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Vánoce – nejmilejší čas
V prvním Tradináři, který jsme vydali v květnu roku 2019 a který se dočkal tak vstřícné a nadšené odezvy, jsme psali,
že by se o Vánocích dala napsat celá kniha. Taková, která by kromě návodů na tvoření a receptů svátečních jídel
objevovala i smysl zvyků a dochovaných obyčejů v lidové kultuře a v rodinných tradicích.
Když nás o rok později celosvětová pandemie všechny uzavřela v našich domovech a oddělila nás od našich
blízkých, přátel a kolegů, začala vznikat tato kniha plná pospolitosti. Kniha, která by nás zase měla spojit,
připomenout nám pocit komunity a společného tvoření.
Hledání smyslu a kořenů tradic a zvyků nás (stejně jako u Tradináře) dovedlo k základu – k naší nádherné přírodě,
která nám toho tolik poskytuje, a k lidové kultuře, která uchovává stopy a symboly ve výšivkách, vzorech na nádobí,
ale i v obřadním pečivu a tradičních receptech.
Zjistili jsme, že k tvoření bohatých Vánoc nepotřebujeme mnoho – stejně jako naši předci můžeme tvořit z toho,
co máme kolem sebe, doma a v blízkém okolí. A tak v knize najdete recepty z mouky, másla, mléka a cukru nebo
medu a také z letošní úrody a výrobky z toho, co člověk posbírá na procházce na louce a v lese.
Vánoce jsou svátkem, který nás přesahuje směrem k našim předkům a potomkům, ale také k lidem kolem nás;
jsou svátkem, který nás vybízí k pospolitosti a radosti.
O Vánocích si všichni přejeme šťastnou budoucnost a blahobyt – hojnost. A tu představují děti a mláďátka, plodící
příroda a dobrá úroda. Už neoráme vlastní pole, ale přeneseně můžeme oslavit i naši současnou obživu. A stejně
jako naši předci cítíme, že pro šťastný život je podstatné to, co je na světě a po léta letoucí všude stejné.
Všichni si nejčastěji přejeme pohodové a klidné Vánoce. A babičky nám vždy přály Vánoce požehnané. Tento
rozměr Vánoc, zdá se, někdy chybí. Je na nás, tvořitelkách či tvořitelích rodinných tradic, vybrat a stvořit pro naši
rodinu to nejlepší, propojit dva či více rodinných systémů (tradic a receptů) nebo začít budovat své vlastní.
Právě proto vznikla kniha, kterou držíte v ruce. S touhou porozumět těmto přelomovým dnům na konci roku
a tradicím, které se na ně váží. A s přáním, abyste si mohli co nejvíce užívat ty krásné sváteční dny Vánoc, ale ostatně
i dny, které jim předcházejí i které na ně potom navazují. Protože naše životy jsou utvářeny nejen dny svátečními,
ale i všedními.
Pojďme spolu najít a posbírat ztracené nitky vedoucí k původní podstatě přelomových dní na konci roku,
které nazýváme Vánoce.
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Vánoce se v průběhu tisíciletí sice měnily,
ale i tak zůstávaly svátečními dny pro všechny, chudé
i bohaté. A proto máme dnes k dispozici Vánoc hned
„několik“. Křesťané je slaví jakožto zrození Ježíše Krista,
ateisté jako svátky dárků, ti poslední „pohané“ jako dny
omlazení, znovuzrození slunečního božstva a většina z nás
jako svátky rodinné. Každý si vybere zkrátka to, co je mu
nejbližší. A za to můžeme Vánocům děkovat pořád znovu
a dokola. Vždyť Vánoce zůstávají těmi nejkrásnějšími
svátky celého roku.
Jiří Mačuda

Vzpomínky na

Vánoce

Vybavuji si své nejšťastnější vzpomínky – když mi bylo
pět nebo šest let, chtěla jsem být prodavačkou. Od
Ježíška jsem dostala váhu, jako měla paní prodavačka
v lahůdkách, kterou jsem si tolik přála. Myslím, že právě
díky tomuto dárku dodnes opravdu z duše věřím, že
když si něco přeji, tak se to splní. I proto učím také svoje
děti, aby si přály. Dodnes nechápu, jak mohla maminka
nebo tatínek tu kopii skutečné váhy sehnat, nikde jsem ji
totiž v obchodech neviděla.
Další vzpomínky mám na Štědrý den dopoledne, kdy jsme
objížděli hroby našich předků. Ano, byly roky, kdy jsem se
raději v teple domova dívala na pohádky, ale ty okamžiky
křupajícího sněhu a zapálení svíčky na ztichlém hřbitově
mám v sobě dodnes hluboko uložené. Vzpomínky na
naše zemřelé blízké k Vánocům patří mnohem víc,
než jsem tušila. Přesto jsme se ostýchali o Vánocích
o našich zemřelých mluvit, zejména když od jejich
odchodu neuplynula ještě dlouhá doba. Zpětně mi
dochází, proč byla babička tehdy nazlobená – nechtěla
nám vnucovat, abychom vzpomínali na dědu, který už
s námi u stolu není. Možná v dětství zažila, jak prostírali
ne pocestným, ale zemřelým, možná si pamatovala,
jak nechávali hostinu na štědrovečerním stole i pro své
předky, možná téma smrti a bolestivých vzpomínek
nebylo tehdy takové tabu. Dnes jako by se nám do našeho
veselí a zábavy nic vážného a smutného nehodilo.
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Také mě v dětství moc bavilo všechno zdobit – pokojíček,
tácy s cukrovím i stromeček. Měla jsem štěstí, že má
sestra vytvářela krásné ozdoby vycházející z lidových
tradic. Nevím, kde se v ní vzala ta touha prozkoumávat
všechny možné vzory a vytvářet slaměné ozdoby. Její
hledání vyžadovalo odhodlání – nebylo možné najít
fotku ani postup kliknutím na internetu, hledat musela
v časopisech i v muzeích. Díky Tradináři už dnes vím,
že sláma nebyla jen ozdoba, ale i propojení s úrodou
a naším polem. A prasátko, které se snažila vytvořit
celičký den (a já jsem vážně nechápala, že ji to baví) bylo
též velmi důležité: tento symbol provází Vánoce a Nový
rok odpradávna.
Nejšťastnější jsem o Vánocích ale byla, když jsme navštívili
několikrát půlnoční mši. Tam jsem potkala naše sousedy,
přátele, spolužáky a ten zážitek na konci mše, kdy farář
říká – pozdravte se – a my jsme zdravili podáním ruky
lidi kolem bez výjimky, své blízké vedle sebe i ty neznámé
okolo, mi dával zažít pocit blízkého společenství se všemi
lidmi, ale i klid a mír.
K další vzpomínce patří cesta pro stromeček do našeho
vlastního lesa. Že je náš, jsme se dozvěděli až po sametové
revoluci (ačkoli maminka to samozřejmě věděla,
chodívala tam v dětství pracovat). Těšila jsem se, jak
budeme mít krásný a velký strom, jako jsme ještě nikdy
neměli. Když jsme však stromy spatřili, uvědomili jsme si,
že tu krásu s pokorou necháme v lese, a naopak jsme
svorně vybrali ten strom, který les nebude postrádat.
A tak jsme si opravdu domů nakonec vezli stromek, jaký
jsme ještě nikdy neměli.

Po rozbalení dárků jsem si už v dětství říkávala – a tohle
má být všechno? Ostatní se už těšili na pohádku a já
jsem byla smutná, protože jsem i přes krásné dárky cítila
prázdno. Dnes už vím proč. Chybělo mi víc, než mi mohla
poskytnout má báječná rodina. Vánoce totiž nejsou jen
svátky rodinné, jak jsem je celý život vnímala.
Vánoce nás přesahují do všech směrů našeho
bytí – k našim předkům i potomkům, k minulosti
i k budoucímu roku – a zachycují také okamžik
celistvosti, kdy myslíme nejen na sebe a na svou
rodinu, ale i na ostatní lidi a také na přírodu. Zároveň
nás ty praktické činnosti, které musíme vykonat, ukotvují
a dávají možnost prožít kouzly opředený přítomný
okamžik, kdy jsme tady a teď spolu u jednoho stolu
a pak i kolem společného stromu.

Martina
Martina Boledovičová
zakladatelka nakladatelství Smart Press,
maminka čtyř dětí
Martina založila a vede úspěšné české
nakladatelství. Motivací pro psaní a vydání
Tradináře a jeho pokračování o Vánocích
pro ni bylo předat další generaci povědomí
o důležitých tradicích a rituálech.

K citacím biblických textů

Vánoce

Martiny Viktorie Kopecké
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Vánoce se v naší rodině odedávna řídily službou. Oba moji
rodiče celý život pracují jako záchranáři, a tak nechodili
„do práce“, ale právě „do služby“. A taková služba se
neptá, jestli je zrovna večer, sobota anebo třeba Vánoce.
Proto jsem byla zvyklá slavit Vánoce v mírném předstihu,
ale třeba taky až později večer, když rodiče přijeli domů.
Teď, když jsem dospělá, chodím „do služby“ i já. Mým
povoláním se stalo kněžství v Církvi československé
husitské, a tak mě vozí rodiče z domova v severních
Čechách do Prahy, abych stihla půlnoční bohoslužbu
v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Oni
si před začátkem bohoslužby dají na náměstí trochu
svařeného vína, prohlédnou si ten krásný velký stromek
a já se mezitím nachystám do té své služby Bohu a lidem.

Vánoce pro mě nejsou jen svátky, které mají
neopakovatelnou atmosféru a vůni, ale také je to čas, kdy
přicházím v noci do kostela, ve kterém svítí betlém a kam
se mnou přichází mnoho dalších lidí. Někteří z nich chodí
do kostela právě jen na tuto půlnoční bohoslužbu, které
říkáme vigilie Hodu božího vánočního – v překladu
„bdění“, kterým se chystáme oslavit příchod Ježíška
na náš svět. Bdění ve smyslu „uvědomování si“
toho, co se právě děje, je krásnou školou, která nás
učí žít jedinečným okamžikem. Přijmout minulost
i budoucnost, ale zejména věnovat pozornost
tomu, co se děje teď a tady. O tom je koneckonců
celý adventní čas, kdy se soustředěně připravujeme na
důležité přicházení Božího syna na náš svět.

Když jsem byla dítě, bylo mi trochu líto, že když se kvůli
nějakému případu rodiče zdrželi a štědrovečerní večeře,
a hlavně nadělování dárků, začínalo až později. A tak
u nás doma vznikla tradice „ranního dárku“, ten jsem
nacházela pod stromečkem a měl mi ukrátit dlouhou
chvíli při čekání na zbytek rodiny. Obvykle to byla kniha,
což se v době, kdy jsem neměla na Štědrý den jiné úkoly
než odpočívat a číst, hodilo. Někdy jsem knihu během
dne celou přečetla. Teď se ale ujímám zdobení tabule
a v podstatě od rána chystám jídlo, všechno doma
připravuji a dopisuji kázání na večer, takže knížka jako
ranní dárek není úplně praktická. Tenhle první dárek
dostávají i rodiče, kteří si jej odvážejí s sebou na službu.
Potom si obvykle zavoláme, co nám to ten Ježíšek
v předstihu donesl.

Doba, ve které žijeme, je příliš netrpělivá. Brzy zdobíme
stromek, abychom ho rychle po Vánocích zase odzdobili
a vyhodili. Spěcháme životem tak rychle, že se nestačíme
radovat z přítomného okamžiku. Tolik se soustředíme na
ozdoby, že si neuvědomujeme, kolik vzácného se děje
uvnitř, bez zlata a rámusu.
Vánoční Tradinář, který připravila s pečlivostí a láskou
Martina Boledovičová, je i pro mě pozváním k tomu,
abych zkoumala duchovní tradici Vánoc, abych se
zastavila a zamyslela nad smyslem svého konání a abych
si udělala čas a prostor pro Vánoce podle svých snů
a představ. Vánoce, které budou krásně duchovní i hezké
navenek. Oboje je důležité a přináší nám klid a radost.

Rozhodli jsme se v knize citovat biblické texty
a vycházíme přitom z Českého ekumenického překladu
Starého a Nového zákona. Na něm pracovali zástupci
a odborníci z různých církví v naší zemi a vytvořili tak dílo
plné poetického jazyka, který je radost číst. Víme ale, že
pro některé čtenáře může být tato četba obtížná, proto
se snažíme všechny souvislosti i terminologii přístupně
vysvětlit všem zájemcům. Pokud byste se rozhodli
biblický text sami otevřít (a můžete se podívat i do jiných
českých nebo zahraničních překladů), uvádíme, kde se
citace v Bibli nacházejí. Biblické texty mají svůj vlastní
způsob citování: nejprve je uváděna zkratka příslušné
knihy, následuje číslo kapitoly a číslo verše. Například
dvacátý sedmý verš čtrnácté kapitoly evangelia podle
Jana se tedy zapíše jako „Jan 14, 27“.
~
Přeji Vám niterné a obohacující čtení o Vánocích.
O svátcích, na které jsme se jako děti těšili
a nyní jako dospělí máme možnost je prožívat
neméně kouzelně, s touhou vytvořit nádhernou
a láskyplnou atmosféru a pochopit tradice,
které jsme časem zapomněli.
Srdečně a s úctou

Martina Viktorie
Martina Viktorie Kopecká
farářka Církve československé husitské,
psychoterapeutka a krizová interventka
Jako farářka slouží Bohu i lidem, křtí,
oddává, vyprovází na poslední cestě a slouží
bohoslužby. Ráda píše kázání, která lidi baví,
a „šije svatby na míru“. Píše blog o životě
farářky dnešní doby Deník farářky. V knize
vysvětluje hlavně křesťanský příběh Vánoc
a církevní tradice s nimi spojené.
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Plánujeme Vánoce trochu ze široka
I když Vánoce pro většinu z nás zahrnují jen několik dní na přelomu roku, chystání Vánoc začíná mnohem dříve. Přípravy na ně ve
skutečnosti začínají už úrodou, sklizní, uchováním zásob, bylinek a vitamínů na zimu a sběrem přírodnin na tvoření. Už když si v květnu
suším květy černého bezu, vím, že z něho budeme o Vánocích pít čaj. Když sbírám na zahradě náš rybíz, myslím na to, že marmeláda
z něho bude součástí lineckého na štědrovečerním stole. Část oříšků z našeho dvora si schovávám do vánočního cukroví, nasušené
houby z podzimních výletů do houbového kuby. Když schovávám s láskou vyrobenou a darovanou marmeládu od tety ze zahrady
mého dětství, v cukroví jsou pak tetina láska i ta okolní příroda s námi a vnímám onu propojenost, kterou jsem dříve neviděla.
Uvědomila jsem si, proč si naši předci dávali na štědrovečerní stůl vše, co se jim na políčkách urodilo, proč děkovali za úrodu a cítili
vděčnost třeba i za to málo, co měli. Proč se snažili v mnoha zvycích odhadnout budoucnost a prosili za novou úrodu a úspěšný nový
cyklus – další rok. I já tak činím s tím málem, co dokážu vypěstovat, co dostanu od rodiny a přátel a co vyroste v našem blízkém okolí.
Martina

~

Přestože máme možnost dokoupit téměř cokoli, na některé suroviny, které jsou tradiční
součástí vánočních zvyků, musíme myslet už v létě.

Co všechno si můžeme
v průběhu roku schovávat
na Vánoce?
Část darů ze všeho, co si vypěstujeme nebo u nás
vyroste, použijeme do vánočních pokrmů, cukroví
a moučníků. Sbíráme si také přírodniny na tvoření
a zdobení, například slámu a šustí pro tradiční ozdoby
na stromeček. Zde uvádíme jen několik příkladů pro
inspiraci, určitě najdete i další, vám blízké možnosti
a zdroje…
Slámu – nejlépe žitnou
Sběr slámy je potřeba provést, když má obilí pěknou
barvu, což bývá v červenci v době žní. Nastříháme pár
klasů – na pletení se hodí od klasu k prvnímu kolínku
(kolínek je více), spodní tlustší části se použijí na
řetězy a hvězdy. Obilí ustřihneme celé, hned u země.
Následně je rozstříháme na jednotlivé části – od
kolínka nahoru – a sloupneme vrchní list vyrůstající
z kolínka. Čistá stébla slámy usušíme a uchováváme
v krabici.
Šustí – obal z kukuřice
Ke konci léta posbíráme po sklizni na poli zbytky
zapomenuté kukuřice. Musí to být v době, kdy již šustí
není zelené. Jednotlivé listy odtrhneme a necháme
usušit. Zužitkujeme i část horších listů, které můžeme
použít například jako výplň figurek. Schováme je
v krabici a pak si z nich můžeme vyrobit celý betlém,
ale i prostírání a tašky.
Vlasy z kukuřice uchovávejte také na vlásky panenkám.
K tomuto účelu se používal i len a lněná koudel
(odpadová vlákna).
Lesní trávu – určitý druh lesní vysoké trávy je také
krásně zlatavý a dnes možná i dostupnější než žito
a můžeme jej využít jako slámu.

Oříšky do cukroví a moučníků, třeba i ty, které
potkáme podél cest, na procházkách v přírodě.
Usušené houby do kuby a polévek.
Usušené bylinky do domácí purpury, čajů, koření
a bylinných koupelových směsí.
Med z dobrého zdroje.

~

Můžeme také propojit
oba slunovraty
Svatojánské koření
V předvečer svátku svatého Jana (23. června), což je
v období letního slunovratu, nasbíráme devět bylinek.
Může to být třezalka (kvetoucí nať), kopřiva, květ lípy,
jitrocel a ze zahrádky pak máta, šalvěj, rozmarýn,
tymián a meduňka. Usušíme a část schováme do
sklenice na zimu, kdy si z těchto pokladů vaříme na
Štědrý den čaj, a použijeme je i na ochucení krekrů
a tyčinek na silvestra.
Svatojánská marmeláda
Vše, co právě dozrává na svatého Jana (24. června),
nasbírám na zahradě (jahody, rybíz, třešně, vždy je to
trochu jiné) a zpracuji do marmelády. Jednu skleničku
schovávám do lineckého cukroví. Část ovoce dám do
igelitového sáčku a zamrazím – o Vánocích rozmrazím
a dám do vánočního polena (rolády).
Martina
~
O letním slunovratu (nebo v období konce června)
se trhají nezralé ořechy na domácí ořechovku. Moničin
rodinný recept najdete v Tradináři v kapitole Červen.

Hrachovinu – usušenou nať z hrachu. Používala se na
masky na masopust a čertovské obleky.
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Vlastnoručně vyrobené dárky
Následující recepty můžete využít v rámci předvánočních příprav a vánočního vaření (nenahraditelný je třeba
domácí vanilkový cukr a je skvělé mít ho předem v klidu nachystaný), ale také jako s láskou a vlastníma rukama vyrobené
dárky (ať už do kuchyně, nebo do koupelny). V redakci si nadělujeme před Vánoci drobnosti a vymýšlíme, co pro ostatní
vyrobíme. Někdy tvoříme i společně. I to patří k listopadovým večerům. Můžete si zkusit vyrobit například domácí
purpuru nebo pečené oříšky.

Trnkový likér
od Olí
na 1 litr likéru:
800 g čerstvě natrhaných trnek,
250 g třtinového cukru, 1 svitek skořice,
3 hřebíčky, 750 ml vodky
~
Trnky by před sběrem měly přemrznout, plody pak
nejsou tolik trpké. Trnky zbavte stopek, omyjte je
a osušte. Pokud venku ještě nemrzlo, dejte trnky na noc
do mrazáku. Potom je nasypte do velké sklenice, zalijte
vodkou, přidejte cukr, skořici i hřebíčky a postavte je
na pět až šest týdnů na teplé místo. Jednou týdně
nádobu pořádně protřepejte. Likér pak přefiltrujte
přes plátno a naplňte do lahviček vysterilizovaných
horkou vodou.

~

Purpura od Olí
Vonné směsi používali k obřadům už staří Keltové,
Germáni a Slované. Purpuru běžně dostanete
v drogeriích nebo na trzích, ale jednoduše si ji můžete
vyrobit i doma. Krásně vypadá uložená ve skleněné
dóze a můžete ji věnovat také jako dárek: ideálně
už na Mikuláše, aby ji měli obdarovaní na Vánoce
připravenou doma.
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Purpura voní podle toho, jaké bylinky obsahuje.
Každý si tak může namixovat a připravit svou
vlastní vůni, třeba z bylinek nasbíraných během léta
nebo z různých druhů koření, které má doma.
Do purpury můžete použít:
květy levandule, měsíčku či heřmánku, hřebíček,
pomerančovou nebo citronovou kůru, tymián,
mateřídoušku, oregano, mátu, šalvěj, celou
skořici, anýz, sušené plátky růže nebo třeba modré
kuličky jalovcového keře a jehličí. Základ směsi
můžete vykouzlit i ze směsi koření na svařené
víno či ze svého oblíbeného bylinkového čaje.
Do směsi nedávejte sušené ovoce (kvůli cukru by
se připalovalo).
~
Vše jednoduše smíchejte a zakápněte vonným
olejíčkem. Na jednu dávku (hrstku) použijte
cca 10 kapek. Olejíček použijte ideálně borovicový,
skořicový nebo nějaký vánoční.
Směs se dá rozdrtit v hmoždíři, ale není to nutné, je
možné ponechat vše v původním celistvém stavu, jen
větší květy rozdělit a trošku promnout v ruce, aby se
rozpadly na menší kousky.
A jak se purpura používá?
Zlehka a nasucho purpuru pomalinku zahřívejte
v rendlíku položeném na elektrické plotýnce,
sklokeramické desce nebo na litinové plotýnce. Pokud
máte plynový hořák, položte misku na topení. Purpura
nesmí v žádném případě hořet a ideálně ani doutnat.

Domácí perníkové koření
Koření se použije do perníčků, ale i do buchty na
plech, bábovky nebo vánočního polena. Skvělé je také
v muzice – omáčce ze sušeného ovoce. Ta se tradičně
dělávala na Štědrý den k vánočce. Domácí perníkové
koření může být originálním dárkem pro kamarádky –
a to i pro ty, které nepečou: třeba do latté či kakaa.
Receptů je mnoho a každý se trochu liší. Můžete zkoušet
následující kombinace koření:
Osvědčený základ: skořice, anýz, nové koření,
zázvor, badyán, hřebíček
Do základu můžete také přidat: fenykl, muškátový
oříšek, trochu černého pepře
Méně obvyklé koření: kardamom, kajenský pepř,
koriandr, pomerančová kůra, citronová kůra, vanilka
~
Exotické chuti a vůně přidáte zázvorem, kardamomem
a koriandrem. Nebojte se zkoušet různé varianty
a zapisovat si, z čeho a v jakém poměru jste perníkovou
směs smíchali.

~
Koka sušenky

Vhodné jako dárek nebo pohoštění, když ještě
nemáme napečené cukroví
~
100 g kokosu, 240 g hladké mouky, 220 g změklého
másla, 1 žloutek, 120 g moučkového cukru
(třetinu můžete nahradit domácím vanilkovým),
3 vrchovaté lžíce kakaa, špetka soli
~
Všechny ingredience smíchejte, vytvořte malé kuličky,
dejte je na plech na pečicí papír a vidličkou je rozmáčkněte. Pečte asi 10 minut při 190 °C.
Tyhle sušenky se staly tak oblíbenými, že se je Monika
rozhodla zařadit i do své připravované kuchařky.
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Prosincové plánování
podle Martiny
~

Plánování v prosinci je jiné než v listopadu. V prosinci potřebujeme vše naplánovat přesněji, protože se snadno
může stát, že budeme zahlceni přemírou nápadů, úkolů a vlastně všeho, co s Vánocemi souvisí.
Následující seznam je široký a snaží se postihnout téměř vše – nechť je spíše inspirací pro ty, kteří mají stejně
jako já často pocit, že nestíhají, či pro ty, kteří chystají své Vánoce poprvé. A ti, kteří vše zvládají a nechtějí si kazit
Vánoce manažerským plánem, ať prominou a tuto stranu přeskočí.
I samotné plánování si ale můžeme užívat vánočně – v klidu si vzít tužku a papír a začít sepisovat své představy –
s šálkem vánočního čaje, se zapálenou svíčkou, v teplých ponožkách a zachumlaní v dece.

Plánování po dnech

Pečení a vaření

Akce a návštěvy

Úklid

Kdy a jaké cukroví upečeme?

Mikuláš – půjdeme za ním, nebo
přijde on k nám? Nachystat nadílku.

Úklid spíže, ledničky a celé
kuchyně – uvolňování místa pro
cukroví a velký nákup před svátky.

Co dalšího budeme péct a kdy
(například mikulášské pečivo,
vánočku)?
Co budeme vařit a péct na Boží hod
a na Štěpána?
Jaké ingredience máme doma
a co potřebujeme dokoupit?
~

Výzdoba a tvoření,
symboly našich
Vánoc

adventní kalendář tvořitelky Vánoc

Kdy a kde pořídíme
stromeček a jmelí?

Co takhle vytvořit si vlastní adventní kalendář – tedy přesnější plán po dnech? Je v něm několik pevných bodů
(Barbora, Mikuláš, Lucie, vánoční svátky a Silvestr) a několik bodů pohyblivých (čtyři adventní neděle vycházejí
každý rok na jiné datum a také slunovrat bývá různě – připadá na 21., nebo 22. 12.).

Jaké další dekorace a symboly Vánoc
máme, vytvoříme nebo koupíme
(andělské zvonění, betlém, květiny,
ozdoby do okna, svíčky)?

Do plánování patří mnoho krásného, ale i povinností, co nás každý den čeká a nemine – s dětmi, přáteli
a s rodinou. Pravdou je, že vánoční svátky obnášejí spoustu práce v kuchyni a úklidu, ale má to smysl. Očišťujeme
svůj dům nebo byt od nánosů, dokončujeme započaté práce a tvoříme tak svůj útulný domov. Je to čas, kdy
svému příbytku věnujeme více pozornosti.
Poslední týden před Vánoci se tento seznam po dnech opravdu hodí. Je toho hodně, co je potřeba stihnout, a má
smysl si s předstihem připravit všechno, co lze, tak aby Štědrý den plynul v klidu a pohodě.
Každý rok se vše přibližně opakuje, zdokonaluje, nabaluje. Když nemáme děti, trávíme Vánoce třeba na cestách,
s kamarády či po návštěvách. S příchodem dětí se náš svět mění a s ním i náš způsob slavení Vánoc.
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Jak ozdobíme štědrovečerní stůl
(ubrousky, nádobí, dekorace)?
Komu a kdy pošleme přáníčka?
Budeme je vytvářet sami?
Jaké knihy a filmy v tomto období
chceme číst a vidět?

Zúčastníme se školního
adventního jarmarku?
Jak strávíme adventní neděle?
Půjdeme na hřbitov?
Uspořádáme společné pečení
a tvoření – kdy, co a s kým?
Jaké chceme navštívit koncerty,
besídky, večírky, setkání
(děti i rodiče)?
Budeme slavit slunovrat?
Jak strávíme Štědrý den?
Kdo k nám přijede na Vánoce a kdy?
Jak strávíme vánoční svátky?
Co podnikneme o vánočních
prázdninách?
Co budeme podnikat na Silvestra
a na Nový rok?

V týdnu před Vánoci úklid
celého bytu.
Den před Štědrým dnem (a vlastně
každý den, kdy jsme všichni spolu
doma) úklid kuchyně a obývacího
pokoje.
~

Dárky
Podle dopisů zařídit dárky
(tvořit s dětmi i sami), myslet i na
sebe a na to, co si sami přejeme.
Zabalit dárky.
Koho kromě naší rodiny ještě
obdarujeme?
~

Zásobení
a nákupy
Kdy, kde a co objednat
a nakoupit a kdo to zařídí?
Rozpočet na pečení, dárky
a další nákupy.

Linecké cukroví – kolečka, srdíčka, kytičky…
Základem lineckého těsta je kvalitní mouka, máslo a cukr v poměru 3 : 2 : 1 a k tomu žloutky. Kromě másla těsto pěkně
propojí i žloutky, které cukroví vybarví do žluta, a kolečka nám mohou připomínat v té nejtemnější době roku chybějící
sluníčko. Když si linecké slepíme marmeládou z ovoce, které se nám letos urodilo, oslavíme koloběh roku téměř dokonale.
Pokud do těsta přidáme kakao a trochu mandlí, upečeme si další klasiku – slepovaná a polévaná čokoládová kolečka
s názvem ischelské (išelské) dortíčky. Pokud do těsta přidáme koření, máme další varianty – třeba skořicové hvězdičky.
Linecké těsto můžeme použít také na košíčky a tartaletky. Anebo jako korpus nejrůznějších koláčů.

Spolehlivé linecké těsto
350 g hladké mouky, 200 g másla, 80 g cukru,
2 žloutky, marmeláda na slepování
~
Ztuhlé máslo rozkrájejte na kousky a s ostatními
přísadami rychle zpracujte těsto. Nechte je v lednici
minimálně dvě hodiny odpočinout. Pak těsto
rozvalujte a vykrajujte kolečka, srdíčka nebo cokoli
máte rádi. Pokud chcete mít klasické linecké kolečko
s marmeládou, udělejte v polovině sušenek malý
otvor. Jestliže budete výsledné tvary polévat například
čokoládou, nemusíte uvnitř vykrajovat nic. Pečte na
180 °C asi 10 minut, dokud cukroví nezrůžoví.
Před Vánoci dokončete takto: slepujte k sobě
dvě kolečka marmeládou nebo krémem, polijte
čokoládovou polevou a dozdobte ořechy či mandlemi.
Toto těsto paní Helena Chvátalová, autorka Kuchařky
pro báječné tchyně, označila jako spolehlivé a roky
vyzkoušené – krásně se rozvaluje a zachovává tvar.
A přidala ve své kuchařce ještě další tip na skořicové
hvězdičky: do těsta přidejte půl lžičky skořice, vykrájejte
hvězdičky a ještě teplé obalujte v moučkovém cukru se
skořicí. Již se neslepuje. Také můžete vyzkoušet do
těsta obtisknout vršek makovice nebo jiné tvary
a upéct si tak krásně ozdobené máslové sušenky.
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Pohankové linecké
bez lepku
420 g pohankové mouky, 100 g namletých
vlašských ořechů, 340 g másla, 100 g třtinového
cukru moučka, 4 žloutky
Martina peče toto cukroví podle receptu z knihy
Jezte česky, protože je přirozeně bezlepkové.

~

Išelské dortíčky
210 g hladké mouky, 140 g másla, 70 g cukru,
40 g mletých mandlí, 20 g kakaa, 1 žloutek
Na krém: 100 g másla, 100 g cukru, 60 ml vody,
100 g mletých oříšků, panáček rumu
~
Z ingrediencí vypracujte těsto, které nechte odležet
nejlépe do druhé dne, minimálně 2 hodiny. Z těsta
vyválejte placku, vykrájejte kolečka a dejte péct na
5–7 minut při 180 °C.
Ze surovin na krém vezměte máslo a 50 g cukru a utřete
je dohromady. Pak svařte zbytek ingrediencí – zbylý cukr,
vodu, oříšky a rum – dohromady a po vychladnutí vše
smíchejte s utřeným máslem. Tímto krémem spojujte
kakaová kolečka a dejte je alespoň na jeden den do
chladu. Nakonec potřete slepená kolečka čokoládovou
polevou a střed ozdobte oloupanou mandlí nebo ořechy.
Rodinný recept nám poskytla kamarádka a kolegyně
Lída, která se ho naučila od své báječné jihočeské
tchyně Danuše.

Bezlepkové linecké
450 g bezlepkové mouky Schär Mix B,
50 g bramborového škrobu, 120 g moučkového
cukru, 1 lžíce vanilkového cukru, špetka xanthanu,
3 vejce, 250 g másla, citronová kůra
Tento recept se chutí nejvíce přibližuje původnímu
lineckému lepkovému těstu a je z knihy Bez lepku.
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Betlémské světlo
Tento plamínek se rozsvěcí každý rok v adventní době
v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil
Ježíš. Nápad vznikl v Rakousku v roce 1986, když bylo
světélko přivezeno do Lince jako poděkování těm,
kteří přispěli nadaci pomáhající lidem s poruchami
zraku Světlo ve tmě. O rok později byli pozváni ke
spolupráci rakouští skauti a světlo v jejich rukách
putovalo do Vídně. Odtud se pak začalo šířit do celého
světa. Třetí adventní sobotu přijíždí vlakem betlémské
světlo i do naší země a skauti ho roznášejí do kostelů,
domovů pro seniory, do nemocnic a hospiců, do rodin
i jednotlivcům, aby byli všichni ujištěni, že nejsou sami.
Inspirací mohl být příběh, který se odehrál před
stovkami let v italské Florencii. Římský papež Urban II.
(1088–1099) vyzval rytíře, aby se vydali na křížovou
výpravu do Palestiny a osvobodili Betlém a Jeruzalém
od muslimů. Najmout se nechali i mladíci z města
Florencie a jeden z nich prohlásil, že pokud se vrátí,
doveze plamínek ohně věčného světla z betlémské
baziliky. Za několik let, krátce před Vánoci, se před
bránou do města objevil zubožený muž, kráčející
v čele skupiny s hořící svíčkou v ruce. Místní obyvatelé
už své syny oplakali, a teprve když s příchozími
promluvili, poznali v nich své blízké. Ti přísahali, že
světlo z Betléma celou cestu ochraňovali před všemi
nástrahami, jen aby splnili svůj slib.

Betlémské světlo z kostela Svatého Jezulátka nám
každý rok na Štědrý den přinášejí naši rodinní kamarádi
a my je na oplátku podarováváme domácím vaječným
likérem. Lucernu se světýlkem umísťují i před svůj
vchod do domu, aby si každý kolemjdoucí mohl připálit
a odnést část světla s sebou. U nás je betlémské světlo
součástí štědrovečerní tabule a my si jím připomínáme
příchod Ježíška na svět. Nejtěžším úkolem se pro nás zdá
být udržet ho až do půlnoci.
Míša
~
Betlémské světlo si nosíme domů z kostela nebo
vánočního trhu, kde ho rozdávají skauti. Protože jsme
ale poslední Vánoce strávili v karanténě, nemohli jsme si
pro něj tentokrát dojít sami. O to větší radost jsem měla,
když u nás se světýlkem zazvonili sousedé. Přinesli nám
ho z náměstí, kam ho skauti dovezli z dálky. Propojení
se světem v izolaci skrze světlo bylo tentokrát více
než symbolické.
Martina

Nápad pro děti:
Komu byste vánoční betlémské světýlko chtěli
donést letos vy?
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Štědrovečerní řízky
od Veroniky Zemanové
Zatímco v průběhu roku se snažím vybíravé chuťové
vrtochy naší rodiny potlačovat, na Štědrý večer je
velkomyslně přehlížím, a tak je na naší sváteční tabuli
doslova ode všeho trochu. Někdo totiž kapra jí, jiný
ne, jiný ano, ale ne smaženého, někdo má rád řízky
vepřové, jiný zas dává přednost kuřecím, máme tu
milovníky i odpůrce bramborového salátu a k tomu se
každý rok ozývají hlasy, že bychom mohli pro tentokrát
připravit i něco nového, co jsme ještě neměli.
Řízky se u nás tradičně připravují tenké a libové, jako
ve Vídni, jen ne z telecího, nýbrž z vepřové kýty nebo
kotlety, kuřecích prsíček a nově i z prsíček krůtích.
Krůtí řízky se zdají být vítaným kompromisem mezi
vepřovými a kuřecími, jsou křehké jako ty kuřecí, avšak
podstatně šťavnatější, s velmi příjemnou chutí.
Strouhanku používám výhradně domácí, tvrdé rohlíky
strouhám až v den D. Řízky smažím na vepřovém sádle
nebo přepuštěném másle a hotové pak postupně
odkládám do pekáčku v troubě předehřáté na 60 °C –
vydrží tam teplé a křehké.
Co se týče množství, je lepší udělat řízků více než
méně, vždy se najde někdo, kdo je případně rád dojí
studené s chlebem. Přibližně však počítám 200 g masa
na osobu. Občas se však objeví i nečekaný strávník.
Pro takové chvíle se mi osvědčil fígl s malými a velmi
tenkými řízečky, z 200 g masa totiž můžete udělat
jeden velký řízek, dva menší anebo, rozklepáte-li je
opravdu do tenka a šikovně nakrájíte, uspokojivou
hromádku malých řízečků pro dvě osoby. Jde o zdařilý
optický klam, kterým nikoho neurazíte.

Na 4 porce:
800 g vepřové kýty nebo kotlety bez kosti /
800 g kuřecích nebo krůtích prsou / 4 porce kapra
(filety nebo podkovy), 200 g hladké mouky,
2 vejce, trochu mléka, 6–8 tvrdých rohlíků
umletých na strouhanku, sůl a čerstvě mletý pepř,
domácí vepřové sádlo nebo přepuštěné máslo,
teflonová nebo těžká litinová pánev
~
Maso otřete ubrouskem, odstraňte nadbytečný tuk
a blány a nakrájejte na plátky asi 1 cm silné. Paličkou
maso naklepejte na tenké řízky a po obvodu na třech
či čtyřech místech mírně nakrojte, řízky se při smažení
nebudou kroutit. Kapra samozřejmě naklepávat
netřeba. Z obou stran pak maso osolte a opepřete.
Na jeden talíř si přichystejte hladkou mouku, do
široké mísy nasypte strouhanku, do hlubokého talíře
rozklepněte obě vejce a zlehka rozšlehejte vidličkou.
Osolte, opepřete a můžete mírně naředit mlékem.
Každý řízek či porci kapra obalte nejprve v mouce, poté
ve vejcích a nakonec ve strouhance. Strouhanku dlaní
mírně přimáčkněte a přebytečnou zlehka oklepejte.
V hluboké pánvi rozpalte asi centimetrovou vrstvu
sádla či přepuštěného másla – k ověření správné
teploty můžete vhodit drobek strouhanky, pokud
začne vesele poskakovat a pěnit, přidejte i první
várku řízků. Jakmile začnou po okrajích zlátnout,
otočte je a smažte dozlatova i z druhé strany. Hotové
řízky zbavte pomocí ubrousku přebytečného tuku
a přendejte do pekáčku, který máte schovaný v troubě
předehřáté na 60 °C – řízky tam vydrží teplé a křehké,
zatímco budete smažit ty ostatní.
Pro vegetariány můžete osmažit v trojobalu uvařené
plátky celeru nebo například hlívu. Sádlo na smažení
vyměňte za olej nebo přepuštěné máslo.
Pokud je třeba řízky udělat dřív, nechte je vystydnout,
uložte do lednice a 20–30 minut před podáváním
naskládejte do pekáčku, na každý řízek položte kousek
másla a dejte do trouby předehřáté na 120 °C.

204 Štědrý den

Nový rok
1. ledna

Určitě znáte rčení: Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Byl to osudový den, zásadní pro to, jaký nastane rok.
A tak se lidé snažili spolu nehádat a dbali na to, aby den
proběhl co nejlépe. Společně ráno zasedli ke snídani,
popřáli si šťastný rok a usuzovali, jaký rok bude podle
toho, kdo první vstoupí do stavení. Dítě nebo děvče
přinášelo štěstí, svobodný mládenec veselost, těhotná
žena nemoc. Muž předurčoval zrození chlapců,
býčků, houserů a kohoutků, žena naopak přivolávala
děvčátka a jalovice.
Děti i pastýři chodili na koledu – roznášeli proutky
či smrkové větvičky. Ty si obdarovaní zastrkovali za
obrazy a hospodáři je věšeli do chléva, kde zůstaly pro
ochranu až do vyhnání skotu na jarní pastvu.
Pro koledníky se peklo pečivo, například krajově ve
střední Evropě preclíky s klasem ze sladkého kynutého
těsta nebo perníky ve tvaru ryb nebo prasátek
pro štěstí.

Svátek
Nejsvětějšího
jména Ježíš
1. ledna
Jméno Ježíš pochází z řeckého Jesús a je odvozeno
z hebrejského Jehošua. Znamená „(Bůh) Jahve je
záchrana“, „Bůh zachraňuje“. V Matoušově evangeliu
čteme o jméně, které bude Mariinu děťátku dáno:
„Porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on
vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo,
aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle,
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘
to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.“ (Mt 1, 21-23)
Titul Kristus je odvozeno z řeckého Christos, což je
překlad hebrejského Mašiah (mesiáš), „pomazaný“.
Spojení jmen Ježíš Kristus vyjadřuje pravé božství
i to, že Ježíš je pravým člověkem, který přináší spásu
všem lidem.
Prvního ledna si v církvi také připomínáme Ježíšovo
obřezání. Zmiňuje se o tom i evangelista Lukáš: „Když
uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu
jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka
počala.“ (Lk 2, 21) Obřízka je starobylá židovská tradice,
která je znamením smlouvy s Bohem, již uzavřel
praotec Abrahám.

Novoroční
rodinný oběd
Slavnostní novoroční oběd obsahoval maso, zejména
vepřové. Lidé si cenili zvláště rypáčku. V hlavě se
totiž podle starobylých představ koncentruje veškerá
síla zvířete a prasátko je navíc prastarým symbolem
hojnosti a štěstí. K tomu se přidával jablečný křen,
v Čechách zvaný „vejmrda“.
Dnes se obvykle k obědu vaří čočka, jejíž tvar
připomíná penízky, a měla by tedy zaručit dostatek
financí. Typickým jídlem také bývá vepřové maso, ať už
v podobě ovaru s křenem, pečeně se zelím a knedlíky,
nebo řízků.
Nemělo by se naopak jíst to, co má křídla, aby štěstí
neuletělo, ani ryba, aby štěstí neuplavalo.
A i dnes platí, že pokud to jde, měli bychom být jako
rodina pěkně spolu. A třeba si po společném obědě
povídat o přáních do nového roku.

~

Rituál vysloveného přání
(neboli předsevzetí)
U nás doma míváme s přelomem roku dva druhy přání:
Do „kouzelné krabičky“ vkládáme každý na papírku
přání, které bychom rádi, aby se vyplnilo, ale které
přitom nemůžeme sami ovlivnit. Je docela zajímavé si
tato přání společně přečíst a vyslovit nahlas. Druhým
typem přání jsou naše předsevzetí – tedy to, co můžeme
my sami přímo ovlivnit. Je formulované tak, aby to bylo
přání pozitivní a co nejkonkrétnější.
Martina
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Koledníci

Tříkrálová koleda
a sbírka

Podoba koláče je různá, někde to byl kulatý bochník
nebo bochník s osmi cípy připomínající hvězdu, jinde
to byl věnec – bochník s dírou uprostřed.

My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

V posledních letech máme Tři krále spojené především
se sbírkou pořádanou katolickou Charitou. Do této
charitativní sbírky se můžou zapojit i děti. Taková
skupinka musí chodit pod dohledem dospělé osoby,
se zapečetěnou pokladničkou, a ochotně by měla
sdělit, na která konkrétní místa vybrané peníze půjdou.

Podle dochovaného spisu Jana Aubana-Bohema z roku
1520, který platí za nejstarší popis obyčeje, se koláč
pekl na ohni a měl tvar mazance. Těsto bylo z medu,
mouky, zázvoru a pepře. Při hnětení hospodyně
vpustila do těsta minci a po upečení koláč rozdělila
mezi všechny přítomné. Kdo minci našel, byl král.

Tříkrálová koleda je krásná obchůzka jako taková: děti
v kostýmech tří králů vám mohou přijít jen tak zazpívat
koledu a je to jen na vás, jestli je odměníte sladkostí
nebo čímkoli jiným.

~

~
Na začátku ledna chodili na obchůzku koledníci
převlečení za tři krále, někdy i s doprovodem.
V dřívějších dobách to byli kněz s ministranty, kantor
se svými žáky chodící po sousedech s přáním štěstí
a zdraví. Vykrápěli obydlí svěcenou vodou a vykuřovali
je kadidlem. Takovou obchůzku můžeme dosud vidět
ve skanzenech.
Někde se dodnes dochovaly tříkrálové průvody
procházející obcemi a končící u jesliček.
Rozdávaly se také tříkrálové lístky – psané či tištěné.
Lidé je pak nosili při sobě jako talisman, měly je chránit
při cestách, pomáhaly proti bolesti a nemocem.
Dnes potkáme hlavně děti převlečené za tři krále –
Kašpara, Melichara a Baltazara. Děti mají na sobě
bílé košile přepásané šátkem či provazem, na hlavě
papírovou korunu a chodí s posvěcenou křídou od
domu k domu. Zanechají nám na dveřích ono typické
K†M†B† s daným rokem. Nápis přináší požehnání
a klid na celý nový rok. Křížky mezi písmenky, nikoli
znaménka plus, symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce,
Syna i Ducha svatého a sdělují Boží požehnání.
Ochranná znamení bývala na dveřích či nad nimi
označována i v předkřesťanské době, například
Perunův kříž či kolovrat.

~

Tříkrálový koláč
Do královského koláče, který se peče v mnoha zemích
Evropy pod nejrůznějším názvem (např. Twelfth cake
v Anglii, galette des rois ve Francii, roscón de reyes ve
Španělsku), se zapéká pro štěstí mince nebo zrno
fazole, hrachu, bobu, kávy, mandle, někdy i prsten
či kamínek. Kdo je najde, ten se stane králem. Má
oprávnění psát křídou ochranná znamení, ale také
někde musí platit v hostinci za pití.

Dočetla jsem se, že nejspíš má tradice tříkrálového
koláče leccos společného s vasilopitou – řeckým
novoročním koláčem, který se zdobil ptáčky a ovocem.
Tento koláč mi připomíná slunovratový, o kterém
píšeme na straně 156. Zkoumat obřadní pečivo, ozdobit,
upéct a ochutnávat mě moc baví a o obřadním pečivu
by se dala napsat celá kniha. Zdá se mi ale, že nejde ani
tak o recept, ale spíš o ty kouzelné chvíle, které pečivo
doprovází. Plánuji u nás doma zavést vedle vánočky
a slunovratového koláče také tradici koláče tříkrálového,
na který vyzkouším kombinaci perníku a mazance.
Martina

Koláč se rozděloval obřadně, jak ilustruje například
tento francouzský zvyk: otec ukrojil kus koláče
a zeptal se: „Pro koho bude?“ A dítě schované pod
stolem náhodně odpovídalo, komu ten který kousek
má otec dát. Ten, kdo dostal kousek se zrnkem, stal
se králem a mohl si vybrat královnu – dal jí bob do
sklenice s pitím. V některých zemích se rovnou do
koláče vkládala fazole bílá a černá – bílá fazole určila
královnu, černá krále. Koláč rozděloval otec mezi členy
rodiny, ale leckde i pro koledníky, pocestné, žebráky
a část schovávali i těm, kteří nejsou právě přítomni,
a část se nechávala Bohu.
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REJSTŘÍK RECEPTŮ
Polévky

Slané dobroty

Čočková polévka 252
Fazolačka 246
Hrášková polévka 198
Hrachová polévka 198
Jihočeská rybí polévka 201
Kapustnica (postní zelňačka) 200
Valašská kyselica 200
Vývar hovězí či kuřecí 227

Jednohubky s česnekovou pomazánkou 247
Pečené oříšky s chilli 59
Pučálka/pálenec 194
Stromeček z listového těsta 248
Stromeček ze šneků 248
Trhací koláč ve tvaru sluníčka 248

Štěpánský křížalový chléb 235
Štola 154
Trdelník 235
Tříkrálová bábovka 264
Vánočka 159
Vrkoč z kynutého těsta 104
Základní kynuté těsto 37

Moučníky a sladké dobroty

Cukroví

Bobaľky 211
Estonský kringle 232
Františkovy řezy 143
Jablečný štrúdl ze špaldové mouky 212
Jablečný štrúdl z listového těsta rychlý 212
Jahelník se švestkami a jablky 196
Koka sušenky 57
Kosti jako smažené pečivo 39
Kosti z kynutého těsta neboli dušičky 39
Kynuté rohlíky s makovou nádivkou 44
Makovník 235
Mrváň 156
Muzika (ovocná omáčka k vánočce) 209
Opilé řezy 143
Ořechové rohlíčky z listového těsta 44
Ořechový věnec 232
Páni, Mikuláši a čerti (obřadní
mikulášské pečivo) 101
Peciválky 211
Perníkové poleno 153
Pohanková kaše s mákem a badyánem 195
Roláda bez mouky 152
Roláda ořechová 152
Skořicové šneky 232
Štědrák (slavnostní koláč
ze čtyř nádivek) 215

Bílé lanýžové kuličky 139
Čerti z drobků 136
Datlové hvězdičky (bez cukru) 135
Domácí čokoláda 115
Františkovy řezy 143
Išelské dortíčky 129
Kokosky nad parou 136
Kokosky s pomerančem (veganské) 136
Kokosové bonbonky v čokoládě 141
Košíčky 131
Linecké spolehlivé těsto 128
Linecké pohankové (bez lepku) 128
Linecké (bez lepku) 128
Marokánky 133
Myslivecké knoflíky 132
Nepečené čokoládové kuličky 141
Nugátové knoflíky 134
Opilé řezy 143
Ořechy 125
Pařížské rohlíčky 137
Pařížské rohlíčky (veganské,
bez lepku) 138
Perníčky 98
Perníčky (bez lepku) 99
Perníčky pohankové (bez cukru) 98
Podvodnice 133

Hlavní chody
Čočka se sladkokyselou omáčkou 252
Husa pomalu pečená 41
Kapr na černo 202
Kapr na modro 202
Kapří řízky 204
Kuba 196
Kuba pohankový bezlepkový 197
Krůta s kaštanovou nádivkou 229
Ovar s křenem 252
Řízky 204
Vepřová a jiná pečeně 230
Vinná klobása na pivě 203
Vinná klobása pečená 203

Přílohy
Bramborovo-jahelná kaše 195
Bramborový salát 206–207
Knedlík
- bramborový 43
- houskový 43
Lokše 228
Nádivka kaštanová 229
Nádivka z karlovarských rohlíků 229
Zelí dušené 43

272

REJSTŘÍK NÁVODŮ
Pracičky 125
Pracny (bez lepku) 125
Rumové kuličky s čokoládou 133
Vanilkové rohlíčky 126
Vanilkové rohlíčky pohankové
(bez lepku) 127
Vanilkové rohlíčky ze špaldové mouky
(bez cukru) 127
Vosí hnízda 139
Zázvorky 123
Žabí huby 134

Ostatní
Bílková poleva 99
Domácí majonéza a tatarská omáčka 206
Játrové knedlíčky 228
Nudle do polévky 228
Perníkové koření 57
Vanilkový cukr na pečení 59

Nápoje
Horká čokoláda 55
Mandlové mléko 195
Pečený vánoční čaj 59
Punč
- alkoholický 246
- nealkoholický 247
Svařené víno 55
Šalvějový sirup 61
Trnkový čaj na způsob svařáku 55
Trnkový likér 56
Vaječný likér 58

Adventní kalendář z větví 67
Adventní věnec 65
Andílek s rolničkou 112
Andílek ze dřeva 112
Andílek macramé 113
Balení dárků a balicí papír 84
Barborky 93–94
Betlém a mechové zahrádky 108
Boží lékárna, koření
a čaj z vlastní zahrádky 60
Čertík ze švestek 103
Dárky od dětí 80–82
Domácí modurit 70
Fanfrnoch 254
Girlanda na okno/
štola na štědrovečerní stůl 187
Hvězdičky z korálků 70
Kokedama z vánoční hvězdy a mechu 116
Koupelová sůl 61
Lití olova a vosku 218
Miminka z oříšků 103
Nadílka pro ptáčky 180
Ozdoby z oříšků 70
Polaz 151
Přáníčko a jmenovky na dárky
- akvarel 86
- inkoust 255
Purpura 56
Rodinná nástěnka přání 258
Slaměné ozdoby (hvězdička a řetěz) 69
Svět a zahrádka 104
Svíčka klasická 268
Svíčka z včelího vosku 268

Svíčky v ořechové skořápce
- výroba 71
- věštění 219
Vizovické pečivo 102
Voňavé pomeranče 106
Vrkoč v květináči 105
Vysévání obilí do misek 93

V prvním Tradináři ještě
najdete recepty a návody na:
dlabání dýní,
pesto z dýňových semínek,
podzimní dýňovou polévku s chilli,
nekynuté martinské rohlíčky,
medové perníčky od Moniky,
silvestrovské hry pro děti,
domácí kváskový chléb,
zázvorový čaj s pomerančem,
domácí zázvorový sirup,
nakládaný zázvor do skla,
kašírované masky na masopust,
masopustní koblihy kynuté i nekynuté
nebo na nakličování semínek.

Videonávody na vánoční
tvoření od Terezy Rak najdete na
www.tradinar.cz/videa
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