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Zahraniční kuchyně 
 

Zpracoval Ing. Viktor Janoušek - březen 2020 

 

Učebnice Technologie 1 (slabá učebnice) - strany 92 - 108 (Charakteristika pokrmů zahr. kuchyní) 

Učebnice Stolničení - strany 164 - 166 (Gastronomické zvyklosti zahraničních hostů) 

 

Francouzská kuchyně 
 

 pochází z kuchyně starých římanů a kuchyně italské 

 v mnoha věcech stále „udává tón“ v celosvětové gastronomii 

 mnoho pokrmů a úprav je francouzského původu (např. majonéza, omáčky bešamel, velouté, 

suprémé, ragú, listové těsto a další) 

 typickým rysem je příprava pokrmů s velkým množstvím zeleniny, která je samozřejmou 

součástí každého stolování během dne, v poledne i večer. Ze zeleniny se připravují nejrůznější 

saláty nebo se vaří či dusí ve vlastní šťávě a podává přelitá máslem nebo s omáčkami - 

učebnice Technologie II, strana 68.  

 z francouzštiny pochází řada odborných termínů v oblasti kuchařské a cukrářské technologie, 

obsluhy, stolničení a nápojářství 

 předkrmy (hors-d´oeuvre varies) jsou drobné, často pikantní předkrmy z ryb a dalších 

mořských živočichů, různých zelenin, masa žab a hlemýžďů  

 paštiky (z husích jater, králičí, srnčí apod.) výtečné kvality, stejně tak paštiky belgické  

 ve světě je známa kvalitními víny, bagetami, hořčicí, a velkým sortimentem sýrů všech druhů 

 jako dezert po jídle jsou velice oblíbené různé druhy sýrů (přes 400 druhů), ale podává se též 

ovoce v různé podobě  

 moučníky často se připravují přímo před hostem a flambují se, např. různé druhy velmi 

tenkých palačinek (crêpes)  

 nejpoužívanější těsta jsou listové, odpalované (pálená hmota) a křehké máslové těsto 

 jako nápoj k pokrmům se pije většinou víno stolní i kvalitní druhy vín, šumivá vína, vinné 

pálenky (Cognac, Armagnac, brandy), pálenka z jablek (Calvados), oblíbené je však i pivo  

 snídaně bývá lehká, většinou ji tvoří nápoj (čaj, káva, mléko) a bílé pečivo (bageta, croissant) 

podávané s máslem, džemem či medem 

 oběd je lehčí, většinou bez polévky  

 k večeři se podává nekompletní menu  

 Vína:    - Chablis - bílé suché 

                   -  Beaujolais, Burgundské a Cabernet - polosladká a suchá červená vína 

                   -  Cider - jablečné víno vyráběné řízeným kvašením jablečného moštu.    
                   -  šumivá vína 

 

Příklady pokrmů: 

 

 Toulouská vejce - ¼ natvrdo vařených vajec s majonézou ochucenou bílým vínem a obložené 

ančovičkami (sardelkami) 

 cibulová polévka - zapečená s toustem se sýrem 

 karotková polévka 

 polévka z hlávkového salátu 

 biftek na víně 

 plněné bagety 

 Foie gras - ztučnělá husí a kachní játra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholov%C3%A9_kva%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jable%C4%8Dn%C3%BD_mo%C5%A1t
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 Crème brûlée - dezert skládající se ze žloutků, smetany a cukru s karamelovou krustou na 

povrchu 

 Profiteroles (profiterolky) - malé větrníčky plněné šlehačkou, krémem nebo zmrzlinou 

s čokoládovou polevou 

 Alsaský cibulový koláč - slaný koláč s cibulí a slaninou, nesprávně nazývaný francouzská pizza 

 

 

Francouzská cibulová polévka se sýrovým toustem 

 
 

Profiterolky plněné krémem 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dezert
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDloutek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smetana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karamel
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     Alsaský cibulový koláč 

 
 

 

 

Italská kuchyně 
 

 vychází z gastronomie starověkého Říma, je jednodušší než kuchyně francouzská, je 

typicky národní, pestrá, neovlivněná kuchyněmi cizími 

 italská kuchyně má všechny znaky zdravé a moderní kuchyně 

 ve světě je velmi oblíbená, je pestrá a zdravá 

 ve světě je velmi známá italská zmrzlina, těstoviny, pizza, káva espresso a víno. 

 stolování - na stolech v restauracích je miska se strouhaným sýrem, který se dává do 

polévek i na některá hotová jídla. 

 k přípravě jídel se používá velmi kvalitní olivový olej a hustá omáčka z pasírovaných 

rajčat (passata) připravovaná přímo v kuchyni z čerstvých rajčat nebo průmyslově 

vyráběná 

 součástí mnoha jídel jsou také sušená rajčata nakládaná do oleje 

 používají se všechny druhy jatečního masa, především pak maso z mladých zvířat - mléčná 

telata (krmená mlékem nebo mléčnými náhradami bez zeleného krmení), a mladé jehněčí, 

jejichž maso se dá co do jemnosti a lahodnosti porovnat jedině s masem nejjemnějších 

kuřat  

 oblíbená je i drůbež a další druhy netučného masa 
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 olivy se konzumují čerstvé, konzervované a různě plněné.  

 těstoviny - velký sortiment špaget, nudlí, makaronů, kolínek, mušliček, lasagní, plněných 

těstovin (ravioli, tortellini) a dalších druhů těstovin podávaných jako hlavní chod, příloha a 

vložky do polévek 

 jako přílohy k masitým pokrmům se podávají mimo těstovin také rýže, brambory nebo 

chléb.  

 pizza je slaný koláč z kynutého těsta potřený passatou (rajčatová omáčka) nebo tučnou 

zakysanou smetanou (créme fraiche), a pokladená nakrájenými různými druhy zeleniny, 

uzeninami, rybami, žampiony, olivami, ananasem, feferonkami apod. Ochucuje se 

česnekem, organem (dobromysl), tymiánem, bazalkou, posype strouhaným sýrem nebo se 

pokladou plátky sýra a upeče. Připravuje se jako rychlé občerstvení nebo hlavní jídlo na 

oběd a večeři. 

 antipasta - označení pro předkrmy a drobné chuťovky 

 polévky jsou většinou nezahuštěné masové nebo zeleninové vývary 

 rizoto - připravuje se odlišným způsobem. Nejlépe z rýže Arborio. Na másle lehce 

orestujeme cibuli, přidáme rýži, a po částech se přidává vývar, případně bílé víno a dusíme 

do měkka. Pak vmícháme máslo a strouhaný parmezán. 

 jako závěr oběda se často podává místo moučníku zmrzlina (gelato) 

 v Itálii má také od r. 1845 svůj původ bylinný likér Fernet Branca, jehož výroba přešla ve 

30. létech minulého století do Plzně-Božkova a dodnes se tu vyrábí pod známou značkou 

Fernet-Stock. Původní italský výrobek je ale méně hořký. 

 Vína 

 hlavními vinařskými oblastmi Itálie jsou Toskánsko a Emilia-Romagna - kraje  

                         mezi Římem a podhůřím Alp 

 červené a bílé Chianti, bílé Chardonnay a Sauvignon, Pinot Grigio, červené 

Cabernet Franc 

 kořeněná aperitivní a dezertní vína Cinzano bianco, Cinzano rosso, Martini, 

Campari, Garonne a další 

 šumivá vína Prosecco (CO2 vzniká kvašením v láhvích)    

 perlivá vína Lambrusco (s uměle doplněným CO2 - jako v limonádách) 

     

 Sýry  

 velmi oblíbené jako součást pokrmů nebo na dochucení pokrmů 

 měkké sýry vyráběné z tvarohu (Mozarella), syrovátky (Ricotta) nebo ze smetany 

(Mascarpone - používaný do moučníků a krémů - Tiramisu) 

 tvrdé sýry - Parmezán , velmi tvrdý vyzrálý sýr na strouhání (zraje 1 - 3 roky), 

Pecorino je tvrdý sýr z ovčího mléka pikantní slané chuti  

 Gorgonzola je krémovitý, slaný plísňový sýr z kravského mléka - něco jako naše 

Niva   

 

 Teplé nápoje - káva ristretto, espresso, café americano, café lungo, café latté, café 

macchiato, capuccino - o tomto více v odkazech o přípravě kávy níže, tyto základní 

věci o kávě musíte jako číšníci znát !!! 

 

 



5 

 

   Vše o přípravě kávy formou krátkých textů a videí, včetně toho, co se 

dělá při přípravě kávy špatně. 

https://www.piccoloneexistuje.cz/  a dále http://www.kavovary.info    
 

 

 

Milánské rizoto 

 
 

 

 

 

 

Tiramisu                                                         

 
 

 

  

Fernet Branca 

https://www.piccoloneexistuje.cz/
http://www.kavovary.info/
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Maďarská kuchyně 
 

 maďarskou kuchyni ovlivnila jak strava pastevců z Velké uherské nížiny, tak i kuchyně 

blízkých slovanských zemí, Rakouska, Německa, ale i Turecka. 

 maso používá hovězí, vepřové a telecí, ryby (kapr, sumec, candát) a drůbež 

 hlavní přísadou do jídel je světoznámá sladká i pálivá mletá maďarská paprika, která 

dodává jídlům typickou červenou barvu a chuť 

 hodně využívá cibuli, česnek, kysané zelí, zeleninovou papriku, rajčata a kysanou 

smetanou a sádlo, slaninu, uzeniny (čabajské klobásy a debrecínské párky)  

 maďarská kuchyně obohatila evropskou gastronomii o jídla jako je guláš-gulyás 

(původně masitá polévka pastevců se zeleninou a brambory), perkelt-pörkölt (jídlo 

podobné guláši, nezahušťované, s malým množstvím šťávy a přídavkem nakrájených 

paprik), paprikáš-paprikás (maso na paprice), tokáň-tokány  (nudličky masa dušené 

s rajským protlakem, pepřem a majoránkou) nebo halászlé (rybí polévka z několika 

druhů ryb s paprikou a krájenými rajčaty a paprikami) a lečo-lecsó (zeleninový pokrm 

z rajčat a paprik, bez vajec),  langoš-lángos (placka z bramborového nebo kynutého 

těsta smažená ve vrstvě oleje, sloužící jako rychlé občerstvení např. s česnekem, 

zakysanou smetanou, ovčím sýrem, šunkou, zelím, nebo koprem)  

 charakteristickou přílohou je tarhoňa-tarhonya, těstovinové drobení původně na 

venkově připravované strouháním drobivého těsta a sušené na slunci. Tepelně se 

upravuje dušením na slanině za postupného přilévání vody, poslední dávka vody se 

vydusí, aby tarhoňa byla sypká 

 moučníky - velmi často palačinky nebo záviny z taženého těsta s různými náplněmi 

(ovoce, tvaroh, mák, ořechy), dále Dobošův dort-Dobos torta  (dort ze šesti slabých 

plátů s čokoládovým krémem a potažený Dobošovým karamelem, obojí pojmenované 

po slavném maďarském cukráři Józsefu Dobosovi. Dále jsou to kremeše (listové řezy se  

žloutkovým bílkovým krémem sypané moučkovým cukrem). Zvláštností maďarské 

cukrařiny je používání kaštanové pyré z jedlých kaštanů. 

 Nápoje  
 hlavní vinařské oblasti - Tokaj, Badacsony, Eger, Balatonfüred, Pannonhalma 
 vína - bílá vína (Tokajské, Vlašský rizlink, Cabernet), červená vína (Egri Bikavér) 

 lihoviny - ovocné pálenky (třešňovice - ceresznyepálinka,  meruňkovice - 

barackpálinka, slivovice-szilvapálinka ) a maďarský bylinný likér Unicum-zwack 

hořké chuti se 40% alkoholu, který zraje několik měsíců v dubových sudech 

 Horké nápoje - káva je velmi oblíbená, připravovaná jako espresso nebo jako káva 

překapávaná (filtrovaná), čaj se používá méně  

 systém denního stravování - slabší snídaně, vydatný oběd a lehká večeře 

Perkelt s tarhoňou 

 

https://www.mundo.cz/turecko
http://vinorum.cz/content/25-madarska-vinarska-oblast-balatonfured-csopak
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Vepřový tokáň s opečenými brambory 

 
 

 

Tarhoňa s paprikou 
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Rybí polévka halászlé 

 
 

 

Dobošův dort 
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Kremeše 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakouská kuchyně 
 

 kuchyně Rakouska je podobná kuchyni české a to díky tomu, že mnoho jídel pochází 

z doby Rakouska-Uherska. V té době čerpala nejen z uherské kuchyně, ale je velmi 

podobná i italské nebo německé kuchyni.  

 je velmi ovlivněna také místními podmínkami, alpské prostředí vytvořilo místo pro 

chov skotu, proto jako maso převažuje hovězí. 

 jídla se často se dochucují špekem, smaženou cibulkou nebo se připravují na sádle 

 převažují vařená a dušená masa, knedlíky, pečivo, smažené pokrmy, moučníky a 

sladkosti 

 polévky - pro rakouskou kuchyni jsou tradiční hovězí polévky s různými vložkami - 

celestýnské a fritátové nudle, játrové knedlíčky, tyrolské špekové knedlíčky, nebo 

smažený hrášek, dále krémová dýňová polévka-Kürbiskremsuppe a gulášová 

polévka 

 hlavní jídla - nejznámější je vídeňský řízek-Wienerschnitzel (tenký plátek telecího 

masa obalený v trojobalu a smažený na přepuštěném másle, podávaný s bramborovým 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9vka
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salátem), tabulová špička-Tafelspitz  (hovězí květová špička vařená v hovězím vývaru 

se zeleninou podávaná s vařeným bramborem, jablečným křenem a studenou 

pažitkovou omáčkou), tyrolský gröstl (kousky hovězího masa s bramborami a sázeným 

vejcem), tyrolské knedlíky (špekové knedlíky s uzeným masem a zelím), hovězí guláš-

Rindgoulasch  (oblíbené rakouské jídlo převzaté z maďarské kuchyně, zdobené 

syrovou cibulí), špecle-Spätzle (těstovinové noky podávané jako příloha, nebo 

samostatně se sýrem a smaženou cibulkou) 

 moučníky - nejznámější je sachrův dort-Sachertorte (originální druh čokoládového 

dortu s meruňkovou marmeládou a čokoládovou polevou podávaný se šlehačkou, a  

připravovaný již od roku1832), císařský trhanec-Kaiserschmarren (karamelizovaná 

palačinka vylehčená bílkovým sněhem s rozinkami natrhaná na kousky a podávaná se 

švestkovou omáčkou), závin-Strudel plněný jablky, mákem nebo ořechovou náplní, 

jablečný závin se podává s teplou vanilkovou omáčkou, salcburské noky-Salzburger 

Nockerln (krátce zapečené velké noky ze sladkého bílkového sněhu, doplněné 

rybízovou marmeládou), a dále kynuté knedlíky s povidly-Germknödel a nebo 

meruňkové knedlíky-Marillenknödel z bramborového těsta 

 Nápoje  
 hlavní vinařské oblasti - Rakousko má čtyři hlavní vinařské regiony: 

Niederosterreich (Dolní Rakousko), Burgenland, Steierland (Štýrsko) a Wien 

(Vídeň) 

 vína - bílá vína (Veltlínské zelené, Müller-Thurgau, Ryzlink), červená vína 

(Zweigeltrebe, Portugieser -Modrý portugal a Blaufrankisch-Frankovka 

 Celosvětově nejznámějším rakouským nápojem je RedBull - energetický nápoj na 

základě thajské receptury. 

 lihoviny - ovocné pálenky různých druhů, velmi silné rumy značky Stroh s 60 

nebo 80% alkoholu používané do moučníků a Stroh Jägertee pro přípravu grogu 

 pivo - nejznámější značky jsou např. značky Zipfer, Zwettler, Gösser, Edelweiss, 

Erdinger, Kaiser Premium a Zwettler. 

 horké nápoje - první kavárny vznikly ve Vídni již v 17. století, tradičním 

rakouským nápojem podávaným především k dezertům je slavná vídeňská káva s 

našlehanou smetanou. Jejím oblíbeným typem je melange - káva s horkým mlékem 

a šlehačkou, a dále např. káva fiaker (s rumem nebo pálenkou).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky/die%20Sp%C3%A4tzle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dort
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meru%C5%88ka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marmel%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cokol%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pala%C4%8Dinka
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Vařená hovězí tabulová špička-Tafelspitz 

 

 

 

Tyrolský gröstl 
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Sachrův dort 

  

Salzburské noky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Císařský trhanec-Kaiseschmarrn 

 

 

 

 

Německá kuchyně 
 

 Německo má spousty regionů a v každém se vaří trochu odlišně.  

 jihoněmecká kuchyně, tedy bavorská a švábská, má mnoho podobností se švýcarskou a 

zejména i rakouskou kuchyní (a překrývá se tedy do jisté míry i s kuchyní českou) 

 sárská, falcká a bádenská kuchyně je silně ovlivněna kuchyní francouzskou (a připomíná 

kuchyni v Alsasku či Lotrinsku) 

 své zásadně typické rysy má i severoněmecká kuchyně, obsahující mnoho elementů 

severské (skandinávské) kuchyně. 

 celkově je německá kuchyně charakteristická velkými porcemi hlavního chodu.  

 kvůli tomu není tradiční německé kulinářství  rozděleno do více malých chodů jako 

třeba italská či francouzská kuchyně 

 převládají bramborové, zeleninové a luštěninové přílohy, knedlíky se vyskytují jen 

v jihoněmecké kuchyni 

 velmi oblíbený je chřest 

 zvláštností německé kuchyně je tzv. jídlo z jednoho hrnce-eintopf - směs masa, 

brambor, zeleniny a luštěnin ve formě husté vydatné polévky doplněné chlebem nebo 

pečivem   

 v jídelníčku převládá hovězí, vepřové a drůbeží maso a ryby (sladkovodní i mořské) 

 moučníky - oblíbené jsou z kynutého těsta (koblihy, vdolky), piškotové hmoty a třené v 

kombinaci s ovocem nebo ovocným rosolem a různé druhy závinů  

 i u nás známou specialitou je bavorské louhované pečivo (rohlíky a preclíky) 

z kynutého těsta před pečením potírané 3% roztokem louhu sodného (NaOH). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A1bsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Por%C3%BDn%C3%AD-Falc
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1densko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alsasko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lotrinsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%99est_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD
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Louhované pečivo má díky ponoření do hydroxidové lázně charakteristickou tmavší 

barvu, kterou lze měnit koncentrací roztoku a jeho teplotou. Tmavší barva je přitom 

dána skutečností, že hydroxid sodný podporuje karamelizační procesy na povrchu 

produktu, ke kterým dochází při pečení. Vlivem pečící teploty proběhne reakce, která 

louh přemění na sodu. Výsledné výrobky mají, jak již bylo řečeno, oproti klasickým 

preclíkům intenzivnější chuť, ale také vizuálně atraktivnější tmavší barvu. Pomocí 

zářezů do korpusu, kam se nedostal louh, vzniknou bílé části. 

 hodně jsou používány nejrůznější druhy uzených a sušených mas, uzenin, klobásek, 

párků, tlačenek sulců apod. 

 některá typická jídla německé kuchyně - kyselá pečeně-Sauerbraten (hovězí dušené 

v zeleninovém základu, obdoba naší svíčkové na smetaně), Weißwurst (bílé telecí 

párky, které se podávají do 12 hodin jako svačina se sladkou hrubozrnnou hořčicí, 

opékací klobása- Bratwurst - vepřová klobása určená ke grilování, podává se 

s pečivem, nebo se zelím a bramborem, kari klobása-Currywurst - vepřová klobása 

kořeněná kari kořením, podává se s pečivem nebo s hranolky, vepřové koleno-Eisbein - 

vařené vepřové koleno,  podávané se zelím a hořčicí, někdy s bramborovou nebo 

hrachovou kaší. Grilovaná verze vepřového kolene pochází z Bavorska a nazývá 

Schweinhaxe, dále sekaná s játry-Leberkäse, většinou se jí s horčicí a chlebem, s 

preclíky nebo s bramborovým salátem, cibulový koláč-Zwiebelkuchen - specialita 

z oblasti Porýní od francouzských hranic, podobný alsaskému cibulovému koláči - viz 

francouzská kuchyně, tradičně se konzumuje na podzim s burčákem v oblastech, kde se 

pěstuje víno 

 moučníky - oblíbené jsou bavorské vdolky, koláče a zejména dorty, např. 

schwarzwaldský dort-Schwarzwälder Kirschtorte - čokoládový dort s krémovou 

polevou plněný ve vrstvách třešňovou náplní a také německé vánoční pečivo štola- 

Weihnachtsstollen, výrobek z kynutého těsta tvaru veky s typickou podélnou rýhou 

vzniklou neúplným přeložením a majícím symbolizovat Ježíškovu zavinovačku. Do těsta 

se přidává proslazené ovoce, rozinky, mandle a ořechy. Povrch korpusu se před pečením 

potírá vodou a po upečení se ještě horký potírá rozpuštěným tukem a sype moučkovým 

cukrem až je bílý jako sníh. 

 

 

 

 

Louhovaný rohlík 
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Bavorská klasika - Weißwurst s louhovaným preclíkem a hrubou bavorskou hořčicí 

 
 

Hovězí pečeně Sauerbraten s krupicovým knedlíkem a červeným zelím 
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Pečené vepřové koleno (Schweinhaxe) s bavorským knedlíkem a kysaným zelím 

  
 

 

Opékací klobásy (Bratwurst) 
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Kari klobása (currywurst) s hranolky, klobása je nakrájená kvůli lepší konzumaci 

 
 

 

Schwarzwaldský třešňový dort (Schwarzwälder Kirschtorte) 
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Vánoční štola (Weihnachtsstollen) 
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Slovenská kuchyně 

 
 slovenská kuchyně se relativně podobá české kuchyni, ovlivněna je kromě české kuchyně i 

kuchyní moravskou, maďarskou, rakouskou, a mírně i kuchyní polskou a ukrajinskou.  

 používá především vepřové a jehněčí maso, mouku, brambory, zelí a mléčné výrobky  

 severoslovenská kuchyně je ovlivněna horšími klimatickými podmínkami hornatých částí 

země. Silnější zima je jednou z příčin, proč převažuje v této oblasti uzené maso, brambory, 

kysané zelí, mléčné výrobky, mouka a luštěniny. Jako základní potravina v zimním období 

sloužily brambory a čerstvé i kysané mléko. Nepostradatelné kysané zelí krouhané a 

nakládané ke kvašení během podzimu se přes zimu stávalo velmi cenným zdrojem    

vitamínu C. 

 na jihu v nížinách je surovinová základna pestřejší. Proti severu je nabídka masa bohatší o 

hovězí, husí, kachní a krůtí. V rybnících chovaný kapr se stal na jihu tak jako v Čechách 

klasickým vánočním chodem. Běžné jsou rozličné výrobky z mouky nebo čerstvé i sušené 

těstoviny. Také je zde daleko větší dostupnost ovoce a ovocných výrobků, jako jsou džemy 

nebo sterilizované a sušené ovoce. 

 slovenská kuchyně je podobně jako česká tučnější a energeticky vydatnější než například 

italská, k přípravě jídel používá vepřové sádlo a olej. 

 tradiční polévkou na Slovensku je kapustnica vyrobená z kysaného zelí, uzeného masa, 

sušených hub, sušených švestek, klobásy a zahuštěná trochou mouky a kysané smetany. 

Další tradiční polévkou je brynzová polévka demikát.                                                           

Poznámka - slovensky se zelí řekne kapusta, to čemu říkáme kapusta v Čechách (hlávky 

s kadeřavými listy) se slovensky nazývá keľ. 

 nejtypičtější slovenskou specialitou jsou brynzové halušky (drobné nočky z brambor a 

hladké mouky bez vajec) podávané s brynzou a osmaženou slaninou. Podobně populární 

jsou také strapačky - halušky s kysaným zelím a osmaženou slaninou, nebo furmanské 

halušky - halušky s uzeným sýrem a osmaženou slaninou či klobásou 

 mezi drůbeží dominuje kuřecí maso, ale velmi populární je také pečená kachna a husa, která 

se na rozdíl od Čech nepodává s knedlíky, ale z brambor se dělají lokše (tenké placky 

z bramborového těsta pečené na pánvi jako palačinky), podávají se i sladké s mákem 

 nápoje - ţinčica (nápoj z ovčího mléka podobný kefíru, který vzniká jako vedlejší produkt 

při výrobě brynzy), pivo, víno a destiláty slivovice, matolinovice (zvaná terkelica) a 

borovička (destilát z bobulí jalovce slovensky nazývaného borievka, tj. nemá nic 

společného se stromem borovice). 

 moučníky - pro slovenskou kuchyni jsou typické záviny, kynuté koláče a buchty, méně 

často bábovky. Nejtypičtější jsou štrůdl a žemlovka a bratislavské rohlíčky-bratislavské 

roţky (rohlíčky z kynutého těsta plněné makovou nebo ořechovou náplní s typickým 

mapováním, které se potírají vajíčkem před kynutím, po nabytí korpusu se vrstva vajíčka 

potrhá a vzniká typické mapování).  

 sýry - nejznámější je sýry jsou bryndza (zjednodušeně řečeno tvaroh z ovčího mléka), 

oštiepok (vyrábí z čerstvého sladkého sýra, který se vtlačí do ručně vyřezávané okrouhlé 

dřevěné formy, kde se nechá odstát, následně se vybere z formy a ponoří do teplé slané 

vody, nechá se tam vyležet, dokud sůl nepronikne úplně do vnitřku oštiepku, potom se nechá 

mírně proschnout, a ponořením do slané vody získává oštěpek svoji tradiční trvanlivost, jeho 

povrch mírně okorá a většinou zežloutne), korbáčiky (sýrové nitě), parenica (stočený pásek 

sýra) a koliba (bochník sýra). Většina sýrů se vyrábí v uzené i neuzené formě.  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vep%C5%99ov%C3%A9_maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jehn%C4%9B%C4%8D%C3%AD_maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mouka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zel%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9_v%C3%BDrobky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzen%C3%A9_maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kysan%C3%A9_zel%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%A1t%C4%9Bniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_C
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hov%C4%9Bz%C3%AD_maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husa_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachna_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%AFta_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8Divo
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bstoviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDrobky_z_ovoce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEem
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sterilizovan%C3%A9_ovoce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_v%C3%BD%C5%BEiva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1dlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9vka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapustnica
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vestky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klob%C3%A1sa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kysan%C3%A1_smetana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brynzov%C3%A9_halu%C5%A1ky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slanina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halu%C5%A1ky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halu%C5%A1ky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDin%C4%8Dica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kef%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brynza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borovi%C4%8Dka_(n%C3%A1poj)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1vin&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buchta
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1bovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jable%C4%8Dn%C3%BD_z%C3%A1vin
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemlovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brynza
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%A1tiepok
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C5%AFl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korb%C3%A1%C4%8Dik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parenica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzen%C3%AD
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Polévka kapustnica 

 
 

 

Brynzová polévka demikát 
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Brynzové halušky se slaninou 

 

 

 
Bramborové lokše se švestkovými povidly amákem 
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Bramborové lokše jako příloha k pečené kachně 

 
 

 

 
Bratislavské rohlíčky-bratislavské rožky s typickým mapováním 
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Přírodní brynza 

 
 
Parenica, korbáčiky a parenicové lupínky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Sýr koliba, parenica a korbáčiky 

   
 

 
Spišská a slovenská borovička - různé druhy 
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Ruská kuchyně 
 

 tradiční ruská jídla vycházejí hlavně z vesnického stravování, tedy surovin, které si byli lidé 

schopni sami vypěstovat a zpracovat. V jídlech je proto hodně zeleniny a zelených natí 

(např. kopr)  

 oblíbené jsou různé druhy pečiva a jídel z těsta, které se dá snadno vyrobit 

 ruská kuchyně ale obsahuje i hodně masa, především ryb, vepřového a hovězího 

 přísadami většiny jídel je smetana okurky, houby, řepa nebo kopr  

 Nejznámější ruská jídla 

 Boršč - známá sytá polévka červené barvy z hovězího masa a červené řepy, která 

se podává s porcí smetany, méně se vyskytuje boršč zelený (vývar s masem, 

brambory, kořenovou zeleninou a koprem podávaný se smetanou) 

 Soljanka - hustá polévka se zeleninou a masem kyselo slané chuti s přídavkem 

kyselých okurek, citronu a kopru 

 Šči - kyselá zeleninová polévka z šesti přísad - maso, zelí, mrkev, kořenová 

zelenina petrželová nať a kyselá přísada - smetana, jablka nebo nálev ze zelí. 

 Šašlik - maso pečené na jehlei, patří mezi tradiční ruské rychlé občerstvení, 

podobá se našemu  ražniči 

 Hovězí po stroganovsku (beef Stroganoff)  - hovězí nudličky dušené s cibulí, 

houbami, rajským protlakem a okurkami zjemněné smetanou, podává se 

s brambory, rýží, těstovinami nebo chlebem 

 Pelmeně - malé taštičky z tenkého těsta nudlového typu plněné mletým masem 

vařené ve vodě, podávají se se zakysanou smetanou 

 Pirohy - pečené taštičky z kynutého těsta s různými náplněmi (maso, zelí, houby, 

tvaroh, ovoce), jsou nejčastější formou rychlého občerstvení lepší než McDonald’s 

 Kaviár - u nás považovaný za luxusní potravinu, v Rusku se jedná o zcela běžné 

jídlo. Dražší pravý kaviár z jiker jesetera je černý, běžně se jí červený z jiker 

lososa, nejčastěji s toastovým chlebem. 

 Nápoje 

 nejznámějším ruským nápojem je vodka, čirý destilát výrazné vůně a chuti, 

levnější druhy tvoří destilát z brambor, kvalitní druhy jsou páleny z obilí (žito, 

pšenice). Mezi nejlepší značky se řadí Smirnoff, Moskovskaja a Stoličnaja, 

Russkij standard 

 oblíbeným nápojem je kvas, nápoj vyráběný kvašením obilnin s mírným obsahem 

alkoholu (do 0,5 %) tmavé barvy (asi jako cola) způsobené přídavkem sladu. 

 dále pak pivo (hlavně značka Baltika z Petrohradu a různé druhy vína (bílé, 

červené, šumivé) 

 z horkých nápojů se stále pije nejvíce černý čaj, často ještě připravovaný 

v tradičním samovaru vytápěném dřevěným uhlím nebo elektřinou, teprve potom 

následuje v oblibě káva 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://www.mundo.cz/rusko/petrohrad
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Ruský boršč (červený) 

 
 
Ruský boršč (zelený) 
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Polévka Soljanka 

 
 
Kavkazský šašlik ze skopového masa 
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Polévka šči 

 
 

 

 
Hovězí po stroganovsku s těstovinou 
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Pelmeně se smetanou a koprem 

 
 

Pirohy plněné masem 
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Červený a černý kaviár na toustovém chlebu 

 
 

 

 
Ruská stoličná vodka, klasická a ochucené druhy 
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Další druhy ruské vodky 

 

 

 

 
Tradiční ruský samovar s konvičkou na čaj 
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Polská kuchyně 

 
 polská kuchyně je rozmanitá a souvisí především s kuchyní východních sousedů Polska 

(Bělorusko, Litva, Ukrajina), ale také má některé podobnosti k středoevropským a 

skandinávským kuchyním. Dále je ovlivněna židovskou, francouzskou, tureckou a italskou 

kuchyní. 

 jídla jsou vydatná, oblíbenými surovinami jsou maso, brambory, kysané zelí, lesní houby, 

mléčné výrobky (brynza, smetana) a sladkovodní i mořské ryby 

 polévky - flaki - dršťková polévka, žurek - hustá polévka s klobásou, houbami a vejcem, 

krupnik - vývar s masem 

 hlavní jídla - bigos - hustá směs kysaného zelí, masa, špeku, hub a klobásy, která se 

připravuje několik dní, galonka - vepřové koleno s kysaným zelím a křenem, golabki - 

směs mletého hovězího s rýží v zelném listu, pierogi - vařené či smažené taštičky z 

nekynutého těsta plněné různými náplněmi (maso, zelí, houby, brambory, tvaroh) sypané 

smaženou cibulkou a omaštěné 

 moučníky - makowiec - makový závin, paczki - smažené plněné koblihy s náplní 

jahodovou, čokoládovou, meruňkovou atd., racuchy - polské lívance a mléčné karamely 

nazývané krówki (kravičky) 

 nápoje - nejoblíbenějším alkoholickým nápojem je vodka Ţubrówka, do níž se vkládá 

stéblo traviny Tomkovice vonné, která dodává vodce specifickou chuť, dalším druhem 

vodky je vodka wyborowa. Pivo je domácí produkce nebo se dováží německé, dánské i 

české pivo. Z medu se vyrábí i další populární polský alkohol - medovina. 

 

 
 

 

 Polévka Žurek s klobásou a vejcem 

 
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tureck%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kysan%C3%A9_zel%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brynza
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Polský bigos s masem, klobásou, zelím a sušenými švestkami  

 
 

 

Galonka - pečené vepřové koleno se zslím a křenem 
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Polské pirohy- pierogi plněné špenátem 

 
 

 

 

Makowiec - makový závin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Paczki - polské koblihy 

 
 

 

Mléčné karamely Krówki (kravičky) 
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Vodka Zubrówka se stéblem trávy tomkovice vonné 

 
 

Wódka  wyborowa 

 



37 

 

Polská medovina 

 
 

 

Různé značky polského piva 

 


