Z kuchynì biochemika
Mùeme mluvit o citech,
pokud je nám libo,
avak aludek je jediným skuteèným sídlem blaenosti ve svìtì.
Kuchynì je velechrám,
kde konáme bohoslubu,
oheò huèící v kuchyòském sporáku je naím vestálským plamenem
a kuchaø naím veleknìzem
Dobré jídlo probouzí ve, co je v mui nìnìjího.
(Jerome Klapka Jerome)

Motto:
Objev nového jídla znamená pro
tìstí èlovìka víc, ne objev hvìzdy.
(A. Brillant - Savarin)

Pozn.: Kdyby náhodou nìkdo nevìdìl .

pekové knedlíky

Pekáè plný masových vùní
300 g vepøové plece, 300 g libového bùèku, 300 g uzeného bùèku, 1 králièí zadek, 2 paprikové klobásy, 1 velká cibule,
5 stroukù èesneku, kousek celeru, 2 hrsti suených hub, 200 g anglické slaniny,
olej, 5 lic pálivého keèupu, 5 zrnek jalovce, 3 bobkové listy, 5 celých pepøù,
sùl a 2 láhve dvanáctistupòového svìtlého piva.
Na oleji zpìníme nakrájenou cibuli,
plátky èesneku a nahrubo nastrouhaný
celer. Pøidáme nudlièky slaniny, vechno
koøení a na tento základ vloíme na vìtí
kousky nakrájené vepøové a uzené maso,
naporcovaného králíka a naporcované
klobásy.
Pøidáme namoèené houby, keèup, zalijeme pivem a v troubì pod poklicí peèeme asi 1,5 hodiny. Poté odkryjeme a dopékáme za obèasného podlévání do mìkka a do èervena.
Na talíø pak dáváme od kadého
masa kousek, pøelijeme výpekem a jako
pøílohu podáváme ve slupce vaøený
brambor nebo pekový knedlík, nejlépe
kombinaci pøíloh. Zapíjíme samozøejmì
vychlazeným pivem.
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1 veka, 0,5 l mléka, 4 vejce, sùl, libeèek
nebo vrchová petrel, 200 g slaniny
a trochu tuku na potøení ubrousku.
Ze starí veky oloupeme kùrku a nakrájíme ji na kostièky. V mléce rozleháme vejce, osolíme, pøidáme na drobno
nasekaný libeèek, na kostièky nakrájenou slaninu a touto smìsí zalejeme nakrájenou veku. Lehce promícháme a dáme na navlhèený, tukem potøený ubrousek. Vytvarujeme do podoby hnedlíku,
zabalíme, zaváeme konce provázkem
a ve vaøící vodì vaøíme cca 30 minut.
Knedlík po uvaøení rozbalíme a krájíme
nití na plátky.

Pøeji Vem dobrou chu
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