVÉ ØEZY S NÁDIVKOU
Pod teplou mísou necháme pùl hodiny kynout zadìlané a dobøe vypracované tìsto z 25
dkg mouky, 20 dkg strouhaných teplých bramborù, 6 dkg cukru, 5 dkg másla, 2 dkg kvasnic, 1 vejce a trochy mléka.
Nádivka: Utøeme 13 dkg cukru se 3 loutky, pøidáme líci citronové ávy a 20 dkg
vaøených studených bramborù a 3 dkg mouky. Ve hodnì utøeme a naposled pøidáme ze
3 bílkù sníh. Potøeme jednu placku nádivkou a druhou poloíme na ni, pak potøeme vajíèkem nebo máslem, vidlièkou propícháme a zvolna peèeme.

BRAMBOROVÉ TAKY
Do 1 kg vaøených strouhaných bramborù pøidáme 1/4 kg mouky, 2 vejce a sùl. Vypracujeme v tìsto a rozválíme asi na 3/4 cm. Vykrájíme z tìsta ètvereèky asi 8 cm, doprostøed
dáme povidla, ètvereèky pøeloíme do cípku, kraje pøitlaèíme a vaøíme ve slané vodì asi
5 minut. Uvaøené omastíme a sypeme strouhaným perníkem a mákem.

BRAMBOROVÉ VDOLEÈKY SE ZAVAØENINOU
V míse utøeme 3 dkg másla, pøidáme 4 dkg cukru, 1 vejce (2 dkg drodí dáme zkynout ve
3 licích mléka). Vykynutý kvásek zamícháváme støídavì do utøeného másla s 30 dkg
mouky, 25 dkg studených vaøených mletých bramborù, pøidáme 2 líce rumu a opìt dáme
kynout. (Tìsto musí býti tuhé.)
Poté vyválíme tìsto v placku asi 1,5 cm silnou, vykrajujeme z ní vdoleèky, dáme opìt
zkynout a smaíme v rozpáleném tuku do rùova. Na povrch pomaeme zavaøeninu nebo
vestková povidla a posypeme strouhaným tvarohem.

JABLKOVÉ PÍCHANCE
3 loutky umícháme do pìny s 12 dkg cukru. Pøidáme 12 dkg rozehøátého másla a 3 líce
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smetany nebo mléka. Kdy jest ve hladce spojeno, dobøe promícháme, pøidáme pùl balíèku práku do peèiva a 5 dkg bramborové mouky Solamyl. Naposled zamícháme 10 dkg
penièné mouky se snìhem z 5 bílkù. Hmotu opatrnì vlijeme do vymatìného a vysypaného pekáèe asi na 3 prsty výe. Pùl kg pìkných jablek oloupeme, oèistíme a nakrájíme na
slabé ètvrtky. Zapícháme je stejnomìrnì do tìsta, popráíme cukrem se skoøicí smíchaným
a dáme péci. Upeèené jetì za tepla vykrajujeme noem v horké vodì namoèeným a do
sucha otøeným. Jde to velmi snadno - i vyklopit by to lo, ale jemné tìsto by se mohlo
pøetrhnout a srazit. Toto peèivo je velmi výivné, lehce stravitelné a jemné.

KOLÁÈ Z TVAROHU A Z BRAMBORÙ
Utøeme 13 dkg cukru, 1/2 kg mletého tvarohu, 3 loutky, se ávou z 1/2 citronu,
s kùrou z 1 citronu, 1/2 kg vaøených strouhaných bramborù, 1/2 balíèku práku do peèiva a se snìhem ze 3 bílkù. Tìsto v dortové formì peèeme asi 1 hod. Podáváme s ovocnou
ávou.

KYNUTÝ ZÁVIN
12 dkg vaøených prolisovaných bramborù polijeme 5 dkg rozehøátého másla, pøidáme
18 dkg krupicové mouky, 1 líci cukru, sùl a 1 dkg zkynutého drodí v 1/10 l mléka,
1 vejce, z 1/2 citronu kùru; vypracujeme vláèné tìsto, dáme opìt kynouti. Pak tìsto
vyválíme asi na 1/4 cm silnì, potøeme máslem, posypeme strouhanou smaenou houskou, 50 dkg jablek, cukrem se skoøicí, citronovou kùrou, 3 dkg sekaných mandlí nebo
oøíkù, 3 kg hrozinek a pokropíme 1 lièkou rumu. Svineme a necháme kynout. Nakonec
potøeme máslem a peèeme.

OMELETY Z VAØENÝCH BRAMBORÙ
12 dkg studených vaøených strouhaných bramborù, 3/8 l mléka, 1 vejce, sùl a 1/4 kg
mouky, 1 balíèek práku do peèiva smícháme a peèeme na pánvi.

OMELETA Z BRAMBOROVÉ MOUÈKY SOLAMYL
14 dkg cukru, 4 loutky a citr. kùru tøeme 15 min. Pak pøidáme do tìsta 3 malé lièky
bramborové mouèky Solamyl a ze 4 bílkù tuhý sníh. Tìsto rozetøeme na máslem vymazanou a moukou vysypanou pánev a upeèeme v horká troubì. Tuto peèenou omeletu potøeme
zavaøeninou, sbalíme a pocukrujeme.
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OVOCNÝ KOLÁÈ
12 dkg másla tøeme se 24 dkg cukru a pøidáme postupnì 6 loutkù. Do 15 dkg bramb.
mouèky Solamyl a 20 dkg hrubé mouky penièné zamícháme 1 práek do peèiva. Tuto
smìs støídavì zamícháme s 1/8 l mléka do utøeného tìsta. Nakonec pak zlehka zamícháme
s pevným snìhem ze 6 bílkù. Dáme na vymatìný a moukou vypráený plechový pekáè,
stejnomìrnì rozetøeme, poklademe ovocem a zvolna peèeme. Upeèený posypeme vanilkovým cukrem a na dílky rozkrájíme a po vychladnutí.

PÍSKORKY
50 dkg mouèných, uvaøených bramborù prolisujeme a necháme vychladnouti. V misce
utøeme 3 dkg másla, pøidáme prolisované brambory, sùl, 1 vejce, 1 loutek, 15 dkg mouky
a dobøe tìsto vypracujeme. Z vypracovaného tìsta rozválíme placku, posypeme moukou,
pøeloíme, a vykrájíme krousky jako na koblihy. V omastku se pak tyto smaí. Podávají se
cukrované.

PIKOTOVÁ ROLÁDA
14 dkg cukru utøeme s 5 loutky a do utøeného pøidáme kávovou lièku rumu, z 5 bílkù
sníh zvolna zamícháme se 7 dkg penièné mouky a 7 dkg bramborové mouèky Solamyl.
Plech na koláèe vyloíme pergamenovým papírem, papír pomastíme, posypeme slabì hrubou moukou, tìsto na nìj rozestøeme asi 1 cm vysoko a v dobøe vyhøáté troubì do rùova
upeèeme. Za tepla papír sejmeme, peèenou roládu natøeme zavaøeninou a zlehka zavineme. Roládu rozkrájíme a jednotlivé øezy ozdobíme jablkovou pìnou.
Jablková pìna: okrájíme jablka, zbavíme je jader a okvìtí, vloíme na pekáè, podlejeme
2 licemi vody a dáme dusit. Uduená jablka dáme vychladnouti, prolisujeme a smísíme
s 1 bílkem, 6 dkg cukru a utøeme na pìnu.

POMERANÈOVÁ ROLÁDA
14 dkg cukru s vanilkovou pøíchutí tøeme s 5 loutky pùl hodiny. Pak do utøené hmoty
zamícháme 8 dkg penièné a 6 dkg bramborové mouèky Solamyl, zároveò se snìhem z 5
bílkù. Plech s vyím okrajem vyloíme máslem pomazaným a moukou posypaným pergamenem. Tìsto naò rozetøeme a v dobøe vyhøáté troubì upeèeme. Upeèené pomaeme teplou
meruòkovou marmeládou, poklademe oloupanými a na koleèka nakrájenými pomeranèi. (Jadérka odstranit.) Pìknì zavineme, pocukrujeme a studenou krájíme na úhledné øezy.
32

Mouèníky
VESTKOVÉ KNEDLÍKY Z BRAMBOROVÉTO TÌSTA
1 kg vaøených strouhaných bramborù smícháme na vále s 30 dkg hrubé mouky, se solí, 1
vejcem a vypracujeme v tìsto. Ihned vyválíme a nakrájíme ètvereèky, plníme vestkami, dobøe
zakulatíme a vaøíme 5 minut v slané vodì. Uvaøené dáme na síto, upravíme na mísu, pomastíme, posypeme smaenou houskou a cukrem. Místo vestek mùeme dáti i vestková povidla.

JINÉ VESTKOVÉ KNEDLÍKY
Utøeme v míse 3 dkg cukru s jednou polévkovou licí másla a s 1 vejcem a osolíme. Pak
pøidáme asi 4 rozstrouhané vaøené brambory (nejlépe uvaøiti den pøedtím) a hrubé mouky
tolik, kolik potøebujeme knedlíkù (na 50 knedlíkù asi 1/2 kg mouky) a zadìláme studeným
mlékem na vláèné tìsto. Dobøe vypracované tìsto pak dáme na vál, pøiklopíme miskou a
dáme asi 1/2 hod. odpoèinout. Pak udìláme knedlíky plnìné vestkami a vaøíme 8-10
minut dle velikosti.

TÁÈ Z BRAMBOROVÉ MOUÈKY
8 dkg másla tøeme, a zpìní. Pøipravíme si 4 vejce, 14 dkg cukru, 20 dkg bramborové
mouèky Solamyl, 10 dkg penièné mouky, citr. kùru, 1/8 l kyselé smetany a pùl balíèku
práku do peèiva. Do zpìnìného másla pøidáme z výe pøipraveného vdy 1 loutek, trochu cukru, mouèky a smetany a vdy tìsto opìt tøeme. A je ve smícháno, pøidáme ze
zbylých 4 bílkù sníh, práek do peèiva a zlehka zamícháme. Vylejeme do formy vymatìné
máslem a vysypané moukou a zvolna peèeme. Podáváme s ovocnou ávou nebo krémem.

TVAROHOVÉ OVOCNÉ KNEDLÍKY
Dáme na vál 1/2 kg tvarohu mletého (polotvrdý), 35 dkg umletých vaøených loupaných
bramborù a lehce promícháme; uprostøed udìláme jamku, pøidáme 1 vejce a sùl a ve
dobøe propracujeme. Tìsto vyválíme v placku asi 1/2 cm silnou, nakrájíme ètvereèky
a plníme ovocem (suché nebo èerstvé meruòky, vestky atd.). Vaøíme ve vaøící slané vodì
8-10 minut. Sypeme cukrem nebo tvarohem.

TVAROHOVÉ ØEZY S PIKOTEM
30 dkg hladké mouky penièné, 5 dkg bramb. mouèky Solamyl, 10 dkg cukru prosejeme
na vále a noem do smìsi rozsekáme 20 dkg másla; uprostøed udìláme jamku, pøidáme 2
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loutky, 2 líce mléka a na pièku kulatého noe práku do tìsta. Ve zpracujeme v tìsto
a dáme odpoèinout. Poté vyválíme v placku, váleèkem pøeneseme na nemastný plech
a dáme trochu zapéci; pak potøeme tvarohovou nádivkou, pikotovým tìstem a dáme znovu dopéci. Upeèené nakrájíme v øezy.
Nádivka: Utøeme 3 dkg másla; pøidáme 1 vejce, 1/2 kg tvarohu, 3 dkg hrubé mouky
penièné, 10 dkg cukru a citr. kùru.
Pikotové tìsto: 3 vejce rozleháme do husta, pak pøidáme 9 dkg cukru a leháme jetì 5
minut. Naposled zvolna zamícháme 4 dkg hrubé mouky penièné a 5 dkg bramborové
mouèky Solamyl.

TVAROHOVÉ ØEZY Z BRAMBOROVÉHO TÌSTA
Uhøeme 6 dkg másla, pøidáme 2 dkg cukru,1 loutek, sùl a citr. kùru. Z 2 dkg kvasnic, 3
lic mléka udìláme kvásek, zkynutý støídavì zamícháváme s 25 dk mouky, 25 dkg umletých, pøedelého dne uvaøených bramborù do utøeného másla; ve dobøe vypracujeme
a dáme zkynout. Z vykynutého tìsta vyválíme obdélník, doprostøed po délce urovnáme
tvarohovou náplò. Volné konce pøehneme jako pøi zadìlání obyèejné buchty, dáme na vymatìný plech - hladkou stranou navrch - a potøeme rozlehaným vajíèkem; upeèeme do
rùova. Jetì teplé upeèené øezy polejeme rumovou polevou.
Náplò: 50 dkg polomìkkého tvarohu, 1 vejce, 6 dkg cukru, 3 dkg bramb. mouèky Solamyl, citr. kùra, 3 dkg hrozinek.
Poleva: 10 dkg cukru (prákového), 1/2 bílku, 2 líce rumu, podle potøeby teplé vody;
ve tøeme tak dlouho, a se poleva leskne.

VAJEÈNÁ OMELETA
10 dkg prákového cukru, 3 loutky, citronovou kùru a nìkolik kapek citronové ávy
tøeme 20 minut. Pak pøidáme k utøenému dvì lièky bramborové mouèky Solamyl a ze tøí
bílkù tuhý sníh. Tìsto vylejeme na máslem vymazanou omeletní pánev a v hodnì horké
troubì upeèeme. Hotovou potøeme zavaøeninou, pøeloíme a pocukrujeme.

VÌNEC DIPLOMATÙ
Nejprve udìláme lehké pikotové tìsto ze 3 vajec, 12 dkg cukru, 4 dkg penièné mouky
a 4 dkg bramborové mouèky Solamyl. Obì mouky musíme ovem prosíti. Cukr utøeme se
loutky, pak pøidáme po licích tuhý sníh spolu s moukou. Tìsto upeèeme zvolna ve vyma34
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zané a moukou vysypané vìncové formì. Zatím uvaøíme ve vodní lázni vanilkový krém ze
1/4 litru mléka 2 loutkù, 2 lièek cukru a 1 lièky bramborové mouèky Solamyl, do hotového pøimícháme lièku maraskina nebo rumu. Upeèený vìnec vyklopíme na vymazanou
ohnivzdornou mísu, pokropíme jej rumem a do støedu nalijeme uvaøený krém. Ze zbylých
bílkù uleháme tuhý sníh, trochu jej osladíme a nahoru navríme, rychle zapeèeme v troubì a zrùoví a pak hned podáváme hodnì horké.

ZÁVIN S BRAMBOROVOU NÁDIVKOU
l2 dkg mouky, jako oøech velký kus másla, 1 bílek, trochu soli a na pièku noe práku
do peèiva zadìláme asi 3 licemi mléka v hladké tìsto. Vyválíme, potøeme nádivkou, sbalíme, potøeme vejcem a na vymatìném plechu peèeme.
Nádivka: Ustrouháme 12 dkg den pøed upotøebením uvaøených bramborù, pøidáme
8 dkg tluèeného cukru, 1 loutek, 1 líci rumu, citronovou kùru a vanilku. Ve utøeme do
pìny a pøidáme z 1 bílku sníh.

ZÁVIN Z KØEHKÉHO TÌSTA
20 dkg penièné hladké mouky, 10 dkg bramborové mouèky Solamyl, 10 dkg másla,
8 dkg prákového cukru, 1 vejce a 3/4 práku do peèiva. Ve zpracujeme na vále v tìsto,
které pak rozdìlíme na dvì poloviny a vyválíme na placky. Z nich jednu poloíme na plech
vyloený papírem, posypeme jablky, houskou, skoøicí, cukrem atd., pøikryjeme druhou
plackou, okraje zatiskneme, povrch pomaeme vajíèkem a peèeme. Z tohoto tìsta lze pøipraviti té møíkový koláè.
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ÈOKOLÁDOVÁ POLEVA
Rozlámeme 13 dkg èokolády, dáme do kamenné misky, pøidáme 1 dkg másla a dáme na
mírný oheò zmìknout; pak utøeme do hladka a za stálého tøení pøidáváme 10 dkg kost.
cukru, svaøeného v 1/8 l vody na slabou nit; naposled pøidáme 1 líci rumu. Kdy poleva
poène houstnout, nalejeme ji na dort, opatrne nakloníme, aby se pìknì rozlila a necháme
ztuhnout.

DOBRÁ DORTOVÁ NÁPLÒ
Tøeme do bìla 20 dkg másla. Potom zamícháme utøené máslo s 10 dkg prákového
cukru a s vychladlou kaièkou. Kaièku pøipravíme takto: Na kastrùlek dáme 6 dkg hladké
mouky a 5 dkg nejjemnìjího prákového cukru. Uprostøed udìláme dùlek, dáme do nìho
2 loutky, 2 líce mléka a dobøe ve rozetøeme na hladkou kaièku. Pak pøidáme 3/8 l
mléka, smìs dáme na mírný oheò a za stálého míchání povaøíme. Necháme vychladnout
a po kouscích zatíráme do utøeného másla. Pro pøíchu pøidáme rum.

KÁVOVÁ POLEVA
15 dkg kostkového cukru a 1/8 l èerné kávy s cikorkou svaøíme na nit. Do misky prosejeme 10 dkg prákového cukru a za stálého míchání pøiléváme svaøený cukr. Tøeme tak
dlouho, a se poleva leskne a kryje vaøeèku. Nalejeme na dort, nakloníme, aby se poleva
stejnomìrnì rozlila a necháme v klidu a do ztuhnutí polevy.

RUMOVÁ POLEVA
15 dkg kostkového cukru a 1/8 l vody svaøíme na nit. Do misky prosejeme 15 dkg prákového cukru a za stálého míchání pøilejeme svaøený cukr. Dle chuti a hustoty pøidáme
rumu a tøeme tak dlouho, a se poleva leskne.

BRAMBOROVÝ ÈOKOLÁDOVÝ DORT
25 dkg cukru a 4 loutky utøeme v pentlièky, pak pøidáme citr. kùru, 1 líci citr. ávy, 30
dkg strouhaných vaøených bramborù a dobøe promícháme. 8 dkg strouhané èokolády, 8
dkg krupice, 6 dkg hrubé mouky støídavì zamícháváme s tuhým snìhem ze 4 bílkù. Tìsto
dáme do máslem vymazané, moukou vysypané formy a zvolna peèeme nìco pøes hodinu.
Upeèený zdobíme ovocným krémem.
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Krém: 2 bílky, 14 dkg zavaøeniny a 3 kapky citron. ávy rozleháme, pak pøídáme 10
dkg cukru a tøeme do husta.

BRAMBOROVÝ DORT
21 dkg prákového cukru tøeme se 3 loutky, pøimísíme 21 dkg jemnì strouhaných bramborù, 11 dkg krupice, 1/4 balíèku práku do peèiva a vmícháme ze 3 bílkù sníh. Smìs dáme
do formy máslem vymazané, strouhanou houskou vysypané a upeèeme. Vychladlý dort
rozøízneme na dva pláty, potøeme oøechovou nádivkou nebo zavaøeninou; povrch ozdobíme citronovou polevou.

BRAMBOROVÝ DORT S BÍLKOVÝM KRÉMEM
Do misky prosejeme 8 dkg prákového cukru, pøidáme 3 loutky a ve utøeme v pentlièky; poté pøidáme z pùl pomeranèe nebo citronu ustrouhanou kùru a 1 líci ávy. Vìe
dobøe zatøeme, pøidáme 25 dkg studených uvaøených, jemnì strouhaných bramborù, rozestøeme a zvolna zamícháme ze 3 bílkù tuhý sníh. Tìsto dáme do máslem vymazané, moukou vysypané formy a peèeme volnì 1 hod. (dort musí býti pevný). Upeèený dort potøeme
zavaøeninou a ozdobíme bílkovým krémem.
Bílkový krém: Z 2 bílkù uleháme pevný sníh a za stálého lehání pøidáváme 10 dkg kost.
cukru svaøeného v 1/8 l vody na perlu. (Do drátìného oèka nabereme cukru a foukneme do
nìho: ulítne-li bublina a drí-li chvíli, je cukr dosti svaøený.)

BRAMBOROVÝ DORT S CITRONOVOU POLEVOU
28 dkg cukru, 28 dkg strouhaných vaøených bramborù, 4 vejce, 4 líce jemné krupice,
1 citron. loutky utøeme s cukrem do husta. Citronovou kùru a ávu pøidáme pøi tøení. Pak
pøimícháme strouhané studené brambory a sníh ze 4 bílkù a zamícháme se 4 dkg jemné
krupièky.
Zdobíme citronovou polevou: ávu z jednoho citronu pilnì tøeme s 16 dkg cukru a tím
dort ozdobíme.

ÈOKOLÁDOVÝ DORT
14 dkg másla tøeme se 14 dkg cukru a 14 dkg èokolády, kterou dáme zmìknouti a tøeme
spoleènì s cukrem a máslem; pøidáme 5 loutkù, uleháme z 5 bílkù sníh a zamícháme
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zlehka 11 dkg bramborové mouèky Solamyl. Peèeme zvolna ve vymatìné a pomouènìné
dortové formì. Dort druhý den rozkrojíme, naplníme a ozdobíme lehaèkou.

KAKAOVÝ DORT Z BRAMBOROVÉ MOUÈKY SOLAMYL
Do misky prosejeme 18 dkg prákového cukru, pøidáme 6 loutkù a utøeme do bìla. Z 6
bílkù uleháme tuhý sníh, který zvolna støídavì zamícháváme do utøené smìsi s 8 dkg
penièné hrubé mouky, 5 dkg bramborové mouèky Solamyl, 5 dkg strouh. oøíkù, 2 lièkami kakaa, 4 tluè. høebíèky, pièkou noe tluè. skoøice a trokou práku do peèiva. Tìsto
dáme do máslem vymazané a moukou vysypané formy a peèeme zvolna 1 hod. (Troubu
mírnì vyhøátou pøi peèení zbyteènì neotvíráme.) Upeèený studený dort rozøízneme a plníme máslovým krémem. Polejeme èokoládovou nebo kávovou polevou.

KÁVOVÝ DORT
Do bìla utøeme 7 loutkù a 21 dkg prosátého prákového cukru. Do utøeného zvolna
zamícháme ze 7 bílkù tuhý sníh, 10 dkg hrubé penièné mouky, 5 dkg bramborové mouèky
Solamyl, 6 dkg strouhaných oøechù a 8 zrnek mleté kávy. Tìsto dáme do máslem vymazané a moukou vysypané formy a zvolna peèeme asi 1 hod. Pøi peèení zbyteènì troubu neotvíráme. Upeèený studený dort rozøízneme a plníme dortovou máslovou náplní. Polejeme
kávovou polevou.

LEVNÝ BRAMBOROVÝ DORT
Utøeme 15 dkg cukru, 4 loutky a pøidáme 30 dkg strouhaných bramborù se 2 kávovými
lièkami kakaa. Nakonec pøidáme ze 4 bílkù sníh. Tìsto dáme do formy máslem vymazané, moukou vysypané a peèeme zvolna 1 hod. Vychladlý potøeme marmeládou a posypeme opraenými strouhanými lískovými oøíky.

LEVNÝ DORT Z BÍLKÙ
Z 5 bílkù a 10 dkg cukru uleháme tuhý sníh. Rozpustíme 21/2 tabulky èokolády se
dvìma licemi mléka a 5 dkg èerstvého másla. Zchladlé vmícháme do snìhu a zasypeme 5
dkg bramb. mouèky Solamyl. Podáváme se lehaèkou.
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MANDLOVÝ DORT
Dobøe utøeme 5 loutkù, 15 dkg cukru s ostrouhanou kùrou z pùl pomeranèe, trochou
utluèené vanilky a s 1 polévkovou licí rumu. Pøipravíme si smìs 10 dkg umletých loupaných mandlí, 8 dkg bramborové mouèky Solamyl, 3 dkg mouky penièné a na pièku noe
práku do peèiva. Tuto smìs dobøe promísíme. Uleháme z 5 a 7 bílkù tuhý sníh, naèe
ve do tìsta zlehka zamícháme. Tìsto vlejeme do dortové formy vymatìné máslem
a vysypané hrubou moukou a zvolna peèeme. Po vychladnutí plníme kávovou nádivkou,
kterou té pomaeme povrch, naèe posypeme celý dort strouhanými oøechy. Dílky zdobíme èepièkou z nádivky a pùlkami oøechù.

OØÍKOVÝ DORT
15 dkg cukru tøeme s 5 loutky. Do toho zvolna zamícháme pevný sníh z 5 bílkù, 8 dkg
mouky penièné, 6 dkg bramborové mouèky Solamyl, 6 dkg strouhaných oøíkù a citr.
kùru. Peèeme zvolna 1 hod. ve vymatìné a pomouènìné formì. Vychladlý dort mùeme
pokropiti buï rumem nebo èerveným vínem, malinovou ávou atd. Takto pøipravený dort
naplníme buï èokoládovým nebo kávovým krémem a zdobíme lehaèkou.

PIKOTOVÝ DORT
Dobøe utøeme 7 loutkù, 28 dkg cukru, pak pøidáme ávu i kùru z pùl citronu, ze 7 bílkù
tuhý sníh a lehce pøimísíme 14 dkg bramborové mouèky Solamyl se 7 dkg hrubé mouky
penièné. Peèeme velmi zvolna. Nadíváme èokoládovým krémem a poléváme rumovou
polevou.

POMERANÈOVÝ DORT
7 loutkù, 28 dkg prákového cukru utøeme v míse do husta. Pak pøidáme z 1/2 pomeranèe kùru a ávu. Zvolna zamícháme ze 7 bílkù tuhý sníh, 11 dkg hrubé mouky penièné, 11 dkg bramborové mouèky Solamyl. Tìsto dáme do formy máslem vymazané, moukou vysypané a peèeme zvolna 1 hodinu. Pøi peèení zbyteènì troubu neotvíráme. Zchladlý
dort rozkrojíme, plníme náplní, polijeme rumovou nebo èokoládovou polevou a zdobíme pomeranèem.
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VELMI LEVNÝ A JEMNÝ DORT
V míse umícháme 6 loutkù a 25 dkg prosátého prákového cukru s vanilkovou pøíchutí.
Pak zamícháme polovinu snìhu ze 6 bílkù ulehaného, naèe po licích pøisypeme 14 dkg
bramborové mouèky Solamyl a koneènì lehce pøimísíme i zbytek snìhu. Peèeme ve ve
formì máslem vymazané a moukou vysypané. Druhý den vychladlý dort rozøízneme
a naplníme zavaøeninou nebo máslovým kávovým krémem.
Krém: Umícháme 10 dkg másla s 10 dkg cukru a 1 vajíèkem a pøidáme 2 kávové lièky
silné èerné kávy.
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BRODSKÁ BÁBOVKA Z BRAMBOROVÉ MOUÈKY KROBOVÉ
Na míse tøeme asi 20 minut 6 loutkù, 18 dkg prákového cukru, z pùl citronu strouhanou kùru a líci citronové ávy. Pak do toho zlehka zamícháme 5 dkg spaøených loupaných a jemnì sekaných mandlí, 2 dkg sekaného citronátu, ze 6 bílkù tuhý sníh a 14 dkg
bramborové mouèky Solamyl. Tvoøítko vytøeme máslem, vysypeme strouhanou emlí,
hmotu do nìj vpravíme, urovnáme a peèeme v nepøíli prudké troubì asi 40 minut do
rùova. Prochladlou posypeme vanilkovým cukrem.

ÈESKÁ BÁBOVKA
20 dkg cukru tøeme se 6 loutky a pøidáme 1 lièku rumu; uleháme ze 6 bílkù tuhý sníh.
Pøedem smísíme 12 dkg bramborové mouèky Solamyl se 6 dkg hrubé mouky penièné
a tuto smìs za støídavého pøidávání vdy líce snìhu a líce mouèky zlehka zamísíme
v tìsto. Ke konci pøimísíme 2 polévkové líce rozputìného másla a 1 dkg vanilkového
cukru. Peèeme zvolna a prochladlé vyklopíme.

TØENÁ BÁBOVKA
12 dkg másla utøeme do pìny a za dalího míchání pøidáme 14 dkg prákového cukru, 5
loutkù, trochu tluèené vanilky, 25 dkg penièné mouky a 20 dkg bramborové mouèky
Solamyl, 1/4 litru vlahého mléka, jednu líci rumu, sáèek práku do peèiva a z 5 bílkù tuhý
sníh. Nakonec pøidáme hrozinky, sekané loupané mandle nebo jemnì usekaný citronát.
Bábovkové tvoøítko vytøeme máslem, vysypeme strouhanou houskou, tìsto do nìj vlejeme
a peèeme asi hodinu do zlatova. Upeèenou vyklopíme, posypeme cukrem a vychladlou
krájíme.

TØENÁ SVÁTEÈNÍ BÁBOVKA
18 dkg cukru tøeme s 5 loutky v pentlièky, pøidáme z pùl citronu nastrouhanou kùru,
uleháme z 5 bílkù sníh a zamícháme s 15 dkg bramborové mouèky Solamyl a 2 lièkami
rumu. Peèeme zvolna v bábovkové formì. Formu dobøe vymaeme a vypráíme moukou
nebo strouhanými oøíky.

ZDRAVOTNÍ BÁBOVKA
21 dkg prákového cukru tøeme pùl hodiny se 6 loutky. Pak pøidáme citronovou ávu
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a kùru, 14 dkg bramborové mouèky Solamyl a ze 6 bílkù tuhý sníh. Polovinu tìsta nalejeme do máslem vymazané a moukou vysypané formy, do druhé poloviny pøidáme 2 tabulky
strouhané èokolády nebo 3 dkg kakaa, promícháme a dolejeme do formy. Bábovku peèeme zvolna asi hodinu. Upeèenou vyklopíme a posypeme vanilkovým cukrem.

VÁNOÈKA Z BRAMBORÙ
V míse utøeme 6 dkg másla, 9 dkg cukru a 1 vejce, pøidáme na pièku noe soli a citr.
kùru. Z 3 dkg kvasnic a 3/16 l mléka udìláme kvásek, který støídavì zamícháme s 1/2 kg
mouky a 1/4 kg studených vaøených umletých bramborù. Do utøeného másla pøidáme 5
dkg hrozinek, ve zpracujeme v tuhé tìsto a dáme asi 1 hod. kynout. Pak upleteme vánoèku, kterou dáme na vymatìný plech, necháme ji opìt zkynout, potøeme rozlehaným vajíèkem a v dobøe vyhøáté troubì upeèeme do rùova.
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BRAMBOROVÝ NÁKYP
Utøeme 6 dkg másla, 4 dkg sladkých oloupaných a mletých mandlí, strouhanou citr.
kùru, z 1/2 citronu ávu, 14 dkg prákového cukru, 6 loutkù jeden po druhém, 14 dkg
vaøených strouhaných bramborù, po èástech pøidáme ze 6 bílkù sníh. Kdyby bylo tìsto
øídké, vmícháme 1-2 líce bílé strouhané housky. Peèeme 3/4 hod. ve vymazané a houskou
vysypané formy a podáváme s ovocnou pìnou.

BRAMBOROVÝ NÁKYP SE ZAVAØENINOU
20 dkg vaøených studených strouhaných bramborù, 25 dkg mouky, 15 dkg cukru, vejce
a 5 dkg másla a peèivový práek zadìláme v tìsto a rozdìlíme na dva díly. Pøipravíme
pekáè vymazaný máslem, posypaný moukou a jeden díl rozválíme. Pak poloíme na pekáè
a pomaeme zavaøeninou, povidly, tvarohem nebo jablkovou pìnou, pøiklopíme druhým
dílem, pomaeme máslem a dáme péci.

BRAMBOROVÝ PUDDING
Utøeme 8 dkg másla, 6 loutkù, pøidáme 1/4 kg vaøených strouhaných bramborù, 4 dkg
mouky, citronovou kùru a skoøici a zlehka vmícháme ze 6 bílkù pevný sníh. Tìsto vlijeme do máslem vymazané a houskou vysypané formy. V dobøe uzavøené formì vaøíme
v páøe 1 hod.; pak ji dáme na 1/4 hodiny do trouby a vyklopíme na mísu. Nìkolik lic
malinové ávy rozøedíme s èerveným vínem, pøisladíme podle potøeby a zvlá podáváme k puddingu.

ÈOKOLÁDOVÝ KRÉM
Do 3/4 l mléka dáme 3 tabulky èokolády, 6 dkg kostkového cukru a zvolna uvedeme do
varu. Do vroucího nalejeme 1/4 l mléka, ve kterém jsme rozmíchaly 2 loutky, 3 dkg
mramborové mouèky Solamyl a mícháme na plotnì, a zhoustne. Chceme-li míti krému
více, zamícháme do horkého ze 2 bílkù tuhý sníh.

FLUMMERY Z BRAMBOROVÉ MOUÈKY SOLAMYL
Svaøíme 1/2 litru mléka se strouhanou kùrou z 1 citronu, s kouskem celé skoøice a petkou soli. V troce studeného mléka rozkvedláme 7 dkg bramborové mouèky Solamyl
a kdy se mléko vaøí, pøiléváme k nìmu zvolna za stálého míchání bramborovou mouèku
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tak dlouho, a se ve svaøí v hladkou kai. Pak skoøici vyjmeme, pøidáme 8 dkg strouhaných loupaných mandlí, 5 dkg másla a 8 dkg tluèeného cukru. Po chvilce vysypeme tuto
kai na mísu spláchnutou studenou vodou a dáme ve vychladnouti; pak okrálíme ovocným elé a pøedkládáme s malinovou nebo rybízovou ávou.

HOUSKOVÝ NÁKYP
Rozleháme do husta 4 celá vejce, pak po licích zaleháme 12 dkg cukru a zvolna
zamícháme 4 dkg strouhané mouèky, 4 dkg penièné mouky a 5 dkg bramborové mouèky
Solamyl; tìsto dáme do máslem vymazané a houskou vysypané formy a zvolna peèeme
1 hod. (Pøi peèení zbyteènì troubu neotvíráme.) Nákyp podáváme teplý s vinnou pìnou.

JEMNÝ NÁKYP Z BRAMBOROVÉ MOUÈKY SOLAMYL
Do husta uleháme 4 celá vejce a pøidáme strouhanou citronovou kùru; mùeme té dáti
i kùru pomeranèovou. Dále zaleháme 7 dkg cukru, pøidáme 2 lièky rumu a nìkolik kapek
citronové ávy. Nakonec zamícháme 10 dkg bramborové mouèky Solamyl. Tìsto dáme
do vìncové nebo nákypové formy, kterou vymaeme pøehøátým máslem a vysypeme strouhanými nebo sekanými mandlemi. Peèeme v mírné troubì a podáváme s vinnou nebo ovocnou pìnou.

LAÈNÁ PÝCHA
3/4 l mléka, 10 dkg kostkového cukru a kousek vanilky uvedeme do varu. Ze 6 bílkù
uleháme tuhý sníh, z kterého licí vybíráme kousky a dáváme do vroucího mléka vaøit.
Kdy jsou povaøeny po obou stranách (4 minuty se vaøí), vyndáme je na mísu a do mléka
vlejeme 1/4 l mléka, ve kterém jsme dobøe rozmíchaly 3 loutky a 3 dkg bramborové
mouèky Solamyl. Smìsí mícháme na plotnì, a zhoustne. Zhoustlou omáèku vlejeme do
hlubí mísy, na ni dáme uvaøené snìhové koule a podáváme studené. Na povrchu posypeme sekanými zelenými mandlemi. Vhodný pokrm pro dìti a nemocné.

POMERANÈOVÉ FLUMMERY
Potøeba: 3 vìtí pomeranèe, 3/8 litru mléka, 4 dkg cukru, 2 dkg másla, 5 dkg bramborové
mouèky Solamyl, 1 loutek.
Jeden pomeranè rozkrájíme na tenké plátky a vyloíme jím studenou vodou vypláchnutou sklenìnou mísu. Ostatní pomeranèe vymaèkáme, v získané ávì rozmícháme bram44
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borovou mouèku do hladka, za stálého míchání pøidáme do vaøícího se mléka a necháme 4
minuty vaøit. Cukr, máslo a loutky vmícháme nakonec do horké kae. Pro chu pøidáme
trochu strouhané pomeranèové kùry. Dáme pak do mísy na nakrájené pomeranèové plátky,
které dávají tomuto pokrmu lehce nahoøklou pikantní pomeranèovou pøíchu. Kdo tuto
hoøkou chu nemiluje, musí pomeranèe oloupat. Povrch flummery ozdobíme rovnì tenkými plátky pomeranèe. Podáváme se zmrzlinovými oplatkami.
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ALBERTOVY KEKSY
Pro deset osob: 17 dkg bramborové mouèky Solamyl, 22 dkg mouky penièné, 10 dkg
cukru, vanilka, 5 dkg másla, 1 vajíèko, 1/8 l kyselé smetany, pùl kávové lièky práku do
peèiva nebo 2 líce rumu.
Dobøe umíchané máslo s cukrem a s vajíèkem propracujeme s bramborovou mouèkou
Solamyl, peniènou moukou, do které pøidáme na pièku noe kypøicího práku, a kyselou
smetanou v tìsto a dáme uleet do studena asi 2 hod. Potom tìsto tence rozválíme, vypichujeme tvary a peèeme na plechu do rùova.

BRAMBOROVÉ TYÈINKY K ÈAJI
18 dkg strouhaných vaøených bramborù, 18 dkg mouky, 10 dkg sádla nebo jiného tuku,
troku soli a na pièku noe kypøicího práku zpracujeme v tìsto, z nìho dìláme tyèinky,
preclíky nebo vìneèky, které potøeme vejcem, popráíme kmínem (nebo mákem) s hrubí
solí a peèeme do zlatova.

ÈAJOVÉ KEKSY
Zpracujeme v tìsto 35 dkg bramborové mouèky Solamyl, 35 dkg penièné mouky, 25
dkg prákového cukru, 2 celá vejce, 5 lic smetany, 12 dkg másla, 1 balíèek peèivového
práku a trochu vanilkového cukru. Necháme ve studenu asi 2 hodiny odpoèinouti, rozválíme a vypichujeme tvary.

KAKAOVÉ KROUKY
15 dkg hladké penièné mouky, 6 dkg bramborové mouèky Solamyl, 2 dkg kakaa a 7 dkg
cukru prosejeme na vál; do smìsi noem zasekáme 15 dkg másla, pøidáme 1 loutek, na
pièku noe skoøice; ve zpracujeme v tìsto a dáme odpoèinout. Pak vyválíme placku asi
1/2 cm silnou, z ní vykrajujeme krouky s otvorem, dáme na nevymatìný plech a zvolna
peèeme. Po upeèení musí být vespod jen rùové. Studené tvary slepíme zavaøeninou
a polejeme èokoládovou polevou.

KYSELÉ MÁSLOVÉ KOLÁÈKY
16 dkg hladké penièné mouky, 5 dkg bramborové mouèky Solamyl a 7 dkg cukru prosejeme na vál; do smìsi noem zasekáme 14 dkg másla, pøidáme 1 loutek, 1 líci citrono46
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vé ávy, zpracujeme v tìsto a dáme odpoèinout. Pak tìsto vyválíme v placku asi 1/2 cm
silnou a vykrajujeme z ní krouky a to jeden plný, jeden s otvorem. Peèeme na nevymatìném plechu do rùova. Tvar s otvorem pocukrujeme; plný tvar pomaeme zavaøeninou
a spojíme k sobì.

LINECKÉ HVÌZDIÈKY
15 dkg hladké penièné mouky, 10 dkg bramborové mouèky Solamyl, 14 dkg másla, 9
dkg cukru, 1 loutek, ávu a kùru z 1/2 citronu zpracujeme v tìsto, které dáme do
chladu 1 hodinu odpoèinouti. Z odpoèinutého tìsta vykrajujeme hvìzdièky, potøeme bílkem a do rùova v horké troubì upeèeme. Vdy dvì hvìzdièky spojíme zavaøeninou
a pocukrujeme.

PAØÍSKÉ PLACIÈKY
1/8 l lehaèky, 30 dkg pomeranèové kùry, 30 dkg mandlí, 15 dkg cukru, líci bramborové mouèky Solamyl. V hrneèku rozmícháme smetanu, cukr, bramborovou mouèku Solamyl a asi 2/3 mandlí a pomeranèové kùry na hrubé nudlièky nakrájené. V páøe za stálého
míchání necháme ve zhoustnout. Pak zamícháme do veho zbylou tøetinu pomeranèové
kùry a mandlí. Na máslem vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech roztíráme koláèky
asi 6-8 cm prùmìru. Dáme do teplé trouby a kdy trochu zapeèou, vyndáme je, znovu
urovnáme a dáme jetì dopéci. Studené poléváme na spodní stranì èokoládovou polevou.

PIKOTY Z BRAMBOROVÉ MOUÈKY SOLAMYL
16 dkg prákového cukru uleháme se 4 loutky, pøidáme trochu citronové kùry, 6 dkg
loupaných strouhaných mandlí, tuhý sníh ze 4 bílkù a 8 dkg bramborové mouèky Solamyl.
Dobøe ve zlehka promícháme, upravíme tìstíèko do pikotových formièek a pøi mírném
ohni peèeme do rùova.

PROPLÉTANÉ VÌNEÈKY
20 dkg penièné hladké mouky, 7 dkg bramborové mouèky Solamyl a 10 dkg cukru
prosejeme na vál; do smìsi noem zasekáme 18 dkg másla, pøidáme strouhanou cironovou
kùru, 1 loutek a zpracujeme v tìsto. Rozdìlíme na polovinu. Do jednoho dílu dáme 2 dkg
kakaa. Z kadého dílu pak odkrojíme kouse, vyválíme prouky asi 1/2 cm v prùmìru
a stoèíme (propleteme) oba spoleènì k sobì; takto spletené rozkrájíme na díly a stoèíme ve
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vìneèky; na povrchu pomaeme bílkem a posypeme krystalovým cukrem. Peèeme zvolna
na nevymatìném plechu. Po upeèení musí býti vespod jen rùové.

STØÍKANÉ MÁSLOVÉ VÌNEÈKY
11 dkg másla dobøe tøeme s 5 dkg cukru a s rozstrouhanou citr. kùrou a zvolna pøidáváme
6 dkg bramborové mouèky Solamyl, 13 dkg penièné mouky a 1 bílek. Z uhnìtené hmoty
støíkáme v rùzných formách vìneèky na plech vyloený pergamenovým papírem a zvolna
peèeme. Teplé popráíme vanilkovým cukrem. Velmi záleí na dobrém utøení!

SUCHARY
Na míse leháme do husta ètvrt hodiny 2 celá vejce, 11 dkg prákového cukru, 2 tluèené
høebíèky. Pak pøidáme 12 dkg bramborové mouèky Solamyl, petku strouhané pomeranèové kùry, lièku kakaa a 4 dkg hrubì sekaných lískových oøíkù. Ve promícháme zlehka
vaøeèkou. Sucharové tvoøítko vytøeme máslem, vysypeme strouhanou emlí nebo moukou, hmotu do nìj srovnáme a peèeme zvolna 40 minut do rùova. Upeèený vychladlý
nakrájíme v øezy, posypeme je lehce vanilkovým nebo skoøicovým cukrem a podáváme.
Hodí se k vínu, èaji a pod.

SUENKY
Pøipravíme: 6 dkg másla, 1 a pùl vejce, 32 dkg hladké penièné mouky, 25 dkg bramborové mouèky Solamyl, 15 dkg cukru, trochu tluèené vanilky, 1 lièku práku do peèiva a 1/8
l kyselé smetany.
Máslo, vejce a cukr umícháme na míse a pak s ostatním zpracujeme na vále v tìsto.
Rozválíme, vypichujeme formièkou a peèeme.

SUENKY K ÈAJI
Na vál prosejeme 40 dkg bramborové mouèky Solamyl a 40 dkg mouky penièné. Do
mouky rozkrájíme 10 dkg másla, pøisypeme 30 dkg cukru, pøidáme 3 loutky, trochu tluèené vanilky a zadìláme tìsto 1/8 l teplé smetany. K mouce pøidáme pro zkypøení tìsta na
malou pièku utøeného amonia. Rychle ve spojíme v tìsto, prohnìteme, vyválíme asi na
1/4 cm silnì a vykrajujeme rùzné tvary, je klademe na plech máslem potøený; suenky pak
v mírnìjí troubì upeèeme do rùova.
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VANILKOVÉ ROHLÍÈKY
10 dkg hladké penièné mouky, 5 dkg bramborové mouèky Solamyl a 5 dkg cukru prosejeme na vál a pøidáme 5 dkg strouhaných vlaských nebo lískových oøíkù; do smìsi
noem zasekáme 10 dkg másla, trochu vanilkového cukru, 1 loutek a zpracujeme v tìsto.
Z tìsta vyválíme váleèek, nakrájíme na stejnomìrné kousky a upravíme v rohlíèky; dáme
pak na nevymatìný plech upéci. Upeèené rohlíèky musí býti jen vespod rùové; jetì
teplé obalíme ve vanilkovém cukru.
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