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Brambory patří historicky mezi základ stravy v mnoha ze-
mích, jsou relativně levné a dostupné po celý rok. Často 

jsou považovány za obyčejnou přílohu a neprávem jsou ve 
stravě podceňovány. Brambory mohou být díky svému slože-
ní používány denně. Výhodou brambor je široké využití v ku-
chyni a lze z  nich připravit mnoho atraktivních, chutných 
a zdravých jídel. 

Původ brambor

Lilek brambor, lilek hlíznatý (Solanum  tuberosum), 
patří do čeledi lilkovitých podobně jako rajče, paprika a lilek 
[1]. Brambory mají svůj domov v Jižní Americe a odtud při-
putovaly do Evropy. V jejich domovině se jedly buď syrové, 
nebo se uchovávaly v podobě sušeného prášku. Inkové 
z nich připravovali také alkoholický nápoj chacha podobný 
našemu pivu. Historické prameny uvádějí rozdílné infor-
mace o rozšíření brambor po dnešní Evropě v šestnáctém 
století. Pravděpodobně byly brambory přivezeny z Peru do 
Španělska v letech 1531–1533, kde byly pěstovány (v okolí 
Sevilly) a odtud se rozšířily do dalších zemí, kde se využí-
valy zpočátku jako vzácná okrasná a léčivá barevně kvetoucí 
rostlina s hlízami rohlíčkovitého tvaru a červenou slupkou  
[2, 3, 6]. Rostlinám se připisovaly léčivé účinky proti široké 
škále onemocnění od průjmů až po tuberkulózu, někdy se 
dokonce používaly jako afrodiziakum. Někdy v roce 1585 byly 
do Anglie dovezeny bíle kvetoucí rostliny brambor s kulatými 
hlízami a světlou slupkou pocházející z pobřeží Chile, které 
se později staly základem evropských odrůd brambor [2, 3].

První gastronomické pokusy

O prvních gastronomických úpravách brambor existuje 
mnoho historek. Údajně se na anglickém královském dvoře 

pokusili kuchaři servírovat zelené natě brambor jako salát 
a také zelené bobule, které považovali za jedlé plody, připravili 
na másle, posypané skořicí a cukrem. Tyto kulinářské pokusy 
skončily neslavně a bylo usouzeno, že v Evropě plody této 
rostliny nemají vhodné klimatické podmínky a nemohou zde 
vyzrát. Později roku 1616 pořádal francouzský král Ludvík 
XIII. hostinu, při níž se podávaly upravené hlízy brambor. Zde 
se již nikdo nepřiotrávil a všichni vychvalovali vynikající chuť 
neznámého pokrmu. V 17. století se brambory masově rozší-
řily v Itálii, kam se dostaly prostřednictvím karmelitánských 
mnichů ze Španělska. Italové jim říkají tartuffel (či tar-
tuffo, což italsky znamená lanýž, v přeneseném smyslu pak 
pokrytec), ale krmili jimi pouze prasata. Venkované neměli 
k bramborám zpočátku důvěru, obávali se otrávení [3].

Rozšíření brambor v evropských zemích

K zásadnímu rozšíření brambor přispěla až neúrodná 
léta a války, hrozba hladomoru. V polovině 17. století se v Irsku 
neurodilo obilí a v zemi propukl katastrofální hladomor. Ne- 
úroda se vyhnula pouze bramborám, které v malém množ-
ství pěstovali mniši na svých zahradách. Rozdávali sazenice 
lidem, aby je zasadili, a Irsko se tak stalo první zemí v Evropě, 
kde se brambory začaly pěstovat ve velkém. Po Irsku se další 
zemí, kde se brambory začaly pěstovat pro lidskou spotřebu, 
stalo během první poloviny 18. století Německo [2, 3, 4].

Sedmiletá válka v letech 1769 až 1770, následná ne- 
úroda obilí a hrozba hladomoru přiměla k rozhodnutí císa-
řovnu Marii Terezii, která nechává do Rakouska-Uherska 
dovézt značné množství brambor z Pruska. Hladová léta 
1770 až 1772 byla způsobena abnormálními výkyvy počasí, 
a to nikoliv suchem, ale nadměrnými a četnými srážkami, což 
způsobilo největší hladomor v českých zemích. Marie Terezie 
rozeslala po zemi kněží, aby přesvědčovali lid o užitečnosti 
pěstování brambor. Název Prusko neboli Branibory se pro-
mítl do používání názvu pro tuto plodinu u nás „brambury“ 
a odtud dnešní název brambory. Nařízení vrchnosti pěstovat 
brambory se zpočátku nesetkalo s nadšením poddaných, ale 
posléze se brambory především na venkově zařadily mezi 
hlavní pokrmy, a to následkem opakovaných neúrod obilí 
[4, 6]. Pro lidové vrstvy se staly základní potravinou, která 
mnohdy nahrazovala i mouku [13]. U nejvyšších společen-
ských vrstev byly považovány spíše za doplněk jiného přede-
vším masového jídla [2, 5].

Pěstování brambor u nás dnes

Přestože jsou brambory u nás od sedmnáctého století, 
získaly si oblibu až o 200 let později. V mnoha našich regio-
nech se staly základem každodenní stravy [4] a jejich zásluhou 
bylo odstraněno dříve velmi časté nebezpečí hladu a kurdějí 
(onemocnění způsobené dlouhodobým nedostatkem vita-
minu C ve stravě). Největší rozsah pěstování brambor byl 
u nás zaznamenán před druhou světovou válkou. Zejména 
v posledních letech u nás spotřeba konzumních brambor na 
obyvatele výrazně poklesla, jak je patrné z grafů 1 a 2. Ještě po 
druhé světové válce v padesátých letech se spotřeba brambor 
držela na téměř 150 kg na osobu za rok, nyní se pohybuje 
kolem cca 60 kg [6, 7]. Brambory v domácnostech byly nahra-
zeny těstovinami a pečivem z bílé mouky, výživově chudou rýží 
a často také tučnou pizzou, obloženými bagetami apod., což se 
dozajista projevuje i v nárustu obezity u naší populace (graf 3).

V České republice je ve státní odrůdové knize zapsáno 
více než 160 odrůd brambor, od velmi raných přes odrůdy 

Květoslava ŠustováPavla Burešová
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Graf 1   Výroba a spotřeba brambor v českých zemích od r. 1948 
do současnosti, dle ČSÚ
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podle provedených odborných studií mohou pomoci při pre-
venci různých civilizačních nemocí [9]. U původních pur-
purových odrůd brambor, které byly konzumovány v Peru 
a Bolívii a byly dlouho považovány za potravu bohů, byla fia-
lově zbarvena dužina jen částečně, a to ve tvaru obloučků, 
proužků nebo různých paprskovitých obrazců [6]. Výzkumný 
ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě u nás vyšlechtil 
dvě nové odrůdy fialových brambor, z nichž jedna má sku-
tečně fialové zbarvení podobné červené řepě a druhá odrůda 
má slupku i dužinu tmavě modré barvy. Slupku u fialových 
brambor není třeba loupat. Brambory nejsou zajímavé pouze 
na pohled, ale také z hlediska nutričního složení. Obsahují 
přibližně 5x více vitaminů, karotenů, zinku a antioxidantů 
než běžné brambory [28]. Barva po kulinární úpravě může 
být až mírně odrazující, ale chuťově se neliší nebo jsou jem-
nější. Z fialových brambor je možné připravovat většinu 
známých bramborových jídel, zajímavé z nich budou např. 
halušky nebo chlupaté knedlíky. Při přípravě bramborového 
salátu není vhodné používat majonézu, protože tím dochází 
ke ztrátě fialové barvy [9, 10, 11].

Brambory v lidové kuchyni

Lidová kuchyně položila základ úpravy brambor do vše-
možných receptů od slaných až po sladké, jak je známe i dnes. 
V nejchudších domácnostech se brambory podávaly pouze 
uvařené ve slupce, tzv. na loupačku, jako hlavní jídlo. Vzni-
kalo mnoho pokrmů, které jsou oblíbené i dnes, jako např. 
bramboráky, bramborové knedlíky, bramborové placky se 
škvarky, bramborové laty – lokše s mákem a povidly, šku-
bánky. Patrně nejstarší českou kuchařskou knihou, v níž jsou 
zmíněny brambory v receptu na paštiku, je kuchařka Kate-
řiny Koniášové (1712). Pokrmy z brambor připravovala 
i věhlasná autorka Domácí kuchařky M. D. Rettigová, jejíž 
muž Sudiprav prý vzdychával: „Ach bože, jen kdybych se mohl 
alespoň kloudné polívky najíst, žena pořád jen zkouší a zkouší 
nová jídla i z bramborové nati.“ [28] Brambory se dostaly i do 
obrázkových knížek Josefa Lady a do řady lidových říkanek. 
Kdo by neznal známé „sluníčko zapadá za hory, pasáci pečou 
brambory“ [2, 12].

Brambory v legislativě

V současnosti se podle nařízení EU dělí do tří kategorií: 
nové brambory se prodávají v roce sklizně od 1. 1. do 15. 5. 
a pocházejí především z Egypta, Maroka, Španělska a Řecka. 
Rané brambory jsou sklízeny od 16. 5. do 30. 6. a mohou se 
prodávat do poloviny července. ČSÚ uvádí, že 48 % spotřeby 
raných brambor pochází od drobných pěstitelů. Brambory 
konzumní najdeme na pultech od 1. 7. a prodávají se po celou 
zimu a také na jaře [13, 14, 15]. 

Brambory rozdělujeme také podle kulinářských, tj. 
varných typů do tří skupin. Typ A představuje jemné, šťav-
naté, pevné, žluté hlízy s nízkým obsahem škrobu. Bývají 
menší, kratší a kulatější než ostatní druhy brambor. Neroz-
vaří se, ani když je necháme v hrnci o něco déle. Vaří se ve 
slupce a jsou výborné do salátů a také jako příloha. Bram-
bory typu B jsou dosti tuhé, středně moučné a při vaření se 
lehce rozpadají (světle žluté barvy). Jsou ideální jako přílo-
hové brambory, přidat je ale můžeme i do polévek, gulášů 
nebo salátů. Jsou ideální k restování. Jedná se o nejpoužíva-
nější typ brambor a při varu se mírně rozsypávají, což zjistíme 
zejména, necháme-li je v hrnci na plotně o trochu déle. Typ C 
je velmi moučnatý, suchý, s vysokým obsahem škrobu, jenž 

rané, polorané až po odrůdy polopozdní a pozdní [11]. Kvalitu 
brambor ovlivňuje odrůda, způsob pěstování, období sklizně 
a napadení škůdci. Dnes je ve světě vyšlechtěno více než pět 
tisíc odrůd [7]. Některé tradiční odrůdy jsou mezi zákazníky 
stále velmi žádané. Na základě zájmu spotřebitelů byla opa-
kovaně registrována v roce 1995 odrůda Keřkovské rohlíčky, 
poněvadž je vyhledávanou specialitou, bez níž si mnozí nedo-
vedou představit štědrovečerní bramborový salát [2, 11].

Pro spotřebitele je často rozhodující barva dužiny bram-
borových hlíz, která je dána obsahem rostlinných pigmentů 
(karotenoidů) v dané odrůdě. V našich podmínkách je žádaná 
barva žlutá až nažloutlá. Ale například na severu Moravy mají 
v oblibě silně moučnaté odrůdy, stejně tak i téměř v celém 
Polsku. U nás a v Německu se většinou preferuje lojovitá žlutá 
dužnina, zatímco Angličané i Italové milují bělomasé odrůdy. 
V Maďarsku mají oblibu v odrůdách s červenou slupkou [2].

Novinkou jsou brambory fialové barvy, za jejichž zbar-
vení mohou anthokyany, což jsou přírodní barviva, která 

Graf 2   Srovnání spotřeby brambor – rok 1950 a 2009 (https://
www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesi-jedi-dva-
krat-mene-brambor-nez-pred-pul-stoletim-334096)
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Graf 3   Spotřeba  čerstvé  zeleniny  a  brambor  mezi  lety  1989  až  2017,  dle  ČSÚ  (https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-
-potravin-2017)

kg
 n

a 
ob

yv
at

el
e 

za
 ro

k

88

82

76

70

64
1989      1991      1993      1995     1997       1999     2001       2003      2005     2007       2009      2011      2013      2015     2017

polévky). Jsou-li brambory zbaveny nejen slupky, ale i 2 až  
3 mm povrchu hlízy pod slupkou, kde je koncentrace 
alkaloidu nejvyšší, obsah solaninu se tím výrazně sníží  
[17, 18]. 

V řadě našich domácností je obtížné dodržet podmínky 
skladování, proto na České zemědělské univerzitě v Praze 
vymysleli bramborový pytel Zembag, v kterém se díky pří-
rodním výtažkům z kmínové silice zpomaluje klíčení brambor. 
Kmínová směs je schovaná v mini pytlíčku uvnitř Zembagu 
a vydrží až 5 měsíců [19].

Složení bramborové hlízy

Brambory jsou zajímavé díky nízkému energetickému 
obsahu (ve 100 g brambor je pouze 75 kalorií), dále obsahují 
75 až 78 % vody, 15 až 22 g sacharidů (především škrobu), 2 až 
10 g bílkovin, 2 g vlákniny. Jsou zdrojem cenných vitaminů C, 
B1, B2, B6 a PP a kyseliny listové [13]. Obsah vitaminu C kolísá 
v závislosti na době a způsobu uskladnění brambor a pohy-
buje se nejčastěji v rozmezí 9 až 25 mg/g, což činí z brambor 
ochrannou potravinu proti kurdějím. Část vitaminu C se ničí 
při kuchyňských úpravách, z nichž nejméně šetrné je vaření. 
Při vaření brambor dáváme přednost vaření ve slupce. Slupka 
zabraňuje vyluhování vitaminu C i minerálních látek do vody. 
Oloupané brambory vaříme buď v páře, nebo je vložíme do 
vroucí vody, aby ztráty vyluhováním byly co nejmenší. Bram-
bory pečené ve slupce si udržují až 90 % vitaminu C. Vyšší 
obsah vitaminu C zůstává i v bramborách upravovaných sma-
žením [15].

Brambory obsahují rovněž minerální látky, například 
železo, hořčík, zinek a draslík, který napomáhá snižovat 

se při vaření rozpadá [15, 16]. Tento typ brambor se při vaření 
rozsýpá a moučnatí, proto je ideální na přípravu bramborové 
kaše či šťouchaných brambor. Nejvíce ze všech typů brambor 
se hodí k přípravě bramborového těsta na bramborové kned-
líky, škubánky nebo noky, na bramboráky a bramborové 
placky, kdy škrob obsažený v bramborách těsto velmi dobře 
spojí. Při výběru brambor v obchodě je tedy dobré vybírat 
podle zamýšlené kulinární úpravy, i když paradoxně přes růz-
norodou nabídku zboží na trhu nejsou leckdy všechny tři typy 
brambor v nabídce ani v hypermarketech.

Skladování brambor

Brambory pro skladování je třeba buď naplnit do pytlů 
k tomu určených, nebo uložit v nižších vrstvách do čis-
tých a vydezinfikovaných bedýnek. Na zimu je třeba vybrat 
tmavý, dobře větratelný sklep s teplotou 5 až 7 °C. Klesne-
-li teplota pod bod mrazu, hlízy namrzají a sládnou [15]. 
Brambory je nevhodné uchovávat na světlém místě, pro-
tože začnou za poměrně krátkou dobu zelenat, což je způ-
sobené tvorbou chlorofylu, který je naprosto bezpečný, ale 
současně se v bramborách tvoří zvýšená hladina jedovatého 
alkaloidu solaninu. Koncentrace solaninu v bramborách se 
zvyšuje delší dobou skladování, rizikové jsou tedy zejména 
brambory v jarních měsících, proto v tomto období nevaříme 
brambory ve slupce. Zelené části brambory včetně klíčků je 
třeba důkladně okrájet, protože mohou být příčinou zažíva-
cích potíží a konzumované ve větším množství dokonce až 
otravy. Solanin přechází při vaření částečně do vody, proto se 
nedoporučuje používat slitou vodu po vaření brambor v jar-
ních měsících dále ke kuchyňským účelům (např. k přípravě 

zelenina celkem                                                      brambory 
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100 g Brambory Rýže Těstoviny

Vitamin C (mg) 20 0 0

Voda (%) 78,8 10–11 10–11

Energie (kcal) 75 350 350

Draslík (mg) 450 193 197

Fosfor (mg) 78 282 162

Hořčík (mg) 22 115 48

Bílkoviny (g) 1,8 8,12 8–12

Tuk (g) 0,1 1–2 1–2

Karbohydráty (g) 15 65–71 65–71

Tabulka:  Porovnání nutričních hodnot potravin  
(Exnarová a kol., 2017)

Obr. 1 Plněné bramborové krokety

krevní tlak, příznivě působí na svaly, mozek, nervy, pokožku, 
žaludeční a střevní sliznice, ledviny, játra. Kyselina listová 
se podílí na podpoře vývoje a růstu buněk, proto je nezbytné 
zajistit její adekvátní příjem v průběhu těhotenství. Je rovněž 
nezbytná pro tvorbu červených krvinek [20]. V porovnání 
s rýží a těstovinami mají brambory zanedbatelnou energe-
tickou hodnotu (viz tabulka), takže jsou v rozumném množ-
ství (cca 150 g vařených brambor na porci) vhodné i při 
redukčních dietách, na což se často zapomíná [21]. 

Gastronomické úpravy brambor

Málokterá gastronomická surovina najde tak široké 
uplatnění při úpravě pokrmů jako brambory. Varianty vaře-
ných brambor zahrnují nejen vypichované brambory do růz-
ných tvarů pomocí vypichovátek, ale také anglické brambory, 
tvarované do oválu a vařené v osolené vodě. Brambory na 
holandský způsob jsou stejně velké, spíše však menší bram-
bory v celku, podáváme přelité rozpuštěným máslem, které 
můžeme i vařit s malými cibulkami, máslem, solí a pepřem, 
ochucujeme octem. Brambory RITZ – brambory nakrájené 
na stejnoměrné kostky, po uvaření smíchané s orestovanou 
červenou paprikou a cibulkou nakrájenou na kostičky. 
V restauracích se setkáváme stále častěji i se šťouchanými 
brambory, kdy se uvařené brambory rozmíchají s orestovanou 
cibulkou, v jihočeské kuchyni i s dušeným kysaným zelím. 
Oblíbená je samozřejmě tradiční bramborová  kaše. Méně 
známé jsou brambory Carême, kdy uvařené brambory pro-
lisujeme a promícháme s hustou smetanou a parmazánem. 
Gratinované  brambory jsou po uvaření posypané sýrem 
a strouhankou a zapečené. Bramborové suflé je úprava, při níž 
jsou prolisované vařené brambory promíchané se smetanou 
a žloutky, nadlehčené bílkovým sněhem a zapečené. Dušené 
brambory jsou připravené po nakrájení na kostky nebo sil-
nější plátky, orestované na cibulovém základě, poté podlité 
vodou nebo vývarem a dušené se solí, kouskem zelené natě do 
měkka, na závěr můžeme ještě doplnit smetanou s moukou 
nebo bešamelem. V současnosti je nejoblíbenější úpravou 
smažení. Brambory se před smažením nakrájí na tvary podle 
potřeby – hranolky, nudličky, slámu, plátky, lupínky apod., 
zalijí se vodou a nechají se asi hodinu vyluhovat, aby se zba-
vily přebytečného škrobu. Poté se osuší a smaží v rozpá-
leném tuku. Obvyklé úpravy smažených brambor jsou např. 
pommes frites – smažené hranolky či pommes chips – smažené 
lupínky. Častou a oblíbenou úpravou jsou opékané brambory 
na tuku nebo cibulce, pečené brambory na plechu či zabalené 

v alobalu a podávané tak, že je shora rozřízneme a prsty čás-
tečně zespodu vymáčkneme [22, 23].

Velkou oblibu si v naší kuchyni získalo bramborové těsto, 
které můžeme připravit buď z vařených, či syrových brambor, 
které po nastrouhání doplníme hrubou moukou, krupicí, 
vejcem, solí a tvarujeme nebo plníme dle potřeby, poté 
vaříme v osolené vodě nebo na páře. Brambory na přípravu 
těsta jsou vařeny ve slupce. Do těsta je možné před vařením 
přidat i nasekané mladé kopřivové listy, listy bršlice apod. 
Největší oblibu se získaly bramborové knedlíky a bramborové 
šišky podávané jako příloha či jako sladký pokrm. Typickým 
příkladem jsou na podzim v mnoha rodinách připravované 
oblíbené knedlíky plněné švestkami a sypané mákem či strou-
haným tvarohem [24].

Tzv. chlupaté knedlíky připravujeme z nastrouhaných 
syrových brambor, které necháme odstát, slijeme uvolněnou 
vodu, přidáme vejce, hrubou mouku a sůl. Vypracujeme těsto, 
lžící tvarujeme a hned vaříme, po uvaření ochladíme a pro-
mastíme. Bramborák neboli cmunda je ze syrových brambor 
doplněných vejcem, solí, ochucených česnekem, kmínem, 
mletým pepřem a majoránkou. Pro tuto úpravu brambor exis-
tuje mnoho lokálních názvů [22]. 

Brambory můžeme uplatnit ve všech chodech menu 
od předkrmu počínaje až po dezert. Pokrmy z brambor lze 
velmi dobře kombinovat s nápoji – s vínem, pivem, vodou. 
Párování s nápoji ovlivňují další použité suroviny, koření 
a také způsob kulinářského zpracování. Příkladem je uve-
dené menu, které zahrnuje tradiční receptury z regionů Čech, 
Moravy a Slovenska. I když je cena brambor vyšší, než tomu 
bylo v minulosti a již zdaleka se nejedná o potravinu chudých, 
zaslouží si pokrmy z brambor naši pozornost a jejich návrat 
na náš stůl. Při správné kulinární úpravě si nejen pochut-
náme, ale zároveň i prospějeme svému zdraví. 

Bramborové menu 

Předkrm: Plněné bramborové krokety (4 porce)

Suroviny: 500 g brambor uvařených ve slupce, 1 cibule, 
1 stroužek česneku, 1 vejce, 180 g polohrubé mouky, 150 g 
šunky, 50 g tvrdého sýra, sůl a olej na smažení
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Obr. 2 Bramborové halušky

Postup: Uvařené brambory ještě teplé oloupeme a po 
vychladnutí nastrouháme na struhadle. Přidáme vejce (ale 
část bílku necháme na potření okrajů těsta), prosátou mouku 
a sůl, zpracujeme těsto. Tuhé těsto vyválíme na plát a nakrá-
jíme na čtverce asi 10 cm. Na jednotlivé dílky klademe 
náplň připravenou z jemně nakrájené šunky, cibule, čes-
neku a nastrouhaného sýra. Okraje potíráme rozšlehaným 
bílkem a poté svineme do tvaru válečku, propíchneme špejlí 
a smažíme v rozehřátém tuku do růžova. Tuk necháme vsák-
nout do papírové utěrky a podáváme jak teplé, tak studené 
– samostatně, ale také se zeleninovým salátem či kysaným 
zelím. Bramborové krokety mají krustičku na povrchu, jsou 
pikantní a chutné po použitých surovinách, které jsou sou-
části náplně. Na obr. 1 je součástí a náplně medvědí česnek, 
který je také využíván k dekoraci pokrmu na talíři.

Polévka: Bramborový krém se zázvorem (4 porce)

Suroviny: 400 g brambor, 2 cm čerstvého zázvoru 
(zázvor je ideální proti nachlazení, chřipce, působí proti žalu-
dečním potížím, nadýmání a je považován za afrodiziakum), 
100 g celeru, 100 g mrkve, 1 cibule, 1 lžíce hladké mouky, sůl, 
60 g másla, petrželová nať, příp. zakysaná smetana

Postup: Na másle orestujeme nadrobno nakrájenou 
cibuli (pouze do růžova), přidáme na kostky nakrájený celer, 
mrkev a brambory. Po orestování zalijeme vodou, přidáme 
sůl a nadrobno nakrájený zázvor. Vaříme asi 20 minut. Vedle 
si připravíme máslovou jíšku, kterou po vychladnutí přidáme 
k uvařenému vývaru ze zeleniny a brambor. Po provaření 
vše rozmixujeme na hladký krém. Opět krátce povaříme 
a dochutíme solí. Bramborový krém podáváme ozdobený 
kopečkem zakysané smetany a posypaný nakrájenou petrže-
lovou natí. Pokud bychom chtěli umocnit chuť umami, pak 
můžeme opéci na tuku žampion (nejlépe tmavý krémový) 
a přidat ho nahoru na polévku těsně před podáváním.

Polévka je pikantní po zázvoru, ale jemná svou konzis-
tencí a v chuti po nasládlé zelenině a bramborách.

Hlavní chod: Halušky s brynzou (4 porce)

Suroviny: 1 kg brambor (typ C), 500 g hladká mouka, 80 g 
másla, 150 g brynzy, 50 ml smetany, 60 g slaniny, pažitka, sůl

Postup: 1/3 oloupaných a nakrájených brambor uva-
říme v osolené vodě, zbytek brambor nastrouháme a zpra- 
cujeme těsto s moukou a troškou soli. Až budeme mít bram- 

bory uvařené, naházíme do stejné vody stěrkou nebo nožíkem 
malé halušky (můžeme také přes speciální síto na halušky) 
a necháme je povařit asi 3–5 minut dohromady s brambory 
až do doby, kdy vyplavou na hladinu. Potom halušky scedíme, 
vložíme do nádoby a přidáme nakrájenou pažitku, rozpuštěné 
máslo a brynzu smíchanou se smetanou. Servírujeme 
s opečenou slaninou a petrželkou (obr. 2). 

Dezert: Bramborové taštičky plněné povidly (4 porce)

Suroviny: 0,5 kg brambor, 250 g polohrubé mouky, 
vejce, špetka soli, povidla, 50 g másla, cukr moučka a strou-
hané ořechy či mák na posypání

Postup: Brambory uvaříme ve slupce a vychladíme, 
oloupeme a prolisujeme nebo nastrouháme. Z brambor, soli, 
mouky a vejce zpracujeme těsto, které vyválíme na tloušťku 
asi půl centimetru. Vykrajujeme kruh formičkou, naplníme 
povidly, přeložíme na poloviny a stlačením spojíme okraje 
tak, aby nám povidla nevytékala při vaření. Vaříme je ve 
vroucí vodě asi 3–5 minut (uvařené vyplavou na povrch). 
Ihned podáváme polité máslem, sypané cukrem a strouha-
nými ořechy nebo plátky mandlí. 

Na obr. 3 jsou taštičky doplněny švestkovo-vinnou 
omáčkou (2 lžíce povidel, 6 cl červeného vína – např. svato-
vavřinecké nebo frankovka – a lžičkou medu – lehce povařit 
a servírovat). 
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