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RECEPTY 
C. K. kuchyně 

aneb jak vařily naše babičky 
 

Ročník IV. - 2015 
 
 

 

Zabijačková polévka 
 
1,5 - 2 l ovarového vývaru, 0,2 l  vepřové krve,  
25 dkg vařené kroupy ( nebo podle potřeby) 

3 - 4 stroužky česneku, hrst sušené majoránky, sůl, pepř 

 

Pokud máme vývar zchladlý, sebereme z povrchu tuk. Přecedíme, uvedeme k varu a 

stáhneme plamen, aby se již nevařil a byl stále pod bodem varu. Vmícháme 

přecezenou krev, nesmí dojít k varu, jinak se srazí. Stále mícháme, alespoň 20 minut. 

Ke konci přidáme kroupy a prohřejeme spolu s rozmačkaným česnekem a 

rozemnutou majoránkou. Poté stáhneme z ohně, opepříme a osolíme až na talíři. 

Pokud nebudeme jíst všechnu polévku tentýž den, je nutné ji za občasného míchání 

zcela vychladit a uložit do lednice. Solit by se měla opravdu až při konzumaci.  
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Krkonošské kyselo 
 

Uvaříme sušené houby, pak přilijeme chlebový kvásek, povaříme za stálého míchání 

až kvásek zesklovatí. Zvlášť uvaříme brambory nakrájené na malé kostičky, přilijeme 

ke kvásku. Osolit, opepřit. Usmažit 3 vejce a zamíchat do polévky. 

 

 

 
 

 

Hovězí líčka na červeném víně 
 

1,5 kg líček, malý celer, 2 petržele, 2 mrkve, 2 cibule, 

rozmarýn, tymián a další zelené bylinky podle chuti a 

možností, sádlo, sůl, cukr, pepř, lahev dobrého 

červeného vína (nepoužívej, co bys sám nepil), vývar 

 

Líčka opéct na sádle, vyndat z výpeku, orestovat 

všechnu nakrájenou zeleninu, vrátit líčka, osolit, 

opepřit. Přidat bylinky a víno. Dusit v troubě při 150° 

cca 4 hodiny. Poté líčka vyndat, omáčku 

propasírovat, dosolit, dosladit. Podávat 

s bramborovou kaší.  
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Vepřová krkovička na černém pivě 
 

1,5 kg vepřové krkovičky, 4 cibule, 15 dkg anglické slaniny, 4 stroužky česneku,  

1 lžíce rajčatového protlaku, sádlo, pepř, sůl, 0,5l tmavého piva 

 

Do pekáče dáme sádlo, nakrájenou cibuli, osolenou a opepřenou krkovičku na 

plátky. Poházíme naslabo nakrájenou slaninou a nasekaným česnekem. Ve 2dcl piva 

rozmícháme protlak a zalijeme. Pečeme v troubě nejdřív přikryté, pak odklopené, 

doměkka. Postupně podléváme zbytkem piva. 

 

 

Bramborové knedlíky s cibulkou 
 

1 kg brambor, 1 vejce, lžíci mléka, 0,5 kg hrubé mouky, 3 lžíce dětské krupice, sůl 

 

Brambory uvařené den dopředu 

rozstrouháme na okurkovém 

struhadle, přidáme vše ostatní a 

zaděláme těsto až se přestane lepit. 

Vytvarujte knedlíky a 20 min. vařte 

v osolené vodě. Cibuli osmažte na 

sádle s anglickou slaninou a hotové 

knedlíky na talíři polejte. 

 

 

Bramborové 

placky 
 

2 kg brambor uvaříme, oloupeme, 

necháme vychladnout. Studené 

rozstrouháme na jemném 

struhadle, osolíme, přidáváme 

hladkou mouku tak, aby se těsto 

nelepilo. Z těsta uděláme válec a 

ukrajujeme kousky cca 1cm silné, 

které rozvalujeme na placky, za stálého podsypávání moukou. Pečeme nasucho na 

plotýnce. Mastíme máslem a stočíme do ruličky. 

 

Dobrou chuť přeje Anna Tykvartová. 
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Škvarkové placky 
 
1 kg hladké mouky, 0,5 kg rozsekaných škvarků zalitých sádlem, 0,7 l mléka, 2 vejce, 
1 kostku droždí, sůl, trochu cukru do kvásku 
 
Škvarky dávám rozehřát do mikrovlnky. 
Vejce, droždí, 0,3 dcl teplého mléka a trošku cukru promíchám v šejkru. 
Do mouky přidám sůl , teplé škvarky se sádlem, obsah šejkru a zbylé mléko. Zadělám 
řidší těsto a nechám dobře vykynout. 3x jsem ho nechala naplnit mísu. 
Po vykynutí lžící vykrajuji a vypracuji bochníčky, které nechám opět na vále vykynout. 
Bylo jich 43.  
 
Vymažu plech sádlem a na něj vrchem dolů vytvaruji z bochníčků placky. Nechám je 
opět vykynout, ozdobím vidličkou a před vložením do trouby, nahřáté na 180 st. je 
potřu rozšlehaným vajíčkem, do kterého přidám česnekové koření. 
Peču do růžova. 
 

 

 

Kiliánovo hovno 
(recept pochází z hospody U Brčků z Přeštic) 

 

Sýr Niva 10 dkg, máslo 25 dkg, tresčí játra 1 ks, cibulka 1 ks, kyselá okurka 1 ks, 

hořčice 1 lžíce 

 

Nivu a máslo nastrouháme, necháme změknout při pokojové teplotě, okurku a 

cibulku nasekáme a pak vše spojíme. 
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Zámecká paštika 
 

400 g vařeného nebo pečeného králičího masa, 300 g syrového vepřového bůčku,                    

1 větší cibule,100 g slaniny, 2 vejce, 1 lžička paštikového koření, 1 lžička grilovacího 

koření, 2 stroužky česneku, olej na vymazání formy  

 

Maso umeleme s cibulí, přidáme na kostičky nakrájenou slaninu, vejce, koření, 

rozdrcený česnek, osolíme a směs důkladně promícháme. Chlebíčkovou formu 

vymažeme a paštikovou hmotu naplníme asi do 3/4. Vložíme do pekáčku s horkou 

vodou, přikryjeme alobalem a v předehřáté troubě vaříme asi 90 minut. Občas 

kontrolujeme, aby se voda v pekáčku nevyvařila. Hotovou paštiku vyklopíme a 

necháme vychladnout. 

 

 

 

Valašský frgál 
 

Kynuté těsto na 4 frgály: 

0,5 kg polohrubé mouky, 2 vejce, 0,4 l mléka, 1 kostka droždí, špetka soli,                               

12,5 dkg másla - rozpustit, 10 dkg cukru 

 

Vypracujeme klasické kynuté koláčové těsto, necháme vykynout, rozdělíme                          

na 4 bochánky a necháme zase kynout. Na kruhový pečicí papír o průměru 30 cm 

vytvarujeme těsto – jeden bochánek, namažeme náplní (hrušková povidla, švestková 

povidla, mák, tvaroh, ovoce) a hodně posypeme drobenkou. 

 

Drobenka: 15dkg rozpuštěného másla, polohrubou mouku, moučkový cukr – rukou 

promíchávat až se nám to drobí. 

 

Upečené koláče 

po vytáhnutí 

z trouby polijeme 

rozpuštěným 

máslem 

s vanilkovým 

cukrem a trochou 

rumu. 
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Kokosky 
 

na 1 bílek: 8dkg cukru krupice, 5dkg kokosu, trošku strouhanky 

 

Upečeme kolečka z lineckého těsta. Komu se nechce, použije máslové Club sušenky. 

Doprostřed dáme hromádku marmelády, kolem marmelády uděláme zdobítkem 

kolečko z máslového krému a nahoru nalepíme upečenou kokosku. Spodek máčíme 

do čokolády. Poskládáme na mřížku nebo pečicí papír a necháme ztuhnout. 

 

 

Medové řezy 
 

2 vejce nakvedláme, 6 dkg másla, 6 dkg medu, 16 dkg cukru krystal 

 

Vše rozpustíme na mírném ohni. Když je vše rozpuštěné, přidáme 2 kávové lžičky 

jedlé sody, promícháme a necháme zchladnout. Do vychladlé hmoty přidáme 0,5kg 

hladké mouky a upečeme 2 placky. 

 

Krém: 1l mléka, 4lžíce rumu, 2lžíce polohrubé mouky, 2vanilkové pudinky, 15dkg 

cukru, 16dkg másla 

 

 

Za stálého míchání uvaříme do zhoustnutí, teplé naplníme mezi placky a polejeme 

polevou podle chuti (čokoládová, cukrová, rumová) 
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Máslové sušenky 
 

250 g másla, 120 g cukr moučka, 300 g hladká mouka, 0,5 lžičky sůl, vanilka 

 

Zadělat těsto, nechat odpočinout, rozválet a vykrajovat tvary. upéct dorůžova, 

pocukrovat. 

 

 

Likér z ledových kaštanů 
 
3 tyčinky ledových kaštanů, 0,25 šlehačky, 1 Salko, 0,3 l rum nebo vodka 
 
Rozpusť čokoládové tyčinky ve šlehačce, přidej Salko, nech vychladit, nalij rum nebo 
vodku.  
 
 

Bezinkový likér 
 
2 kg bezinek, čistých kuliček, 1 l vody, 1kg cukr krystal, 1 vanilkový cukr, 2 dcl 
instantní kávy, 0,5l rumu 
 
Bezinky rozvař s vodou asi půl hodiny, přepasírovat přes plátno, přidej cukry, povař 
10 minut, do horkého přilij kávu, nech vychladit pak nalej rum. Hotovo.  
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Česnekový koláč 

 

750 g hladké mouky, 100 ml oleje, 500 ml mléka, 50 g kvasnic, 1 kávová lžička cukru, 

trochu soli 

 

Nádivka: 

1 Hera (250g), 3 žloutky, 12-14 stroužků česneku, Vegeta na posypání, (těsto není 

slané, ta Vegeta to vylepší - nebo Podravka) 

 

Do mísy dáme mouku, olej, mléko a kvásek ( z 1 dl mléka, 1 kávové lžičky cukru a 

kvasnic). Těsto vypracujeme a necháme cca 1 hod. kynout. 

Na nádivku smícháme v misce Heru se žloutky a lisovaným česnekem.(Kdo má 

problémy se žlučníkem, lze dát sušený česnek, pro ostatní česnekem nešetříme!) 

 

Vykynuté těsto rozdělíme na čtyři stejné části. Nádivku rozdělíme také na čtyři části. 

Rozválíme těsto, potřeme nádivkou a posypeme vegetou. Lze postrouhat klobásou, 

zbytky salámu, tvrdým sýrem, slaninkou) Zavineme, opět potřeme nádivkou a 

posypeme Vegetou. Vložíme na vymazaný a pomoučený plech (já dávám pečící 

papír) a nakrájíme na trojúhelníky (ale trojúhelníky od sebe neoddělujeme - jenom 

naznačíme - dělám to hranatou vařečkou), necháme dokynout asi 10 min. a dáme do 

vyhřáté trouby. Pečeme cca 30 minut při teplotě 180°C dozlatova. 

 

Já přidám před pečením nahoru plátkové mandle - na vylepšení, sezamové semínko, 

mák apod.  

 

Je to rychlé, levné a je toho hodně. Při podávání jen dokrojíme trojúhelníčky.  

 

Dobrou chuť! Na fotkách je to ze tří dílů. 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/iWCqSBV8-C6_ZIPd6tddbii5uGpYrzp2COFNyivfTC61F1YWz_FMDyX4L8KxBLvODBBH2vo/DSC_0299.JPG

