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8 hodnì velkých brambor, vypeèený tuk z peèenì (nebo sádlo), 400 g tuèné
klobásy, sùl.
Uprostøed hlíz vyvrtáme kulatou škrabkou (vykrajovaèem jaderníku) dostateènì
velký kruhový otvor, mírnì okoøeníme, pøisolíme a vtlaèíme klobásu, kterou jsme
pøedem prudce opekli na tuku. Rozpálíme tuk (sádlo) a vložíme brambory. Použijeme k tomu zapékací mísu s poklièkou. Brambory však èas od èasu otoèíme
a polijeme šśávou. Na mírném plamenu trvá pøíprava tøiètvrtì hodiny. Anglièané
mají toto „bramborové prasátko“ rádi s hnìdou omáèkou.
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1½ l vývaru z kostí, 400 g brambor, 20 g slaniny, 1 šálek mléka, sùl, 20 g mouky, 70 g cibule, 20 g pokrmového tuku, 50 g celeru a petržele, pepø, 2 krajíce
chleba, 30 g tuku na jeho osmažení.
Jemnì nakrájenou cibuli osmahneme v hrnci na polévku spoleènì s nakrájeným
celerem, petrželí a slaninou na pokrmovém tuku nebo vypeèeném tuku z masa.
Vmícháme mouku, jíšku rozøedíme vývarem, potom pøidáme jemnì nakrájené
brambory a vaøíme, dokud nezmìknou. Osolíme, okoøeníme, pøidáme mléko. Podáváme s opeèenými nudlièkami chleba.

Pig in a Poke (Prase v pytli)

BRAMBORY
V EVROPSKÉ KUCHYNI

ANGLIE
Polévka z bramborového pyré

1 kg brambor, 500 g jater, 1 lžièka sádla, 100 g šśávy z masa, 500 g cibule, ¼ l
koncentrovaného polévkového vývaru, sùl, pepø.
Brambory povaøíme ve slupce v páøe 10 minut. Oloupeme je ostrým nožem nebo
ostrou škrabkou a nakrájíme na plátky. Jemnì nakrájenou cibuli mírnì osmažíme do
žlutohnìda. Játra nakrájíme na plátky a prudce osmažíme. Do vymaštìného pekáèe
vkládáme do vrstev brambory, játra, cibuli, na vrchní vrstvu jater s cibulí dáme trochu
sádla a koøení, zakryjeme poslední vrstvou plátkù brambor, zalijeme šśávou a vývarem, dosolíme a peèeme asi jednu hodinu až do pìkného vybarvení brambor.

Poor Man´Goose (Chudákova husa)

4 vepøová žebírka, 50 g másla, 4 vìtší cibule, 1 vejce, sùl, pepø, 2 lžíce strouhanky, 3 jablka, 500 g brambor, 100 g másla na pokropení.
Žebírka naklepeme, osolíme, opepøíme, na pánvi opeèeme po obou stranách na másle a pak složíme do vymazaného pekáèe. Pokryjeme je cibulovou kaší, kterou upravíme
z cibule, dušené na zbylém másle na pánvi, prolisované pak sítem, zahuštìné vejcem
a strouhankou. Zvlášś uvaøíme brambory, nakrájíme je na plátky, složíme na jiný pekáè
støídavì s plátky jablek, pokropíme máslem a peèeme, až jablka zmìknou. Hotová žebírka vložíme na mísu, obložíme brambory a jablky. Navrch je pokropíme máslem.

Brambory s jablky a vepøovými žebírky

1½ l vody, 500 g brambor, 20 g mouky, 50 g pokrmového tuku, petrželka, sùl,
pepø, 50 g cibule, mléko, 80 g sýra Èedar.
Nasekanou cibuli podusíme na tuku, za stálého míchání pøisypeme trochu mouky,
osmažíme a jíšku zøedíme vývarem. Pøidáme brambory nakrájené na menší kostky
a vaøíme, dokud nezmìknou. Do hotové polévky pøidáme mléko, upravíme chuś solí
a pepøem. Na talíøe pøipravíme strouhaný èedar a zalijeme vøelou polévkou.

VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO
Polévka Èedar
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1 kg brambor, sùl, 3-4 lžíce mléka, 2 lžíce hrubé mouky, muškátový oøíšek,
100 g másla, 1 šálek husté sladké smetany.
Oškrábané brambory uvaøíme do mìkka v osolené vodì, pak je za tepla rozšśoucháme na kaši, okoøeníme špetkou nastrouhaného muškátového oøíšku, zøedíme
mlékem a zahustíme moukou. Plochou ohnivzdornou mísu vymažeme máslem, na
ni klademe lžící vykrajované noky, a každý navrch pokropíme máslem a smetanou.
Mùžeme je do misky dát ve dvou vrstvách. Zapeèeme je v troubì do rùžova, podáváme s jablkovým kompotem nebo se salátem.

ŠVÝCARSKO
Bramborové noky zapeèené

1 kg brambor, sùl, 1 cibule, 4 vejce, 2 lžíce smetany, pepø, 100 g oleje, na obložení 200 g šunky, 250 g zeleného hrášku, 50 g másla, strouhanka.
Oloupané brambory nakrájíme na drobné kostky a na oleji usmažíme. Do mísy
rozklepneme vejce, pøidáme sùl, pepø, smetanu a jemnì nasekanou cibuli. Spojíme s osmaženými brambory, a je-li smìs øídká, pøidáme trochu strouhanky. Do oleje
zbylého po osmažení brambor dáváme lžící tuto smìs, rozprostøeme v oleji na placky a ty po obou stranách opeèeme. Placky navršíme na sebe na mísu, okolo dáme
plátky šunky støídavì s kopeèkem na másle podušeného zeleného hrášku.

ŠPANÌLSKO
Bramborové placky obložené vejci a šunkou

1½ l vývaru z kostí, 300 g brambor, 200 g loupaného hrachu, 100 g mrkve, 100 g
celeru, 60 g rýže, 50 g másla, 30 g mouky, 1 cibule, 1 žloutek, petrželka, sùl, pepø.
Den pøedem namoèený hrách zalijeme vývarem, pøidáme oškrábané, na kostky
nakrájené brambory a vše uvaøíme do mìkka. Uvaøený hrách s brambory prolisujeme sítem. Na polovinì másla osmažíme drobnì nakrájenou zeleninu, pøidáme
rýži, sùl, zalijeme horkou vodou a udusíme do mìkka. Protlak z brambor a hrachu
zøedíme vývarem z kostí, zahustíme jíškou z druhé poloviny tuku a mouky, dobøe
rozšleháme a 10 minut povaøíme. Pøidáme udušenou rýži se zeleninou a nakonec
vešleháme žloutek a pøidáme drobnì nasekanou petrželku.

SKOTSKO
Bramborová polévky s hrachem, zeleninou a rýží

Oškrábané menší brambory uvaøíme do mìkka v osolené vodì, scedíme je,
narovnáme na zahøátou mísu, hustì je posypeme èerstvou brynzou, jemnì sekanou cibulí, petrželkou a koprem. Pøelijeme je rozpuštìným máslem a ozdobíme na
plátky nakrájenými rajèaty.

1 kg brambor, 300 g másla, sùl, pepø, petrželka.
Oloupané brambory nakrouháme na plátky, propláchneme ve studené vodì,
necháme okapat a pak je vysušíme v suché utìrce. Vyšší nádobu (kastrol nebo
ohnivzdornou misku) vymažeme máslem, vyložíme plátky brambor nejen u dna, ale
i po stranách (kolmo). Brambory skládáme po vrstvách, každou solíme, kropíme
máslem, sypeme pepøem a petrželkou. Takto spotøebujeme tøiètvrtì dávky másla.
Pak nádobu pevnì uzavøeme poklicí, dáme do mírnì pøedehøáté trouby a zvolna dusíme. Když obsah klesne (sesedne se), zalijeme brambory zbylým máslem
a zvolna je dál peèeme asi hodinu. Pak slijeme zbylý tuk, brambory vyklopíme jako
koláè na mísu. Musí mít chrupavou kùrèièku, uvnitø zùstanou vláèné. Podáváme je
obložené zeleninou nebo salátem.

Brambory dušené na másle (Brambory Anna)

1 l vody, ½ l mléka nebo smetany, 300 g brambor, 200 g cibule, 100 g másla,
30 g mouky, 1-2 žloutky, sùl, pepø, muškátový oøíšek, topinky: 40 g sýra na
strouhání, 40 g másla, 2 slané rohlíky.
Oloupané cibule nakrájíme na plátky, lehce osmahneme na èásti tuku, zalijeme
osolenou, vroucí vodou, pøidáme loupané, na kostky nakrájené brambory a vaøíme, až brambory i cibule jsou mìkké. Prolisujeme vše sítem, zahustíme svìtlou
jíškou ze zbylého tuku a mouky, pøidáme sùl, podle chuti koøení a nakonec vmícháme žloutky rozšlehané v mléce. Prohøejeme, ale už nevaøíme. K polévce podáváme sýrové topinky. Rohlíky nakrájíme na koleèka, pomažeme máslem a hustì
posypeme strouhaným sýrem. Opeèeme je do zlatova na plechu v troubì. Musíme je pøipravit tìsnì pøed podáním polévky, aby chøupaly.

FRANCIE
Bramborová polévka cibulová

500 g brambor (v Belgii se používají èervenoslupkaté), 300-500 g èerstvých
hub, 75 g másla, polévková lžíce oleje, stroužek èesneku, petrželka.
Zapékací misku vytøeme rozøíznutým stroužkem èesneku. Pøidáme lžíci oleje.
Naklademe vrstvu jemnì naøezaných plátkù brambor, na ni vrstvu nakrájených
hub, posolíme, opepøíme, pøidáme trochu èerstvého másla. Pak opìt vrstvu brambor, hub a konèíme vrstvou bramborových plátkù, kterou pokapeme rozpuštìným
máslem. Peèeme v troubì pøi støední teplotì (175 °C) 30 až 40 minut. Povrch
má být po správném upeèení svìtlý, nemá zhnìdnout. Pøed podáváním ozdobíme
nasekanou petrželkou.

BELGIE
Bramborové plátky na houbách
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1 kg brambor, sùl, 100 g másla, 150 g brynzy, 3 drobné naśové cibulky, petrželka, kopr, 3 rajèata.

RUSKO
Brambory vaøené s brynzou

200 g vaøených brambor, 200 g mouky, 200 g másla, sùl, 100 g povidel, olej
na smažení (asi 200 g), 30 g cukru.
Do mouky rozdrobíme tuk, pøidáme nastrouhané brambory, špetku soli a zpracujeme vše v tužší tìsto. To rozválíme v pruh a tøikrát pøeložíme podobnì, jako pøekládáme listové tìsto. Potom vyválíme plát, vykrajujeme koleèka, plníme je povidly,
druhým koleèkem zakryjeme, okraje pøitiskneme. Kobližky smažíme v rozpáleném
tuku po obou stranách, a ještì horké je pocukrujeme.

RAKOUSKO
Bramborové kobližky z pøekládaného tìsta

1 kg brambor, 1/8 l mléka, 4 rajèata, 4 lžíce dušeného špenátu, 2 žloutky, 80 g
másla, 4 vejce, pepø.
Uvaøené brambory oloupeme a prolisujeme. Pøidáme sùl, mléko a vyšleháme
hladkou kaši, kterou rozdìlíme na ètyøi díly. Do jednoho vmícháme dušený špenát, do druhého pøidáme prolisovaná rajèata nebo trochu rajèatového protlaku, do
tøetího vmícháme žloutky a ètvrtý díl kaše zùstane bílý. Plochou ohnivzdornou mísu
vymažeme tukem, a naplníme rùznobarevnou kaší ve tvaru hvìzdice. Na každý díl
rozklepneme vejce (volské oko), které posolíme, opepøíme a pomastíme tukem.
Kaši s vejci dáme zprudka zapéci asi na 15 minut do trouby.
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1 kg brambor, 2 sledi, ¼ l mléka, 1/8 l husté smetany, 100 g másla, petrželka.
Uvaøené brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Slaneèky umyjeme, namoèíme na nìkolik hodin do mléka a pak je stáhneme, vykostíme a nakrájíme na kousky.
Mlíèí namoèíme a pak prolisujeme se smetanou. Plochou ohnivzdornou mísu vymažeme máslem, na ni rozložíme plátky brambor. Na každou vrstvu dáme kousky slaneèka a vše pøelijeme smetanou a mlíèím. Navrch dáme sekanou petrželku a kousky másla. Zapeèeme asi 35 minut v troubì. Podáváme jako pøedkrm k veèeøi.

Brambory zapeèené se slaneèky

500 g brambor, 500 g zelených fazolových luskù, 50 g másla, sùl, pepø, asi
1/ l mléka.
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Fazolky opereme, okrajová vlákna po obou stranách stáhneme, nakrájíme je na kratší
kousky, zalijeme osolenou vodou a uvaøíme je do mìkka. Souèasnì vaøíme brambory,
mìkké oloupeme a s vaøenými fazolkami prolisujeme sítem. Kaši osolíme, vyšleháme
s mlékem a pøi podání ji omastíme máslem. Podáváme ji k masitým minutkám.

Bramborová kaše se zelenými fazolkami

1 kg brambor, 50 g parmezánu, 4 žloutky, 1/8 l smetany, sùl, pepø, 200 g tuku
na smažení (olej).
Z vaøených a oloupaných brambor, prolisovaných sítem, ze strouhaného sýra,
žloutkù, smetany, soli a pepøe pøipravíme tìsto. Je-li øídké, pøidáme trochu hrubé
mouky. Tvoøíme kulièky asi jako oøech velké a smažíme je v rozpáleném tuku do
zlatova. Obkládáme jimi peèená masa nebo je podáme jen se zeleninou nebo
zeleninovým salátem.

Bramborové kulièky smažené (Pommes Duchesse)

1 kg brambor, 4 velké vuøty, 2 cibule, 60 g tuku, 1 šálek vody, jogurt, 1 lžièka
mouky, sùl, petrželka.
Vuøty nakrájíme na pùlky, obalíme je v mouce a v rozpuštìném tuku je opeèeme po obou stranách. Oloupané brambory a oèištìnou cibuli nakrájíme na
plátky, pøidáme do hlubšího kastrolu k vuøtùm, zalijeme vodou rozšlehanou
s jogurtem a lžièkou mouky a dobøe podusíme asi 30 minut, až brambory
zmìknou. Pøed podáním posypeme pokrm sekanou petrželkou. Jako pøílohu
dáváme chléb.

POLSKO
Bramborová ètyøbarevná kaše se sázenými vejci

Brambory dušené na slaninì
1 kg brambor, 100 g slaniny, 50 g másla, 1 cibule, 1 lžíce mouky, ¼ l vývaru
z masa, 1/8 l bílého vína, sùl, pepø, petrželka.
Brambory oloupeme, nakrájíme na ètvrtky, opláchneme a v utìrce usušíme.
Slaninu nakrájíme na kostièky a rozpustíme s polovinou másla. Škvareèky vyjmeme. Na druhé polovinì másla osmažíme drobnì krájenou cibuli, pøidáme mouku,
osmahneme svìtlou jíšku, kterou zøedíme vínem a vývarem. Pøidáme sùl, pepø, pøilijeme zbylý tuk ze slaniny a do této omáèky vložíme brambory, zakryjeme poklicí
a dusíme asi 30 minut, až jsou mìkké. Potom je i s omáèkou urovnáme na mísu,
posypeme je škvareèky ze slaniny a sekanou petrželkou. Takto upravené brambory podáváme k vaøeným masùm nebo k zeleninám.

Brambory s uzeninou
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1 l vody, ¼ l mléka, 400 g brambor, sùl, 50 g celeru, šśovík, 30 g slaniny, 1 žloutek,
1 párek, pùl šálku husté kysané smetany.
Pøipravíme bramborovou kaši, do které pøidáme jemnì nasekaný celer, šśovík,
žloutek, na kostièky nakrájenou slaninu, malé proužky párku. Do hotové polévky
pøidáme navrch smetanu, ale nerozmícháme ji.

Brambory dušené na smetanì

1½ l vývaru z kostí, 400 g brambor, 200 g celeru, 1 zelená paprika, pùl cibule,
1/ sladké smetany, sùl, petrželka. Vložka: 1 žemle, 30 g tuku.
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Oloupané syrové brambory a oloupaný celer nakrájíme na kostky, pøidáme na drobno nakrájenou cibuli, zelenou papriku, zalijeme vývarem z kostí, osolíme a uvaøíme do
mìkka. Polévku prolisujeme, pøidáme smetanu a jemnì nasekanou petrželku. Jako
vložku do polévky dáme na kostièky nakrájenou, na tuku osmaženou žemli.

NÌMECKO
Bramborová polévka se zelenou paprikou

1 kg brambor, 30 g másla, 30 g mouky, ¼ l sladké smetany, 100 g sýra, sùl,
kopr, petrželka, 50 g másla na pekáè a kropení.
Ve slupce uvaøené brambory oloupeme a složíme do vymazaného pekáèe. Malé
necháme v celku, vìtší nakrájíme na ètvrtky. Z tuku a mouky pøipravíme svìtlou
jíšku, zøedíme ji a rozšleháme se smetanou, dobøe provaøíme a pak pøelijeme na
brambory. Povrch hustì posypeme nastrouhaným sýrem, nasekaným koprem
a petrželkou, pokapeme rozpuštìným máslem a vše zapeèeme v troubì.

1 kg brambor, sùl, pepø, muškátový oøíšek, 1/8 l mléka, ¼ l sladké smetany, 50 g
másla, 30 g strouhaného sýra, pažitka.
Oloupané brambory nakrájíme na plátky, prosolíme je a vložíme do vymazaného
pekáèe. Okoøeníme, zalijeme smetanou a mlékem, vložíme do trouby, kde je zakryté dusíme. Když jsou skoro mìkké, pokryjeme brambory kousky másla a hustì
je posypeme sýrem a pažitkou. Dopeèeme je.

LITVA
Bramborová polévka

750 g brambor, 500 g rajèat, 300 g masitých zbytkù nebo mletého masa, 1 cibule, 100 g másla, 2 vejce, trochu strouhanky, sùl, pepø, citron, na zalití 1 šálek
smetany a 2 vejce.
Masité zbytky jemnì nakrájíme, osmažíme na nakrájené cibuli a polovinì másla,
pøidáme sùl a koøení. Zakapeme citronem, vmícháme rozšlehaná vejce a pøidáme trochu strouhanky. Brambory uvaøíme, oloupeme a nakrájíme na plátky. Do
vymazaného pekáèku dáme vrstvu brambor, na to vrstvu masitého hašé, které poklademe loupanými, na plátky nakrájenými rajèaty. Rajèata posolíme a zakapeme
citronem. Navrch pøijdou zase brambory. Povrch pokropíme tukem a pak zalijeme
smetanou s rozšlehanými vejci. Zapeèeme v troubì.

Brambory zapeèené s rajèaty

750 g brambor, 2 vejce, sùl, pepø, 250-300 g hrubé mouky, 100 g sýra (parmezán), 50 g másla a trochu šśávy z peèenì.
Uvaøené a oloupané brambory prolisujeme, smícháme se solí, pepøem, vejci a s moukou zpracujeme v tuhé tìsto. Utvoøíme váleèek, z toho odkrajujeme menší kousky (noèky) a zaváøíme je do osolené vody. Když vyplavou, asi za osm minut je odcedíme, hned
promastíme máslem a šśávou z peèenì a hustì posypeme sýrem. Podáváme k masu.

MOLDÁVIE
Brambory zapeèené s bílou omáèkou (Èulak)

1 kg brambor, sùl, 300 g tvarohu, ½ šálku husté kysané smeteny, 100 g slaniny,
pažitka.
Uvaøené brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Tvaroh prolisujeme, rozmícháme s tukem zbylým po vyškvaøení slaniny, zjemníme smetanou a osolíme. Do
ohnivzdorné mísy vymazané tukem dáme vrstvu brambor, na nì tvaroh, dále škvareèky slaniny, sekanou pažitku a zase vrstvu brambor. Povrch ještì pokapeme
tukem a smetanou. Zapeèeme do zlatova v troubì.

1½ l vody nebo masitého vývaru, 150 g celeru, 100 g mrkve, 1 párek, ètvrtka kapusty,
200 g brambor, 3 rajèata, sùl, pepø, kapání z 1 vejce, 40 g hrubé mouky a 1 lžíce
strouhaného sýra. Vložka: 30 g èerstvého másla a 1 lžíce sekané petrželky.
Oèištìnou zeleninu a brambory nakrájíme na kousky, zalijeme osolenou vroucí
vodou a vaøíme, až zelenina zmìkne. Vejce rozmícháme s moukou a sýrem a kapeme do uvaøené polévky pøes vaøeèku položenou pøes hrnec. Nakonec vložíme
sekanou petrželku a kousek èerstvého másla.

Bramborové noky se sýrem

MAÏARSKO
Brambory zapeèené s tvarohem a slaninou

ITÁLIE
Bramborová polévka s kapáním

