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400 g bramborové kaše, 1 vejce, 50 g másla, pùl prášku do peèiva, sùl, podle
potøeby 200-250 g hrubé mouky.
Náplò: ¼ šálku mléka, 1 kostka kuøecího bujónu, 150 g šunky, 250 g kuøecích
zbytkù (nebo zbytky peèení), 200 g vaøených bílých fazolí, sùl, pepø, pažitka,
trochu strouhanky, 1 bílek na potøení, tuk na vymazání formy.
Na vál prosijeme mouku s práškem, zadìláme vejcem, rozpuštìným máslem
a podle potøeby spojíme moukou. Tìsto necháme v chladnièce odpoèinout. Zatím rozpustíme v mléce polévkovou kostku, pøidáme na jemno nasekané maso,
sùl, koøení a trochu strouhanky. Ohnivzdornou paštikovou formu vymažeme
tukem, naplníme kolem z vyváleného bramborového tìsta, které pøetáhneme
i pøes stìny formy. Pak dáme vrstvu masa, na to fazolky, druhou vrstvu masa
a navrch pøikryjeme plátem bramborového tìsta. Vidlièkou ozdobnì propícháme
nebo nùžkami na nìkolika místech nastøíhneme. Povrch potøeme bílkem a paštiku upeèeme do zlatova v troubì. Paštiku podáváme teplou se zeleninou.

Bramborová „paštika“ s masem a fazolkami

400 g brambor, 50 g másla, 30 g mouky, 1 šálek mléka, sùl, pepø, 2 stroužky
èesneku, 1 cibule, 30 g másla, 100 g nastrouhaného sýra. Na zdobení rajèata,
øedkvièky, petrželka.
Z másla a mouky pøipravíme žlutou jíšku, kterou zøedíme a rozvaøíme s mlékem na hustou bešamelovou omáèku. Osolíme ji, okoøeníme èesnekem, jemnì
nasekanou cibulí a nakonec vmícháme protlak z vaøených brambor a polovinu
nastrouhaného sýra. Do vymazaného kastrolu dáme na dno kolo vystøižené
z pergamenového papíru, kastrol naplníme pøipravenou bramborovou hmotou
a dáme pøes noc do chladnièky vychladit. Druhý den vyklopíme brambory na
kulatou ohnivzdornou mísu, povrch potøeme máslem a posypeme nastrouhaným
sýrem. Peèeme 25 minut v troubì, až je povrch do zlatova zabarven. Pøi podávání
k masu zdobíme rajèaty, øedkvièkami, petrželkou apod.

Bramborová „paštika“ peèená se sýrem

2 vejce, 1 šálek horké nebo studené bramborové kaše, 3 lžíce horkého mléka,
nastrouhaný sýr, sùl, kousek jemnì nasekané cibule, 1 lžíce jemnì nasekané
zelené papriky, tuk na plech.
Ušleháme vajeèné žloutky. Pøidáme bramborovou kaši, mléko, sýr a rozšleháme. Okoøeníme a pøidáme nasekanou cibuli a papriku. Vmícháme ušlehané bílky.
Lžièkou dìláme na plech menší kopeèky (pusinky), navrch je potøeme tukem
a upeèeme. Podáváme k masu nebo k zeleninì.

Sýrové bochánky (Potato Cheese Puffs)
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Brambory zapeèené s ananasem
(Singapure Potato Gammon)

4 plátky anglické slaniny (nebo šunku), 250 g brambor, 2 lžíce mléka, 30 g
másla, 2 plátky ananasu (nebo kousky), 30 g cukru, sùl.

250 g brambor, 1 konzerva krevet ve vlastní šśávì, 50 g slaniny, 2-3 rajèata,
petrželka, tymián, pepø, sùl.

Clam Chowder

Omyté brambory potøeme olejem a na plechu je v troubì upeèeme do mìkka.
Rozpùlíme je na podél, vnitøek opatrnì vybereme a hned prolisujeme. Slaninu nakrájíme na kostièky, rozpustíme, škvareèky vyjmeme. Rozdrobíme je do bramborového protlaku. Na zbylém tuku ze slaniny, který doplníme olejem, opeèeme na
proužky nakrájené vyèištìné papriky a jemnì nasekanou cibuli. Osmaženou cibuli
s paprikami vmícháme do bramborové kaše, kterou podle chuti zakapeme octem,
osolíme a osladíme špetkou cukru. Smìs naplníme do vydlabaných brambor. Takto upravené brambory podáváme ještì vlažné nebo studené k masu.

8 støednì velkých stejných brambor s hladkou slupkou, 8 plátkù slaniny, 1 cibule,
4 zelené papriky, sùl, pepø, ocet, cukr, 2 lžíce oleje.

Brambory plnìné (studené)

Oloupané brambory do mìkka uvaøíme v osolené vodì, odcedíme a hned prolisujeme. Na oleji osmažíme na nudlièky nakrájený èesnek, pøidáme špetku sladké
papriky a celerová semínka. Vmícháme do kaše, kterou pøikyselíme octem nebo
citronem. Kaši podáváme studenou k masu místo salátu.

500 g brambor, 4 stroužky èesneku, 1 lžíce oleje, pùl lžièky celerových semínek,
sladká paprika, podle chuti citron nebo ocet, sùl.

Bramborová kaše studená (k masu)

Slaninu nakrájíme na kostièky a rozškvaøíme. Vaøené brambory nastrouháme,
pøidáme jemnì nasekanou cibuli, škvareèky slaniny, sùl, pepø, petrželku, rozšlehaná vejce a tìsto dobøe promícháme. Na pánvi na másle peèeme po obou stranách omelety. Každou pøehneme, navrch ještì pomastíme a posypeme petrželkou. Podáváme hlavnì k zeleninì.

Cibuli smažíme na slaninì nakrájené na malé kostièky. Pøidáme krevety i se
šśávou z konzervy a brambory nakrájené na kostky. Doplníme rajèaty a dusíme.
Okoøeníme a podáváme se slanými sušenkami. V americké kuchyni je mnoho
„chowders“, v nichž hlavní surovinou jsou brambory, napø. Corn Chowder, do které se pøidává sladká zeleninová kukuøice (místo krevet), Connecticut Chowder
(s tresèím masem a rajèaty).

ÈÍNA

Maso naøežeme na kousky po 30 až 40 g, vložme do hrnce a zalijeme 2 šálky
vody jen tak, aby zakryla skopové maso, posolíme, hrnec zakryjeme poklièkou
a vaøíme na slabém ohni, pøièemž snímáme pìnu. V druhém hrnci dáme vaøit
hrách, který zalijeme 3 šálky studené vody. Asi za jednu a pùl hodiny pøendáme
maso do hrnce s hrachem, pøedtím ovšem odstraníme kosti. Potom dolijeme
pøecezený bujón, pøidáme cibuli, jemnì nasekanou a osmaženou na másle, nakrájené brambory a jablka, rajèatový protlak, sùl, papriku a po pøikrytí poklièkou
vaøíme ještì 20-25 minut. Posypeme sekanou petrželkou.

1½ l vývaru, 300 g skopového masa, 1 šálek hrachu, 300 g brambor, 2 jablka,
2 cibule, 2 polévkové lžíce rajèatového protlaku, 2 lžíce másla, sùl.

Bramborová polévka se skopovým masem (Bozbaš)

ARMÉNIE

Z jednoho kilogramu brambor vybereme nejdrobnìjší, oloupeme, povaøíme,
avšak tak, aby zùstaly ještì tuhé. Z povaøených brambor slijeme vodu. Mírnì opeèeme nebo podusíme slaninu a každý plátek rozkrojíme na tøi nebo ètyøi kousky.
Mírnì podusíme na cibuli, na kostky rozkrájené jehnìèí maso a párky, rozkrájené
na menší kousky. Pøedvaøené drobné brambory, maso a párky na cibulce vložíme
do kastrolu, pøidáme houby. Polijeme rozpuštìným máslem a prudce opeèeme do
žlutohnìda. Zvlášś uvaøíme zbývající velké brambory. Po uvaøení je rozkrájíme na
plátky, které rozložíme na talíøe jako lùžko pro podávání kebabu.

1 kg brambor, 2 plátky slaniny, 6 žampionù, 50 g másla, 6 malých cibulí,
3 párky, 250 g libového mladého skopového masa.

Bramborový kebab (6 porcí)

ASIE
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400 g vaøených brambor, 56 vajec, 1 cibule, 80 g másla, 50 g slaniny, sùl, pepø,
petrželka.

Bramborová omeleta se slaninou (2 kusy)

Drobnì nasekanou cibuli osmažíme na pánvi na másle, pøidáme vaøené, na
plátky nakrájené brambory a opékáme je do zlatova. Ve smetanì rozmícháme
celá vejce, pøidáme sùl, koøení, jemnì nasekanou pažitku a touto smìsí pøelijeme
brambory na pánvi a peèeme je, až vejce ztuhnou. Zvlášś opeèeme na másle na
plátky nakrájená rajèata, která osolíme, zakapeme citronem a trochu osladíme.
Upeèenou omeletu pøesuneme na talíø, ozdobíme ji peèenými rajèaty a pažitkou.

300 g vaøených brambor, 5 vajec, 100 g másla, 1 cibule, 4 rajèata, pùl šálku sladké
smetany, sùl, pepø, pažitka, špetka cukru, 30 g másla pod rajèata, ¼ citronu.

Bramborová omeleta s vejci (2 kusy)

Dobøe omyté brambory s hladkou slupkou potøeme olejem a peèeme je na
plechu v troubì do mìkka. Pak je po délce rozkrojíme, vnitøek opatrnì vybereme lžièkou a tuto døeò prolisujeme. K bramborovému protlaku pøidáme smetanu,
strouhaný sýr, sùl, pepø a trochu polévkového koøení. Touto smìsí naplníme
bramborové pùlky, navrch je pokropíme tukem a ozdobíme popraškem èervené
papriky. Složíme je na vymaštìnou misku nebo pekáè a peèeme v troubì asi 20
minut. Podáváme s miskou rovnou na stùl.

6-8 stejnì velkých brambor, 2 lžíce oleje, pùl šálku husté sladké smetany, 50 g
nastrouhaného sýra, sùl, pepø, sladká paprika, 50 g tuku, trochu polévkového
koøení (masox).

Brambory dvakrát peèené

Oškrábané brambory zalijeme osolenou vroucí vodou a uvaøíme je skoro do
mìkka. Z poloviny másla a mouky pøipravíme svìtlou jíšku, rozšleháme se smetanou, pøidáme oèištìné, na plátky nakrájené houby, sùl a trochu citronové šśávy.
Povaøíme na hustou omáèku. Uvaøené brambory rozmaèkáme vidlièkou,dáme je
do vymazané ohnivzdorné misky, zalijeme omáèkou, hustì posypeme sýrem a pokapeme tukem. Pokrm zapeèeme v troubì.

750 g nových malých brambor, sùl, pepø, ¼ l husté sladké smetany, 60 g másla,
30 g mouky, 200 g èerstvých hub (nebo žampiónù), 50 g sýra, ¼ citronu.

Brambory zapeèené s houbovou omáèkou
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Do mouky pøidáme máslo, sùl a trochu vody, abychom vypracovali tuhé nudlové tìsto. Vyválíme je na tenkou placku, rozdìlíme na ètverce a na každý dáme
menší vaøený, okoøenìný brambor (nebo ètvrtku vìtšího). Protìjší okraje pøitiskneme k sobì v jakousi taštièku, kterou ještì zdobíme rýhováním vidlièkou. Taštièky smažíme na oleji do zlatova. Podáváme je jako zákusek k vínu nebo k èaji
nebo je obkládáme zeleninou.

Nádivka: 500 g brambor, sùl, koøení karí (i jiné), asi 200 g oleje na smažení.

500 g polohrubé mouky, 120 g másla, sùl, voda.

Brambory smažené v tìstì I

Uvaøíme, oloupeme a prolisujeme brambory. Pøidáme hodnì jemnì nasekanou šunku, sùl a strouhanku. Utvoøíme malé kulièky, které namáèíme v rozšlehaných vejcích a obalujeme ve strouhance. Smažíme je na oleji a podáváme
s rajèatovým salátem.

300 g brambor, 100 g šunky, 2 vejce, 1½ šálku strouhanky, sùl, olej na smažení (asi 100 g).

Bramborové kulièky se šunkou (Aloo aur)

Ve slupce uvaøené brambory oloupeme a za tepla prolisujeme. Loupanou cibuli nakrájíme na nudlièky, také papriky vyèistíme a nakrájíme na nudlièky. Obojí
zeleninu prosolíme, zakapeme citronovou šśávou a v té asi hodinu marinujeme.
Pak vmícháme do bramborového protlaku, který podle chuti osolíme a rùznì
okoøeníme. Studenou kaši podáváme k peèeným masùm.

750 g brambor, 2 cibule, 3 èervené papriky, 1 citron, sùl, pepø.

Bramborová kaše studená (k masu)

INDIE

Z brambor pøipravíme kaši obvyklým zpùsobem. Peèicí misku vymažeme
máslem. Vložíme opeèenou anglickou slaninu (nebo šunku). Plátky pokryjeme
kaší. Svaøíme jemnì nakrájený ananas s máslem, cukrem a špetkou soli. Na
každou porci pøidáme trochu takto pøipraveného ananasu. Peèeme v troubì
asi 15 až 20 minut.
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Oloupané ètvrtky nakrájených brambor uvaøíme v osolené vodì do mìkka
a hned prolisujeme. Pøidáme šśávu z citronu a pomeranèe, sùl, pepø, trochu
šśávy z peèenì (podáváme-li ji k peèeni) nebo trochu polévkového koøení.
Kaši našleháme, na míse ozdobíme koleèky osmažené cibule. Podáváme
k masu.

750 g brambor, 40 g másla, 40 g mouky, sùl, pepø, pùl šálku smetany nebo
kondenzovaného mléka bez cukru, pùl šálku vody, 50 g sýra, 1 malá konzerva
oliv, 50 g strouhanky osmažené na 30 g tuku.

Brambory zapeèené s olivami

Syrové oloupané brambory nakrájíme na tenké plátky a pøipravíme si vyšší
kastrol, dobøe vymazaný máslem. Brambory klademe do kastr olu po vrstvách, každou proložíme koleèky cibule, okoøeníme, osolíme, posypeme moukou a pokropíme tukem. Navrchu zùstanou brambory. Po zapeèení pokrmu
pøilijeme smetanu, navrch dáme ještì kousek másla a v mírnì vyhøáté troubì
brambory peèeme, až zmìknou, vsáknou všechno mléko a zežloutnou. Podáváme k masu.

1 kg brambor, sùl, pepø, 40 g hrubé mouky, 1 vìtší cibule, 3/8 l smetany, 100 g
másla.

Brambory peèené s cibulí

USA, KANADA

Uvaøené brambory oloupeme, nákrájíme na kostky, smícháme s olivami nakrájenými na menší kousky a vložíme do ohnivzdorné mísy nebo pekáèe. Na pánvi rozpustíme máslo, pøidáme mouku, osmažíme svìtlou jíšku, kterou zøedíme
postupnì vodou a smetanou. Omáèku osolíme, okoøeníme a dobøe pøevaøíme.
Pøidáme do ní polovinu nastrouhaného sýra a nalijeme na brambory. Povrch pokrmu posypeme osmaženou strouhankou a zbytkem nastrouhaného sýry. Zapeèeme v troubì do zlatova.

1 kg brambor, 1 pomeranè, 1 citron, sùl, pepø, polévkové koøení, 1 cibule, 50 g
oleje.

Bramborová kaše s pomeranèem (Peru)

JIŽNÍ AMERIKA

Na vál prosijeme mouku se solí a zadìláme vlahým tukem a vlažnou vodou
v hladké tìsto, asi jako na nudle. Tvoøíme malé kulièky, které hnìteme v ruce,
a pak hladké vyválíme na polovinu, takže vznikne tvar kužele.
Uvaøené brambory oloupeme a nakrájíme na kostièky. Do lžíce horkého
tuku pøidáme koøení, sùl, v tom obalíme kostky brambor, které ještì zakapeme citronem. Pùlky pøipravených placek stoèíme v kornoutek, naplníme
brambory a okraje pøitiskneme. Placky smažíme v hluboké pánvi na oleji do
zlatova. Podáváme je se zeleninou, nakládaným ovocem nebo omáèkami.

Náplò: 2 vìtší uvaøené brambory, 2 lžíce citronové šśávy, 1 lžíce másla, kmín,
chilli koøení, sùl, pepø, asi 200 g oleje na smažení.

Tìsto na placky: 1 šálek hladké mouky, 1 lžíce oleje, ½ šálku vody, sùl.

Bramborové placky smažené (Samosas)

Brambory uvaøíme ve slupce, oloupeme, dáme na mísu, obložíme vaøenými
vejci krájenými na ètvrtky a olivami. Pøelijeme sýrovou omáèkou, kterou pøipravíme rozpuštìním taveného sýra na oleji na mírném ohni, k nìmuž pøidáme postupnì smetanu a kapeme citronovou šśávu. Hotovou omáèku osolíme
a okoøeníme.

Omáèka: 3 lžíce oleje, sùl, 250 g smetanového taveného sýry, pepø, citron, pùl
šálku husté sladké smetany.

1 kg brambor, sùl, 4 vejce, 1 malá konzerva oliv.

1½ kg brambor, podle chuti koøení karí (v Indii dávají 20 g), na tìsto 300 g
mouky, sùl, asi ½ l vody, olej na smažení.

Staré indické jídlo. Pøipravíme šlehané tìsto krémové konzistence z mouky
a vody, okoøeníme práškovým karí koøením a osolíme. Pøedvaøené brambory rozkrájíme na tlusté plátky, které máèíme v tekutém tìstì a prudce osmažíme do
zlatova. Brambory Pacorah se mohou použít nejen jako zvláštní pøíloha k masitým
jídlùm s karí, ale také ke koktajlu.

Brambory vaøené s vejci a sýrovou omáèkou

Brambory smažené v tìstì II (Potato Pacorah)

