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Staré dobré časy
Místo exotiky vyzkoušejte hity, které pamatují Rakousko-Uhersko.
Lahodný uzený úhoř

Pochutnejte si stylově!

Tradiční
d elika tesa
vás nadchne!
Suroviny:

80 g uzeného úhoře, 1 vejce, polníček, 1 polévková lžíce zakysané smetany,
špetka soli, špetka barevného drceného pepře, polévková lžíce olivového oleje
Postup: Uzeného úhoře zbavíme kůže a vykostíme. Vejce uvaříme na tvrdo, po

vychladnutí oloupeme, bílek oddělíme od žloutku a nastrouháme na jemném
struhadle. Zakysanou smetanu zamícháme společně s olivovým olejem, solí
a pepřem. Polníček zbavíme kořínků a opláchneme ve studené vodě, osušíme.
Rybu podáváme na polštářku z polníčku se smetanovým dipem a strouhaným vejcem.

Ve znovu otevřené pražské restauraci
La Republica v ulici Na Poříčí na vás
dýchnou staré dobré časy. Interiér
s masivním dřevěným nábytkem
skvěle ladí s jídelníčkem sestaveným z největších lákadel staročeské a rakousko-uherské
kuchyně. Na zapití vydatného
menu si můžete vybrat z 50
druhů piv a zábavu pro zbytek večera si užijete ve stylové
prvorepublikové tančírně.

Šéfkuchař
Jaroslav
Zahálka ví,
jak potěšit
chuťové
pohárky.

Germknödel – obří knedlík s vanilkovou omáčkou a mákem
Připravila: Denisa Kmeťová; foto: archiv La Republica (5)

Suroviny:

Těsto: 1 kg hrubé mouky, ½ kostky čerstvého
droždí, 1 vejce, 500 ml vlažného mléka, špetka
soli, špetka cukru
Náplň: 500 g marmelády, 100 g másla, 6 lžic
namletého máku
Vanilková omáčka: 170 ml smetany 33%,
2 žloutky, 30 g krupicového cukru, 1/4 vanilkového lusku, špetka soli
Postup: Část prosáté mouky dáme do
mísy a uděláme v ní důlek. Rozklepneme
do něj vejce, přidáme špetku cukru, rozdrobíme droždí, zalijeme vlažným mlékem
a necháme vzejít kvásek. Poté do zbytku
mouky přidáme špetku soli a z mouky
a kvásku vypracujeme středně tuhé těsto,
které nelepí. Necháme vykynout. Vykynuté
těsto znovu vypracujeme rukama a vytvo-

říme váleček. Ten nakrájíme na stejně velké
kousky, které pak trochu vyválíme.
Doprostřed dáme marmeládu a zabalíme.
Necháme znovu trochu vykynout a poté
uvaříme ve vroucí vodě zhruba 7–8 minut
dle velikosti. Uvařené knedlíky propíchneme
vidličkou a pomažeme máslem. Přelijeme
vanilkovou omáčkou a posypeme mákem.
Omáčku připravíme takto: Vanilkový lusk
rozřízneme napůl, vyškrábneme semínka
a dáme spolu s luskem do smetany. Zahřejeme na 83 °C. Stáhneme z ohně. Vyjmeme
lusk. Žloutky vyšleháme s cukrem a zašleháme do smetany. Znovu postavíme na
sporák, přidáme špetku soli a neustále
mícháme, aby se nám krém nepřipálil.
Zahřejeme na teplotu 82 °C a odstavíme.
Během chladnutí několikrát zamícháme.
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