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500 g kysaného zelí, lžíce hladké mouky, 3 lžíce oleje, 8 menších brambor,
1 velká cibule, sùl, pepø, 1¼ l bujónu.
Zelí povaøíme v neosolené vaøící vodì a scezené nasekáme. Ve velkém hrnci
rozehøejeme olej, dáme do nìj cibuli nakrájenou na jemné proužky spolu s nasekaným zelím a za stálého míchání smažíme dozlatova asi 5 minut. Poprášíme
moukou, chvíli dùkladnì mícháme na prudkém plameni a poté pøilijeme vroucí
bujón. Pøikryté poklicí pak vaøíme na slabém ohni asi ½ hodiny. Mezitím oloupeme
brambory, nakrájíme je na plátky, pøidáme k polévce a pøikryté vaøíme spoleènì
ještì asi 30 minut. Opepøíme a podáváme velmi horké.

Alsaská zelná polévka

FRANCOUZSKÁ KUCHYNÌ

Notre-Dame

4 menší makrely, 500 g listového špenátu, sùl, pepø, 40 g másla, 40 g mouky,
1/ l mléka, 50 g tvrdého sýra, 2 lžíce hoøèice.
3
Vykuchané makrely dobøe oèistíme. Listový špenát omyjeme, v nepatrném
množství vroucí osolené vody krátce povaøíme a necháme okapat. Pøipravíme si
4 kusy patøiènì velkého alobalu, na každý z nich rozložíme vrstvu špenátu a na
nìj pak osolenou a opepøenou makrelu. Z másla a mouky pøipravíme jíšku, do
které vmícháme mléko, povaøíme a pøidáme hoøèici. Smìsí pak makrely pokryjeme a povrch posypeme nastrouhaným sýrem. Alobal dobøe uzavøeme, jednotlivé
porce naskládáme na plech a peèeme v troubì.
JJ

Makrela v alobalu

4 pstruzi, 4 plátky šunky, 100 g zmìklého másla, + 15 g másla na vymaštìní
pekáèku, lžíce tymiánu, sùl, pepø, citron.
Pstruhy vykucháme a osušíme, vhodný pekáèek vymastíme máslem. V misce
utøeme 80 g zmìklého másla se solí, pepøem a tøemi ètvrtinami rozdrobeného tymiánu. Takto ochuceným máslem vytøeme vnitøky ryb. Pstruhy pak obalíme plátky
šunky, naskládáme je do pekáèku a jejich povrch poklademe kousky zbývajícího
másla, dopepøíme a posypeme zbývajícím tymiánem. Peèeme v pøedehøáté troubì 20 až 30 minut, podle velikosti pstruhù. Hotové ryby pak poklademe koleèky
citronu.

Alpští pstruzi

4 krùtí øízky, 2 lžíce másla, sùl, pepø, 3 lžíce bílého vína nebo bujónu, lžíce
hoøèice, 2 dl smetany.
Øízky opeèeme na pánvi na másle po obou stranách dozlatova, osolíme a opepøíme. Potom je vyjmeme z pánve a uchováme v teple. Šśávu z peèení zøedíme
bílým vínem nebo bujónem, povaøíme, pøidáme hoøèici, smetanu a necháme ještì
zahoustnut. Dokoøeníme a omáèkou øízky pøelijeme.

Krùtí øízky na hoøèici

Na rozehøátém oleji necháme zpìnit nasekanou cibuli. Pøidáme králíka rozdìleného na porce a osoleného, opeèeme je po všech stranách dozlatova a poprášíme moukou. Za stálého míchání necháme zapražit a potom zalijeme teplým
vývarem z masoxu, v nìmž jsme rozpustili rajèatový protlak. Zjemníme bílým vínem
a pøidáme všechno koøení. Pøikryté dusíme na mírném ohni domìkka. Deset minut pøed skonèením tepelné úpravy pøidáme olivy pøedem spaøené ve vroucí vodì,
Podáváme s rýží.
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Králík po provensálsku
1 králík, 5 lžic oleje, 1 lžíce mouky, 2 lžíce rajèatového protlaku, 2 dl vývaru
z masoxu, 2 dl bílého suchého vína, svazeèek koøení (tymián, bobkový list,
petrželka), sùl, pepø, 100 g oliv.

500 g drùbežích jater, 50 g másla, 35 g mouky, ½ l mléka, 2 stroužky èesneku,
1 svazek petržele, 5 cl koòaku, 2 dl smetany na šlehání, 10 vajec, pepø, muškátový oøíšek, sùl.
V menším kastrolku rozehøejeme máslo, pøidáme mouku a umícháme
svìtlou jíšku. Zvolna všleháme mléko, smìs uvedeme do varu, osolíme,
opepøíme, pøidáme muškátový oøíšek a vaøíme 5 minut. Takto pøipravený
bešamel necháme vychladnout. Drùbeží játra jemnì nameleme a vmícháme
oloupaný nasekaný èesnek a petrželku. Dáme do mísy, pøidáme vychladlý
bešamel, promícháme a všleháme koòak se smetanou. Vklepneme 5 celých vajec, 5 žloutkù a event. dokoøeníme. Pudinkovou formu vymažeme
máslem a naplníme ji pøipravenou smìsí. Vložíme do vodní láznì, kterou
uvedeme do varu, a pak vsuneme do pøedehøáté trouby, kde v této vodní
lázni peèeme 40 minut. Poté pudink vyklopíme na nahøátou mísu a ihned
podáváme s rajèatovou nebo jinou omáèkou.

Pudink z drùbežích jater

1 kuøe (1,2 kg) 4 porce drùbežích jater, 1 vejce, 3 lžíce strouhanky, 150 g
žampionù, 125 g anglické slaniny, 1 likérová sklenka calvadosu (lze nahradit
kvalitní vodkou), 75 g másla, sùl, pepø.
Nejprve si pøipravíme nádivku: jemnì nasekáme játra, slaninu, žampiony
a všechno smícháme se strouhankou. Pøidáme vejce, sùl, pepø a smìsí kuøe
naplníme. Dobøe uzavøeme, dáme do pekáèku, povrch kuøete osolíme, opepøíme a poklademe kousky másla. Za obèasného polévání a podlévání peèeme v troubì hodinu a pùl. Mìkké kuøe vyjmeme a uchováme v teple. Do
nádoby, kde se kuøe peklo, nalijeme calvados a prohøejeme. Takto pøipravenou šśávu podáváme ke kuøeti, obloženému event. na másle osmaženými cibulkami, ve zvláštní nádobce. Pøílohu volíme podle chuti: opékané brambory,
hranolky, rýže apod.

Nadívané kuøe s Calvadosem

Oloupaný èesnek jemnì nasekáme spolu s bazalkou a smìs zalijeme olejem.
Vše spoleènì dusíme na støedním plameni tøi minuty, poté vložíme plátky jater,
zvýšíme pøíkon tepla a játra takto upravujeme po každé stranì 3 minuty. Osolíme, opepøíme a ihned podáváme.

400 g fazolových luskù, 4 brambory, 200 g slaniny, 1 cibule, 3 lžíce octa, sùl,
pepø, petrželka.
Brambory uvaøíme ve slupce domìkka, vodu slijeme a brambory oloupáme
a uchováme v teple. Mezitím oèistíme fazolové lusky a uvaøíme tak, aby zùstaly chøupavé. Necháme okapat a promícháme s oloupanými a na koleèka
nakrájenými bramborami. Obojí opìt uchováme v teple. Slaninu nakrájíme
na nudlièky a smažíme na pánvi spolu nakrájenou cibulí. Když je slanina dozlatova usmažená, pøidáme ocet a touto zálivkou pøelijeme smìs brambor
s fazolovými lusky. Posypeme sekanou petrželkou, promícháme a ihned podáváme. Pro zvýšení nutrièní hodnoty pokrmu je též možno pøidat 2 natvrdo
vaøená vejce, rozkrájená na ètvrtky. Takto upravené mùže být podáváno jako
samostatná veèeøe.

Salát z Liége

1 hlávkový salát, 2 jablka, asi 10 vlašských oøechù, lžíce smetanového sýra
typu žervé, lžièka hoøèice, šśáva z 1 citronu, sùl.
Hlávkový salát omyjeme, rozebereme na listy a rozložíme do salátové mísy. Pøidáme k nim oloupaná, jemnì nakrájená jablka spolu s oøechovými jádry. V misce
rozšleháme smetanový sýr s citronovou šśávou, hoøèicí, solí. Mùžeme i malinko
pøisladit. Smìs nalijeme na pøipravené salátové pøísady, promícháme a podáváme vychlazené.

Hlávkový salát s oøechy

500 g brambor, 4 vejce, 3 rajèata, 2 pórky, 1 cibule, 4 stroužky èesneku,
svazeèek petrželové natì, tymiánu a bokového listu, trochu šafránu, 1 nebo 2
zrnka fenyklu, kousek pomeranèové kùry, pùl sklenièky oleje, nìkolik plátkù
chleba, sùl, pepø.
Spaøená rajèata oloupeme, zbavíme semen a rozkrájíme na ètvrtky. Brambory, pórek, stroužky èesneku a cibuli oloupeme. Brambory pouze otøeme
a nakrájíme na koleèka o tloušśce asi pùl centimetru. Ve velkém hrnci na horkém oleji mírnì osmažíme nakrájenou cibuli a pórek. Pøidáme ètvrtky rajèat,
utøený èesnek, svazeèek koøení, fenykl a pomeranèovou kùru. Zalijeme litrem
vody, doplníme šafránem, bramborami, solí a pepøem. Uvedeme do varu a na
prudším ohni vaøíme odkryté 15 minut. Když jsou brambory uvaøené, vyjmeme
je, polévku procedíme a do vroucího vývaru vlijeme opatrnì jedno po druhém
rozklepnutá vejce, která tøi minuty vaøíme „na ztraceno“. Na dno polévkové
mísy rozložíme jemné plátky chleba, pøelijeme vývarem a vejce s bramborami
podáváme na zvláštní misce.

Vajeèná bouillabaisa
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500 g vaøeného nebo peèeného masa, 1 cibule, 40 g másla, 2 lžíce mouky,
1½ dl masového vývaru, lžíce nasekané zelené petrželky, stroužek èesneku,
pepø, muškátový oøíšek, asi 1 kg bramborové kaše, 1 žloutek, 30 g másla.

Haše parmentier

10 vajec, ½ kg špenátu, 30 g sekané petrželky, 2 malé cibule, 30 g másla, 1
lžíce smetany, muškátový oøíšek, sùl, pepø, tymián, bobkový list.
Špenát a petrželku omyjeme, cibuli oloupeme. Špenát uvaøíme v nepatrném
množství vody domìkka, procedíme, vymaèkáme, nahrubo nasekáme, pøidáme
nasekanou cibuli, kterou jsme podusili na vìtší pánvi v másle, dále sùl, pepø,
tymián, bobkový list a na mírném ohni povaøíme. Potom pøidáme petrželku, smetanu a nastrouhaný muškátový oøíšek. Do vychladlé smìsi vmícháme vejce ušlehaná na omeletu a eventuálnì dochutíme. Hmotou naplníme olejem vymaštìnou
formu a peèeme v troubì ve vodní lázni 40-45 minut.

Studený špenátový svítek

4 vìtší tvrdá rajèata, 2 støednì velké salátové okurky, 4 lžíce oleje, 1 lžíce ostøejší hoøèice, 1 lžíce octa, sùl, pepø, nìkolik snítek zelené petrželky.
Okurky oloupeme, polovinu z nich nastrouháme na koleèka, ostatek nakrájíme
na malé kostièky, které dáme do salátové mísy, osolíme a necháme 15 minut odpoèívat. Mezitím omyjeme a osušíme rajèata, z nich skrojíme vršky a vnitøky peèlivì
vybereme. Jejich dno osolíme, obrátíme je otvory dolù a necháme z nich takto
okapat všechnu vodu. V misce si z octa, hoøèice, oleje, soli a pepøe pøipravíme
zálivku.
Kostièky okurek dáme do síta, prolijeme studenu vodou, v utìrce dobøe osušíme a promícháme se zálivkou. Touto smìsí pak plníme rajèata, která upravíme
na mísu, obložíme koleèky okurek a posypeme sekanou petrželkou. Podáváme
dobøe vychlazené.

4 plátky jater (telecí, možno i vepøová), 12 listù bazalky, 3 stroužky èesneku,
2 lžíce oleje, sùl, pepø.

Játra na bazalce

4 jehnìèí kotlety o tloušśce asi 1 cm, 8 žampionù nebo vìtších lišek, 3 cibule,
2 lžíce oleje, sùl, pepø, muškátový oøíšek, 2 lžíce másla, 8 plátkù šunky.
Omyté kotlety naklepeme, po okrajích naøízneme, osolíme a opepøíme. Oèištìné houby nakrájíme nahrubo, zatímco oloupanou cibuli jemnì nasekáme. Na pánvi
v rozpáleném oleji zpìníme cibuli, pøidáme houby, ochutíme muškátovým oøíškem
a na velmi slabém plameni dusíme asi 10 minut. Necháme vychladnout.
Nastøíháme si ètyøi pláty alobalu dostateènì velké, abychom do nich mohli
maso dokonale zabalit, a potøeme je máslem. Na každý vložíme plátek šunky,
který potøeme houbovou smìsí, na to položíme jehnìèí kotletu a pøekryjeme
dalším plátkem šunky. Vše peèlivì zabalíme do alobalu, aby vznikly dobøe uzavøené balíèky, naskládáme je na plech a peèeme v horké troubì 45 minut.
Podáváme v alobalu.

Jehnìèí kotlety v alobalu

1 kg telecího (hrudí, krkovice), 30 g másla, 2 lžíce oleje, 2 cibule, stroužek
èesneku, 2 lžíce mouky. 1 ½ dl bujónu z kostky, 1,5 dl bílého vína, 500 g rajèat,
sùl, pepø, tymián, bokový list, petrželka, 250 g žampionù.
Maso nakrájíme a osmahneme na smìsi másla s olejem. Pøidáme nasekanou
cibuli a èesnek, poprášíme moukou a zamícháme. Zalijeme bujónem a bílým
vínem. Oloupaná rajèata nakrájíme a pøidáme k masu. Okoøeníme uvedenými
pøísadami a pøikryté dusíme asi 1½ hodiny.
Dvacet minut pøed ukonèením tepelné úpravy pøidáme oèištìné žampiony.

Telecí á la marengo

4 kotlety, lžíce sádla, stroužek èesneku, svazeèek koøení, lžíce mouky, 1 dl
vody, sùl, pepø, 2 šalotky, 2 lžíce hoøèice, 1 lžíce octa, 2 sladkokyselé okurky,
estragon.
Na pánvi opeèeme na sádle pøedem naklepané kotlety po obou stranách dozlatova, okoøeníme, zaprášíme moukou, chvíli necháme osmahnout a potom zøedíme vodou. Pøidáme nasekaný èesnek, svazeèek koøení a pøikryté dusíme na
mírném ohni domìkka (asi 20 minut). Kotlety vyjmeme a uchováme v teple. Místo
nich dáme do pánve drobnì nasekanou šalotku, kterou pouze zpìníme, pøidáme
hoøèici rozmíchanou v octì, dále nasekané okurky s estragonem. Touto omáèkou kotlety pøelijeme a podáváme s bramborem.

Rajèata plnìná okurkami

Míchaný salát se sýrem
200 g tuòáka ve vlastní šśávì, 2 hlávkové saláty, 1 menší vaøená èervená øepa, 1
jablko, lžíce hoøèice, lžíce octa, 4 lžíce oleje, 150 g sýra typu ementál, sùl, pepø.
Øepu oloupeme a nakrájíme na kostièky. Dobøe omytý hlávkový salát rozebereme a jeho listy rovnìž nakrájíme. Šśávu z tuòáka necháme okapat a maso nakrájíme. Všechny tyto pøísady poskládáme do salátové mísy a pøelijeme hoøèicovou zálivkou, kterou jsme pøipravili podle výše uvedeného množství jednotlivých
komponentù. Posléze pøidáme na kostièky nakrájené oloupané jablko a sýr. Promícháme a ihned podáváme.

Vepøové kotlety po Dijonsku
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Lotrinský koláè

400 g lístkového nebo slaného køehkého tìsta, 100 g jemných plátkù slaniny,
1 velká cibule, 200 g tvrdého sýra, 2 dl mléka, 1-1½ dl smetany, 3 vejce, sùl,
pepø, muškátový oøíšek, máslo.
Tìsto rozválíme, vyložíme jím koláèovou formu a dno propícháme vidlièkou. (Pøi
použití lístkového tìsta formu pøedem propláchneme studenou vodou, pro køehké
tìsto ji vymastíme máslem). Slaninu rychle osmahneme a polovinu z ní rozložíme
na dno koláèe. Jemnì usekanou cibuli zpìníme na tuku ze slaniny a takto pøipra-

Rokfórové roštìnky

4 plátky masa ze svíèkové o tloušśce asi 1 cm, 1 lžíce másla, 4 lžíce oleje, 3
cibule, tøetina šálku sladšího èerveného vína, ètvrt šálku vody, lžíce nasekané
petrželky, sùl, pepø.
Cibuli oloupeme a nakrájíme na jemné plátky. V pánvi ji potom na oleji za èastého míchání smažíme asi 5 minut a dìrovanou lžící ji z pánve vyjmeme. Ve stejné pánvi pak prudce opékáme naklepané plátky masa – po každé stranì 2-3
minuty. Pøidáme lžíci másla, sùl pepø, víno, vodu, nasekanou zelenou petrželku
a osmaženou cibuli. Spoleènì vaøíme ještì 4 minuty. V polovinì této poslední
tepelné úpravy maso obrátíme a pokrm podáváme horký.

Steaky na vínì

50 g másla, 60 g mouky, ¼ l mléka, sùl, pepø, muškátový oøíšek, 200 g tvrdého sýra, 4 žloutky, 100 g šunky. Na obalení: pùl šálku mouky, 2 bílky, šálek
strouhanky.
Z másla a mouky umícháme svìtlou jíšku, pøelijeme mlékem a za stálého míchání necháme na mírném ohni zhoustnout, okoøeníme, pøidáme nastrouhaný sýr,
žloutky a na kousky nasekanou šunku. Hmotu rozetøeme na máslem vymaštìný
plech do výšky 1 cm, pøekryjeme alobalem a necháme v chladu 2 hodiny odpoèinout. Potom tvoøíme pomouèenou rukou krokety, které postupnì obalujeme
v mouce, v mírnì ušlehaném a okoøenìném bílku a ve strouhance. Vkládáme je
do horkého oleje, (190 °C) a smažíme dozlatova (3-4 minuty). Necháme okapat
a podáváme s rajèatovým keèupem a s hlávkovým salátem.

Krokety se sýrem a šunkou

venou vložíme na opeèené plátky slaniny. Posypeme nastrouhaným sýrem. Mléko,
smetanu a vejce smícháme, okoøeníme a vlijeme na sýr. Povrch zdobíme zbytky
opeèené slaniny. Peèeme asi 30 minut v troubì pøedehøáté na 220 °C.

800 g roštìnek, 4 lžíce oleje, sùl, pepø, 2 šalotky, 2 dl vína, typu portské nebo
malaga, 6 lžic bujónu, 2 lžíce nivy, sekaná petrželka.
Na rozehøátém oleji prudce po obou stranách opeèeme naklepané roštìnky a podusíme je domìkka. Teprve na konci této tepelné úpravy je osolíme
a opepøíme, vyjmeme z pánve a uchováme v teple. Ve šśávì z masa zpìníme
usekanou šalotku, zalijeme vínem a bujónem.
Necháme pøejít var a pak do šśávy všleháme rozdrobenou nivu. Omáèkou pøelijeme maso a podáváme s hranolky.

8 vajec, lžíce nasekané petrželky, 200 g tuòáka ve vlastní šśávì, stroužek èesneku, 2 sardelové øezy, 2 lžíce oleje, sùl, pepø.
Oloupaný èesnek nakrájíme na jemné nudlièky, stejnì jako sardelové øezy. Tyto
pøísady ušleháme spoleènì s osolenými a opepøenými vejci, petrželkou a rozdrobeným tuòákem (bez šśávy). Na pánvi rozehøejeme olej, do nìhož vlijeme pøipravenu smìs. Opékáme na každé stranì na mírném ohni 5 minut. Podáváme horké.

Tuòáková omeleta

9 vajec, 100 g strouhaného parmezánu, 4 lžíce jemné strouhanky, 100 g rostlinného tuku, sùl.
8 vajec vaøíme v osolené vroucí vodì 6 minut, potom je pod tekoucí vodou
opláchneme a opatrnì oloupeme, protože i když bílky jsou tzv. „chycené“, žloutky pevné nejsou. Deváté vejce vidlièkou rozšleháme v jedné misce, v další pak
smícháme parmezán se strouhankou. Uvaøená vajíèka nejprve obalíme v rozšlehaném vejci a poté ve smìsi strouhanky s parmezánem. Všechny tyto úkony provádíme velmi opatrnì, protože vejce nejsou tvrdá. V pánvi rozpálíme tuk a vejce
v nìm opékáme. Obracíme špachtlí nebo pohybujeme pánví tak, aby byla po
celé ploše opeèena dozlatova. Zásadnì k obracení nepoužíváme vidlièku – vejce bychom mohli napíchnut a žloutek by se rozlil.

Obalovaná vejce

Na kousky nakrájené maso umeleme. Nadrobno nakrájenou cibulku zpìníme
na másle, zaprášíme moukou a za stálého míchání osmažíme dozlatova. Zøedíme vývarem a opìt za stálého míchání povaøíme. Pøidáme maso s petrželkou
a utøeným èesnekem. Pøikryté poklièkou chvíli povaøíme a nakonec podle potøeby a chuti dokoøeníme.
Do máslem vymazané zapékací misky nebo pekáèku dáme vrstvu bramborové
kaše, dále vrstvu masa a tak pokraèujeme až do vyèerpání pøísad. Poslední vrstvu tvoøí bramborová kaše. Vidlièkou udìláme na povrchu rýhy, potøeme žloutkem
a poklademe kousky másla. Zapékáme v pøedehøáté troubì 20 až 30 minut.

