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Tak . a máme po letních dovolených. Zùstaly vzpomínky, fotografie, záitky . Po celé léto na nás mimo jiné útoèily vùnì a chutì
nejrùznìjích kuchyní zejména plné exotických koøení, ovoce, grilovaných mas a moøských potvor.
Je na èase vrátit se zpìt do reality domova. A protoe doma je doma, dovolím si tentokrát recept, který jsem ochutnal v jedné hospodì na Vysoèinì.

Venkovské vepøové koleno
Potøebujeme: 2 vepøová kolena zadní,
2 strouky èesneku nakrájené na plátky,
3 líce olivového oleje, 2 mrkve nakrájené na drobno, 2 øapíky celeru nakrájené
na drobno, 1 velká cibule nakrájená na
drobno, 2 snítky rozmarýny a 2 snítky
tymiánu nalámané na kousky, 1 velký
bobkový list, 2 dcl suchého bílého vína,
2 dcl vody, 20 malých cibulek na nakládání, 20 meních hub (pø. høíbkù, ryzcù,
liek, ampionù ) sùl, pepø, nakrájená
petrelka.
Maso naøeeme ze vech stran a do
záøezù vloíme plátky èesneku, osolíme
a lehce opepøíme. Ve vìtím kastrolu
z dobøe tìsnící poklicí rozehøejeme olej,
pøidáme mrkev, celer a cibuli a opékáme
za obèasného promícháni cca 10 minut.
Na zeleninu poloíme maso, posypeme je
tymiánem, rozmarýnou a pøidáme bobkový list, vodu a víno. Pøivedeme k varu
a odstavíme.
Kastrol pøikopíme poklicí a pokrm
dusíme v pøedehøáté troubì pøi 160 st.C
asi tak 3-4 hodiny, aby bylo maso velmi
køehké a mìkké. Cibulky dáme do mísy,

pøelijeme vroucí vodou a necháme asi
minutu odstát. Vodu slijeme, cibulky
oloupeme. Na velké pánvi rozehøejeme
trochu oleje, pøidáme cibulky a houby
a asi 15 minut dusíme pod poklicí do zlatové barvy cibulek. Obèas pánví potøeseme. Kdy je maso køehké, pøidáme smìs
cibulek a hub a jetì asi 15 minut podusíme. Maso vyjmeme a vykostíme (od kosti by mìlo jít velmi lehce). Cibulky a houby také vyjmeme a ve udrujeme teplé.
Z povrchu ávy sesbíráme kovovou nabìraèkou co nejvíce tuku, ávu pøecedíme na mísu a zeleninu necháme na cedníku. Maso nakrájíme na úhledné porce
(nutný velmi ostrý nù), upravíme spolu
s cibulkami, houbami a zeleninou na
mísu, pøelejeme omáèkou a posypeme nasekanou petelkou. Podáváme s tmavým
peèivem. Pøesto, e jsme pouili pod maso
bílé víno, nejvhodnìjí je jako nápoj vychlazené pivo. Dùvodem je i to, e pøíprava je èasovì ponìkud nároèná a èekající
strávníci by se pøi konzumaci jiných nápojù také nemuseli této vynikající pochoutky doèkat.

Pøeju Vem dobrou chu a krásné dny
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