
Název předmětu : KUL 

Třída : K1.A  

Vyučující : Ing. Hřebečková    

Email : vera.hrebeckova@sousvodnany.cz  

             hrebeckova.v@seznam.cz  

  

Vážení studenti, posílám Vám materiály k distanční výuce v týdnu od 15.3.-19.3.2021.  

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte, jinak vše probereme na online hodině.  

S pozdravem  

Věra Hřebečková  

   



Postup přípravy  
• Na oleji krátce osmahněte jemně nakrájenou cibulku. Když změkne, přidejte k ní rýži na 

italské rizoto (arborio). Tu předtím neproplachujte. Krátce jí s cibulí opékejte, následně 

zalijte bílým vínem a promíchávejte, až se tekutina odpaří.  

• Přidejte trochu šafránu a přilijte zeleninový vývar. Dejte ho jen trochu, aby se rýže dusila a 

stále s ní míchejte. Část vývaru se do rýže vtáhne, část odpaří.  

• Následně opět dolijte vývar a míchejte, a to tak dlouho, až je rýže zpola měkká. Uvnitř má 

být tvrdá a na vrchu měkká. To trvá podle druhu rýže 15 - 20 minut.  

• Do rizota přidejte nastrouhaný parmazán, čerstvé máslo, případně ještě trochu vývaru a 

nechte vše pod poklicí ještě necelých pět minut stát. Poté podávejte. Rizoto by měllo být 

vláčné a šťavnaté  

  

  

Italské šafránové rizoto Osvědčený recept na pravé italské  rizoto se  

šafránem a parmazánem 

  



  

Zelená rýže  
Jarní bylinková báseň.  

  

  
  

  

  

  

Postup přípravy  
• Rýži nejprve krátce na oleji osmahněte a následně ji zalijte vroucí osolenou vodou. Přitom 

dejte pozor na stoupající páru. Rýži promíchejte, přikryjte poklicí a asi tři minuty ji povařte 

na plotně. Poté ji přendejte do trouby vyhřáté na 120 - 150 stupňů a nechte ji 15 - 20 minut 

přikrytou dusit.  

• Směs bylinek (3 díly petrželové nati, 2 díly tymiánu a 1 díl rozmarýnu) očistěte, zbavte 

případně dřevnatých stonků a drobounce posekejte. Česnek protlačte lisem nebo drobně 

nasekejte a rozetřete s trochou soli. Vše pak nechte jenom kratičce zapěnit v rozehřátém 

másle.  

• Hrášek rozmixujte ve smetaně nebo mléce na hladkou jasně zelenou pastu a následně ho 

smíchejte s bylinkovým máslem.  

• Dušenou rýži nejprve důkladně promíchejte vidličkou, aby vydýchla nadbytečná pára. Až 

těsně před podáváním namíchejte do rýže zelenou směs a dejte na stůl.  

  

  

  

  



  

Postup přípravy  
• Hrách den předem namočte do studené vody, popřípadě můžete pro urychlení namočit i 

kroupy, ale určitě každou surovinu zvlášť.  

• Namáčecí vodu z hrachu slijte, hrách propláchněte a vařte zvolna v čisté vodě s drceným 

kmínem a řapíky celerové i petrželové nati. Budete-li mít, přidejte i saturejku.  

• Kroupy můžete vařit v namáčecí vodě, tu neopomeňte osolit a přidejte do ní trochu sádla, 

kroupy pak budou jemnější.  

• Je dobré připravit obě hlavní součásti tohoto pokrmu tak, abyste na konci vaření nemuseli 

scezovat cenný odvar. Nejlepší je při vaření vše promíchávat a postupně dolévat po 

troškách vodu, a nakonec nechat vše stát, aby se tekutina do hrachu či krup prostě natáhla.  

• Cibuli nakrájejte na jemno a opékejte ji na sádle s trochou drceného kmínu. Když začne 

zlátnout, přidejte drobně posekaný česnek. Ten osmahněte jen krátce a voňavou směs 

doplňte nasekanou natí celeru a petržele, případně i libečku. Touto směsí pak ovoňte směs 

Hrách a kroupy 

  

Také šoulet nebo kočičí svatba.   



hrachu a krupek, případně přidejte trochu směsi koření na bramborák a vše nechte nejlépe 

v troubě ještě pozvolna zapéct.  

• Až nakonec přidejte majoránku, pomelte pepřem a podávejte nejlépe s kysaným zelím, 

kvašenými okurkami i jinou zeleninou.  

  

  

  

Pohankové placky  
Bezlepková lahůdka jako bramborák.  

  

  
  

  

  

Postup přípravy  
• Pohankovou lámanku zalijte vroucí osolenou vodou (800ml) a nechte ji přikrytou 15 minut 

změknout.  

• Do lehce zchladlé pohanky vmíchejte syrová vejce bramborový škrob a směs Český 

bramborák, která pokrm ochutí jako oblíbený, tradiční bramborové placky.  

• Ze vzniklé hmoty pečte na sádle popřípadě oleji tenké placky stejně jako bramboráky.  

Podle chuti můžete těsto na placky doplnit kousky slaniny, strouhaným sýrem, lehce 

opepřit a podobně.  

  


