Recepty s Regionální potravinou
Výběr tradičních jednoduchých receptů
z 10 krajů Čech a Moravy

Jihočeský kraj
Kapr se zelím
Doba přípravy: 2 hodiny
Množství: 5 porcí
Ingredience:










500 g kapra
500 g Kysaného zelí bílého firmy Zemědělský podnik Malše (oceněné značkou Regionální
potravina Jihočeského kraje
50 g sádla
100 g cibule
15 g sladké a pálivé papriky
200 ml šlehačky
100 ml zakysané smetany
250 ml rybího vývaru
sůl, drcený kmín, pepř

Cibuli oloupeme, nadrobno nakrájíme a osmahneme na sádle dorůžova. Přidáme sladkou i pálivou
papriku, krátce zpěníme a zalijeme rybím vývarem. Přidáme kysané zelí a dusíme doměkka.
Zjemníme šlehačkou smíchanou se zakysanou smetanou. Očištěného kapra pokrájíme na větší kousky
(jako na guláš), vložíme do pekáče, osolíme, okmínujeme, lehce opepříme, podlijeme rybím vývarem,
vložíme do trouby a upečeme do poloměkka. Kousky kapra servírujeme na hnízdě z podušeného zelí.

Jihomoravský kraj
Kočičí marš (herteple s fazulú)
Příprava: 1 hodina
Množství: 4 porce
Ingredience:






200 g fazolí
600 g brambor – oceněné Regionální potravinou na Vysočině (Balené brambory Vysočina
nebo Keřkovské rohlíčky z České Bělé)
80 g sádla se škvarky
1 Cibule z Bořitova (oceněná Regionální potravinou Jihomoravského kraje)
sůl

Do hrnce dáme fazole, zalijeme vodou a necháme přes noc namočené. V téže vodě uvaříme
doměkka, scedíme a necháme okapat. Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a pokrájíme najemno.
Cibuli nakrájíme a osmažíme na sádle se škvarky. Nakonec vše smícháme, osolíme a podáváme.

Královéhradecký kraj
Miletínské modlitbičky
Doba přípravy: 1,5 hodiny
Počet porcí: 6 porcí
Ingredience:
 25 dkg Pastovaného medu květového (v roce 2012 obdržel značku Regionální potravina
Královéhradeckého kraje)
 125 ml vody
 4 žloutky
 250 g cukru
 900 g hladké mouky
 15 g amonia
 5 dkg kandované pomerančové kůry
 5 dkg mletých mandlí
 mleté kořeni – hřebíček, skořice, anýz, badyán
 plátky mandlí
 jahodová marmeláda
Med svaříme s vodou a dáme vychladnout. Utřeme žloutky s cukrem do pěny, přidáme jemně
nakrájenou pomerančovou kůru, namleté mandle, amonium, koření a vychladlý med. Postupně
přidáváme mouku a vypracujeme těsto. Necháme odpočinout asi 20 minut. Poté vyválíme asi na 4
mm silnou placku, ze které vykrajujeme modlitbičky velké asi 7 x 5 cm, které klademe na plech a
potíráme rozšlehaným vejcem. Polovinu modlitbiček ozdobíme loupanou mandlí a zprudka pečeme.
Nakonec slepíme marmeládou.

Liberecký kraj
Camprat
Doba přípravy: 1 hodina
Počet porcí: 5 porci
Ingredience:
 1 kg brambor
 1 větší cibule
 2 dl mléka
 4 stroužky Českého česneku z Podkrkonoší (držitel Regionální potraviny Libereckého kraje
2012)
 2 vejce
 150 g hladké mouky
 sůl, sádlo
Brambory oškrabeme a vymačkáme přebytečnou vodu. Přidáme vařící mléko, jemně nakrájenou
cibuli, česnek utřený se solí, vajíčko, mouku a důkladně promícháme. Vzniklé těsto nalijeme
do pekáče s rozpáleným sádlem a v předehřáté troubě pečeme střídavě z obou stran dokřupava.
Camprat se zapíjí kyselým mlékem nebo podmáslím.

Moravskoslezský kraj
Slezské halušky
Doba přípravy: 1 hodina
Počet porcí: 5 porcí
Ingredience:
 500 g brambor
 1 vejce
 200 g Pšeničná mouka hladká Speciál 00 Extra (držitel Regionální potraviny
Moravskoslezského kraje 2011)
 250 g tvarohu
 200 ml zakysané smetany
 25 dkg uzené slaniny
 sůl
Brambory oloupeme, nastrouháme, vymačkáme vodu a promícháme s vejcem, solí a moukou. Do
vařící vody „nakapeme“ halušky lžící nebo haluškovým sítem. Vaříme asi 5 minut, dokud halušky
nevyplavou. Ihned po vyjmutí je propláchneme pod studenou vodou, necháme okapat a smícháme
s tvarohem rozmíchaným v zakysané smetaně. Polijeme rozškvařenou slaninou.

Olomoucký kraj
Loštická česnečka
Doba přípravy: 45 minut
Počet porcí: 4 – 5 porci
Ingredience:
 4 Cibule kuchyňské oceněné značkou Regionální potravina Ústeckého kraje
 4 brambory
 1 palička česneku
 40 g tvarůžků
 200 g slaniny
 sůl, pepř, majoránka, kmín
Nakrájíme si slaninu, na které osmahneme cibuli nakrájenou na jemné plátky. Zalijeme dvěma litry
vody a přidáme brambory pokrájené na menší kostky. Přidáme kmín, sůl a vaříme, dokud nejsou
brambory měkké. Dochutíme česnekem a majoránkou a rozlijeme do misek. Do každé porce přidáme
nakrájené tvarůžky a v předehřáté troubě zprudka zapečeme.

Pardubický kraj
Plněný perník
Počet porcí: 10 porcí
Ingredience :









500 g hladké mouky
300 g Medu medovicového lesního (oceněný Regionální potravinou Pardubického kraje)
140 g cukru moučky
1 kypřící prášek
170 g másla
hřebíček
skořice
nové koření

Všechny suroviny na těsto promícháme. Hotové těsto necháme odpočinout v chladu 8-10 hodiny. Pak
jej vyválíme na cca 3 mm silnou placku a vykrájíme z ní kolečka. Potřeme je žloutkem a dáme péct na
15 – 20 minut při 160° C.
Nápň:








50 g cukru krupice
1 dl mléka
110 g vlašských ořechů
půlky vlašských ořechů na ozdobu
1 lžička medu
citronová kůra
pomerančová kůra

Mléko svaříme s cukrem a trochou medu. Přidáme namleté vlašské ořechy a vše vyšleháme
ponorným mixérem. Na závěr ochutíme pomerančovou a citronovou kůrou.
Upečená kolečka postupně slepíme ořechovou náplní. Naplněné perníčky nakonec ozdobíme trochou
ořechové náplně a půlkou vlašského ořechu

Středočeský kraj
Kladenská uhlířina
Doba přípravy: 30 minut
Počet porcí: 4 – 5 porcí
Ingredience:
 500 g knedlíků pokrájených na kousky
 500 g vařených brambor - oceněné Regionální potravinou na Vysočině (Balené brambory
Vysočina nebo Keřkovské rohlíčky z České Bělé)
 250 g vepřových škvarků nebo vařeného uzeného bůčku
 1 větší cibule
 100 g sádla
 sůl, pepř
Knedlíky pokrájíme na kostičky. Brambory oloupeme, uvaříme a nakrájíme na kolečka. Škvarky nebo
bůček usmažíme a promícháme s knedlíky a bramborami, osolíme, opepříme. Nakonec si cibulku
osmažíme na sádle dozlatova a vše smícháme dohromady.

Ústecký kraj
Pivní maso
Doba přípravy: 45 minut
Počet porcí: 2 porce
Ingredience:
 500 g vepřového masa
 500 ml piva Kocour světlý ležák (držitel Regionální potraviny Ústeckého kraje 2012)
 1 lžíce strouhaného Řeznického chleba (držitel Regionální potraviny Ústeckého kraje 2011)
 sůl
Do hrnce vložíme maso pokrájené na kostky. Osolíme, posypeme drceným kmínem a strouhaným
chlebem. Řádně promícháme, zalijeme pivem, přikryjeme pokličkou a dusíme, dokud nebude maso
měkké. Jako příloha se hodí šťouchané brambory s osmaženou cibulkou.

Zlínský kraj
Nivnická kyselica
Počet porcí: 10 porcí
Ingredience:
 150 g fazolí
 200 g Kysaného zelí od Jiřího Talaše (držitel Regionální potraviny Zlínského kraje 2012)
 150 ml kysané smetany
 trochu hladké mouky
 čerstvé nebo sušené hříbky
 150 g másla nebo sádla
 cibule
 mrkev
 celer
 petržel
 sůl
 nové koření
 pepř
 bobkový listopad
 deset sušených švestek
Fazole namočíme přes noc do vody a na druhý den je uvaříme do poloměkka. Přidáme kořenovou
zeleninu, hříbky, bobkový list, sušené švestky, nové koření, pepř a sůl. Potom si zvlášť na tuku
usmažíme nadrobno nakrájenou cibulku, až je skleněná a přidáme do polévky. Později přidáme
scezené zelí a vaříme. Nakonec zahustíme ručně mixovanou kysanou smetanou s hladkou moukou a
povaříme ještě dalších 15 minut.

