Z FARMY AŽ NA TALÍŘ

Jak se vaří v česko-bavorském příhraničí

SCHMANKERL VOM BAUERNHOF
DIREKT AUF DEN TELLER
So wird im bayerisch-tschechischen
Grenzraum gekocht
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ŠTIKA
NA SLANINĚ

HECHT
MIT SPECK

očištěná čerstvá štika
nakrájená na porce ▫
slanina ▫ olivový olej ▫
citron ▫ koření na ryby
nebo čerstvé bylinky ▫ sůl

gesäuberter frischer
Hecht (Filet oder
Hufeisentücke) ▫ Speck ▫
Olivenöl ▫ Zitrone ▫
Fischgewürz oder frische
Kräuter ▫ Salz

Porce štiky naložíme
do marinády, kterou si
připravíme z olivového oleje,
koření na ryby nebo
nasekaných bylinek, soli
a plátků citronu, a necháme
uležet v lednici do druhého
dne. Ve skleněné zapékací
misce pečeme v troubě
s přidáním jemně krájené
slaniny zhruba 20 minut
na 200 °C nebo můžeme
i s marinádou orestovat
na pánvi. Podáváme
s bylinkovými brambory.

Die Fischstücke in die Marinade
aus Olivenöl, Fischgewürz oder
geschnittenen Kräutern, Salz
und Zitronenscheiben legen.
Im Kühlschrank bis zum
nächsten Tag ruhen lassen.
Fein geschnittenen Speck
zugeben und in einer Glasform
in der Backröhre ca. 20 Minuten
bei 200 °C braten oder
mit der Marinade in der Pfanne
anbraten. Mit Kräuterkartoffeln
servieren.
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BYLINKOVÉ
BRAMBORY
brambory ▫ bylinky
(rozmarýn, bazalka,
petrželka…) ▫ olivový
olej ▫ sůl
Omyté brambory nakrájíme na co
nejtenčí plátky. Z bylinek a oleje
si v mixéru připravíme pesto.
Do zapékací mísy nebo pekáče
vytřeného olejem vkládáme vždy
vrstvu bramborových plátků,
kterou bohatě pokropíme
bylinkovým pestem, a přidáme
další vrstvu brambor. Poslední
vrstvu tvoří plátky brambor.

KRÄUTERKARTOFFELN
Kartoffeln ▫ Kräuter (Rosmarin,
Basilikum, Petersilie…) ▫ Olivenöl ▫ Salz

T

IP: Nové brambory
z domácí produkce
nebývají na povrchu
poškozené a nemívají
do slupky vtlačenou hlínu
kvůli neopatrné manipulaci.
Nemusíme je proto loupat ani
škrábat, ale postačí je pečlivě
vydrhnout pod tekoucí vodou
pomocí kartáčku nebo drátěnky.

Gewaschene Kartoffeln in möglichst dünne
Scheiben schneiden. Aus Kräutern und Öl
im Mixer Pesto zubereiten. Die Form oder
Bratpfanne mit Öl ausstreichen und
eine Schicht von Kartoffelscheiben hineinlegen,
reich mit Kräuterpesto bestreichen und
wiederholen. Die Kartoffelscheiben bilden
die letzte Schichte.

T

IPP: Die frischen, selbstangebauten
Kartoffeln sind meistens auf der
Oberfläche unbeschädigt, und es haftet
keine Erde an. Deshalb brauchen wir sie
auch nicht zu schälen. Es genügt die Kartoffeln
mit einer Bürste oder einem Topfkratzer unter
fließendem Wasser sorgfältig zu säubern.
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DVŮR KRUTĚNICE
Hotelový a jezdecký areál, restaurace (speciality naší kuchyně:
hovězí steaky z masa našeho chovu plemene limousin, česká
kuchyně dle starých receptů, zvěřina), letní terasa s grilem.
Hotel- und Reitareal, Restaurant (Spezialitäten unserer Küche:
Rindersteaks aus unserem Fleisch Zuchtrasse Limousin, böhmische
Küche nach den alten Rezepten, Wildbret), Grillterrasse.

Dvůr

25
Falls Sie sich auf einem ruhigen und romantischen Ort ausruhen
wollen und Gutes genießen möchten sind Sie bei uns richtig.
In unserem Restaurant bemühen wir uns um die deftige
Hausmannskost, die die ganze Stimmung des Hofes Krutěnice
unterstreicht. Das Menu besteht aus traditionellen böhmischen
Rezepten, mit eigenen Produkten und unserem gereiften LimousinRindfleisch. Durch die Zutaten unserer regionalen Lieferanten und
„Omas „ Rezepten entstehen interessante Geschmackskombinationen

A
Pokud si chcete odpočinout na klidném a romantickém místě
a nechat hýčkat své chuťové pohárky, jste u nás na správné
adrese.

NMERKUNG: Die einfarbige, hornlose Zuchtrasse
Limousin stammt von dem klimatisch raueren Gebiet
in Südwestfrankreich. Das rote Vieh hat einen großen
Körperrahmen, die Kühe erreichen 650 kg und die Bullen
bis über 1000 kg. Das hochwertige Fleisch ist sehr beliebt wegen
dem niedrigen Fettanteil, außerdem ist es sehr zart und saftig.

V naší restauraci se snažíme přiblížit poctivé domácí kuchyni, která
podtrhuje atmosféru celého areálu dvora Krutěnice. Menu je
postaveno na tradičních českých receptech, domácích výrobcích
a našem vyzrálém hovězím mase plemene limousin. Kvalitní
suroviny od regionálních dodavatelů a „babičkovský“ přístup
k vaření dávají vzniknout zajímavým kombinacím a chutím.

P

RO ZAJÍMAVOST: Jednobarevné bezrohé plemeno
skotu červené barvy limousin pochází z klimaticky drsnější
oblasti jihozápadní Francie. Jedná se o plemeno velkého
tělesného rámce, kdy krávy dosahují váhy 650 kg a býci
i přes 1 000 kg. Maso tohoto skotu je oblíbené pro svoji vysokou
kvalitu, nízký podíl tuku, křehkost a šťavnatost.

Krutěnice

Krutěnice 3, 341 42 Kolinec
www.dvurkrutenice.cz
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SILNÝ HOVĚZÍ BUJÓN
S PEČENOU ZELENINOU
A BYLINKOVÝMI KNEDLÍČKY
cca 1 kg syrových hovězích žeber ▫
1 středně velká cibule ▫ 2 mrkve ▫
2 petržele ▫ 1 menší celer ▫ nové koření,
celý pepř, bobkový list
Bylinkové knedlíčky: krupička podle
potřeby ▫ 1 vejce ▫ sůl, mletý pepř, čerstvá
nasekaná petrželka, majoránka
Omytá hovězí žebra vložíme do studené osolené vody,
přidáme mrkev, petržel, polovinu celeru, koření
a přivedeme k varu. Pozvolna táhneme 3–4 hodiny.
Poté scedíme a maso obereme od kostí. Zbylou
zeleninu nahrubo nastrouháme a orestujeme na másle
dozlatova.
Bylinkové knedlíčky připravíme tak, že smícháme
rozšlehané vejce s bylinkami a solí a postupně
přidáváme krupičku, dokud nám nevznikne měkčí
tvarovatelné těsto. Necháme ho půlhodinky
odpočinout, znovu krátce promícháme a tvarujeme
knedlíčky, které vkládáme do osolené vroucí vody.
Vaříme podle velikosti 3–4 minuty. Je potřeba počítat
s tím, že se knedlíčky navaří asi o jednu třetinu.
Do hotového vývaru vložíme orestovanou zeleninu
spolu s nakrájeným masem a bylinkovými knedlíčky,
prohřejeme a podáváme na nahřátém talíři.

T

IP: Aby byl vývar průzračně čirý, přivedeme
k varu nejprve neosolenou vodu se žebry
a sbíráme vznikající pěnu. Pak teprve přidáme
ostatní suroviny – zeleninu a koření,
aromatickou nať petrželky, libečku apod. Pokud se nám
při přípravě knedlíčků těsto lepí, poprášíme si ruce
i knedlíčky krupičkou nebo strouhankou.

STARKE RINDERBOUILLON
MIT ANGEBRATENEM
GEMÜSE UND
KRÄUTERKLÖSSCHEN
ca. 1 kg rohe Rinderrippchen ▫
1 mittelgroße Zwiebel ▫ 2 Karotten ▫
2 Petersilienwurzeln ▫ 1 kleinerer
Sellerie ▫ Piment, ganzer Pfeffer,
Lorbeerblatt
Kräuterklößchen: Grieß nach Bedarf ▫
1 Ei ▫ Salz, gemahlener Pfeffer, frisch
geschnittene Blattpetersilie, Majoran
Gewaschene Rippchen, Karotte,
Petersilienwurzel, eine Hälfte Sellerie und
Gewürz in kaltes Wasser einlegen und langsam
3–4 Stunden kochen. Dann abgießen und das
Fleisch vom Knochen lösen. Das
übriggebliebene Gemüse grob reiben und auf
Butter goldgelb anbraten.
Für die Kräuterknödel geschlagenes Ei mit
Kräutern und Salz vermischen und allmählich
Grieß zugeben, bis ein weicherer formfähiger
Teig entsteht. Den Teig eine halbe Stunde
ruhen lassen, und nochmals durchkneten dann
Klößchen formen. Die Klößchen in kochendes
Salzwasser einlegen und je nach Größe 3–4
Minuten kochen. Man muss damit rechnen,
dass die Klößchen durch das Kochen ungefähr
um ein Drittel aufquellen.
Das angebratene Gemüse, geschnittene Fleisch
und die Kräuterklößchen in die Brühe einlegen,
durchwärmen lassen und auf vorgewärmten
Tellern servieren.

T

IPP: Für eine klare Brühe kochen wir die
Rippchen im ungesalzenen Wasser und
ständig entschäumen. Erst danach die
anderen Zutaten – Gemüse und Gewürz,
Blattpetersilie, Liebstöckel u. ä. zugeben. Wenn
der Klößchenteig klebrig ist, bestäuben wir uns die
Finger und den Teig mit Grieß oder Semmelbrösel.
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ROLOVANÝ HOVĚZÍ
PUPEK PLNĚNÝ
DOMÁCÍM UZENÝM
A ČERSTVÝMI
BYLINKAMI
cca 1 kg hovězího pupku ▫
100 g uzeného masa krájeného
na tenké plátky ▫ 1 cibule ▫
snítky čerstvého rozmarýnu
a tymiánu ▫ hladká mouka ▫
vývar ▫ sůl, pepř ▫ sádlo, máslo
Z hovězího masa připravíme plát, lehce
naklepeme, osolíme a opepříme.
Poklademe tenkými plátky uzeného
masa a vložíme snítky čerstvého
rozmarýnu a tymiánu. Zarolujeme,
stáhneme nití do rolády, lehce osolíme
a opepříme, vložíme do pekáče
s nahrubo nakrájenou cibulí, zalijeme
teplým sádlem a přiklopené pozvolna
pečeme na 120–130 °C cca 3 hodiny.
Měkké maso vyjmeme, slijeme
přebytečné sádlo a výpek vyrestujeme
na tuk. Poté zaprášíme hladkou
moukou, krátce orestujeme, zalijeme
vývarem, dle chuti osolíme a opepříme
a provaříme 20 minut. Nakonec
zjemníme máslem a procedíme
na maso. Podáváme s bramborovými
haluškami.

GEROLLTES BAUCHFLEISCH GEFÜLLT MIT
HAUSRAUCHFLEISCH UND FRISCHEN KRÄUTERN
ca. 1 kg Bauchfleisch ▫ 100 g Geräuchertes in dünnen Scheiben ▫
1 Zwiebel ▫ frische Rosmarin- und Thymianzweige ▫ glattes Mehl ▫ Brühe ▫
Salz, Pfeffer ▫ Fett, Butter
Aus dem Fleisch eine Scheibe vorbereiten, leicht klopfen, mit Salz und Pfeffer bestreuen. Mit
dünnen Scheiben Geräuchertem und Rosmarin- und Thymianzweigen belegen. Einrollen und mit
einem Faden die Roulade binden, leicht mit Salz und Pfeffer bestreuen. In eine Bratpfanne mit
grob geschnittener Zwiebel einlegen, mit warmem Fett aufgießen und zugedeckt bei 120–130 °C
ca. 3 Stunden braten. Danach das weiche Fleisch herausnehmen, das restliche Fett abgießen.
Mit etwas Bratsaft eine Mehlschwitze herstellen, nach Geschmack Salz und Pfeffer zugeben
und mit der restlichen Flüssigkeit aufgießen und 20 Minuten kochen. Zum Schluss mit Butter
verfeinern, die Soße durch ein Sieb auf das Fleisch gießen. Mit Kartoffelnockerln servieren.
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DUŠENÉ OSSO BUCO
SE SUŠENÝMI
ŠVESTKAMI
4 ks osso buco ▫ 2 cibule ▫
100 g sušených švestek ▫
2 stroužky česneku ▫
500 g drcených rajčat ▫ lžička
mleté papriky ▫ 50 g rozinek ▫
červené víno dle potřeby ▫
50 ml oleje nebo sádlo ▫ čerstvý
tymián, rozmarýn ▫ sůl, pepř
Osso buco (plátky z hovězí kližky
s morkovou kostí) po obvodu
na několika místech nařízneme, aby se
nekroutilo. Osolené a opepřené osso
buco orestujeme z obou stran
na rozpáleném tuku a vyjmeme.
Na zbylý tuk dáme na plátky nakrájenou
cibuli a restujeme dozlatova, vmícháme
mletou papriku a po zarestování
přidáme drcená rajčata, sušené švestky,
rozinky, utřený česnek a bylinky.
Promícháme, po chvilce přilijeme
červené víno, vrátíme maso zpět
a pod pokličkou nebo v troubě dusíme.
Měkké maso vyjmeme a šťávu lehce
zredukujeme. Před podáváním můžeme
maso kvůli efektu ogrilovat, šťávu
podáváme nepřecezenou.

GESCHMORTES
OSSO BUCO MIT
TROCKENPFLAUMEN
4 Stück Osso Buco ▫ 2 Zwiebeln ▫
100 g Trockenpflaumen ▫
2 Knoblauchzehen ▫
500 g gestampfte Tomaten ▫
1 TL gemahlener Paprika ▫
50 g Rosinen ▫ Rotwein nach
Bedarf ▫ 50 ml Öl oder Fett ▫
frischer Thymian, Rosmarin ▫
Salz, Pfeffer
Osso Buco (Rinderhaxenscheiben mit
Markknochen) rundum einige Male
einschneiden, damit es sich nicht
verdreht. Mit Salz und Pfeffer bestreuen
und von beiden Seiten in erhitztem Öl
anbraten. Aus der Pfanne nehmen und
im restlichen Öl geschnittene Zwiebel
goldgelb anbraten, gemahlenen Paprika
zugeben, anrösten und dann
gestampfte Tomaten, Trockenpflaumen,
Rosinen, geriebenen Knoblauch
und Kräuter zugeben. Durchmischen,
nach einer Weile Rotwein nachgießen,
das Fleisch zurückgeben und mit Deckel
oder in der Backröhre schmoren
lassen. Wenn das Fleisch weich
wird, herausnehmen und den Saft
ein bisschen reduzieren. Vor dem
Servieren können wir das Fleisch grillen.
Den Saft vor dem Servieren nicht
durchseihen.
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OVAR Z HOVĚZÍ KLIŽKY

RINDERHAXE-WELLFLEISCH

hovězí kližka ▫ cibule ▫ mrkev, petržel ▫ bobkový list,
nové koření, pepř černý celý ▫ libeček ▫ sůl

Rinderhaxe ▫ Zwiebel ▫ Karotte, Petersilie ▫
Lorbeerblatt, Piment, ganzer Pfeffer ▫ Liebstöckel ▫
Salz

Maso vložíme do vroucí osolené vody spolu s kořením a zeleninou
a uvaříme doměkka.
Taktéž lze maso dát na nakrájenou zeleninu spolu s kořením, podlít
vodou nebo vývarem a dusit. Podávat můžeme s hořčicí a křenem
nebo zvolit smetanový listový špenát a zeleninové placičky.

Fleisch in kochendes Wasser mit Gewürz und Gemüse geben und
weich kochen. Oder Fleisch mit Gewürz auf geschnittenes Gemüse
geben, mit Wasser oder Brühe ablöschen und dünsten lassen. Mit
Senf und Meerrettich oder mit Sahne-Blattspinat und
Gemüseplätzchen servieren.
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ZELŇAČKA Z PODHORY
2 větší brambory (varný typ A) ▫ 2 hrsti kysaného zelí ▫ 1 šlehačka ▫
2 lžíce mouky ▫ 1 lžíce domácí vegety (sušená směs zeleniny) ▫ klobása
nebo domácí uzené ▫ kmín, sůl
Z kysaného zelí vymačkáme šťávu, pokrájíme, vložíme do hrnce spolu s brambory
nakrájenými na kostičky, zalijeme cca 1 l vody, osolíme, přidáme kmín a vše společně
povaříme. Až budou suroviny poloměkké, zahustíme šlehačkou, ve které jsme předem
rozmíchali 2 lžíce hladké mouky. Na závěr na suché pánvi krátce osmahneme nakrájenou
klobásu nebo uzené. Vložíme do polévky a už dále nevaříme.

T

IP: Vybírejte brambory podle toho, co z nich budete připravovat. Brambory varného
typu A – s pevnou lojovitou dužinou – se po uvaření nerozpadají a jsou vhodné
zejména k přípravě salátů či do polévek. Brambory typu B – přílohové – mají
univerzální využití a moučné hlízy typu C jsou nejlepší na přípravu kaší nebo těst.

KRAUTSUPPE
AUS PODHORA
2 größere Kartoffeln (Kochtyp A
– festkochend) ▫ 2 Handvoll
Sauerkraut ▫ 1 Becher Sahne ▫
2 EL Mehl ▫ 1 EL hausgemachte Vegeta
(trockene Gemüsemischung) ▫
Bratwurst oder Hausgeräuchertes ▫
Kümmel, Salz
Aus Sauerkraut den Saft drücken, Kraut
schneiden, Kartoffeln in Würfel schneiden und
mit Kraut in einen Topf geben, mit ca. 1 l Wasser
ablöschen, Salz und Kümmel zugeben und kochen
lassen. Wenn die Zutaten halbgar sind, Sahne
mit 2 EL Mehl verrühren und die Suppe damit
eindicken. In einer Pfanne geschnittene Wurst
oder geschnittenes Geräuchertes trocken
anbraten, in die Suppe geben und vom Herd
nehmen.

T

IPP: Kartoffeln nach der zubereiteten
Speise auswählen. Der Kochtyp A
– mit festem feuchtem Fruchtfleisch
– die gekochten Kartoffeln sind
schnittfest und sind vor allem für die Zubereitung
von Salaten und Suppen geeignet. Der Kochtyp
B – vorwiegend fest kochend – die Kartoffeln
haben universale Nutzung. Der Kochtyp
C – mehlig kochend – die Kartoffeln sind
geeignet für die Zubereitung von Breien
und Teigen.
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DÝŇOVÁ POLÉVKA

KÜRBISSUPPE

1 dýně hokkaido zbavená semen ▫
1 větší cibule ▫ 1 větší brambor ▫
čerstvý zázvor ▫ dýňová semínka ▫
pažitka na ozdobu ▫ olej, sůl,
pepř, případně zakysaná smetana

1 Kürbis Hokkaido, entkernt ▫
1 große Zwiebel ▫ 1 große
Kartoffel ▫ frischer Ingwer ▫
Kürbiskerne ▫ Schnittlauch
zur Verzierung ▫ Öl, Salz,
Pfeffer, eventuell saure Sahne

Nejprve na oleji osmahneme nadrobno
nakrájenou cibuli a brambory, osolíme
a pak přidáme dýňovou dužinu
nakrájenou na malé kostky. Opět chvíli
restujeme, podlijeme vodou tak, aby
byla dýně zcela ponořená, a vaříme pod
pokličkou 10–15 minut nebo do úplného
rozvaření. Nakonec rozmixujeme,
dochutíme najemno nastrouhaným
zázvorem a zjemníme zakysanou
smetanou.

Fein geschnittene Zwiebel und Kartoffel
im Öl anbraten, Salz und in kleine Würfel
geschnittenes Kürbisfruchtfleisch
zugeben. Anrösten, mit etwas Wasser
ablöschen bis Kürbis ganz bedeckt ist
und im geschlossenem Topf 10–15
Minuten kochen oder ganz zerkochen.
Zum Schluss pürieren, mit fein
geriebenem Ingwer abschmecken
und mit saurer Sahne verfeinern.

DÝŇOVÁ BUCHTA

KÜRBISKUCHEN

600 g nastrouhané dýně ▫ 400 g
polohrubé mouky ▫ 150 g cukru
krupice ▫ 1 vanilkový cukr ▫ 20 ml
oleje ▫ 2 vejce ▫ 200 ml mléka ▫
1 prášek do pečiva

600 g geraspelten Kürbis ▫
400 g Mehl ▫ 150 g Zucker ▫
1 Vanillezucker ▫ 20 ml Öl ▫ 2 Eier ▫
200 ml Milch ▫ 1 Backpulver

Smícháme mouku s cukrem, vanilkovým
cukrem a práškem do pečiva. Pak
přidáme vejce, olej, mléko
a nastrouhanou dýni a vše řádně
promícháme. Těsto rozetřeme
na vymazaný a vysypaný nebo papírem
vyložený velký plech. Pečeme při teplotě
180 °C dozlatova. Pro zpestření můžeme
před pečením sypat dýňovými semínky.

Mehl mit Zucker, Vanillezucker und
Backpulver vermengen. Eier, Öl, Milch
und geriebenen Kürbis zugeben und
alles gut vermischen. Den Teig auf ein
gefettetes oder mit Backpapier belegtes
Backblech streichen. Bei 180 °C golden
backen. Vor dem Backen können wir
den Kuchen mit Kürbiskernen bestreuen.
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MÁSLO S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
100 g másla ▫ 4 listy medvědího česneku ▫ 2 lžičky olivového oleje ▫ sůl, pepř

BÄRLAUCHBUTTER

Máslo necháme v teple změknout. Medvědí česnek nadrobno nasekáme. Vmícháme spolu
s olivovým olejem do másla. Ochutíme solí a pepřem. Dáme do malé dekorativní misky nebo
do formy na máslo a necháme v lednici ztuhnout. Hodí se dobře k farmářskému chlebu,
čerstvým dalamánkům nebo jako příloha ke grilovanému masu.

100 g Butter ▫ 4 Bärlauchblätter ▫
2 TL Olivenöl ▫ Salz und Pfeffer

T

IP: Oprané a osušené bylinky krájíme táhlými pohyby nože, aby se nepomačkaly.
Nakrájené je vmícháme do tuku co nejdříve, aby neztrácely na kvalitě. Do bylinkového
másla můžeme přidávat další suroviny jako jemně sekané sardelky, kapary, sušenou
mletou hořčici apod. Pokud servírujeme bylinkové máslo k pečivu, vyjmeme jej z lednice
alespoň čtvrthodinku před podáváním. Bude se lépe roztírat a také lépe chutnat.

Die Butter aus dem Kühlschrank nehmen,
damit sie weich wird. Die Bärlauchblätter
klein hacken, zusammen mit dem Olivenöl
unter die Butter rühren. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
In eine kleine dekorative Schüssel oder
in ein Buttermodel füllen und zum Erkalten
in den Kühlschrank stellen. Passt gut
zu Bauernbrot, frischen Weckerl oder als
Beilage zu Grillfleisch.

T

IPP: Die gewaschenen und
abgetropften Kräuter mit dem
Messer schneiden, um sie nicht
zu zerquetschen. Die geschnittenen
Kräuter so bald wie möglich in die Butter
mischen. Kräuterbutter kann mit
fein geschnittenen Sardellen, Kapern,
getrocknetem gemahlenen Senf usw.
abgeschmeckt werden. Falls wir
Kräuterbutter mit Backwaren servieren,
nehmen wir die Butter eine Viertelstunde
vorher aus dem Kühlschrank. Dann ist sie
streichfähiger und schmeckt auch besser.
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LIMONÁDA
Z LIPOVÝCH KVĚTŮ
2 hrsti čerstvých lipových
květů ▫ šťáva ze dvou
citronů ▫ 1 lžíce medu nebo
cukru ▫ 500 ml jablečného
džusu nebo moštu ▫ 1 l vody
Lipové květy povaříme krátce
ve vodě a přikryté necháme
vylouhovat přes noc. Druhý den
scedíme, přidáme citronovou šťávu
a jablečný mošt nebo džus, podle
chuti osladíme a dobře vychladíme.
Podáváme s ledem.

T

IP: Lipová limonáda osvěží
především v horkých dnech.
Do limonády můžeme přilít
i vychlazenou perlivou
vodu. A protože jíme také očima,
můžeme překvapit hosty tím,
že do kostek ledu přidáme před
zmrazením i květy.

LINDENBLÜTEN
LIMONADE
2 Handvoll frische
Lindenblüten ▫ Zitronensaft
von 2 Zitronen ▫ 1 EL Honig
oder Zucker ▫ 500 ml
Apfelsaft ▫ 1 Liter Wasser
Lindenblüten im Wasser kurz
aufkochen. Zugedeckt über Nacht
ziehen lassen. Abseihen, dann
süßen. Mit Zitronen- und Apfelsaft
aufgießen. Gekühlt servieren.

T

IPP: Lindenblütenlimonade
schmeckt besonders an
heißen Tagen erfrischend.
Sie kann auch mit Sprudel
getrunken werden. Als Hingucker:
In Eiswürfelbehälter eingefrorene
Blüten.
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GASTHAUS ÖDENTURM
Hostinec na klidném místě s krásným výhledem
do okolí, restaurací a terasou, regionální
a středomořská kuchyně, zlatá medaile v soutěži
Bavorská kuchyně, ocenění Bib Gourmand od Michelin.
Ruhig gelegenes Gasthaus mit schönem Ausblick,
Restaurant und Terrasse. Regionale Küche mit
mediterranem Angebot, Goldmedaille im Wettbewerb
Bayerische Küche, Bib Gourmand bei Michelin.

Gasthaus
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N

aše
regionální
speciality:

▫ miltašský kozí bio sýr pečený v křupavém těstíčku
s marinovanou zeleninou
▫ pstruží filet s gäubodenským chřestem, holandskou
omáčkou a brambory
▫ guláš z masa plemene angus s domácími špeclemi

U

nsere
Leidenschaft
sind regionale
Spezialitäten:

▫ Gebackener Miltacher Bio-Ziegenkäse im Knusperteig
mit marinierten Gemüsen
▫ Forellenfilet mit Gäubodenspargel, Sauce Hollandaise
und Kartoffeln
▫ Gulasch vom heimischen Angus-Weiderind mit
hausgemachten Spätzle

Ödenturm

Am Ödenturm 11, 93413 Chammünster
www.oedenturm.de
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KANČÍ HŘBET V KABÁTKU Z PRECLÍKŮ
A BÍLÉ KLOBÁSY NA SMETANOVÉM ZELÍ
S BRAMBOROVÝMI BYLINKOVÝMI NOKY
cca 700 g očištěného kančího hřbetu ▫ 250 g Weißwurstbrät
od řezníka (ochucené mleté maso, ze kterého se vyrábí bílá
klobása) ▫ 60 ml smetany ▫ 60 ml mléka ▫ 70 g najemno
nakrájené cibule ▫ 40 g másla ▫ 200 g ne příliš tvrdých
bavorských preclíků ▫ 3 lžíce nasekané petrželky ▫ citronová
kůra ▫ sůl, pepř
Preclíky nakrájíme na tenké plátky. Cibuli osmažíme na másle dosklovata,
zalijeme 60 ml mléka, přivedeme k varu a poté smícháme s nakrájenými
preclíky, ochutíme solí a pepřem a necháme 5 minut odpočinout.
Weißwurstbrät (mleté maso) smícháme se smetanou, petrželkou a citronovou
kůrou a dobře promícháme s připravenou hmotou z preclíků. Promíchanou
hmotu rozprostřeme na potravinovou fólii asi v centimetrové vrstvě podle
velikosti kančího hřbetu. Hřbet okořeníme solí a pepřem, položíme
na připravenou hmotu a pomocí fólie hmotu upravíme tak, aby jí byl hřbet
zcela obalený. Fólii pro lepší stabilitu ještě obalíme alobalem a konce pevně
utáhneme. Hřbet dusíme v předehřáté troubě dorůžova při nízké teplotě
(cca 85–90 °C), dokud teplota v jádře výrobku nedosáhne 57 °C. Podáváme
s bramborovými bylinkovými noky a smetanovým zelím, přelité silnou šťávou
z masa a doprovázené nejlépe sklenkou suchého červeného vína.

T

IP: Když neseženeme bílou klobásu v syrovém stavu, můžeme si
podobné mleté maso vyrobit doma v nožovém mixéru z mletého
vepřového masa, trochy smetany, bílého vína, ledu, koření, cibule,
česneku atd. Hodně vychlazené mleté maso s drceným ledem
vykutrujeme dohladka za postupného přilévání smetany, ke konci sekání
přidáme drcený česnek a nakrájenou cibuli, okořeníme, osolíme a vymícháme
v mixéru dohladka.
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WILDSCHWEINRÜCKEN
IM BREZNWEISSWURSTMANTEL
AUF RAHMKRAUT UND
KARTOFFELKRÄUTERNOCKEN
ca. 700 g Wildschweinrücken zugeputzt ▫
250 g Weißwurstbrät vom Metzger ▫ 60 ml Sahne ▫
60 ml Milch ▫ 70 g Zwiebel fein gehackt ▫ 40 g Butter ▫
200 g Brezn nicht zu hart ▫ 3 EL Petersilie gahackt ▫
Zitronenabrieb ▫ Salz und Pfeffer
Brezn in dünne Scheiben schneiden, Zwiebel in Butter glasig dünsten
und mit 60 ml Milch ablöschen und einmal aufkochen lassen. Brezn mit
der aufgekochten Zwiebelmilch, Salz und Pfeffer mischen und 5 Min.
ziehen lassen. Weißwurstbrät mit Sahne, Petersilie und Zitronenabrieb
glatt rühren und mit der eingeweichten Breznmasse vermischen.
Auf einer Klarsichtfolie die angemachte Weißwurstbreznmasse etwa
1 cm hoch verteilen, so lange, wie der Wildschweinrücken groß ist.
Den Rücken mit Salz und Pfeffer würzen, auf das Brät setzen und
rundherum einrollen, damit der Rücken mit der Weißwurstbreznmasse
ummantelt ist. Mit der Klarsichtfolie verschließen, zur verbesserten
Stabilität noch eine Alufolie herumwickeln und die Enden eindrehen.
Den Rücken im vorgeheizten Ofen auf niedriger Temperatur
ca. 85–90 °C garen, bis er ca. 57 °C im Kern hat, dann ist es schön
rosa. Was isst man dazu? Kartoffelkräuternocken, Rahmkraut, dunkle
Soße, Kartoffelbeilagen.

T

IPP: Statt des Weißwurstbräts vom Metzger können wir
zu Hause im Messermixer Schweinefleisch mit etwas Sahne,
Weißwein, Eis, Gewürz, Zwiebel, Knoblauch usw. hacken.
Gut gekühltes Fleisch mit zermalmtem Eis glatt mixen, Sahne
allmählich zugießen, zum Schluss geriebenen Knoblauch und
geschnittene Zwiebel zugeben, würzen, salzen und wieder glatt mixen.
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JAK SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT
LISTOVÝ SALÁT?

RECEPT NA SALÁTOVOU
ZÁLIVKU

Dodržujte několik základních pravidel
a úspěch je zaručen.

10 g moučkového cukru ▫ 5 lžic octa
aceto balsamico ▫ 100 ml zeleninového
vývaru ▫ 4 lžíce jemného olivového oleje
▫ sůl, cukr, čerstvě umletý pepř ▫ 2
proužky kůry z chemicky neošetřeného
pomeranče ▫ 1 větvička tymiánu ▫
2 plátky česneku ▫ 1 plátek zázvoru

Omývání

Rozebrané čerstvé a nepoškozené listy salátu by se měly
důkladně opláchnout pod tekoucí studenou vodou. Optimální
je cedník nebo síto s relativně velkými otvory, aby mohla voda
dobře odtékat. Chybou by bylo máčet listy ve vodě příliš
dlouho, protože pak ztrácejí nejen hodnotné látky, ale i chuť.

Osušování

Nejsnadněji osušíme oprané listy v odstředivce na salát. Salát
umístíme do síta vloženého v míse a rychlým točením se
všechna přebytečná tekutina odstředí. Kdo nemá odstředivku,
může použít i čistou utěrku. Na způsobu nezáleží, ale je
důležité, aby se listy zbavily co největšího množství přebytečné
vody, protože jen tak mohou optimálně přijímat dresink.

Ochucování

Všechny listové nebo zeleninové saláty bychom měli krájet
nebo natrhat na sousta až po důkladném omytí a osušení. Tak
se lépe zachová jejich chuť, struktura a biologická hodnota.
Ochucování by mělo proběhnout krátce před podáváním, aby
působením soli a ostatních ingrediencí, použitých k přípravě
dresinku, zelenina nezvadla, nezměkla a nepustila vodu. Salát
je obzvlášť křupavý, servírujeme-li jej vychlazený. Aby byl
dresink perfektní, měl by se nejprve smíchat ocet s bylinkami,
potom teprve přidat olej. Tím mohou suroviny lépe rozvinout
své aroma. Chceme-li salátu dodat lehký česnekový nádech,
vytřeme předem salátovou mísu stroužkem česneku. Na párty
nebo na bufetový stůl se hodí nejlépe trochu robustnější
odrůdy, jako je ledový salát, různé druhy čekanky nebo římský
salát. Ty tak rychle nezvadnou jako třeba polníček nebo rukola.
Jinak je povoleno vše, co nám chutná. Listy můžeme
kombinovat s dalšími druhy zeleniny, bylin, ovoce nebo
můžeme salát doplnit křupavými krutony, restovanými
houbami, grilovaným masem, olivami, různě upravenými vejci
nebo nakládaným sýrem.

Moučkový cukr necháme při střední teplotě
v pánvi mírně zkaramelizovat a stáhneme.
Podlijeme octem a 40 sekund povaříme. Rozvar
z balsamica smícháme s vývarem a olivovým
olejem a okořeníme solí, cukrem a pepřem.
Pomerančovou kůru, tymián, česnek a zázvor
necháme ve směsi cca 15 minut louhovat a opět
vyjmeme. Zálivka se hodí ke křupavému
listovému salátu, míchaným i rajčatovým
salátům.

T

IP: Aceto balsamico je italský vinný ocet
vybrané chuti. Používá se tradičně
ve středomořské kuchyni k ochucování
teplých i studených pokrmů, salátů, ryb
i dezertů. Základní rozdíl mezi zálivkou
a dresinkem je v použitých surovinách. Zálivky
bývají připravovány zejména na olejovo-octové
bázi na rozdíl od dresinků, do kterých zpravidla
patří i majonéza, zakysaná smetana apod.
Základní poměr zálivky je 3–4 díly oleje na 1 díl
octa, dále sůl, pepř a cukr nebo med podle chuti.
Přidáním dalších surovin, jako je citrusová šťáva,
čerstvé bylinky, kvalitní hořčice, vařené žloutky,
kapary, ančovičky, vývar, bílé víno apod., vzniká
nepřeberné množství chutí. Při ochucování by
měly být dresink či zálivka natolik výrazné, aby
dostatečně ochutily požadované množství
zeleniny, ale zároveň by neměla být překryta její
původní chuť.
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GEMÜSEBEILAGE

REZEPT FÜR DIE SALATSOSSE

Man sollte nur frisches Markt-Gemüse
je nach Jahreszeit verwenden.

10 g Puderzucker ▫ 5 EL Aceto balsamico ▫
100 ml Gemüsebrühe ▫ 4 EL mildes
Olivenöl ▫ Salz, Zucker, Pfeffer aus
der Mühle ▫ 2 Streifen unbehandelte
Orangenschale ▫ 1 Thymianzweig ▫
2 Scheiben Knoblauch ▫ 1 Scheibe Ingwer

Wie bereitet man Blattsalate richtig zu?

Alle Blattsalate sollten erst nach dem Waschen zerkleinert werden.
Auf diese Art bleibt ihre Struktur besser erhalten. Das Dressing sollten Sie
erst kurz vor dem Anrichten über den Salat geben, denn die Flüssigkeit
sorgt dafür, dass der Salat bis zu seinem großen Auftritt welk aussieht.
Das in Salatsaucen enthaltene Salz entzieht den Blättern sogar noch
zusätzlich Wasser. Besonders knackig ist der Salat, wenn Sie ihn gekühlt
servieren. Damit ein Dressing perfekt gelingt, sollten zuerst Essig und
Kräuter zusammen angerührt werden, dann erst fügt man das Öl hinzu.
So können die Zutaten ihre Aromen besser entfalten. Wenn Sie ihrem Salat
einmal eine leichte Knoblauchnote geben möchten, reiben Sie vor dem
Anmachen die Schüssel einfach mit einer Knoblauchzehe aus. Für
Party- oder Buffetsalate eignen sich bestens die etwas robusteren Sorten,
wie Eisbergsalat, Endiviensalat, Radicchio oder Römersalat. Sie fallen nicht
so schnell in sich zusammen, wie zum Beispiel Feldsalat oder Rucola.
Ansonsten ist erlaubt, was schmeckt. Trauen Sie sich, zu experimentieren!
Man kann auch Salatgurken, Kirschtomaten oder Paprikastreifen usw.
mit verarbeiten. Versuchen Sie es mit frischen Kräutern oder ausgefallenen
Gewürzen im Dressing. Salat ist nicht nur roh ein Genuss. Er bildet
auch eine leckere und abwechslungsreiche Beilage. Zum Schluss kann
man den Salat noch mit Weißbrot-Crôutons vollenden.

Wie wäscht man Salat richtig?

Häufig wird Salat einfach lange in kaltem Wasser liegen gelassen, um ihn
zu säubern. Allerdings gehen auf diese Art viele Vitamine und Nährstoffe
verloren. Salate sollten gründlich, aber nicht zu lange, unter kaltem,
fließendem Wasser gewaschen werden. Optimal ist ein Seiher oder ein Sieb
mit relativ großen Löchern, damit das Wasser gut wieder abfließen kann.

Wie trocknet man Salat richtig?

Die einfachste und schnellste Art, Blattsalate zu trocknen, ist eindeutig
eine Salatschleuder. Es gibt sie entweder mit einer Kurbel oder einem kleinen
Seil. Das Prinzip ist bei beiden das Gleiche. Der Salat liegt in einem Siebeinsatz
in der Schüssel und durch schnelles Drehen wird alle überschüssige Flüssigkeit
nach außen gedrückt. Wer keine Schleuder hat, kann die Salate auch
mit einem Küchentuch trocknen. Egal wie, das richtige Trocknen ist wichtig.
Denn nur so können die Blätter die Dressings und Saucen optimal aufnehmen.

Den Puderzucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze
hell karamellisieren lassen und vom Herd nehmen.
Mit dem Essig ablöschen und 40 Sek. einköcheln
lassen. Den Balsamico-Sud mit der Brühe und
dem Olivenöl verrühren und mit Salz, Zucker und
Pfeffer würzen. Orangenschale, Thymian, Knoblauch
und Ingwer ca. 15 Min. darin ziehen lassen und
wieder entfernen. Die Salatsoße passt zu knackigen
Blattsalaten, gemischten Salaten und
Tomatensalat.

T

IPP: Aceto balsamico ist italienischer
Weinessig von erlesenem Geschmack.
In der mediterranen Küche werden damit
warme und kalte Gerichte, Salate, Fische
sowie Desserts abgeschmeckt. Der Grundunterschied zwischen Salatsoße und Dressing besteht
in den verwendeten Zutaten. Die Salatsoßen sind
auf einer Öl-Essig-Basis zubereitet, während bei
den Dressings auch Mayonnaise, saure Sahne u. ä.
verwendet wird. Für die Salatsoßen sollte man
das Verhältnis 3–4 Portionen Öl zu 1 Portion Essig
einhalten. Weiter wird mit Salz, Pfeffer, Zucker
oder Honig abgeschmeckt. Mit weiteren Zutaten
wie Zitronensaft, frischen Kräutern, Senf, gekochten
Eigelben, Kapern, Anchovis, Brühe, Weißwein
usw. wird unerschöpfliche Geschmacksauswahl
erreicht. Die Dressings oder Salatsoßen sollen
einerseits kräftig genug sein, um das Gemüse
abzuschmecken, andererseits soll der ursprüngliche
Gemüsegeschmack nicht übertroffen werden.
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REJSTŘÍK RECEPTŮ
PŘEDKRMY A STUDENÉ POCHOUTKY
Domácí játrová paštika
Filátko z annínského pstruha v lehkém aspiku
s kořenovou zeleninou a jarní cibulkou
Hovězí tataráček
Jak správně připravit listový salát?
Máslo s medvědím česnekem
Paštika z hovězích jater
Plněné listové šátečky
Recept na salátovou zálivku
Rychlá domácí paštika
Sýrové karbanátky

POLÉVKY

Bavorská zapečená cibulačka s kozím sýrem
Bramborový krém s hřiby
Celerová polévka
Čočková polévka
Dýňová polévka
Mrkvová polévka s jablky a roládou
z uzeného pstruha a kapusty
Polévka z ptačince
Silný hovězí bujón s pečenou zeleninou
a bylinkovými knedlíčky
Zelňačka z Podhory

HLAVNÍ JÍDLA A PŘÍLOHY

Bylinkové brambory
Dušené osso buco se sušenými švestkami
Grilovaný steak s brambory a restovanou cibulí
Hovězí krk na červeném víně
Hovězí guláš „Klasika“
Hovězí na zelenině
Hovězí pečeně
Kančí hřbet v kabátku z preclíků a bílé klobásy
na smetanovém zelí s bramborovými bylinkovými noky
Kořeněné angus plátky
Králíčí hřbet se špenátem a bramborovými noky 
Krutěnický burger s karamelizovanými šalotkami

17
48
10
102
68
41
22
102
11
59

87
49
44
74
57
84
66
26
56

21
38
40
9
14
16
62
82
105
52
28

Ovar z hovězí kližky
39
Pečená vepřová panenka na šalotce s červeným vínem
a balsamicem a s gratinovanými brambory
100
Pečená žebra
35
Pečené jehněčí maso
44
Pečený candát s grilovanou zeleninou a citrusovou salsou
50
Pikantní hovězí roastbeef
15
Pozvolna vařená hovězí plec s hříbkovým krémem
30
Pralinka z křepelky
74
Pstruh na bylinkách v alobalu
79
Pupky jako biftek
34
Ragú z volské oháňky
76
Rolovaný hovězí pupek plněný domácím uzeným
a čerstvými bylinkami
27
Srnčí hřbet v ořechové krustě se smetanovou kapustou
72
Srnčí medailonky na ryzcích
92
Steak na grilu s malinovým ragú a mačkanými brambory
29
Špecle92
Štika na slanině
20
Tagliatelle s plátky svíčkové 
51
Vařený tafelspitz s máslovými brambory a kořenovou zeleninou
96
Vepřový plátek s bylinkovou krustou
67
Věžičky z kozího sýra
89
Vlažný salát s hovězím masem
8

DEZERTY A SLADKOSTI

Čokoládové soufflé
Dýňová buchta
Jablečná zmrzlina s bazalkou
Křehké domácí lívanečky s rumovou vůní,
servírované s borůvkovým žahourem
Mrkvové crème brûlée
Nepečená čokoládová pochoutka
Parfait z limetky
Větrník s tvarohovo-smetanovou náplní

NÁPOJE

Bylinná limonáda
Limonáda z lipových květů

77
57
108
31
85
45
77
63

109
69

111

VERZEICHNIS DER REZEPTE
VORSPEISEN UND KALTE SCHMANKERL

Anníner Forellenfilet im leichten Aspik
mit Wurzelgemüse und Frühlingszwiebeln
48
Bärlauchbutter68
Gefüllte Blätterteigtaschen
23
Gemüsebeilage103
Hausgemachte Leberpastete
17
Kaspressknödel59
Rezept für die Salatsoße
103
Rindfleisch-Tatar10
Rindleber-Pastete41
Schnelle Hauspastete
11

SUPPEN

Bayerische Zwiebelsuppe mit Ziegenkäse überbacken
87
Karotten-Apfel-Suppe mit Forellen-Wirsing-Roulade
84
Kartoffelcreme mit Steinpilzen
49
Krautsuppe aus Podhora
56
Kürbissuppe57
Linsensuppe74
Selleriesuppe44
Starke Rinderbouillon mit angebratenem
Gemüse und Kräuterklößchen
26
Vogelmieresüppchen66

HAUPTGERICHTE UND BEILAGEN

Flank-Steak34
Forelle in der Kräuterfolie
79
Gebackene Rippchen
35
Gebratener Zander mit gegrilltem Gemüse und Zitrussalsa
50
Gebratenes Lammfleisch
44
Gekochter Rindertafelspitz vom Taschinger Hofladen
mit Butterkartoffeln & Wurzelgemüse
96
Gegrilltes Steak mit Kartoffeln und Röstzwiebeln
40
Gerolltes Bauchfleisch gefüllt mit Hausrauchfleisch
und frischen Kräutern
27
Geschmortes Osso Buco mit Trockenpflaumen
38
Grillsteak mit Himbeerragout und Stampfkartoffeln
29
Hecht mit Speck
20

Kaninchenrücken mit Spinat und Kartoffelnockerl
52
Kräuterkartoffeln21
Krutěnicer Burger mit karamellierten Schalotten
28
Langsam gekochte Rinderschulter mit Steinpilzcreme
30
Lauwarmer Salat mit Rindfleisch
8
Ochsenschwanz-ragout76
Pikantes Rinderroastbeef
15
Rehrücken in der Walnusskruste
73
Rehmedaillons auf Milchbrätlingen
93
Rinderbraten62
Rindergulasch „Klassik“
14
Rinderhals auf rotem Wein
9
Rinderhaxe-Wellfleisch39
Rindfleisch mit Gemüse
16
Rosa gebratenes Schweinefilet auf Rotwein-BalsamicoSchalotten, Marktgemüse und Kartoffelgratin
100
Schweinesteak mit Kräuterdecke
67
Spätzle93
Tagliatelle mit Lendenscheiben
51
Wachtelpraline74
Wildschweinrücken im Breznweißwurstmantel
auf Rahmkraut und Kartoffelkräuternocken
83
Würzige Angus-Beinscheiben
105
Ziegenkäse-Türmchen89

NACHSPEISEN UND SÜSSE GERICHTE

Apfel Eis mit Basilikum
108
Feine Eierpfannkuchen mit Rumduft, serviert
mit Heidelbeersauce
31
Karotten-Crème brûlée
85
Kürbiskuchen57
Limetten Parfait
77
Schokoladendessert ohne Backen
45
Schokoladensoufflé77
Windbeutel mit Quark-Sahne-Füllung
63

GETRÄNKE

Kräuterlimonade109
Lindenblüten Limonade
69
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