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Úvodní slovo

Letos si připomínáme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, světově proslulé osobnosti objevitele zá-
konitostí dědičnosti, variability a dědičné informace, zakladatele genetiky, jednoho z největších géniů moderní
vědy. Při vší té slávě, která u nás i ve světě doprovází zvýšený zájem o vše, co s Mendelem, jeho dílem, významem
a osobností souvisí, nejspíš stále zůstává pro většinu z nás tím nejzajímavějším zejména ta intimní část jeho kaž-
dodenního života, které říkáme prožívání běžného dne. Dne, který bývá možná obyčejný, nicméně také zcela
jistě definitivně mizející v nezvratném plynutí času. Právě historie každodennosti je nejlépe schopná přiblížit
jakoukoliv neobyčejnou osobnost a s ní spojenou významnou událost, o které se pak učíme ve školních lavicích
v učebnicích a na internetu. Současně je však také známá věc, že pro badatele bývá každodennost minulých časů
tou nejzáludnější a patrně nejtěžší disciplínou. Vždyť běžné věci jsou v přítomném okamžiku vždy jaksi příliš
obyčejné a nezajímavé, že je málokdo připraven o nich dělat nějaké záznamy. A jako se jakoby mávnutím proutku
změní svítání v den a jasný den v soumrak, tak se také zlehka a plynule běžné věci změní, až nakonec zmizí
zcela nenávratně, beze stopy a navždy.  

Mendelův životopis je ve své podstatě velmi dobře známý už od první čtvrtiny 20. století, za což se zasloužil
především brněnský badatel Hugo Iltis a po něm mnozí další. Ještě před Iltisem vydal tiskem v roce 1902 dě-
kovnou řeč Mendelův synovec Alois Schindler, ve které vzpomíná na život svého strýce. A nezapomeňme, že
i sám Mendel sepsal už v roce 1850 svůj vlastní životopis. To mu ale ještě nebylo ani 28 let. Ať tak či onak, i když
většinou velmi dobře víme, co zásadního ho kdy potkalo, s čím a jak se potýkal, na čem a jak pracoval sám a na
čem spolupracoval, kdy uspěl, kdy ne, kam všude zavítal, čeho byl svědkem, co okomentoval a s kým se stýkal
či přátelil, stejně nám uniká podstatná část jeho života. Zejména toho obyčejného a každodenního. Jak a kdy asi
ráno vstával a co uviděl z okna, co si oblékal a jaké nosil boty, po jakých cestách s nimi šlapal nebo čím se vozil
a jak voněl vzduch, jaké tváře nejčastěji vídal, co a jak jedl a pil, co mu asi chutnalo… Počkat, ale o tomto si
přece jen i dnes můžeme udělat docela dobrou představu. 

V archivu Mendeliana Moravského zemského muzea se totiž dochovala svého času velmi slavná a oblíbená
moravská kuchařská kniha paní Luisy Ondráčkové, která od mládí sloužila, po nedlouhé době i jako vrchní ku-
chařka, v Mendelově augustiniánském klášteře na Starém Brně. A stala se u nás v kuchařském umění skutečným
pojmem. Její velmi obsáhlá a podrobná Nejnovější ilustrovaná kuchařská kniha se dočkala mnoha opakovaných
a doplňovaných vydání v letech 1914–1937. Ještě za Rakousko-uherské monarchie, v roce 1916, byla tato kniha
schválena výnosem c. k. ministerstva veřejných prací jako příručka pro kuchařské a hospodyňské školy s českou
řečí vyučovací. Již třetí vydání této kuchařky z roku 1922 pak bylo opět v nové republice schváleno jako příručka
pro kuchařské a hospodyňské kursy a školy rodinné s českou řečí vyučovací, a to výnosem ministerstva školství
a národní osvěty. Vzhledem ke dvoustému výročí Mendelova narození a k tomu, že původní a kdysi tak populární
kuchařka je dnes pro širší veřejnost jen těžko dostupná, rozhodli jsme se ji v naší ediční úpravě touto formou
zpřístupnit.
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Luisa Ondráčková působila jako vrchní kuchařka v Králové klášteře, jak se také říkalo augustiniánskému
klášteru na Starém Brně, až do roku 1935, kdy zhruba ve věku sedmdesáti let odešla do důchodu. Pokud se ne-
cháme vést jejími zkušenostmi, můžeme podle její kuchařky připravit stovky, ba i tisíce různých pokrmů a po-
choutek a okusit vůně i chutě, které se linuli chodbami kláštera a kterými se také mohl nechat vést i Mendel až
do refektáře k prostřené tabuli. A nejde jen o samotné recepty různých polévek, jídel z masa, ryb, drůbeže a zvě-
řiny, paštik, salátů a zeleniny, pečiva, moučníků, zmrzlin a všemožných sladkostí, nápojů, vín a likérů. Zjistíme
mimo jiné, jak asi v klášteře mohlo vypadat stolování, a to jak běžné každodenní, tak sváteční, postní i při nej-
větších hostinách. Jak byl připraven stůl ke každému jídlu, jakým způsobem se servírovalo a jak asi vypadala
úprava pokrmů. Také si můžeme udělat dobrou představu z náčrtů jídelních menu, co se běžně podávalo k obědu
a večeři, z čeho byl složen oběd i večeře ve sváteční dny, v postní den obyčejný i slavnostní, jak vypadal slavnostní
oběd i večeře (soirée). Ani to není vše, zjistíme, jak vypadal tzv. posnídávka i svačina obyčejná a společenská.

Narazíme zde ovšem také na různé pojmy, které nám dnes už mnoho neříkají a jejich běžný dobový význam
se nám poněkud vytratil. Něco si dokážeme ještě odvodit, třeba takovou utlučeninu nebo míšeninku, a vytušíme
co by mohla být sedlina. Dokonce i báchořice z receptury napoví, že se tak dřív označovalo to, co teď dobře
známe jako tlačenku. Leckdo zajisté ví, co je kapoun a poulard. Ovšem třeba častá přísada maraschina je už větší
oříšek, byl to totiž ve své době velmi oblíbený a populární italský třešňový likér. Dnes prakticky neznámý název
breton označoval tehdy běžné potravinářské barvivo a natron, to je jen obyčejná jedlá soda. Jako koření se po-
užívala angelika, tedy léčivá bylina andělika lékařská (Archangelicaofficinalis, syn. Angelica archangelica), která
se u nás začala pěstovat od 16. století, pravděpodobně nejdříve právě v klášterních zahradách.

Nic nám tedy nebrání pokusit se, za pomoci následujících stránek, o rekonstrukci jako opravdový kulinářský
experimentální archeolog, proniknout do Mendelovy minulosti a na vlastní smysly vnímat vše, co nejspíš kdysi
vnímal i on. Anebo prostě jen tak si připravit dobré tradiční moravské jídlo. Dobrou chuť.

Jiří Sekerák
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Ediční poznámka

Základem pro ediční výběr tohoto svazku bylo V. upravené vydaní Nejnovější ilustrované kuchařské knihy Luisy
Ondráčkové z roku 1928 s přihlédnutím k pozdějším vydáním až do roku 1937. Z edičního hlediska, až na
drobná doplnění interpunkce, k žádným dalším jazykovým úpravám nedošlo. Výběr receptů respektuje původní
obsah a řazení. Byly vypuštěny některé recepty, které byly opakujícími se variantami předchozích a takové, jejichž
suroviny by bylo dnes velmi těžké, ne-li nemožné získat a použít. Od původního očíslování jednotlivých receptů
bylo upuštěno. Svazek je doplněn ilustracemi a texty z původního V. vydání.

Ediční příprava Jiří Sekerák, Jana Daňková a Zdeněk Drahoš
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RECEPTY
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I . POLÉVKY

Polévka je teplý vývar z různých šťavnatých i posilujících potravin, obyčejně z masa, zeleniny, chleba apod.,
do kterého se zavařují různé jiné ingredience, jako např. nudle, knedlíčky, žemle, krupice a podobně. Oby-
čejně se podává polévka jako první jídlo při obědě v hlubokých talířích. Dle základní hmoty rozeznáváme
polévky masové, rybí, mléčné, vinné, pivní, vodové. Polévkou v nejužším slova smyslu je však masová,
která spojuje v sobě všechny přednosti: výživnost, lehkou stravitelnost a chutnost.

POLÉVKY MASOVÉ

Jako na všech pokrmech, tak i na polévkách může kuchařka hodně na předpisech změnit. Na dobrou polévku
jsou kromě dobrého masa též potřeba kosti. Slabší polévku hovězí poskytují kosti a odřezky různých mas. Téměř
do každé hovězí polévky je možné zamíchat žloutky.
Chceme-li mít dobrou polévku, dáme maso do studené vody, kterou hned uvedeme do varu a udržujeme ji potom
ve varu zcela volném. Rozkrájíme-li maso a dáme je před vařením odmočit, získáme tím chutnější polévku.
Vložíme-li maso do vařící vody, zůstane maso šťavnaté, poněvadž se bílkoviny srazí na povrchu a následkem
toho nemůže masová šťáva uniknout. Tak máme chutnější maso, ale slabší polévku.
Při vaření masa se tvoří na polévce pěna, kterou není dobré sbírat, jelikož je výživná. Není nutné se obávat, že pěna
polévku zakalí. Kalné polévky pocházejí obyčejně z masa příliš mladého nebo zestárlého dobytka.
Do polévky přidáváme kromě soli také trochu kořenové zeleniny.
Na osobu se počítá 20 dkg hovězího nebo 25 dkg telecího masa. Slepice stačí na polévku pro 9-10 osob. Na osobu
se počítá ¼ l vody na polévku.

BUJÓN

Pro 8–10 osob rozkrájej na kolečka očištěnou mrkev, velký
kořen petržele, kus celeru, 1 cibuli, ½ větší kapusty a dej na
4 dkg čerstvého másla a 4 dkg na plátky krájené slaniny tro-
chu osmažit. Potom vlož na zeleninu 50 dkg rozkrájeného
hovězího masa, 10 dkg hovězích jater, malou slepici dobře
očištěnou a rozkrájenou a nechej vše na kraji sporáku dusit.
Pak na to nalij 4 l studené vody, přidej 40 dkg hovězích
kostí, osol a nechej polévku vařit 90 minut, aby jí zůstalo
asi 2,5 l, pak ji přeceď a nechej ustát. Mastnotu s ní seber,
čistou polévku nalij do hrnku a postav na sporák, aby byla
teplá. Podávej bujón v koflíku a k němu slané tyčinky.

HNĚDÁ POLÉVKA

Pro 6 osob dej na 4 plátky slaniny a kousek masa upražit
očištěnou, na plátky krájenou mrkev, petržel, celer, 1 po-

krájenou cibuli, ½ kapusty, 1 čerstvé rajské jablíčko,
25 dkg hovězích jater a jednu hovězí kost. Takto vše do
hněda upražené dej do hrnce, vlij na to 1,5 l dobré hovězí
polévky a nech hodinu vařit, pak polévku proceď hustým
sítem. Pak přidej zavářku dle chuti.

BÍLÁ POLÉVKA

Uvař silnou hovězí polévku. Zvláště v hrnku uvař 20 dkg
osolené rýže. Zatím udělej z čerstvého másla bledou jíšku
a dej do ní trochu sekané zelené petržele. Jíšku zalij hovězí
polévkou, a když povaří, zamíchej do ní uvařenou rýži.
Máte-li zbytky drůbežího masa, pokrájejte ho na nudle
a dejte do polévky.
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BRAMBOROVÉ KNEDLÍČKY I

Umíchej 6 dkg másla, přidej celé vejce, 2 vařené žloutky,
sítem protlačené studené brambory. Brambor dej jen
tolik, aby nebylo těsto tuhé, pak osol, zamíchej do toho
zelenou petržel a dělej malé knedlíčky, omoč je v rozšle-
haném vejci, obal strouhanou žemlí a dej smažit do roz-
páleného másla. Knedlíčky podávej k polévce zvlášť.

BRAMBOROVÉ KNEDLÍČKY II

Utři 7 dkg másla se 6 žloutky do pěny. Pak přidej trochu
posekané citronové kůry, soli, lžíci mouky a 6 uvaře-
ných, prolisovaných, vychladlých brambor. Vše dobře
zamíchej a zavařuj z těsta lžící malé knedlíčky do hou-
bové polévky a nechej vařit 6 minut.

KAPUSTOVÉ KNEDLÍČKY I

3–4 pěkné kapusty dobře očisti, rozděl na čtvrtky, pře-
myj v čisté vodě, spař je vařící slanou vodou a pak
jemně posekej.V kastrolku rozpusť kousek másla a ne-
chej v něm posekanou kapustu dusit. Až je udušena,
přidej trochu máslové bledé zásmažky, osol, okořeň
muškátovým oříškem, přidej na hrot nože cukru, dvě
lžíce strouhaného parmezánu a nechej zavařit, až to
zhoustne; pak dej vychladnout. Připrav si též bílou mí-
šenku z drůbeže nebo z telecího masa. Až je kapusta
vychladlá, tvoř z ní malé knedlíčky, obaluj je ještě při-
pravenou míšenkou, aby kapusta nikde nevyčnívala
a knedlíčky byly pěkně hladké; potom je dej do ka-

strolu, polij vařící polévkou a opatrně nechej vařit. Ze
žemle vypichuj malé kulaté lístky; do žluta usušené dávej
s knedlíčky do čisté hovězí polévky.

KAPUSTOVÉ KNEDLÍČKY II

Rozsekej drobounce jednu očištěnou hlávku kapusty,
osol, dej do mísy a nechej chvíli stát. Pak kapustu dobře
vytlač, vlož do kastrolu, do něhož jsi dala rozpustit 5 dkg
slaniny a v ní osmaž jednu malou, rozstrouhanou cibuli
a nechej dusit. V míse umíchej 3 dkg másla, 2 vejce,
1 žemli namočenou a dobře vytlačenou a do toho dej
udušenou kapustu, sekanou petržel, trochu muškáto-
vého oříšku, soli a dle potřeby strouhané žemle. Pak
z těsta dělej knedlíčky a vař je 10 minut v hovězí polévce.

ŠPENÁTOVÉ KNEDLÍČKY I

Do kastrolu dej 5 dkg rozsekané slaniny; v ní nechej zpěnit
malou, nakrájenou cibuli a zelenou petržel. Když je os-
mahlá, přidej do toho 2 celá vejce a míchej, až jsou dosti
tuhá. Pak vše propasíruj sítem zároveň s jednou namoče-
nou, vymačkanou žemlí. Umíchej zvlášť 4 dkg másla, při-
dej do něho vejce se žemlí, 2 lžíce přetřeného vařeného
špenátu, 1 vajíčko, trochu soli, pepře, muškátového oříšku
a strouhané žemle tolik, abys z těsta mohla dělat knedlíčky.
Jeden knedlíček na zkoušku zavař; je-li třeba, přidej mleté
žemle. Knedlíčky zavařuj do slané vody; pak je přeceď a dej
do polévky.
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K I I . ZÁVARY DO POLÉVEK

Závar je pevná přísada, která se vkládá do polévky před jejím podáním na stůl a dle povahy její po případě
ještě se vaří; často však i takový závar, který delšího vaření vyžaduje, dříve v slané vodě se vaří. Tyto závary
jsou dvojího druhu: jednak jsou to suroviny, které lze koupit v obchodě jako kroupy, krupice, rýže, ságo
atd., anebo jsou to přípravky v kuchyni upravené z masa, mozečků, brzlíků, jater, vajec atd., jako různé
knedlíčky, svítky, sedlina apod. 
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CIBULOVÁ OMÁČKA

Dej trochu sádla do kastrolu. Až se rozehřeje, vsyp do
něho trochu mletého cukru a nechej jej do zlatova upá-
lit. Pak do toho ihned vhoď usekanou cibulku a s ní zá-
roveň i mouku. Nyní nechej upražit mouku a potom ji
zalij polévkou. Až dobře povaří, přidej do omáčky tro-
chu cukru, soli, octa a přeceď.

ČESNEKOVÁ OMÁČKA

Usmaž v kastrolu zásmažku. Až je hnědá, přidej do ní
trochu sekané cibule. Je-li cibule růžová, přidej se solí
rozetřený česnek a nechej ještě trochu zasmahnout. Pak
zalij dobrou hovězí polévkou a dobře povařenou přeceď
a dle potřeby osol.

MAJORÁNKOVÁ OMÁČKA

Nechej usmažit v kastrole zásmažku. Když začne růžo-
vět, dej do ní usekanou cibuli. Jakmile začne cibule
žloutnout, vhoď do toho trochu majoránky, zalij polév-
kou, osol a nechej dobře povařit. Potom omáčku přeceď
a podávej.

PAŽITKOVÁ OMÁČKA

Udus na másle půl rozkrájené cibule, kousek póru,
mrkve, celeru a petržele. Až je zelenina růžově osma-
žená, zapraš ji moukou, nechej zežloutnout, zalij vařící
vodou a nechej vařit asi 12 minut. Pak osol, proceď, je-
li řídká, přidej trochu máslové zásmažky a trochu ky-
selé smetany. Až zavaří, zamíchej do omáčky hrst
krájené pažitky. Až neseš na stůl, zamíchej do omáčky
dva žloutky.

STUDENÁ OMÁČKA PAŽITKOVÁ

Oloupaná, natvrdo uvařená vejce rozpul, žloutky vlož
do hmoždíře, k nim přidej dvě namočené a dobře vy-
mačkané žemle bez kůry, pak je obě dobře utluč a sítem
prolisuj. Přetřené žloutky dej do mísy, k nim přidej
jednu lžíci cukru, trochu studené polévky a krájené pa-
žitky, okořeň octem a solí; dle chuti do ní můžeš dát olej.

KOPROVÁ OMÁČKA I

Připrav si světlou řídkou zásmažku a zalij ji polévkou
a nechej dobře povařit. Pak ji osol, přidej drobně sekaný
kopr, ocet a dej znovu povařit.
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Y I I I . OMÁČKY, MAJONÉZY, KŘENY

Omáčka je odvar nebo vývar, který se vyznačuje zvláštní pikantní, kořenitou nebo zvláště jemnou chutí
a zároveň i vhodností k určitým pokrmům, k nimž jako přísada se přidává, aby je učinila lahodnějšími
i záživnějšími. Dovednost kuchařky se nejlépe pozná ve způsobu přípravy a vhodném výběru omáček k rů-
zným účelům. 
Majonéza je vlastně jen studená omáčka, připravená ze žloutků, jemného oleje, octa a soli, po případě
i trochou pepře, hořčice nebo i jiných přísad, při jejíž úpravě záleží hlavně na správnosti poměru, v jakém
jednotlivé přísady se mísí a na čase, trpělivosti a péči, jaká se tření omáčky věnuje.
Křen se používá strouhaný ve stavu syrovém nebo vařeném i v octě a jinak upravený jako kořenitá, chuť
povzbuzující přísada k četným pokrmům masitým.

OMÁČKY
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ŘEŘICHA

Řeřichu připrav jako jinou zeleninu. Listy obrané, očiš-
těné oper a vřelou slanou vodou spař, pak studenou polij
a v polévce hovězí naměkko uvař. Pak zasmaž máslovou
zásmažkou, osol, přidej muškátový oříšek a nechej po-
vařit. Řeřichu můžeš připravit též jako salát s olejem,
octem a solí.

ŠPENÁT

Mladý očištěný a dobře opraný špenát vař v osolené stu-
dené vodě – dává se též do vařící vody, ale není tak
pěkně zelený. – Až je uvařený, přeceď jej a prolij stude-
nou vodou, pak jej dobře vymačkej a jemně posekej.
Dobře je, když špenát prolisuješ. Zatím udělej na másle
nebo sádle zásmažku. Kdo rád, může dát i kousek ci-
bulky. Dříve než ji zaliješ, dej do zásmažky kousek ro-
zetřeného česneku. Do zalité zásmažky dej usekaný
špenát, dle potřeby osol, zalij též trochou mléka, opepři
a nechej povařit. Špenát podává se jako jiná zelenina
k masu nebo s různě připravenými vejci. Chutný je také
špenát, když zásmažku uděláš na slanině.

ŠPENÁT NA ANGLICKÝ ZPŮSOB

Pěkné špenátové listy čistě oper a vhoď na okamžik do
vařící vody, ale ihned je dej na síto, prolij studenou
vodou a nechej dobře okapat. Do kastrolu dej šťávu z pe-
čeně, do ní celý špenát, aniž by se sekal, trochu osol a ne-
chej dusit. Když dáš špenát na mísu, popraš jej mletým
pepřem a poklaď kousky čerstvého másla. 

ŠPENÁTOVÝ PUDING

V míse umíchej 4 lžíce uvařeného, jemně usekaného špe-
nátu, přidej 4 žloutky, 1,5 v mléce namočené, dobře vy-
mačkané, sítem přetřené žemle, trochu soli, pepře a dobře
vše zamíchej. Nyní ušlehej za 4 bílků tuhý sníh a lehce
vmíchej do ostatního. Pak pomasti střed ubrousku, špe-
nátové těsto vlož do něho, volně zavaž a dej vařit do slané
vody ¾ hodiny. Předkládej puding na úhledné díly po-
krájený a horkým máslem politý. 

ŠPENÁTOVÝ PUDING ANGLICKÝ

Dvě hrsti dobře očištěného špenátu jemně rozsekej. Zatím
dej do kastrolu rozpustit máslo, v něm nechej zasmahnout
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S JEDNODUCHOU A SLOŽITOU PŘÍPRAVOU. Jelikož poskytuje zelenina z pravidla lehkou a zdravou
stravu, ačkoliv méně výživnou, vyjímajíce luštěniny, je jí potřeba věnovat pozornost při přípravě. Při úpravě
zelenin je na prvním místě potřeba dbát největší čistoty. Očištěnou zeleninu není však dobré nechat dlouho
ležet ve vodě, poněvadž soli v ní obsažené se vodou vyluhují a tím pozbývá zelenina na výživnosti. – Aby
kořeny zeleninové nezčernaly, je potřeba přikrýt je vlhkým ubrouskem po dobu, než se vaří.
Největší část druhů zelenin musí se před vařením spařit. Ty, jež vařením pozbývají přirozenou barvu, se
musí vařit rychle v otevřených nádobách; uvařené nesmí zůstat nepokryté na vzduchu.
Stane-li se, že se zelenina připálí – což se vlastně nemá stát nikdy – nesmí se jí míchat; ihned se musí přendat
do jiné nádoby bez připálené zeleniny. Do náležitě vyčištěné nádoby nalije se trochu čerstvé vody, přidá se
omastek a zelenina se v ní dovaří.

JEDNODUCHÁ PŘÍPRAVA ZELENIN A LUŠTĚNIN
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TVAROHOVÉ BRAMBORY

Vyber mladé brambory stejné velikosti, oloupej je, ve
vodě oper a v utěrce osuš. Na kastrol dej větší kus másla;
až se rozpálí, vhoď brambory do másla, osol je, často
jimi opatrně zatřep a lopatkou je v kastrole pozvedni,
aby se nepřipálily a všude stejně se do měkka pod po-
klicí udusily. Hotové posyp strouhaným tvarohem,
všude jimi tvaroh promíchej a podávej ke každé pečeni.

KAŠE BRAMBOROVÁ

Oloupané brambory za horka přelisuj, dej do kastrolu,
zamíchej k nim kus másla, po troškách přilévej stále mí-
chajíc mléko, až je kaše jemná. Uprav ji na mísu buď jed-
noduše, ale také ozdobně tím způsobem, že ji dáš do
sáčku se zoubkovou trubičkou a dělej ozdobné tvary. Dle
libosti ji můžeš posypat smaženou cibulí. 

BRAMBORY SE SARDELEMI

Uvařené, oloupané brambory pokrájej na plátky a trochu
je posol. Na 10 brambor počítej 2 očištěné, všech kostí
zbavené sardele, 2 natvrdo vařená vejce jemně posekaná.
Vymaž kastrol máslem, polož do něho vrstvu připrave-
ných brambor, posyp je drobně krájenými sardelemi, pak
posekanými vejci, nato strouhaným parmezánem; suro-
viny vrstvi tak dlouho, až je kastrol naplněn. Horní
vrstvu tvoří brambory a nechej v troubě upéci do zlatova.

SMAŽENÉ BRAMBORY K MASU

Z velkých oloupaných syrových bramborů vykrajuj tvořít-
kem kuličky, ve vodě je oper a osuš v čisté utěrce. Pak je
vhoď do kastrolu, v němž je rozpálené sádlo a nechej do

růžova a měkka smažit, při čemž občas jimi opatrně zamí-
chej. Vysmažené vyber dírkovanou sběračkou, osol a dávej
ihned k masu. Můžeš též smažit brambory na tlustší plátky
krájené, ale nesmíš je solit, teprve až jsou usmažené.

BRAMBOROVÉ SMAŽENKY K MASU

Postrouhej 6 velkých studených uvařených brambor.
Zvláště v míse umíchej 14 dkg másla, do něho dej při-
pravené brambory, špetku pepře, strouhané cibule,
4 celá vajíčka, 4 postrouhané žemle, všechno zamíchej
a zpracuj v těsto; je-li trochu řídké, přidej trochu mouky.
Těsto válečkem rozválej na půl prstu tlustý plát a sklenicí
z něho vykrajuj kolečka, omáčej je ve vajíčku, obal ve
strouhance a dej smažit do horkého sádla.

BRAMBORY PLNĚNÉ I

Uvař brambory střední velikosti, ale ne příliš naměkko.
Oloupané rozkroj na půlky a kulatým tvořítkem každou
půlku vydlabej. Nyní si připrav nádivku: utři kousek
másla a k němu dej sekané sardele, strouhané vařené
brambory, trochu sekané šunky nebo zbytky nějaké pe-
čeně, trochu strouhanky, soli a tolik kyselé smetany, aby
z toho byla lehká nádivka. Pak brambory nadívej, urov-
nej do vymaštěného kastrolu, podlij kyselou smetanou
a v horké troubě nechej do růžova upéci. Tyto brambory
předkládej jako předkrm nebo jako přílohu k svíčkové
pečeni. Šunku nebo maso lze vynechat.

BRAMBORY PLNĚNÉ II

10 stejně velkých brambor oloupej, ve vodě opláchni
a seřízni vršek. Poté každý brambor tvořítkem vydlabej
a vydlabané jemně posekej, smíchej s jemně posekaným
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ČOČKOVÝ SALÁT I

Přebranou a ve vodě přemytou čočku nechej vařit do měkka,
načež ji osol, okysel octem a polij kyselou smetanou,
opepři, promíchej a dej na mísu. Oblož ji staženými sarde-
lemi, nebo očištěným na kolečka krájeným slanečkem.

ČOČKOVÝ SALÁT II

Aby se čočka rychle uvařila, je nutné ji den před úpravou
namočit do měkké vody. Druhý den vodu slij, nahraď
malou dávkou čerstvé vody a nechej pozvolna vařit až
je měkká, ale nerozpukaná. Potom ji nechej vychlad-
nout. Na 20 dkg čočky pokrájej 5 menších jablek, 2 malé
cibulky, 1 marinovaného slanečka kostí zbaveného; pro-
míchej vše s čočkou, osol, opepři, přidej 5 lžic oleje a 3
lžíce estragonového octa. Salát libovolně ozdob. Podávej
jej ke zvěřině a drůbeži.

BRAMBOROVÝ SALÁT I

Pro 6 osob umíchej v 6 lžících hovězí polévky 2 lžíce
francouzské hořčice. Do umíchaného přidej velký talíř
uvařených na jemné plátky prokrájených brambor, tro-
chu rozpuštěného másla, okořeň pepřem, octem a cu-
krem, umíchej, urovnej salát na mísu, posyp sekanou
zelenou petrželí a ozdob hlávkovým salátem.

BRAMBOROVÝ SALÁT II

Uvař ve slané vodě brambory, teplé oloupej a na tenké
plátky pokrájej, polij naběračkou horké vody, přikryj a ne-
chej zchladnout. V míse zatím umíchej 6 polévkových lžic
oleje, 5 lžic červeného vína, 4 lžíce vinného octa, trochu
soli, pepře, špetku papriky, lžíci francouzské hořčice, velkou

sekanou cibuli, jednoho kostí zbaveného, drobně poseka-
ného slanečka; tím polij brambory, lehce promíchej, slož
na mísu, ozdob ptačím salátem nebo celerem a rybičkami.

TEPLÝ BRAMBOROVÝ SALÁT I

Pokrájej na kostky 12 dkg slaniny a udus ji s jemně krá-
jenou cibulí pod poklicí. Až zežloutne, promíchej cibuli
s uvařenými na kostky pokrájenými brambory, trochou
soli, pepře, octa, dej salát na mísu a nes na stůl.

TEPLÝ BRAMBOROVÝ SALÁT II

Uvařené brambory oloupej, teplé na plátky pokrájej
a polij trochou octa. Až vychladnou, přidej k nim něko-
lik lžic octa, trochu oleje, soli, pepře, vše promíchej a ne-
chej stát ½ hodiny. Zatím dej rozehřát na pánev husí
sádlo – na každou osobu lžíci – s jemně posekanou ci-
bulí, solí a octem. Jakmile je sádlo horké, vlij ho na salát,
vše promíchej a teplý rychle nes na stůl. 

BRAMBOROVÝ SALÁT S CELEREM

Uvařené a oloupané brambory a celer pokrájej do mísy
na tenké plátky. Až je vše studené, polij octem s vodou
smíchaným, posol, polij olejem, opepři, posyp sekanou
cibulí a dobře promíchej. Kolem salátu urovnej na míse
věnec z červené řepy.

BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKAMI

Oloupané uvařené brambory nakrájej na tenké plátky,
polij šťávou ze slaných okurek, promíchej a dej brambory
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JABLKOVÝ KOMPOT I

Oloupej jablka, rozděl je na osminy, odstaň jádřinec
a polož je do studené vody. Potom vař cukr s citronovou
nebo pomerančovou kůrou nebo s trochou rumu nebo
bílého vína, vlož do toho jablka a nechej je dusit. Udušená
jablka urovnej na kompotovou mísu a nechej zchladnout.
Poté je posyp hodně cukrem a rozpálenou lopatkou nebo
jiný předmět do červena rozpálený klaď do kompotu, aby
se utvořil křupkavý karamel. Kolem kompotu udělej
věnec ze zavařených rynglí nebo meruněk a do středu na-
píchej loupané na silné nudle krájené mandle.  

JABLKOVÝ KOMPOT II

Dus 25 dkg oloupaných na kostky pokrájených jablek
s 25 dkg hustě svařeného cukru s trochou citronové
šťávy a kůry až jsou jablka průhledná a měkká. Polož na
kompotovou mísu z dortové formy ráfek, dej na mísu
dušená jablka a šťávu ještě svař, poté vlij na jablka a ne-
chej přes noc stát. Druhý den odstraň ráfek tak, že ho
nožem uvolníš a ozdob kompot na povrchu jako dort.

JABLKA V ROSOLU

10 malých jablek bez jádřince dus s 2 decilitry cukrové
vody naměkko – ale nesmí se rozpadnout. – Udušená
jablka urovnej na kompotovou mísu. Šťávu přeceď
ubrouskem, přidej rozpuštěnou plátkovou želatinu
a tolik rybízové šťávy, aby byla huspenina pěkně čer-
vená; vlij ji na jablka a nechej na ledě stát, až zhoustne.

HRUŠKOVÝ KOMPOT

Oloupej malé, nepřezrálé hrušky zoubkovaným nožem,
odstraň jádřinec a polož do studené vody, načež je vlož

do kastrolu, zalij vodou, aby byly hrušky potopeny, při-
dej několik hřebíčků, jimž před tím hlavičky ulámalas,
kousek skořice, cukru dle libost a nechej je pomalu 2–3
hodiny vařit, občas jimi opatrně zatřepej, aby se nepři-
pálily – nesmí se míchat. – Kdyby nebyly hrušky dost
červené, přidej trochu červeného vína. Uvařené hrušky
urovnej na kompotovou mísu stopkami nahoru, šťávu
nechej zavařit a vlij ji pak na ovoce. 

ŠVESTKOVÝ KOMPOT

Zralé švestky odstopkuj, rozpul a odpeckuj, pak je ve
studené vodě oper a nechej na sítě okapat. Zatím svař
cukr v hustý sirup, dej do něho švestky, posyp je tluče-
nou skořicí a vydělej je poté, než se rozvaří, na mísu, a to
modrou stranou nahoru jednu vedle druhé; šťávu svař
a vlij ji studenou na ovoce.

MERUŇKOVÝ KOMPOT

Polož meruňky na okamžik do horké vody, pak jim
stáhni slupku, rozpul a odpeckuj je. V kastrole svař po-
třebný cukr hodně husto, vlož do něho meruňky a olou-
paná mandlová jádra a nechej vařit, až ovoce změkne.
Poté urovnej meruňky prohloubenou stranou dolů na
kompotovou mísu a ozdob kraj mísy mandlemi. Vychla-
dlou zavařenou šťávu vlij na meruňky.

BROSKVOVÝ KOMPOT

Broskve oloupej, rozpul a odpeckuj a potři citronovou šťá-
vou, aby zůstaly pěkně bílé a nechej je ve vodě přejít varem.
Poté je z vody vyndej a polož je do zčeřeného cukru, přidej
citronovou šťávu a kůru nebo bílé víno a nechej je zvolna
dusit. Pak urovnej kompot na mísu.
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SÝROVÝ PŘEDKRM

Do kastrolu dej 21 dkg mouky, kávovou lžíci cukru
a mléka tolik, abys mohla mouku hladce rozmíchat.
K tomu přidej kousek másla, 6 žloutků, 3/10 l sladké sme-
tany a na ohni z toho za stálého míchání připrav husté
těsto a nechej zchladnout. Pak do něho postrouhej 7 dkg
parmezánu a 7 dkg švýcarského sýra, přidej 2 žloutky
a všechno dohromady dobře umíchej, naposled do toho
lehce zamíchej z 6 bílků tuhý sníh. Tou směsí plň papí-
rové košíčky a nechej rychle ¼ hodiny péct. Pak ihned
předkládej. 

PŘEDKRM Z VAJEC

Na malé misky polož po jednom ztraceném vejci. Na
jednu stranu uprav zelený vařený hrášek, na druhou kre-
vety nebo krabí tyčinky. Pak vejce polij holandskou
omáčkou, do které přidáš krevety či krabí tyčinky. Jídlo
rychle připrav, aby se teplé neslo na stůl.

VEJCE S RÝŽÍ

Uvař tolik ztracených vajec, kolik je třeba. Na másle a ci-
buli udus rýži, zalij ji polévkou a osol. Měkkou rýži vtlač
do okrouhlé formy, pak ji vyklop na mísu, klaď vejce na-
vrch rýže, polij šťávou, posyp parmezánem a nes na stůl.
Šťávu si uprav takto: Trochu máslové zásmažky dej roz-
vařit do šťávy z rajských jablíček a přidej trochu sladké
smetany. Tím polij vajíčka. 

VEJCE S KVĚTÁKEM

Kastrol, se kterým můžeš nést jídlo na stůl, vymaž má-
slem a nalij do něho trochu smetany. Pěknou růži kvě-

táku, nepříliš naměkko vařenou ve slané vodě, rozeber
a jednotlivé růžice postav do smetany. Pak na květák
rozbij 4–5 vajec, ale tak opatrně, aby se neroztekla, ale
zůstala celá, a osol je. Kolem polož několik koleček u sma -
žených brambor a zase polij smetanou. Na smetanu dej
opět kolečka smažených brambor, osol, zalij smetanou,
pomasti máslem, posyp strouhaným parmezánem a dej
asi na 20 minut do trouby péct. Do smetany na květák
rozmíchej dvě celá vejce, osol a přidej trochu strouha-
ného parmezánu.

VEJCE ČERVENÁ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Připrav si dobrou bramborovou kaši. Uvař též potřebný
počet vajec naměkko a uvařená opatrně oloupej.
Z bramborové kaše urovnej na kulaté míse vysokou py-
ramidu, v té udělej lžící důlky a do těch postav vajíčka,
nahoru vtlač též jedno a kolem nich udělej věnec. Nyní
polij všechna vejce pomocí lžíce hodně červenou raj-
skou omáčkou. Musíš dát dobrý pozor, abys nepolila též
kaši, a pospěš, aby se jídlo teplé podalo na stůl. –
Omáčku připrav takto: Máslovou zásmažku zalij polév-
kou, přidej přelisovaná rajská jablíčka, osol, okořeň
bílým pepřem a nechej povařit.

PLNĚNÁ SMAŽENÁ VEJCE

Dle potřeby uvař natvrdo vejce. Uvařená po délce roz-
řízni, žloutek vydělej a bílek ještě trochu vydlabej, aby
se prostředek zvětšil. Máš-li zbytky nějaké pečeně, po-
sekej je nadrobno a dej do máslové omáčky, osol a bílým
pepřem opepři. Máš-li v zásobě hříbky nebo žampiony,
několik jich usekej a dušené k tomu přidej. Touto směsí
naplň bílky a polož je vždy dvě a dvě poloviny k sobě,
slep, obal je v rozšlehaném vejci a strouhance a konečně
usmaž v rozpáleném sádle. Na slepení udělej si moučné
řídké těstíčko.
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