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Podróże kulinarne po Euroregionach Kulinářské cestování po Euroregionech

Gogolin Jablunkov

Svíčková na smetaně
s houskovými knedlíky

Polędwica wołowa w śmietanie
z bułczanym knedlikiem

Svíčková: hovězí zadní: 600 gramů  slanina: 50 gramů  sůl: 20 gramů  tuk: 50 gramů  mrkev: 30 gramů
 petržel: 30 gramů  celer: 30 gramů  cibule: 30 gramů  pepř celý: 5 kuliček  nové koření: 5 kuliček
 bobkový list: 3 lístky  citrón: 1 kus  ocet: 2 polévkové lžíce  cukr: 12 gramů  máslo: 20 gramů  mouka
hladká: 60 gramů  smetana: 200 mililitrů. Knedlík: mléko: 250 mililitrů  droždí: 8 gramů  mouka hrubá:
350 gramů  sůl: 10 gramů  žloutek: 10 gramů  houska: 1 kus. Na přizdobení: šlehačka: 100 mililitrů
 brusinky (kompotované): 50 gramů.

Polędwica: wołowa tylna: 600 gramów  słonina: 50 gramów  sól  tłuszcz: 50 gramów  marchew: 1 nieduża
 pietruszka: 1 nieduża  seler: ¼  cebula: 1  pieprz ziarnisty: 5 ziarenek  ziele angielskie: 5 ziarenek  listek laurowy:
3 listki  cytryna: 1 szt.  ocet  cukier  masło  mąka miałka: 2 łyżki  śmietana: 200 mililitrów. Knedlík: mleko: 0,25 litra
 drożdże: 8 gramów  mąka gruba (krupczatka): 350 gramów  sól: pół łyżeczki  żółtko: 10 gramów  bułka: 2 szt.
Do przybrania: bita śmietana  borówki (z kompotu).

Způsob přípravy:

Słoninę kroimy w grubsze paski, w mięsie robimy nożem nacięcia i wkładamy w nie pokrojoną słoninę. Warzywa i cebulę
obieramy i kroimy w kostkę, przyrumieniamy krótko na tłuszczu. Na tym samym tłuszczu podsmażamy mięso, lekko
podlewamy wodą, dodajemy przyprawy, sól i dusimy do miękkości. Z cytryny odcinamy cztery plasterki i odkładamy je
na bok, resztę cytryny dodajemy do mięsa. Miękkie mięso wyjmujemy. Śmietanę roztrzepujemy z mąką i tą mieszanką
zagęszczamy sos, przegotowujemy, przeciskamy przez grubsze sito i doprawiamy solą, cukrem i octem.
Z niewielkiej ilości letniego mleka, części mąki i całych drożdży przygotowujemy zaczyn, który pozostawiamy
do wyrośnięcia. Do pozostałej mąki dodajemy sól, żółtko, resztę letniego mleka i wyrośnięty zaczyn a łyżką kuchenną
wyrabiamy ciasto, do którego ostrożnie dodajemy pokrojoną bułkę. Gotowe ciasto pozostawiamy do wyrośnięcia.
Do dużego garnka nalewamy wodę, solimy i zagotowujemy. Z wyrośniętego ciasta formujemy szyszkę o długości 20 cm
i wkładamy ją do wrzącej wody. Gotujemy przez 20–25 minut. Podczas gotowania knedlik obracamy.
Ugotowany knedlik wyjmujemy z wody i od razu przekłuwamy widelcem, żeby opadł.
Knedlik kroimy w plastry, które kładziemy na brzegu talerza. Mięso także kroimy w plastry, kładziemy na środku
talerza i polewamy gorącym sosem. Na koniec kładziemy na mięso plasterek cytryny, wyciskamy na nią bitą śmietanę
i przyozdabiamy borówkami. Smacznego.

Svíčková – slaninu nakrájíme na proužky, kterými maso prošpikujeme. Zeleninu a cibuli očistíme a nakrájíme
na kostky, osmahneme krátce na tuku. Na tomto základu osmahneme maso, mírně podlijeme vodou, přidáme
koření, sůl a dusíme do měkka. Z citrónu uřízneme čtyři kolečka a necháme je bokem. Zbytek citrónu přidáme
k masu. Měkké maso vyjmeme. Ve smetaně rozšleháme mouku a touto směsí zahustíme omáčku, provaříme,
prolisujeme přes hrubší síto a dochutíme solí, cukrem a octem.
Houskový knedlík – z trochy vlažného mléka, částí mouky a všeho droždí připravíme kvásek, který necháme
vykynout. Do zbylé mouky přidáme sůl, žloutek, zbylé vlažné mléko, vykynutý kvásek a vařečkou vypracujeme
těsto, do kterého opatrně vmícháme nakrájenou housku. Hotové těsto necháme vykynout. Do většího hrnce
nalijeme vodu osolíme a dáme vařit. Z vykynutého těsta vyválíme šišku o délce asi 20 cm. A opět ji necháme
vykynout. Pak ji vložíme do vařící vody. Vaříme 20 – 25 minut. Během vaření knedlík obrátíme.
Uvařený knedlík vyjmeme a ihned propícháme vidličkou.
Servis – knedlíky nakrájíme na plátky, které klademe na okraj talíře. Maso také nakrájíme na plátky položíme
do středu talíře a přelijeme jej horkou omáčkou. Nakonec položíme na maso plátek citrónu, na něj stříkneme
šlehanou smetanu a přizdobíme brusinkami. Dobrou chuť.

Sposób przyrządzenia:

Bc. Kateřina Mikulová
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Gogolin Jablunkov

Żurek śląski

Slezský żurek

Składniki:
 600 g mąki żytniej  40 g boczku wędzonego  40 g kiełbasy śląskiej
 chleb razowy  liść laurowy  sól  majeranek  czosnek  woda  1 jajko.

Suroviny:
 600 g žitné mouky  40 g uzeného bůčku  40 g slezských klobás
 celozrnný chléb  bobkový list  sůl  majoránka  česnek  voda  1 vejce.

Opis przygotowania: 3-4 łyżki kwasu żytniego dobrze wymieszać z ½ litra letniej wody
i 4 łyżkami mąki żytniej. Całość pozostawić w ciepłym miejscu na ok. 1-2 godzin.
Dodać 1 litr wody lub wywaru z gotowania szynki oraz 40 g boczku wędzonego
i 40 g kiełbasy śląskiej. Doprawić solą, majerankiem i świeżym czosnkiem.
Gotować 25 min. Gotowy żurek można podać z jajkiem.

Způsob přípravy: Vymíchejte 3-4 lžíce žitného kvásku v ½ litru vlažné vody

dla 4 osób, przygotowany przez Restaurację Karolinka w Gogolinie

Kwas żytni przygotować należy w sposób następujący: 500 g mąki żytniej,
kilka kawałków chleba razowego ze skórką, liść laurowy zalać letnią wodą,
najlepiej użyć naczynia kamionkowego, które należy owinąć lnianą ściereczką
i pozostawić na 4-5 dni w ciepłym miejscu.

rozpočet pro 4 osoby restaurace Karolinka v Gogolině

s 4 lžícemi žitné mouky. Ponechte v teplém místě 1-2 hodiny.
Přidejte 1 litr vody nebo vývaru, 40 g uzeného bůčku a 40 g slezských klobás.
Dochuťte solí, majoránkou a čerstvým česnekem. Vařte 25 minut.
Hotový żurek lze podávat s vajíčkem.

Žitný kvásek připravte takto: 500 g žitné mouky, několik kousků celozrnného
chleba s kůrkou a bobkový list zalijte vlažnou vodou, použijte nejlépe kameninovou
nádobu, kterou obalte lněnou látkou a ponechte 4-5 dnů v teple.

Kamil Czarnas
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Gogolin Jablunkov

Jarmark Wielkanocny
w Gogolinie
Velikonoční jarmark
v Gogolině

21

28

Bramborové placky
se škvarkami

Placki ziemniaczane
ze skwarkami

Suroviny:

Składniki:





brambory: 1000 gramů  vejce: 2 kusy  mouka hladká: 100 gramů  česnek: 3 stroužky
 vepřový bůček: 400 gramů  vepřová játra: 100 gramů  anglická slanina: 100 gramů
 uzená slanina: 50 Gramů  sůl: 1 lžička  sádlo: 100 gramů.

Způsob přípravy:

Bramborové placky - brambory a česnek očistíme a nastrouháme na struhadle.
Přidáme hladkou mouku, vejce, půl lžičky soli a promícháme. Ze směsi tvoříme placičky
a na rozpálené ploché kovové plotně, nebo plochém grilu a pečeme do zlatova.
Masová směs - slaninu nakrájenou na kostičky spolu se sádlem uškvaříme do zlatova.
Přidáme na kostičky nakrájený bůček, játru a anglickou slaninu a mírně podlijeme vodou.
Pomalu dusíme do změknutí. Když jsou suroviny měkké směs masa osolíme.
Servis - na teplé bramborové placky pokládáme masovou směs. Můžeme podávat.
Přejeme dobrou chuť.
Monika Sikorová

ziemniaki: 1000 gramów  jajka: 2 sztuki  mąka miałka: 100 gramów  czosnek: 3 ząbki
boczek wieprzowy: 400 gramów  wątróbki wieprzowe: 100 gramów  bekon: 100 gramów
 słonina wędzona: 50 gramów  sól: 1 łyżeczka  smalec: 100 gramów.


Sposób przyrządzenia:

Ziemniaki i czosnek czyścimy i ścieramy na tarce. Dodajemy mąkę, jajka, pół łyżeczki soli
i mieszamy. Z powstałej masy formujemy placuszki na rozpalonej metalowej płycie kuchennej
lub płaskim grillu i pieczemy na złoto. Słoninę pokrojoną w kostkę wytapiamy razem ze smalcem
na złoto. Dodajemy pokrojony w drobną kostkę boczek, wątróbkę, bekon i trochę podlewamy wodą,
powoli dusimy do miękkości. Gdy składniki są miękkie, mieszankę mięsa solimy. Na ciepłe placki
ziemniaczane wykładamy mieszankę mięsną razem z tłuszczem. Możemy podawać.
Życzymy smacznego.
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Gogolin Jablunkov

Babka wielkanocna

Velikonoční bábovka

Składniki:
 200 g mąki pszennej  200 g mąki ziemniaczanej  200 g masła lub margaryny
 230 g cukru  5 jajek  4 łyżki mleka  15 g proszku do pieczenia  15 g cukru wanilinowego.

Suroviny:
 200 g pšeničné mouky  200 g bramborové moučky  200 g másla nebo margarínu
 230 g cukru  5 vajec  4 lžíce mléka  15 g prášku do pečiva  15 g vanilkového cukru.

Sposób przyrządzenia:
Masło z cukrem utrzeć do białości; dodawać stopniowo żółtka, nadal ucierając. Do utartej
masy wlać mleko, dodać wymieszaną z proszkiem do pieczenia mąkę pszenną i ziemniaczaną,
a na samym końcu ubite na sztywną pianę białka. Delikatnie wymieszać ciasto, wlać do
wysmarowanej tłuszczem formy z kominkiem i piec przez ok. 45 min w temperaturze 190° C.
Po ostudzeniu babkę posypać cukrem pudrem lub polać polewą czekoladową.

Způsob přípravy:
Máslo s cukrem utřeme do běla; za stálého míchání postupně přidáváme žloutky.
Vlijeme mléko, přidáme obě mouky smíchané s práškem do pečiva a nakonec sníh z bílků.
Jemně vymícháme těsto, vlijeme do vymazané bábovkové formy a pečeme při 190° C
cca 45 min. Po vychladnutí bábovku pocukrujeme nebo polijeme čokoládovou polevou.

przygotowała Piekarnia Drost z Gogolina

Adrianna Drost

připravila Pekárna Drost s Gogolina
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Gogolin Jablunkov

Husí prsa s červeným zelím
a bramborovými knedlíky

Piersi gęsie z czerwoną kapustą
i knedlikami ziemniaczanymi

Suroviny:

Składniki:

husí prsa s kůží: 4 kusy  sůl: 50 gramů  kmín: 1 gram  majoránka: 1 gram
 červené zelí hlávkové: 400 gramů  cibule: 40 gramů  olej: 20 gramů
 jablka: 200 gramů  ocet: 2 polévkové lžíce  cukr: 16 gramů  bobkový list: 2 lístky
 víno červené: 100 mililitrů  rybízová zavařenina: 40 gramů  brambory: 500 gramů
 vejce: 1 ks  mouka hrubá: 80 gramů  krupice: 80 gramů


Způsob přípravy:

Husí prsa dochutíme solí, kmínem, majoránkou a dáme péct do trouby. Během pečení prsa
přeléváme výpekem a propichujeme kůží, aby se vypekl přebytečný tuk.
Červené zelí nakrájíme na nudličky, spaříme a necháme okapat. V kastrůlku si rozehřejeme
tuk, přidáme nakrájenou cibuli, zpěníme.Přidáme červené zelí a dusíme. Ochutíme solí,
octem, promícháme a opět dusíme. Jablka oloupeme, nakrájíme na kostičky a přidáme
k zelí spolu s bobkovým listem, červeným vínem a zavařeninou. Dusíme do měkka.
Dochutíme solí octem a cukrem.
Bramborové knedlíky - brambory očistíme a uvaříme ve slané vodě. Necháme vychladnout.
Do vychladlých brambor vmícháme vejce, mouku, krupici, sůl a vypracujeme tužší těsto.
Z těsta vyválíme šišku a tu vložíme do vroucí vody. Pod pokličkou vaříme asi 20-25 minut.
Uvařené knedlíky krájíme na kolečka široká asi 1 cm.
Servis - jednotlivé porce zelí a husích prsou klademe do středu talíře.
Zvlášť podáváme bramborové knedlíky

piersi gęsie ze skórą: 4 sztuki  sól  kminek  zależnie od smaku możemy użyć także majeranku
czerwona kapusta: 400 gramów  cebula: 1 nieduża  olej: 2 łyżki  jabłka: 2 nieduże  ocet  sól
 cukier: 2 łyżki  listek laurowy  wino czerwone: pół szklanki  konﬁtury porzeczkowe: 1 łyżka
 ziemniaki: 4 większe  jajka: jedno  mąka gruba (krupczatka): 3 łyżki  kasza manna: 2 łyżki.



Sposób przyrządzenia:

Piersi gęsie doprawiamy solą, kminkiem (majerankiem) i wkładamy do piekarnika. W czasie
pieczenia piersi polewamy powstałym sosem i nakłuwamy skórę, żeby wytopił się nadmiar tłuszczu.
Czerwoną kapustę kroimy w paseczki, parzymy i pozostawiamy do odcieknięcia. W rondelku rozgrzewamy
tłuszcz, dodajemy pokrojoną cebulę, spieniamy, dodajemy czerwoną kapustę i dusimy. Dodajemy ocet,
sól, mieszamy i ponownie dusimy. Jabłka obieramy, kroimy w kosteczkę i dodajemy do kapusty razem
z listkiem laurowym, czerwonym winem i konﬁturą, dusimy do miękkości. Doprawiamy do smaku solą,
octem i cukrem. Ziemniaki obieramy i gotujemy w osolonej wodzie. Pozostawiamy do wystygnięcia.
Wystudzone ziemniaki mieszamy z jajkami, mąką, kaszą manną, solą i wyrabiamy dość sztywne ciasto.
Ciasto toczymy, nadając mu kształt szyszki, którą wkładamy do wrzącej wody. Gotujemy pod przykryciem
około 20-25 minut. Ugotowany knedlik kroimy na krążki o grubości około 1 cm. Na brzegu talerza
kładziemy krążki knedlika, w środku kapustę i na niej kładziemy gęsie piersi, które polewamy sosem
z pieczenia.

Romana Ciencialová
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Gogolin Jablunkov

Kołocz śląski

Slezský koláč

Składniki:

Suroviny:

przygotowany przez Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Zimmermann
w Gogolinie

Lutz Zimmermann

podle Pekařsko-Cukrářských Závodů Zimmermann
v Gogolině

Ciasto:  50 g drożdży  2 jajka; 80-100 g cukru  ¾ szklanki mleka  ½ kg mąki  70 g margaryny.
Kruszonka:  200 g mąki  100 g cukru  ½ kostki margaryny lub masła.
Nadzienie:  1 kg sera (półtłusty)  1 kostka margaryny  1 szklanka cukru  5 jajek  budyń (waniliowy)
 2 cukry waniliowe  sok z cytryny  rodzynki.

Těsto:  50 g droždí  2 vejce  80-100 g cukru  ¾ skleničky mléka  ½ kg mouky  70 g margarínu
Posypka:  200 g mouky  100 g cukru  ½ kostky margarínu nebo másla.
Náplň:  1 kg tvarohu (polotučného)  1 kostka margarínu  1 sklenička cukru  5 vajec  puding
(vanilkový)  2 vanilkové cukry  šťáva z citrónu  rozinky.

Ciasto: Do miski wsypujemy mąkę, cukier, kruszymy drożdże i zalewamy ciepłym mlekiem,
czekamy aż wyrosną. Później dodajemy 2 jajka i ugniatamy ciasto. Kiedy jest już wyrobione,
dodajemy rozpuszczoną, letnią margarynę i zagniatamy ją. Odstawiamy ciasto do wyrośnięcia.
Kruszonka: Zagniatamy mąkę z cukrem i rozpuszczonym tłuszczem.
Nadzienie: Margarynę, cukier i żółtka ubijamy mikserem. Kiedy mamy już jednolitą masę,
dodajemy ser, budyń, cukry waniliowe, sok z cytryny. Na końcu dodajemy ubite białka
(trzeba je wmieszać łopatką do ciasta). Wrzucamy rodzynki.
Ciasto dzielimy na dwie części. Jedną układamy na spodzie blachy, kładziemy ser i przykrywamy
kolejną warstwą ciasta. Układamy kruszonkę. Pieczemy ½ godziny w temp. 150-180°C.

Těsto: Do mísy vsypeme mouku, cukr, rozdrobíme droždí a zalijeme teplým mlékem, počkáme
až vzejde kvásek. Později přidáme 2 vejce a zaděláme těsto. Po vypracování přidáme rozpuštěný
vlažný margarín a zapracujeme jej. Těsto necháme vykynout.
Posypka: smícháme mouku s cukrem a rozpuštěným tukem.
Náplň: margarín, cukr a žloutky ušleháme šlehačem. Když máme jednolitou hmotu, přidáme
tvaroh, puding, vanilkové cukry a šťávu z citrónu. Nakonec vmícháme ušlehaný sníh z bílků.
Vsypeme rozinky. Těsto rozdělíme na dvě části. Jednu rozválíme na plech, potřeme náplní
a přikryjeme druhou vrstvou těsta. Posypeme posypkou. Pečeme ½ hodiny při teplotě 150-180 ºC.
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Vepřové panenky na švestkách
se slezskými brambory

Polędwiczki wieprzowe w sosie
śliwkowym ze śląskimi ziemniakami

Suroviny :

Składniki:
 polędwica wieprzowa: 600 gramów  suszone śliwki: 100 gramów  powidła: 100 gramów
 tłuszcz: 50 gramów  ziemniaki: 800 gramów  twaróg: 100 gramów  wędzony ser: 50 gramów
 sól  pieprz
 do poprawienia smaku mięsa możemy użyć mieszanki przypraw typu argentyńskiego
 do złagodzenia możemy użyć śmietany.

Způsob přípravy:

Opis przygotowania:
Polędwicę wieprzową kroimy w grubsze plastry i lekko rozbijamy. Przyprawiamy solą
i pieprzem (lub mieszanką argentyńską) i szybko obsmażamy na tłuszczu. Podlewamy wodą,
dodajemy pokrojone suszone śliwki i powidła i powoli dusimy do miękkości. Sos możemy
złagodzić śmietaną. Ziemniaki gotujemy w skórce. W ugotowanych ziemniakach łyżeczką
wydrążamy dołek. Wędzony ser ścieramy i mieszamy z twarogiem, doprawiamy solą.
Masą nadziewamy wydrążone ziemniaki, które wkładamy na krótko do piekarnika do zapieczenia.
Na półmisek kładziemy zapieczone ziemniaki i plasterki mięsa, które polewamy sosem
śliwkowym. Życzymy smacznego.

vepřová panenka: 600 gramů  sušené švestky: 100 gramů  povidla: 100 gramů
 tuk: 50 gramů  brambory: 800 gramů  tvaroh: 100 gramů  uzený sýr: 50 gramů
 sůl: 30 gramů  pepř: 1 gram
 pro zlepšení chuti masa můžeme použít směs koření Argentina
 ke zjemnění můžeme použít smetanu.


Vepřovou panenku nakrájíme na silnější kolečka a mírně naklepeme. Ochutíme solí
a pepřem a zprudka opečeme na tuku. Podlijeme vodou a přidáme nakrájené sušené
švestky a povidla a pomalu dusíme do měkka. Měkké maso vyjmeme. Šťávu pomalu
vaříme do zhoustnutí, nakonec zjemníme smetanou. Brambory uvaříme ve slupce.
Do uvařeného bramboru lžičkou vydloubneme důlek, který naplníme směsí z nastrouhaného
uzeného sýra a tvarohu. Vydlabané brambory dáme krátce zapéct do trouby.
Servis - na talíř položíme zapečené brambory, plátky masa, které přelijeme švestkovou
omáčkou. Přejeme dobrou chuť.

Pavel Cymorek a učen Matěj Kuba
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Rogaliki św. Jacka

Rogaliki św. Jacka

Składniki:
 1 kg mąki  5 łyżek cukru  2 kostki margaryny  4 jajka  10 dag drożdży
 ½ l mleka  szczypta soli  cukier puder  marmolada  ser lub mak (nadzienie).

Suroviny:

Opis przygotowania:
Mąkę przesiać do miski i dodać cukier, sól i jajka. Roztopić ½ kostki margaryny.
Lekko zagrzane mleko wymieszać z drożdżami. Zrobić wgłębienie w misce z mąką
i wlać tam rozczyn z drożdży oraz roztopioną margarynę. Wszystko dobrze wyrobić.
Odstawić do lodówki na minimum 6 godzin. Po wyjęciu z lodówki ciasto przełożyć
na stolnicę i rozwałkować. Następnie równomiernie rozsmarować na nim pozostałe
1½ kostki margaryny, złożyć ciasto w kopertę, ponownie rozwałkować i pokroić
na kwadraty ok. 5x5 cm. Na każdy kwadrat nałożyć marmoladę, ser lub mak.
Kwadraty zawinąć, ułożyć na blasze i pozostawić do wyrośnięcia.
Następnie włożyć do rozgrzanego piekarnika. Piec w temperaturze 200°C
około 20 minut. Wyjąć i posmarować cukrem pudrem.

Způsob přípravy:

przygotowane przez panią Teresę Pluta z Kamienia Śląskiego

od paní Teresy Plutové z Kamienia Śląského



1kg mouky  5 lžic cukru  2 kostky margarínu  4 vejce  10 dg droždí
½ l mléka  špetka soli  práškový cukr  marmeláda, tvarohová nebo maková nádivka.

Mouku prosíjeme do mísy, přidáme cukr, sůl a vejce. Rozpustíme ½ kostky margarínu.
Droždí rozmícháme ve vlažném mléce. V míse s moukou uděláme důlek, do něj vlijeme
kvásek z droždí a roztopený margarín. Vše dobře vypracujeme. Těsto uložíme do ledničky
minimálně na 6 hodin. Po vyjmutí z ledničky těsto rozválíme na vále. Na něj rovnoměrně
rozetřeme zbývající margarín, přeložíme jako do obálky, znovu vyválíme a nakrájíme
na čtverce 5x5cm.
Na každý čtverec dáme marmeládu, tvaroh nebo mák. Čtverce zabalíme, položíme
na plech a necháme vykynout. Poté vložíme do předehřáté trouby. Pečeme cca 20 min.
při teplotě 200°C. Vytáhneme a posypeme práškovým cukrem.
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Kyselica se šlehačkou Kwaśnica z bitą śmietaną
Suroviny:

Składniki:
 kiszona kapusta: 200 gramów  bita śmietana: 370 gramów  mąka miałka: 50 gramów
 świeże pieczarki: 100 gramów  czerwona fasola konserwowa: 100 gramów
 wędzona łopatka: 200 gramów  przyprawa do zup: 20 gramów.

Způsob přípravy:

Opis przygotowania:
Kapustę kiszoną i pieczarki kroimy, zalewamy wodą i gotujemy. Kiedy kapusta jest miękka,
dodajemy konserwową fasolę, pokrojoną w kostkę wędzoną łopatkę i krótko podgotowujemy.
Część bitej śmietany mieszamy z miałką mąką i tą zaprawką zagęszczamy zupę.
Ponownie krótko gotujemy i doprawiamy do smaku przyprawą do zup. Podajemy w wazie
do zupy ozdobioną pozostałą bitą śmietaną. Jeśli zupę będziemy podawać z chlebem,
możemy ją uważać za danie główne. Życzymy smacznego.

kyselé zelí: 200 gramů  smetana šlehačka: 370 mililitrů  mouka hladká: 50 gramů
 čerstvé žampióny: 100 gramů  červené fazole sterilované: 100 gramů
 uzená plec: 200 gramů  polévkové koření: 20 gramů.


Kyselica - kyselé zelí a žampióny nakrájíme zalijeme vodou a dáme vařit. Když je zelí
měkké, přidáme sterilované fazole, na kostky nakrájenou uzenou plec a krátce povaříme.
V části šlehačky rozmícháme mouku a touto směsí zahustíme polévku. Znovu krátce
povaříme a dochutíme polévkovým kořením.
Servis - podáváme v polévkové misce ozdobené zbylou našlehanou smetanou.
Polévka podávaná s chlebem, může nahradit hlavní chod. Přejeme dobrou chuť.

Helena Heczková
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Obiad śląski (4 porcje)

Slezský Oběd (4 porce)

Rolada wieprzowa
 540 g mięsa wieprzowego  220 g mięsa mielonego  50 g boczku  ½ cebuli  2 ogórki kiszone
 10 g musztardy  5 ml maggi  odrobina pieprzu i szczypta soli (do smaku).
Płat mięsa wieprzowego rozbić, oprószyć solą i pieprzem, posmarować musztardą. Na mięso
rozłożyć pokrojone w paski: boczek wędzony, ogórek, mięso mielone i cebulę. Ciasno zwinąć
w rulon i ściśle obwiązać sznurkiem. Rolady obsmażyć i udusić do miękkości.

Vepřová roláda
540 g vepřového masa  220 g mletého masa  50 g bůčku  ½ cibule  2 kyselé okurky
 10 g hořčice  5 ml maggi  trošku pepře a špetka soli na dochucení.
Plátek vepřového masa naklepeme, posolíme, popepříme, pomažeme hořčicí. Na maso
rozložíme na proužky nakrájený bůček, okurek, mleté maso a cibuli. Pevně svineme do rolky
a svážeme provázkem. Rolky osmažíme a do měkka podusíme.

Kapusta czerwona
500 g kapusty czerwonej  ¼ cebuli  4 plastry boczku  24 ml octu  szczypta soli  łyżeczka cukru
 1 liść laurowy  1 ziele angielskie  20 g tłuszcz z kaczki.
Kapustę czerwoną drobno poszatkować i ugotować do miękkości. Dodać stopiony boczek wędzony
i posiekaną cebulę. Przyprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem i octem.

Červené zelí
 500 g červeného zelí  ¼ cibule  4 plátky bůčku  24 ml octa  špetka soli  lžička cukru
 1 bobkový list  1 nové koření  20 g kachního sádla.
Červené zelí nakrájíme na jemno a do měkka povaříme. Přidáme rozškvařený uzený bůček
a pokrájenou cibuli. Dochutíme solí, pepřem, cukrem a octem.

Kluski śląskie
1 kg ziemniaków  200 g maki ziemniaczanej  1 jajko  szczypta soli.
Ugotowane ziemniaki wycisnąć w prasce. Dodać jajko, sól i mąkę ziemniaczaną. Zagnieść ciasto,
formować okrągłe kluski i wrzucać je na wrzącą osoloną wodę.

Slezské nočky
 1 kg brambor  200 g bramborové moučky  1 vejce  špetka soli.
Uvařené brambory prolisujeme, přidáme vejce, sůl a bramborovou mouku.
Zaděláme těsto, tvoříme kulaté nočky a vaříme v osolené vodě.

przygotowany przez Restaurante Cafeteria Cappuccino w Gogolinie





podle Restaurante Cafeteria Cappuccino v Gogolině


Joanna Kapica
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Jana Kufová a učen Jakub Janik

Lejočki s máslem, šlehačkou,
čerstvým ovocem a čokoládou

Lane placki z masłem, bitą śmietaną,
świeżymi owocami i czekoladą

Suroviny:
 mléko: 1 litr  vejce: 2 kusy  mouka hladká: 300 gramů  sůl: 6 gramů (špetka)
 cukr mletý: 125 gramů  máslo: 125 gramů  šlehačka: 375 mililitrů  maliny: 300 gramů
 jahody: 300 gramů  ostružiny: 300 gramů  čokoláda: 200 gramů.

Składniki:
 mleko: 1 litr  jajka: 2 sztuki  mąka miałka: 300 gramów  sól: 6 gramów (szczypta)
 cukier puder: 125 gramów  masło: 125 gramów  bita śmietana: 375 mililitrów
 maliny: 300 gramów  truskawki: 300 gramów  jeżyny: 300 gramów  czekolada: 200 gramów.

Způsob přípravy:
Lejočki – ze studeného mléka, hladké mouky, vajec a soli si ušleháme hustší těstíčko.
Má být hustší než na palačinky. Rozpálíme plochou kovovou plotnu nebo plochý gril.
Na něj lijeme těstíčko a tvoříme malé placičky, které pečeme do zlatova.
Servis – hotové placičky pokládáme na talíř a přeléváme rozpuštěným máslem,
sypeme mletým cukrem a zdobíme čerstvým ovocem a ušlehanou šlehačkou.
Nakonec ještě posypeme nastrouhanou čokoládou. Přejeme dobrou chuť.

Opis przygotowania:
Z zimnego mleka, miałkiej mąki, jajek i soli ubijamy gęste ciasto. Musi być bardziej gęste niż
na naleśniki. Rozpalamy płaską metalową płytę kuchenną lub płaski grill. Lejemy na nie ciasto
i formujemy małe placuszki, które pieczemy na rumiano. Gotowe placuszki układamy na talerzu
i polewamy rozpuszczonym masłem, posypujemy cukrem pudrem i ozdabiamy świeżymi
owocami i bitą śmietaną. Na koniec posypujemy jeszcze startą czekoladą.
Życzymy smacznego.
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Makówki

Makovky

Składniki:
 500g zmielonego maku  2 l przegotowanego mleka  5 bułek  6 łyżek cukru
 100g masła  szczypta soli  można dodać 50g rodzynek, 50g orzechów.

Suroviny:
 500g mletého máku  2l převařeného mléka  5 housek  6 lžíc cukru  100g másla
 špetka soli  můžeme přidat 50g rozinek, 50g ořechů.

Opis przygotowania:
Do gotującego się mleka wsypać zmielony mak i dodać cukier, masło oraz szczyptę soli
i gotować 10 minut. Bułki pokroić w plastry i układać na przemian z gorącym makiem
w salaterce w następujący sposób: bułki/mak/bułki/mak itd., kończąc na maku. Całość
można ubogacić, dodając rodzynki i orzechy między warstwami. Tak przygotowane makówki
odstawić na kilka godzin i spożywać na zimno. Jeśli makówki będą na następny dzień zbyt
suche, można je delikatnie zwilżyć ciepłym mlekiem.

Způsob přípravy:
Do vařícího mléka vsypeme mletý mák, přidáme cukr, máslo, špetku soli a vaříme 10 minut.
Housky nakrájíme na plátky a pokládáme do mísy střídavě s horkou makovou směsí takto:
housky/mák/housky/mák atd., nakonec mák. Pro vylepšení můžeme mezi vrstvy přidat
rozinky a ořechy. Takto připravené makovky necháme několik hodin uležet a podáváme
postudenu. Pokud budou makovky na druhý den suché, můžeme je jemně zvlhčit
teplým mlékem.

przygotowane przez panią Edeltraudę Krupop z Kamienia Śląskiego

Edeltrauda Krupop

podle paní Edeltraude Krupopské z Kamienia Śląského

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. 0048/77/40 76 800
fax 0048/77/46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
www.gogolin.pl
Městský úřad Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov
tel. 00420/558/340 611
fax 00420/558/358 041, 340 619
e-mail: posta@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz
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2010
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb
Školní 416
739 91 Jablunkov
tel. 00420/ 558/ 357 811, fax 00420/ 558/ 358 076
e-mail: sekretariat@sos.jablunkov.cz
www.sos.jablunkov.cz

produkcja: Short Film / fot. Mariusz Przygoda

Projekt jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
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