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Jako malý kluk jsem měl dva sny. Až budu dospělý, stanu se kuchařem nebo
spisovatelem. Ten první jsem si splnil poměrně záhy, ten druhý až nyní. Zřejmě jsem
potřeboval dozrát, mít v hlavě ujasněno, jak správně formulovat slova, jak ze sebe
dostat to, co mne každý den ovlivňuje nejen v kuchyni.
Ale ani cesta kuchaře není jednoduchá. Obzvlášť pokud chce dělat vše poctivě,
od základu, využívat pouze suroviny z blízkého okolí, podporovat místní farmáře
a malovýrobce. A to ještě ve věku, kdy už člověk nechce měnit své návyky a učit
se něco nového. Já jsem přesto za tuhle vnitřní transformaci rád. Můžu tak stát
pevně nohama na zemi, pracovat s čistým svědomím, a navíc motivovat i ostatní
v přístupu k přírodě a jejímu následnému využití v kuchyni. Jen je potřeba trochu
více přemýšlet a využít vše do posledního zbytku. Od kořene po nať.
Díky této snaze jsem přestal být jen kuchařem schovaným uvnitř kuchyně.
Začal jsem se objevovat na obrazovkách televize, v novinách, časopisech, snažil
jsem se šířit tuhle myšlenku dál a zároveň nabídnout pomocnou ruku tam, kde
je potřeba. Třeba jako externí pracovník českobudějovické neziskové organizace
Active time, s níž již osmým rokem spolupracuji a vařím s dětmi z dětských domovů,
podporuji adopce na dálku nebo působím jako ambasador v Postní sbírce Diakonie
Českobratrské církve evangelické. A právě díky lidem z Diakonie jsem dostal možnost
napsat tyto řádky a podělit se tak o recepty na bezmasá postní jídla i o návod,
jak být v kuchyni šetrný. Patří jim za to můj dík a stejně tak členům nakladatelství
Smart Press, kteří vzali projekt za svůj a přivedli knihu na svět. Poděkovat chci také
všem těm, kteří do Postní kuchařky přispěli svými texty – Hance Zemanové, Martině
Viktorii Kopecké, Pavlu Rumlovi a Petru Klímovi. V neposlední řadě děkuji své ženě
Zuzce za trpělivost, pomoc a pochopení.

Srdečně
Pavel Drdel
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JAK ČESKÁ MRKEV POMÁHÁ
Paní Enate Tehun Kassa ovdověla. Její manžel zemřel na AIDS a ona se musela postarat o své tři děti.
V roce 2012 si v přepočtu asi za 5000 českých korun, které dostala od Diakonie, zařídila malé bistro,
kde peče vlastní chleba a prodává chlazené nápoje. Díky drobné pomoci se postavila na vlastní nohy
a dokáže uživit svou rodinu.
Jak už asi tušíte, Enate nežije u nás. Jejím domovem je Bahir Dar v Etiopii. Enate byla jednou z prvních,
kdo díky Postní sbírce Diakonie ČCE získal naději na lepší život.
Za deset let své existence pomohla Postní sbírka po celém světě tisícům lidí, kteří se ocitli v nouzi
podobně jako Enate. Nejprve sbírka probíhala v rámci evangelických kostelů a lidí zaměstnaných
v diakonii. V posledních letech se uchází o podporu lidí v celé České republice.
Všichni její dárci, ambasadoři a podporovatelé nesou společnou myšlenku. Nejsou nám lhostejné osudy
lidí za našimi hranicemi.
Sbírka probíhá vždy po dobu čtyřiceti dní před Velikonoci, odtud její název Postní. Za deset let svého
pořádání přinesla potřebným přes osm milionů Kč a podpořila lidi v nouzi v pěti zemích světa. Od roku
2018 míří její výtěžek na Blízký východ, kde pomáhá lidem těžce zkoušeným syrskou válkou. Nejinak
tomu bude i v roce 2022, kdy její výtěžek podpoří komunitní školu a školku v chudinské čtvrti na jihu
Bejrútu, kterou navštěvují děti z rodin, jež utekly před válkou ze Sýrie.
I když hlavním motivem, proč do sbírky přispět, zůstává dobrý pocit z pomoci druhému člověku,
zamýšleli jsme se nad tím, jak našim dárcům nabídnout něco, co bude symbolizovat postní období
a přetrvá déle než hřejivý pocit u srdce.
V roce 2020 se nám s našim záměrem podařilo oslovit skvělého a kreativního kuchaře Pavla Drdela,
který se stal ambasadorem naší sbírky. Pro rok 2021 pro nás Pavel sestavil šest receptů na bezmasá
postní jídla – na každý týden jeden, které jsme formou jednoduchého e-booku posílali dárcům.
Ohlasy na Pavlovy recepty byly velké. Jídla, která navrhl, totiž skvěle vystihují potřeby a vkus dnešních
lidí. Je z nich cítit respekt autora receptů k surovinám a celé naší planetě. Jsou jednoduchá, využívají
čerstvé, sezónní a lokální potraviny. A přitom jsou originální, pestrá a výborně chutnají. V tu chvíli byl
nápad vytvořit celou kuchařku podobných receptů na světě.
Uběhl rok a díky Pavlovu neuvěřitelnému nasazení držíte nyní v ruce knihu plnou jídel vhodných pro
postní období, kterými se můžete inspirovat od jara do zimy, kdykoliv máte chuť na lehké a chutné jídlo.
Až si je uvaříte, vězte, že i vy jste udělali dobrý skutek a přidali jste se ke společenství dárců Postní
sbírky. Deset procent výtěžku z prodeje kuchařky podpoří děti, které zasáhla syrská válka, aby mohly
chodit do školy. Vzdělání je totiž jejich šance na lepší budoucnost.

Děkujeme!
Kristina Ambrožová
ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

10 / Postní kuchařka

ÚVOD
Právě držíte v rukou mou knižní prvotinu. Možná v ní jen listujete a rozhodujete se, zda koupit,
či nekoupit. A možná si říkáte: „Proboha, další kuchař, který vyměnil nože za klávesnici počítače.
Takových už tu bylo.“ A nejen kuchařů, ale i zpěváků, herců, blogerů… Každý z nich se chce podělit
o recepty na svá oblíbená jídla. A tak se stává, že některé z takových kuchařek skončí schované
hluboko v knihovně.
Pevně doufám a věřím, že Postní kuchařka tak nedopadne. Je totiž trochu jiná. Nejenže vás
zavede do profesionální kuchyně a do té vaší přinese nová jídla ze sezónních a lokálních surovin,
ale naučí vás šetřit, zpracovat vše do posledního stonku a jistě i novým postupům. (A věřím,
že i ještě většímu respektu k místům, kde se všechny tyto fantastické suroviny rodí.)
Ale co je nejdůležitější, tahle kniha pomůže lidem, kteří jsou od nás vzdálení na stovky kilometrů
a těžko bychom se s nimi jinak setkali, abychom jim podali pomocnou ruku.
Za tento kontakt vděčím členům Diakonie a jejich projektu Postní sbírky, bez nichž by tyhle recepty
zůstaly jen položkou na jídelním lístku. A proto můj honorář nebude putovat na soukromý účet,
ale na pomoc komunitnímu centru Taháddí v Libanonu.
Děkuji, že pomáháte se mnou.

islámský postní měsíc ramadán na přelomu našeho srpna a září. Půst je běžnou praktikou v
buddhismu, některých formách hinduismu nebo například v józe. Přináší totiž do našeho života
skromnost, odepření si, pozastavení se, vydechnutí a díky tomu i prostor k pomoci druhému.
Ať jste jakéhokoli vyznání a tuto knihu jste otevřeli v jakémkoli ročním období a osobním
rozpoložení, doufáme, že vám nabídne právě to.

Jak tuto knihu používat
Kniha je rozdělena na několik částí. Nejprve vás čekají texty o půstu z hlediska křesťanských
a lidových tradic a z hlediska přírodního koloběhu a lidského zdraví. Nechybí ani pár receptů na
tradiční postní jídla, která o půstu připravovali naši předci.
Následují moderní recepty od Pavla Drdela na celá jídla, polévky, předkrmy, saláty a hlavní
chody. Tyto recepty jsou rozděleny podle ročního období: hlavní porce receptů je zimních, jelikož
samotné období předvelikonočního půstu obvykle spadá na konec zimy. Následuje několik pokrmů
z jarních, letních a podzimních surovin, jelikož s půstem je možné začít jakýkoli den v roce. Každý
recept má navíc vizuální označení podle dané sezóny.

O postním období
Celá řada z nás dnes využívá půst pro odlehčení si po hostinách Vánoc a konce roku. Často
nedodržujeme přesný termín nebo nevnímáme jako pro sebe důležité vzdát se zrovna masa nebo
alkoholu, ale například nadužívání elektroniky nebo pití kávy.
Postní období ale nebývalo pro naše předky pouze dietním časem, kdy se na 40 dnů vzdávali
masa, ale také dobou nutné skromnosti na konci zimy, kdy zásob ve spíži mnoho nezbývalo.
Jednalo se zároveň o skromnost dobrovolnou s hlubokým spirituálním rozměrem, kdy šlo
o napodobení čtyřicetidenního pobytu Ježíše Krista na poušti. Čtyřicet dní duchovní přípravy
na Velikonoce.
Pro západní křesťany začíná předvelikonoční půst Popeleční středou a trvá až do začátku mše
na památku večeře Páně na Zelený čtvrtek, ve východních církvích, které se řídí juliánským
kalendářem, je toto období časově posunuté. Také samotný půst je praktikován přísněji, věřící
se často vzdávají kromě masa i všech dalších živočišných výrobků. Význam ale zůstává stejný.
Čas mezi masopustem a Velikonocemi je časem klidu, meditace a introspekce. Podobná období
můžeme nalézt i u většiny ostatních velkých náboženství a kulturních okruhů – v judaismu
je důležitých sedm veřejných postních dnů, které jsou rozprostřeny do celého roku, známý je
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Jako sladkou tečku si můžete vychutnat dva recepty na rostlinné dezerty od šéfkuchaře Petra Klímy.
Významnou kapitolou je Spíž, kde se dozvíte, jak uchovat sezónní zeleninu díky nakládání
a fermentaci, aby vydržela do zimních měsíců, nebo jak využít její zbytky, slupky, kořínky, květy a nať
na výborné oleje, dochucovací prach nebo sirupy. Tedy jak zpracovat zeleninu od kořene po nať.
Řadu surovin, postupů a kuchyňského náčiní budete už nejspíš znát, ale pokud nějaké ne, v závěru
knihy najdete slovníček, který vám také poradí, kde suroviny obstaráte. Některé z potravin nejsou
v naší kuchyni již nebo stále ještě běžné, a pokud je neseženete, neznamená to, že si recept
nemůžete uvařit. Zkuste si o dané surovině něco zjistit a použijte nejbližší vám dostupnou variantu.
Nebojte se v kuchyni experimentovat, nechte se vést chutí jednotlivých surovin, dovedou vás na
správné místo.
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PODSTATA POMOCI
Představte si muže, jak sedí u potoka a hází do něj chleba. Sám moc nemá, a přesto rozdává.
Zdá se vám, že je to cvok?! Ne, jen se drží rady, která stojí v Bibli, totiž že člověk se má o vše dělit.
Protože právě to dělá člověka člověkem.
Mám jednoho přítele, továrníka, začínal od píky. Jeho firmě se daří, živí stovky lidí a desítky rodin.
Vysvětlil jim, že se bude dělit o zisk s potřebnými. Od roku 2000 tak rozdal přibližně sto třicet
milionů korun. Prý „filantrop“. Místo toho, aby si koupil pro sebe v „offshoru“ kus moře, pomáhá.
Sám o tom říká: „Většina problémů lidstva pramení z neschopnosti vžít se do role druhého. Přitom
když si představím, že bychom si vyměnili s obdarovaným role – tak jak bych mohl nepomáhat?!
I tak přece pomáhám žalostně málo!“
Slovo „Bůh“ a „bohatý“ se sobě podobají. Kořen praslovanského slova bogъ odkazoval nejen
ke slovu Bůh, ale také k výrazům „bohatství“ nebo „podíl“, indoevropské „bhag“ pak mimo jiné
znamená „udělovat“. Naši předkové bohatství vnímali jinak než my. Dnes je bohatý ten, kdo má
hodně peněz. Dříve byl člověk, který hromadil bohatství jen pro sebe, lakomec a ne bohatý člověk.
Kdo chtěl vynikat a něco znamenat, musel platit – tedy rozdávat, být štědrý, všímat si potřebných.
Pojem bohatý se daleko více blížil významu štědrý, ten, kdo rozdává jako Bůh, který zdarma dává
život a vše, co je k tomu třeba.
Není nic špatného na tom, dopracovat se poctivě k bohatství, pokud člověk nežije v přesvědčení,
že si vše „vyrobil“ sám a jen pro sebe. Z takového se stane bez-božák, ne-božák, u-božák. Bohu
blízko jsou ti „boháči“ zmínění výše.
Půst je „kuchařkou“, která dává zakusit, že si můžeme ubrat, odepřít, a přesto máme stále
na rozdávání.

Pavel Ruml
Bývalý vojenský kaplan (mimo jiné i ve válkou zasažených oblastech),
jako farář Českobratrské církve evangelické působil v Šonově
u Náchoda, v Letohradě a v Praze-Dejvicích. Dnes je nemocničním
kaplanem v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích,
poradcem ministra obrany pro duchovní službu a šéfem Asociace
nemocničních kaplanů.
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Zima

BORŠČ
4 porce
30 minut příprava
110 minut pečení
30 minut vaření
4 malé červené řepy
1 větší červená řepa
4 malé žluté řepy
sůl
olej na pečení
rozmarýn
4 střední mrkve
4 menší petržele
1 menší celer
100 g oloupané cibule
1 stroužek česneku
čerstvý tymián
3 bobkové listy
4 lžíce rajčatového protlaku

Malé řepy zbavíme ve vlažné vodě všech nečistot,
přendáme na alobal, osolíme, přidáme větvičku rozmarýnu,
zakápneme olejem a zabalíme. Pečeme v troubě na 170 °C
do změknutí (přibližně 1–1,5 hodiny, doba pečení závisí na
velikosti řep).
Oloupanou mrkev, petržel a celer překrájíme na menší
výseče, přendáme na plech, pokapeme olejem, přidáme
pár celých stonků tymiánu, osolíme a dáme péct do trouby
rozehřáté na 140 ˚C na 40–50 minut.
Cibuli nakrájíme najemno a necháme na rozpáleném oleji
zesklovatět. Přidáme plátky česneku, tymián, bobkový list,
posekané kysané zelí a jednu větší oloupanou syrovou
červenou řepu pokrájenou na kostičky. Orestujeme
společně s rajčatovým protlakem. Zalijeme červeným vínem,
které necháme vydusit, a pak teprve přilijeme zeleninový
vývar. Dusíme zhruba hodinu doměkka. Dochutíme solí
a pepřem. Z omáčky vyndáme bobkový list a tymián.
Rozmixujeme tyčovým mixérem do hladké omáčky
a přecedíme.
Na talíř servírujeme horkou omáčku a opečenou zeleninu.
Dozdobíme plátky čerstvé ředkvičky a microgreens.
Boršč můžeme doplnit i o nakládané hořčičné semínko
(recept na str. 157).

700 ml zeleninového vývaru
100 ml vína
200 g kysaného zelí
pepř
ředkvička, microgreens
na ozdobení
alobal

Na pečení a smažení používám
u většiny receptů řepkový olej.
Použít ale můžete i jiný chuťově
nevýrazný olej nebo tuk.

polévky / ZIMA / 29

KROUPOVÉ RIZOTO
S ČERVENOU ŘEPOU
4 porce
30 minut příprava
80 minut vaření
300 g větších ječných krup (číslo 9)
1 menší cibule
1 menší červená řepa
olej na opečení
sůl
čerstvě umletý pepř
½ čajové lžičky sušeného zázvoru
½ čajové lžičky umletého
nového koření
50 ml kombuchy

Kroupy důkladně a opakovaně propláchneme ve studené
vodě a dáme do hrnce s dostatečným množstvím horké,
osolené vody. Vařením nám totiž nejen zvětší svůj objem,
ale trochu i vodu zahustí. Nemusíme tak kroupami stále
míchat, aby se nám nepřipálily. Zhruba po necelých
50 minutách by kroupy měly být měkké. Scedíme a znovu
propláchneme, aby se nám neslepily.
Na oleji zpěníme nadrobno pokrájenou cibulku, přidáme
nastrouhanou červenou řepu, osolíme, opepříme,
zaprášíme mletým zázvorem a novým kořením a jen krátce
promícháme, aby se nám chutě propojily. Podlijeme
kombuchou, která dodá jídlu nejen trochu nakyslosti,
ale skvěle nám podrží i sytou barvu řepy. Přilijeme vývar,
přidáme kroupy a svaříme do konzistence klasického rizota.
Ihned servírujeme do hlubokého talíře. Doplníme loďkami
naložené červené cibulky (recept na str. 156), tenkými plátky
žluté řepy a čerstvými výhonky.

200 ml zeleninového vývaru
1 malá žlutá řepa
čerstvé microgreens

hlavní jídla / ZIMA / 93

Jaro

PEČENÝ TVAROH S HOUBAMI,
MLADOU KOPŘIVOU,
TOPINAMBURY A ŠPENÁTOVÝM
KRÉMEM
4 porce
20 minut příprava
30 minut pečení
40 minut vaření
1,5 kg topinamburů
sůl
čerstvě mletý pepř
olej na pečení
čerstvý rozmarýn
150 g žampionů
400 g měkkého tvarohu
čerstvé malé kopřivy
5 vajec

Topinambury důkladně pomocí malého kartáčku opereme
ve vlažné vodě. Větší překrájíme na půlku, malé necháme
v kuse a vyskládáme na plech. Díky tomu budeme mít
všechny rovnoměrně propečené. Pokapeme olejem,
osolíme, přidáme otrhaný rozmarýn a vložíme do rozehřáté
trouby. Pečeme při teplotě 150 ˚C zhruba 20–30 minut.
Žampiony nakrájíme na silnější plátky, přendáme na
pánev s rozehřátým olejem a opečeme. Teprve až v závěru
osolíme, aby nám nepustily vodu. Necháme vychladnout.
Přendáme do mísy společně s tvarohem, vejci, nahrubo
posekanou kopřivou, moukou a čerstvě umletým pepřem.
Znovu osolíme a zlehka promícháme, aby se nám vše
spojilo, ale příliš nezřídlo. Přendáme do skleněné či
silikonové formy a pečeme zakryté alobalem ve vodní lázni
při teplotě 145 ˚C. Doba pečení je závislá na výšce tvarohu či
druhu trouby, pro jistotu propečenost zkontrolujeme špejlí.
Po upečení necháme vychladnout a naporcujeme.

150 g kukuřičné mouky

Špenát umixujeme ve vodě s pár kostkami ledu.

1 střední cibulka

Na oleji necháme zesklovatět pokrájenou cibulku, přidáme
pokrájené syrové brambory, osolíme, opepříme a zalijeme
zeleninovým vývarem. Podusíme a rozmixujeme tyčovým
mixérem do krémové konzistence. Přidáme špenátovou
pastu. Omáčku již neprovařujeme, aby neztratila barvu.
Můžeme servírovat, nejlépe s mrkvovým kečupem (recept
na str. 178).

500 ml zeleninového vývaru
100 g čerstvého špenátu
2 brambory na zahuštění
čerstvé microgreens na ozdobení

hlavní jídla / JARO / 111

Léto

SALÁT Z MĚSTSKÉHO ZAHRADNICTVÍ
Být v dnešní době šéfkuchařem není jen o práci u sporáku, objednávání surovin, psaní směn, poledních
a stálých menu, řízení personálu či noční práci u počítače, kdy doháníte administrativu. Šéfkuchař
může být i pomocnou rukou farmáře. Domlouvat si sezonu na příští rok, kolik a čeho se bude pěstovat
nebo co se vyzkouší nového. Jsem rád, že i já patřím mezi ty, kteří si sezonu na záhoně můžou předem
naplánovat. Navíc s bonusem, který má jen pár vyvolených – spolupracuji s bio pěstiteli, kteří jsou
přímo ve městě, pár stovek metrů od restaurace.
A tak vznikl tenhle recept, který je poděkováním nejen majitelům, ale i zaměstnancům zahradnictví
za jejich práci. A že je složený ze zeleniny, která tam vyrostla, nemusím ani zmiňovat.

4 porce
20 minut příprava
30 minut vaření
4 svazky ředkviček
1,5 svazku jarní cibulky
200 ml řepkového oleje
2 menší hlávkové saláty
60 g plnotučné hořčice
30 g dijonské hořčice
15 ml jablečného octa
sůl
pepř
olej na pečení
400 g nakládaných ředkviček
400 g nakládané bílé ředkve

Jarní cibulky očistíme a oddělíme zelené časti, které pokrájíme a v 100 ml
oleje rozmixujeme do pikantního cibulového pesta. Osolíme.
Spodní bílé stonky podélně rozpůlíme a zprudka opečeme na grilu
či velmi rozpálené pánvi. Z každé strany opékáme zhruba necelou
minutu, aby se nerozpadly. Přesuneme na talíř a teprve potom
ochutíme solí a pepřem.
Ředkvičky zbavíme listů, které rozhodně nevyhazujeme (můžeme
je využít na prach či pesto), umyjeme ve studené vodě a necháme
v sítu okapat. Čtyři větší ředkvičky dáme stranou na doplnění čerstvé
ředkvičkové chutě do salátu. Zbylé nakrouháme na mandolíně
na velmi jemné plátky, přendáme do misky a promícháme
s připraveným cibulkovým pestem. Dáme do lednice.
Zbylé ředkvičky nakrájíme na plátky, přikryjeme namočenou
papírovou utěrkou a dáme také do chladu.
Saláty zbavíme horních volných listů (můžeme je použít do jiného
salátu), překrojíme napůl a umyjeme pod tekoucí vodou. Dáme do
síta vykapat, řezná plocha by měla být směrem dolů, abychom se
zbavili veškeré vody.
Ze zbylého oleje, obou hořčic, octa, soli a pepře vymícháme hladký,
krémový dresink, který pomocí štětce vetřeme do každého záhybu
salátu. Opatrně se jej snažíme vetřít i mezi listy, jen pozor, aby se
salát nerozpadl.
Naložené ředkvičky a bílou ředkev scedíme a nakrájíme na čtvrtky
či plátky.
Ředkvičky s pestem vyjmeme z lednice a rukama vytvarujeme noky.
Nežádoucí vodu, kterou ředkvičky pustily, vymačkáme a v dlaních se
nám ředkvičky spojí. Na talíř servírujeme po dvou nocích, přidáme
opečenou jarní cibulku, pokrájené naložené ředkvičky a bílou ředkev,
plátky čerstvých osolených ředkviček a navrch položíme dresinkem
potřený salát. Dozdobíme microgreens či čerstvými lístky bylinek.

122 / LÉTO / saláty a předkrmy

Podzim

PODZIMNÍ VARIACE
Z KOŘENOVÉ PETRŽELE
Podzim, to jsou pro mne barvy, melancholie, první mrazivá rána, ulice plné spadaného listí a teplé
slunce, které se téměř dotýká horizontu. Podzim je pro mne i dobou hojnosti. První plody celeru,
mrkve, řepy, dýní, topinamburů, petržele – zeleniny, která bude v následujících měsících součástí
mojí kuchyně. Tenhle recept je tedy věnován královně kořenové zeleniny – petrželi. Nejen proto, že
patří mezi superpotraviny, ale hlavně pro její charakteristickou kořeněnou a lehce nasládlou chuť,
bez které si vaření již neumím představit.

4 porce
25 minut příprava
40 minut vaření
45 minut pečení

Troubu předehřejeme na 150 ˚C. Z očištěných petrželí si
vybereme pouze ty menší, zhruba dvě třetiny celkové váhy,
a překrojíme je napůl. Promícháme v míse s řepkovým
olejem, solí, otrhanými lístky tymiánu a skládáme na plech
vyložený pečicím papírem. Pečeme v rozehřáté troubě
40–45 minut.

2,5 kg očištěné kořenové petržele

Zbývající petržel nakrájíme na větší kostky a rozdělíme na
dvě poloviny.

6 g zauzené papriky
60 g mugi miso pasty
(středně hnědá miso pasta)
300 ml syrovátky
700 ml zeleninového vývaru
100 g oloupané cibule
řepkový olej na pečení
sůl
pepř
50 g opražených slunečnicových
semínek
10 g čerstvého tymiánu
čerstvé oregano na ozdobu
4 lžičky nakládaného hořčičného
semínka (recept na straně 157)
petrželový prach

142 / PODZIM / hlavní jídla

V hlubším kastrůlku necháme na oleji zpěnit pokrájenou
cibulku, přidáme první polovinu pokrájené petržele
a orestujeme. Podlijeme syrovátkou, částí zeleninového
vývaru, osolíme, opepříme a vaříme doměkka. Rozmixujeme
tyčovým mixérem do krémové omáčky, která by měla
mít jemně nakyslou chuť a trochu potlačí sladkost
kořenové petržele.
Z druhé poloviny petržele si připravíme chuťově výrazné
pyré. Pokrájené kostky orestujeme na řepkovém oleji
společně se zauzenou paprikou a pšeničnou miso pastou.
Osolíme. Zalijeme vývarem, přiklopíme poklicí a dusíme
doměkka. Až nám petržel změkne a většina vývaru bude
odpařena, rozmixujeme do hladkého pyré. Podle potřeby
dochutíme solí a pepřem.
Servírujeme na talíř a dozdobíme lístky čerstvého
oregana, nakládaným hořčičným semínkem a praženými
slunečnicovými semínky. Posypeme petrželovým prachem
pro intenzivní petrželovou chuť.

Spíž
Jak uchovat zeleninové poklady,
které nám dopřávají jaro,
léto a podzim, až do postního
období.

NAKLÁDANÉ ŘEDKVIČKY
6 svazků ředkviček \ 250 ml octa \ 500 ml vody \ 100 g cukru \ sůl \ pár kuliček celého pepře \
4 listy bobkového listu \ pár kuliček celého koriandru \ 4 zavařovací lahve (370 ml)

Z vody, octa a koření si připravíme sladkokyselý nálev.
Kyselost nebo naopak sladkost si každý určí dle své chuti.
Nálev důkladně na mírném plameni provaříme, aby se
nám koření rozvonělo. Nálev si také můžeme připravit
den předem a nechat s předstihem odležet.
Ředkvičky zbavíme listů (pokud jsou zelené, rozhodně
je nevyhazujeme), omyjeme ve studené vodě, ty větší
rozpůlíme a přendáme do skleničky.
Zalijeme horkým nálevem až po okraj. Necháme
několik minut odstát, aby nám unikly všechny bublinky,
a případně nálev ještě dolijeme. Zavíčkujeme a zavaříme
v horké vodě při 95 °C po dobu 30 minut. Necháme pár
dnů odpočinout na chladnějším místě.
U nás v restauraci zavařujeme ředkvičky při nižší teplotě
85 ˚C a při delším, až dvojnásobném času. Zelenina si tak
ponechá svou barvu, chuť i část minerálů a vitamínů.

Ředkvičkové listy nevyhazujeme, můžeme si z nich připravit
skvělé svěží pesto. Recept na něj najdete na straně 177.

158 / SPÍŽ / nakládané

PICKLES
Z KEDLUBNOVÝCH
LISTŮ A MEDVĚDÍHO
ČESNEKU
Neznám člověka, který by neměl rád kedlubny. Hlavně ty
mladé, které ještě nejsou dřevnaté, ale sladké a šťavnaté.
A jako u každé zeleniny, tak i u kedlubny je mi líto vyhodit
jakýkoliv odřezek, nať či listy. Většinou jsem vše použil do
polévky nebo krémového velouté. Teprve letos, když byla
všechna zelenina o pár týdnů zpožděna a sezona kedluben
z Olešné se stihla potkat s medvědím česnekem, napadlo
mě vyzkoušet kombinaci jeho listů a květů a nevyužitých
kedlubnových listů. A po třítýdenním kvašení to chutnalo
naprosto dokonale.

listy z 15 kedluben \ 80g svazek medvědího česneku \
30 g květů medvědího česneku \ 20 g soli \ zavařovací
sklenice se šroubovacím uzávěrem (1,7 l)
Kedlubnové listy zbavíme tvrdých řapíků a důkladně je
propereme ve studené vodě, aby se zbavily jakýchkoliv
nečistot. Dáme okapat do síta. S listy medvědího česneku
uděláme to samé, jen ty povadlé dáme stranou. Květy
medvědího česneku necháme ve vodě chvíli namočené,
aby se z nich vyplavil drobný hmyz. Necháme okapat.
Kedlubnové listy přendáme do větší mísy či lavoru, osolíme
a umytýma rukama promačkáme. Trvá to pár minut, než
listy zkřehnou a pustí dostatek vody. Pak teprve vmícháme
medvědí česnek.

Pickles se výborně
hodí jako netradiční
příloha ke grilovanému
uzenému sýru.
168 / SPÍŽ / fermentované

Napěchujeme do vymyté sklenice a dolijeme vymačkanou
šťávou zhruba 2 cm pod okraj. Zavíčkujeme, ale víčko
nedotahujeme a necháme při pokojové teplotě 18–20 ˚C
kvasit zhruba tři týdny. Doporučuji dát pod sklenici misku,
během fermentačního procesu bude část šťávy odtékat.
Až se nám bude kedlubnové pickles zdát dosti nakyslé,
kvasicí proces zastavíme tak, že sklenici přesuneme
do lednice.

LIBEČKOVÝ OLEJ

HOUBOVÝ OLEJ

O své vášni k libečku jsem se již jednou rozepsal. Proto když mi farmář Karol Lesný dovezl květy
libečku, abych měl něco zajímavého pro své hosty, stačilo jen pár vteřin, abych se rozhodl, že se
o ně s nikým dělit nebudu, ale nechám je pár měsíců zrát v lahvi.

Občas se mi zdá, že jsme špatní vlastenci. Tedy alespoň pokud jde o jídlo. V sezoně, kdy jsou lesy
plné nádherných hříbků, klouzků, křemenáčů nebo lišek, nás v restauracích jídla z nich nelákají.
Zato takový lanýž přitahuje davy. Je to skutečně jeho chutí, nebo jen tím pocitem luxusu? U sebe
v restauraci ale lanýž nikdy nabízet nebudu. Budu nabízet jen les, ten český les, který je mi
velkou inspirací. A když třeba hříbky naložíte do oleje a necháte pracovat delší čas, rok, dva, tři…,
v chuti pak předčí i ty lanýže.

30 minut příprava
40 minut vaření
500 g květů libečku \ 1,3 l farmářského
řepkového oleje \ 1 zavařovací sklenice
se šroubovým uzávěrem (1,7 l)
Květy libečku vložíme do dostatečně
velké mísy a pod studenou, mírně
tekoucí vodou necháme z květů odplavit
veškerý hmyz a nečistoty. Vložíme
květy do síta a při pokojové teplotě je
necháme zcela oschnout.
Mezitím si v hrnci zahřejeme řepkový
olej na 55 ˚C a zavařovací sklenici
důkladně vypláchneme horkou vodou.
Květy pak do ní opatrně napěchujeme,
abychom je příliš nepoškodili.
Přilijeme olej a necháme z lahve odejít
všechny vzduchové bubliny, popřípadě
dolijeme zbytkem oleje. Zavíčkujeme
a pasterujeme v horké vodě při 99 °C
po dobu 40 minut.
Olej necháme pozvolna vychladnout.
Uložíme na temné a chladnější
místo, kde můžou květy minimálně
2–3 měsíce předávat veškerou svou chuť
řepkovému oleji.

190 / SPÍŽ / oleje

30 minut příprava
150 g sušených hub \ 1,6 l za studena
lisovaného řepkového oleje \ zavařovací
sklenice se šroubovacím uzávěrem (1,7 l)
Sušené houby rozložíme na plech
a necháme 15 minut v rozehřáté troubě
při teplotě 75 ˚C nejen rozvonět, ale
také zbavit případných mikroorganizmů,
které by mohly dlouhodobému
zrání uškodit.
Vložíme do sklenice vymyté horkou
vodou a zalijeme řepkovým olejem,
který jsme zahřáli na 65 ˚C.
Necháme zcela vychladnout a teprve
potom zavíčkujeme. Uchováváme
v pokojové teplotě na tmavém místě,
kam nemohou sluneční paprsky.

Otevřít olej můžeme již po půl roce, ale doporučuji
rok vydržet. Jeho chuť vás za to čekání odmění.

oleje / SPÍŽ / 191

