
BEZMASÉ POKRMY  

  

ZELENINOVÉ POKRMY  

- smažený květák  

- květáková mozeček  

- kapustové karbanátky  

- lečo s vejcem  

- zeleninové rizoto  

- viz receptury teplých pokrmů  

  

JÍDLA Z KRUP  

- houbový kuba  

- kroupy s krví  

- zeleninové krupoto  

- viz receptury teplých pokrmů  

  

JÍDLA Z TĚSTOVIN  

- makarony po Pražsku  

- nudle s tvarohem a slaninou  

- nudlový nákyp s tvarohem  

- viz receptury teplých pokrmů  

  

JÍDLA Z BRAMBOR  

- bramborák  

- grenadýrský pochod  

- bramborový guláš  

- bramborové placky  

- škubánky s mákem  

- viz receptury teplých pokrmů  

  

JÍDLA Z VAJEC  

- knedlíky s vejci  

- hříbky s vejci  

- omeleta se zavařeninou  

- omeleta se špenátem  

- omeleta s hráškem (s rajčaty)  

míchaná vejce na cibulce (na slanině, se sýrem ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Další úpravy vajec:  

 

- vejce vařené do skla: vejce vložíme do vroucí vody a pomalu vaříme 2-3 minuty. Potom    

vyndáme, přelijeme studenou vodou, rozklepneme a vyklopíme do    ohřátého skla na vejce 

nebo podáváme v kalíšku na vejce.  

  

- vejce na měkko: vaříme 4-5 minut  

  

- vejce na hniličku: vaříme 6 minut, bílek je úplně uvařen a žloutek jen částečně.  

  

- vejce na tvrdo: vaříme podle velikosti 8-10 minut. Vaříme-li je déle, převaří se a tím se     

znehodnotí jejich obsah i vzhled.  

 

- vejce sázená: do pánve (lívanečníku), kterou jsme nahřáli a vymastili, vyklepneme opatrně   

vejce. Pečeme zvolna, solíme teprve, až jsou hotová. Žloutek má zůstat tekutý.  

  

- pošírované vejce (zastřené, ztracené)  

- viz úprava pošírováním  

  

- vejce smažená: do rozehřátého oleje na pánvi vyklepneme vejce, osolíme. Když se začne      

bílek srážet, přeložíme jeho kraje přes žloutek, vejce obrátíme a dosmažíme       

do růžova. Žloutek musí zůstat řídký. (Podáváme s teplými omáčkami, zeleninou apod.)  

  

JÍDLA ZE SÝRŮ A TVAROHU  

 

 brynzové halušky: 

-  očištěné syrové brambory nastrouháme, odcedíme vodu, přidáme hrubou mouku, vejce, sůl a 

zpracujeme na těsto. Těsto protlačíme do vroucí osolené vody přes speciální struhadlo, které 

má otvory o průměru 1cm. Volně promícháváme a vaříme asi 3-4minuty. Uvařené vyjmeme, 

necháme odkapat, promastíme tukem, přidáme dobře uleželou brynzu, promícháme a 

podáváme na teplém talíři. Porci přelijeme na kostičky nakrájenou, zpěněnou slaninou.   

  

- smažený sýr (eidam, hermelín, ementál…)  

  

- zapékané brambory se sýrem:  

 

- ve slupce uvařené a oloupané brambory nakrájíme na plátky a vložíme do rozpáleného tuku, 

osolíme, okmínujeme a opečeme. Potom přelijeme vejci rozšlehanými v mléce, posypeme 

strouhaným sýrem a rychle zapečeme do růžova.  

  

- tvarohové knedlíky  

- tvarohový nákyp s nudlemi  

- viz receptury teplých pokrmů  

  

 


