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Jestli chcete vařit podle 
trendů, zaměřte se na lokální 
a nejlépe i sezonní potraviny. 
Je to levnější, zdravější a také 

ekologické.

ZAMILUJTE SI 
ČESKÉ SUPER
POTRAVINY
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▼

N
aši předci to děla-

li úplně běžně: jed-

li přesně to, co u nás 

v daném ročním ob-

dobí dozrávalo, protože to bylo 

nejchutnější a plné látek potřeb-

ných pro tělo. „Jezte základní 

potraviny podle ročních obdo-

bí, kdy rostou. A alespoň z 80 % 

takové, které si můžete vypěs-

tovat tady u nás,“ radí Veronika 

Hanzlíková, autorka nové knihy 

Příběhy českých super potravin. 

V ní vyzdvihuje i české superpo-

traviny, tedy takové, které ob-

sahují opravdu velké množství 

zdraví prospěšných látek. „Mezi 

zimní patří kysané zelí, med a ta-

ké tuky – lněný a konopný olej, 

máslo a sádlo,“ vypočítává Vero-

nika Hanzlíková. 

Za konzumaci potravin podle to-

ho, co právě příroda dává, se při-

mlouvá i další novinka: kuchařka 

Jíme zdravě po celý rok.  „Střídat 

suroviny podle jejich nejlepší se-

zony přináší do jídelníčku pest-

rost – na podzim jděte na hou-

by a v zimě zpracujete suroviny 

vhodné k delšímu skladování,” 

připomínají autoři, známé trio 

Petr Novák, Barbora Lundgren 

a Barbora Hlubučková. Od nich 

jsme vybrali recept na přípravu 

brambor, které jsou českou su-

perpotravinou číslo jedna celý 

podzim a zimu.

PŘÍBĚHY ČESKÝCH 
SUPER POTRAVIN
Knížka Veroniky 
Hanzlíkové vyjde 
v listopadu, ale 
už teď  ji můžete 
sehnat za výhodnou 
cenu na webových 
stránkách  autorky 
veronikahanzlikova.cz

Na 2 až 3 plechy budete potřebovat:
✱ 50 g krupicového cukru, plus 1 lžičku 
cukru na přípravu bílkového sněhu 
✱ 100 g másla ✱ 130 g medu ✱ 1 vejce
½ lžičky citronové šťávy ✱ 300 g hladké 
mouky ✱ 1,5 lžičky kypřicího prášku

JAK NA TO:
1.  V míse utřete rozměklé máslo s cuk-

rem. Za stálého míchání přidejte te-
kutý med. Z vajíčka oddělte žlou-
tek a bílek. Žloutek přidejte rovnou 
do směsi másla s cukrem a medem. 
Ke směsi ještě přidejte půl lžičky cit-
ronové šťávy a šlehejte dalších zhru-
ba 10 minut.

2.  Ve druhé míse si vyrobte šlehačem 
z bílku sníh. Na začátek šlehání může-
te k bílku dát lžičku cukru – pomůže 
sníh lépe ušlehat.

3.  Smíchejte hladkou mouku s kypřicím 
práškem a postupně vše přimíchávej-
te do mísy s máslem, cukrem, medem 
a citronovou šťávou. Pak přidejte ho-
tový sníh a opatrně vypracujte těsto.

4.  Těsto dejte na 30 minut odpočinout 
do lednice. Mezitím si připravte vál, 
ten vysypte trochou mouky (mů-
že být hrubá), dále plechy s pečicím 

papírem a vykrajovací formičky. Zhru-
ba po půlhodině vyndejte těsto z led-
nice a vyválejte z něj tenkou placku, z 
ní vykrájejte požadované tvary.

5.  Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C 
po dobu 10 až 15 minut.

Tip: Sušenky, podobně jako vánoční 
cukroví, vydrží při skladování v chla-
du řadu týdnů.

Med
Med je pro zimu jako stvořený, pro-
tože se často využívá jako podpůr-
ný prostředek při mnoha nemocech. 
Slouží jako sladidlo do čaje, na peči-
vo nebo při pečení perníčků. Zajíma-
vostí je, že v Česku sníme pouhý půl-
kilogram medu na osobu a rok. To je 
ve srovnání se zahraničím opravdu 
málo. Přitom český med je v jiných ze-
mích nesmírně ceněný. Med na rozdíl 
od cukru obsahuje převážně mono-
sacharidy glukózu, fruktózu, které or-
ganismus nemusí štěpit. To znamená 
menší zátěž a rychlejší dodání ener-
gie. V malém množství med obsahuje 
vitaminy skupiny B a vitamin C, také 
vápník, fosfor, draslík, sodík, hořčík, 
železo, křemík, mangan, zinek.

Prvorepublikové medové sušenky

RECEPTY

„ “
Nejlepší potraviny jsou 
ty, které si vypěstujeme, 
nebo koupíme od českých 
zemědělců a včelařů.
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Na 2 porce budete 
potřebovat:
✱ 1 středně velkou cibuli 
✱ 1 bulvu červené řepy 
✱ 100 g kysaného zelí 
✱ 2 lžíce másla nebo ghí ✱ sůl 

JAK NA TO:
1.  Nejprve si nakrájejte cibu-

li nadrobno a najemno si 

nastrouhejte oloupanou 

červenou řepu. V pánvi ne-

bo malém hrnci rozehřejte 

máslo, dejte do něj nakráje-

nou cibuli a chvíli ji do mír-

ného zhnědnutí duste. Pak 

přidejte nastrouhanou ře-

pu a nechte několik mi-

nut také dusit do mírného 

změknutí. 

2.  K podušené směsi přidejte 

kysané zelí a chvíli ho pro-

hřejte. Asi tak tři minuty. 

Dochuťte solí nebo jiným 

kořením podle potřeby. 

Servírujte s vepřovým ma-

sem nebo k bramborákům.

Kysané zelí
Bez zelí a brambor se 
od 18. století naši před-
ci neobešli. Co je na 

kvašením zpracovaném ze-
lí tak skvělého? Kvašená 
zelenina vzniká díky bak-
teriím mléčného kvašení. 
Bakterie mléčného kvašení 
v potravině zpracují škroby 
a cukry a přemění je v ky-
selinu mléčnou. Tato kyse-
lina podporuje růst zdravé 
mikro� óry v tlustém stře-
vě. Díky ní se ve fermento-
vané potravině vytvářejí 
enzymy a další zdraví pro-
spěšné látky. Zvyšuje se ta-
ky hladina vitaminů. Zelí 
obsahuje vitamin C, vita-
miny skupiny B, betakaro-
ten, vitaminy E a K, vitamin 
U přispívající k dobrému 
fungování trávicí soustavy. 
Z dalších významných látek 
jsou v zelí například váp-
ník, draslík, fosfor, hořčík 
nebo � uor.

Kysané zelí s červenou 
řepou jako příloha

Bramborová hnízda

Recept jsme 
vybrali z nové 
kuchařky Jíme 
zdravě po celý 
rok. Více 
na � trecepty.info

Na 12 kusů budete 
potřebovat:
✱ 600 g brambor (varný 
typ A) ✱ 20 g másla ✱ 10 g 
strouhaného parmazánu 
✱ 1 stroužek česneku 
✱ 1 lžičku sušeného 
rozmarýnu ✱ sůl ✱ pepř

JAK NA TO:
1.  Troubu předehřejte na 180 

°C. Brambory vydrhněte 

kartáčem v čisté vodě, no-

žem je zbavte všech nečis-

tot a nedokonalostí a otře-

te je utěrkou dosucha.

2.  Poté brambory buď no-

žem, nebo mandolínou 

nakrájejte na co nejtenčí 

platky o síle 1 až 2 mm.

3.  Plátky smíchejte v misce 

s rozpuštěným máslem, 

parmazánem, utřeným 

česnekem, rozmarýnem, 

špetkou soli a špetkou pe-

pře.

4.  Připravte si plech a vylož-

te ho pečicím papírem. 

Na plech začněte pokládat 

plátky brambor a tvaruj-

te z nich komínky o výšce 

zhruba 3 až 4 cm. Plátky 

by měly vystačit přibližně 

na 12 komínků.

5.  Pečte v troubě 15 až 20 mi-

nut při 170 až 180 °C.

TIP: Bramborová hnízda 
se skvěle hodí jako příloha 
k omáčkám či k masům.

Brambory
Asi nevymyslíte typičtější 
českou přílohovou potra-
vinu. Kdysi to bývala spolu 
s chlebem dokonce základ-
ní potravina jídelníčku na-
šich předků. Dnes je v Če-
chách registrováno na 157 
odrůd brambor – od raných 
až po ty pozdní. Dobře 
uskladněné vydrží přes ce-
lou zimu. Podle jedné stu-
die jsou pro zdraví bram-
bory nesmírně užitečné. 
Vůbec nejlepší je konzumo-
vat je vařené ve slupce. Ob-
sahují 5krát více vlákniny 
než banán, velké množství 
vitaminu C a selen, kterého 
je v bramborách více než 
v ořeších.

„ “
Cesty potravin od výrobce 
ke spotřebiteli jsou 
v Česku krátké, a proto 
mají lepší chuť i vůni. 


