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V Horušanech Vonělo
Staročeské jídlo Všeho ďruhu
Historicl<y první festival l(uchyně c. l<. Ral<ousl<a-Uhersl<a měl velký úspěch
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P0ROTOI wsÍnnLr nejlepšíjídla nejen podle chuti, aIe také podle vůně a podle toho, jak na pohled vypadala Foto: Deník/Pavel Korelus

PAVELKORELUS

Eor ušany - Wohlásí-li někdo'
že v horušanské hospodě U
Dvou kaštanů se v sobotu pod
tíhou jídla prohýbaly stoly a Že
v sálu nebylo k hnutÍ, nebude
daleko od pravdy. V hospodě se
totiŽ konďa akce Kucbyně c. k.
Rakouska - Uherska aneb Jak
vařÍvaly naše babiěky, a pokr_
my vŠeho druhu pochopitelně
hrďyhlavnÍroli.

Takovýto festivď staročes-
ké kucbyně se v HoruŠanech
konď vůbec poprvé. Porotci i
vŠichni pŤicttozí moh]i ochut-
návat celkem z osmapadesátí
pokrmů, jejichŽ recepty za de-
sítky let nezestárly. K mánÍ
bylo maso všeho druhu, sladké

i slané pečivo' saláty a také ko-
řďky.

Domáci kuchďky měly v
soutěŽi silné zastoupení.
,,UvařÍ]a jsem havířinu, to je
jídlo' které vďila moje babič-
ka, potom moje maminka a teď
hovďímjá. Mámetomoc rádi,
je to jednoďuché jÍdlo - v pod-
statě to jsou brambory a tako-
vé n*y dohrontady,|' popsala
Stáňa Kónigsmarková, čím na
festivďpřispělaona.

Alena Vaweková si dďa
práci se sekanou svíčkovou a
starďeským plackoqřm dor-
tem.,,Dortje z těstapodobného
medotrníku s krémem' Recept
jq opravdu starý a dostala jsem.
ho doporučený. Dort jsem dě-
lala poprvé a musím říct' Že je

Tři nejlepší
l. Uzený bůček, krkovice

Roman Novotný
2. Škvarkové křehkovice (placky)

1veta Škudrnová
3. Kapr na černo

Miroslava Kuntzmannová

rnýuoňý,1 poclrválila se ku-
chařka.

Premiérové jÍďo pro festi-
va1 upekla také Lenka Štycho-
vá z nedďekých Skočic. ''PŤi-nesla jsem klasickou brambo-
račku a také sladké pečené
takzvané boŽÍ milosti, kterým
se u nás řikďo také křehotiny.
Moje babička je děIávala na
Velikonoce nebo na Vánoce.

Já je pekla poprvé a poveďly
se,''řekla.

Porotě složené z důklad-
ných ochutnávačů předseďďa
starostka Miroslava Vítková,
která byla hojnou účastÍ lidí
nadšená. ,,Recepty jsou naŠe
tradice a tradic bychom si měli
váŽit adoďrŽovatje," řekla.

HoruŠanské sdruŽeni akci
- pořádďo spolu sautorkou ku-
chařek Mirkou Kuntzmanno'
vou. ,,Hlavním smyslem bylo
utuŽení sousedských vztahů a
pozvednutí povědomi o staro-
českékuchyni. Řikď_i jsme, Že
by mohla vzniknout nová tra-
dice, a podle mě asi opravdu
vznikla. Zájem ]idí byl ohrom-
ný' Za jídlem přijeli Í z Milev-
ska,'' řekla or ganizátorka.
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