Z kuchynì biochemika
Lenka mì poádala, abych napsal pøíspìvek do kuchaøky, èím mì nemálo zaskoèila. Doma jsem obvykle pouze strávník, a pokud jsem
si nucen nìco uvaøit, tak to jsou vìtinou vajíèka nebo èaj. Na kávu máme pøístroj. Nicménì jsem se zamyslel a vzpomnìl jsem si, e
jsem do rodinné kuchaøky kdysi pøispìl. Jeden mùj kamarád byl jetì za totáèe asi dvakrát v Èínì a po návratu nás zasvìtil do nìkterých tajù èínské kuchynì. Vzhledem k tomu, e se tam jí hùlkama, musí být kadé jídlo pøedem naporcováno. Ve vìtinì naich restaurací se tzv. èína vyznaèuje naporcováním masa na nudlièky, ale to je tak asi jediná podobnost s èínskou kuchyní (spí se tím øeí
úklid lednice).
Níe uvedený recept se dá rùznì modifikovat, ale podstata spoèívá ve zpùsobu
pøípravy. Maso (hovìzí, vepøové, drùbeí
 lií se dobou pøípravy; u nás pouíváme vìtinou krùtí) se naporcuje na kousky cca 1,52 cm. V misce se osolí, opepøí
(nejlepí je drcený pepø), zakape sójovou
omáèkou a potom je moné pouít buï
vajíèko, nebo staèí jen olej. Následnì se
do misky pøidá dostateèné mnoství krobu (Solamyl) a promíchá. Kadý kousek
by mìl být dobøe obalen. Takto naloené
maso se uloí do lednice (min. na 1 hodinu, lépe pøes noc). Po vyjmutí ji nejsou
kousky bílé  áva z masa krob zvlhèí.
Souèástí vìtiny èínských jídel je zelenina. My dáváme pøednost pórku, ale lze
pouít napø. zelí, houby apod. Já si pórek nakrájím na ètvereèky o velikosti
cca 2 cm a spaøím.

Nejdùleitìjí fází pøípravy je ta tepelná. Nejlepí je k tomu pánev Wok, ale pro
mení mnoství si vystaèíte i s normální
pánví. Podstatou je øádnì rozpálený tuk,
protoe maso se musí zatáhnout tak, aby
vekerá áva zùstala uvnitø. Praí se tak
dlouho, a je povrch témìø do zlatova.
Potom se zalije vodou (pokud chcete více
omáèky, mùete ve studené vodì rozmíchat trochu Solamylu). Povrch kouskù
masa by mìl být slizouèký, pøidá se spaøený pórek a podle chuti zalije sójovou
omáèkou.
Jako pøíloha samozøejmì rýe. Ta by
nemìla být sypká, ale spíe lepivá, protoe hùlkama se sypká rýe hodnì patnì

nabírá. Ve by se mìlo podávat v misce,
protoe jednak se po talíøi rýe hùlkama
patnì honí, ale hlavním dùvodem, proè
se v Èínì jí z misky, je, e posledním chodem je polévka, kterou se ta miska dùkladnì vypláchne. Tak mi to alespoò vysvìtlil ten kamarád. V místní restauraci
prý mìli asi deset rùzných jídel, ale pøevánì jen z nìjaké zeleniny. Vìtina místních mìla maso maximálnì jednou týdnì,
take výe uvedený recept je vlastnì sváteèní jídlo.
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