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Přílohy 

Regionální kuchařka a a recepty z regionálních surovin 

Pardubické perníčky 

150 g hladké mouky 

150 g žitné mouky 

50 g moučkového cukru 

2 lžíce solamylu 

100 g másla 

4 lžíce medu 

30 ml rumu 

1 žloutek 

perníkové koření 

Prosátou mouku promícháme s moučkovým cukrem, solamylem a perníkovým 

kořením. Přídáme máslo, rum, med, žloutek a vypracujeme těsto. Zabalíme do fólie a 

necháme odstát cca 2 hod na chladném místě. Vyválíme placku cca 3 mm silnou a 

vykrajujeme perníčky. Pečeme na pečícím papíru na 180o C asi 12 minut. Zdobíme polevou 

z ušlehaných bílků, cukru, kapkou citronu a lžičkou škrobu. 

Pardubické knedlíky 

6 žemlí 

3 vejce 

1 kg hladké mouky 

máslo, sůl 

Nakrájené žemle osmahneme na másle. Z mouky, žemlí, vajec a špetky soli 

vypracujeme těsto a tvoříme knedlíky. Vaříme půl hodiny. 

Kocvárka 

500 g jablek 

500 g hrušek 

50 g polohrubé mouky 

2 dl mléka nebo smetany 

cukr 

Nakrájené ovoce rozvaříme na kaši, prolisujeme přes síto,přidáme smetanu a 

rozkvedlanou mouku a krátce povaříme. Podle chuti přisladíme. 

Bramborový burián 

800 g brambor 

150 g krupice 

400 g jablek 

1 vejce 
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mléko, sůl, tuk 

Brambory uvařené ve slupce necháme vychladnout a nastrouháme. Smícháme je 

s nastrouhanými jablky, vejcem, špetkou soli, krupicí s mlékem a zpracujeme hutné ale tekuté 

těsto. Vlijeme do vymazané zapékací mísy nebo pekáčku a v předehřáté troubě upečeme. 

Jabkance 

brambory 

hladká mouka na vyválení 

sádlo na pomaštění 

cukr 

50 g másla 

50 g cukru 

2 žloutky 

citrónová kůra 

vanilkový cukr 

250 g tvarohu 

mléko, rozinky 

Pomeleme a utlučemé uvařené osolené brambory (musí být horké). Do těsta 

nepřidávám emouka, ta se použije jen na vyálení. Těsto by mělo mít konzistenci gumy, 

vyválíme a nařezané kusy plníme sladkou náplní z tvarohu, másla, žloutků, kúry, vanilkového 

cukru a rozinek. Jabkance se pečou v rozpálené troubě na sucho. Po upečení se pomastí a 

pocukrují. 

Jáhelník 

500 g žlutých jáhel 

750 ml mléka 

1 lžíce soli 

2 žloutky 

80 g másla 

150 ml smetany 

cukr 

skořice 

muškátový oříšek 

2 lžíce oleje 

200 g sušeného ovoce 

Propláchnuté jáhly vařící vodou dáme uvařit do směsi: 1 díl vody, 1 díl mléka, lžíce 

soli, lžíce cukru, skořice, muškátový oříšek a 2 lžíce oleje. Pomalu tuto směs uvaříme 

doměkka. Dáledo směsi vmícháme cukr,smetanu, žloutky, rozinky a sušené ovoce. Do 

máslem vymazané formy nandáme směs a zapečeme jako nákyp. Jáhelník je starodávné jídlo, 

které se podávalo u štědrovečerní hostině v důvěře, že drobné jáhly přinesou hojnost peněz 

v přístím roce. 
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Lepenice 

brambory 

kysané zelí 

cibule 

kmín, sůl, tuk na smažení 

Oškrábané brambory uvaříme v osolené vodě s trochou kmínu. Mezitím podusíme zelí 

s osmahnutou cibulkou. Brambory scedíme (část vody si necháme), umačkáme z nich kaši a 

přidáme zelí se šťávou. Můžeme ještě zředit vodou z brambor. Servírujeme ozdobené 

osmaženou cibulkou na sádle či másle. 

Plněný perník 

500 g hladké mouky 

200 g medu 

140 g cukru moučka 

1 kypřící prášek 

90 g másla 

hřebíček, skořice, nové koření 

Náplň: 50 g cukru krupice, 1dl mléka, 110 g vlašských ořechů, citronová a 

pomerančová kůra 

Suroviny na těsto smícháme a necháme odpočinout 8-10 hodin v chladu. Těsto 

vyválíme na 3 mm silnou placku a vykrajujeme různé tvary. Okraj potřeme žloutkem, 

doprostřed dáme náplň, kterou získáme svařením mléka,cukru a ořechů, přiklopíme.  Povrch 

perníčku potřeme žloutkem a posypeme griliášem. Pečeme na 160o C 15 – 20 minut.  

Velké koláče 

750 g mouky 

osminka másla 

4 velké lžíce vlažné smetany 

3 žloutky 

40 g vykynutých kvasnic 

citronová kůra 

sůl, cukr 

Maková náplň: 150 g máku, 300 ml mléka, 80 g cukru, 20 g másla, skořice, svaříme a 

dochutíme trochou rumu 

Tvarohová náplň: 300 g tvarohu, 1 vejce, 50 g cukru, 2 lžíce mléka, rozinky, 

vanilkový cukr 

Povidlová náplň: uvařená povidla zředíme trochou vody, přidáme rum 
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Vypracujeme těsto a dáme kynout. Potom vytvarujeme na plechu velký koláč, okraje 

potřeme žloutkem a naplníme libovolnou náplní. Pečeme. Na upečený koláč můžeme dát ještě 

tuhý sníh, posypat mandlemi a nechat ještě v troubě zrůžovět.  

Perníkové tiramisu 

250 g perníku na strouhání 

500 g Mascarpone 

250 ml šlehačky 

150g vypeckovaných komp. višní 

200 ml mléka 

2 lžíce kakaa 

1 lžíce strouhaného perníku 

1 lžíce kakaa na posypání 

Perník nakrájíme na 1 cm široké plátky. Višňový kompot slijeme a necháme odkapat. 

Ušleháme šlehačku a vmícháme do ní mascarpone. Do mléka vmícháme kakao a plátky 

perníku v něm namáčíme. Do misky vrstvíme krém a na něj skládáme plátky perníku a višně. 

Necháme odležet v chladu. Servírujeme posypané strouhaným perníkem s kakaem. 

Rajská omáčka s Pardubickým perníkem 

60 g másla 

40 g hladké mouky 

80 g kořenové zeleniny 

1 menší cibule 

4 dl silného hovězího vývaru 

1 dl červeného vína 

200 g zralých rajčat 

50 g tvrdého perníku 

sůl, pepř, cukr 

skořice 

bobkový list, nové koření 

citrónová šťáva 

Na másle osmahneme na plátky nakrájenou kořenovou zeleninu a cibuli. Zaprášíme ji 

moukou a krátce zasmahneme. Přidáme sůl, koření, rozmačkaná rajčata a zalijeme vše 

studeným vývarem. Omáčku vaříme nejméně hodinu. Konečně přidáme jemně nastrouhaný 

perník, víno, citrónovou šťávu a cukr. Opět vše provaříme a přecedíme ji. 

Omáčkou přeléváme vařené hovězí maso. 

Švestková omáčka s Pardubickým perníkem 

250g sušených švestek,  

špetka soli 

rozinky (hrst) 

ořechy (hrst), 

3 lžíce povidel 

1 vanil.cukr 
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0,5-0,75l vody 

3 lžíce cukru krystal nebo krupice 

perník na strouhání 

rum 

Sušené švestky dáme vařit ve vodě se špetkou soli, pak přidáme rozinky, ořechy a 

cukr. Všechno ještě povaříme a zahustíme perníkem na strouhání. 

Staročeské placky s medem z Hlinecka 

polohrubá mouka 

voda 

Smažíme na suché pánvi. Potíráme medem, povidly, mákem nebo slaým tvarohem či 

česnekem. 

Dršťková polévka z hlívy od pana Paseky 

500g hlívy 

60g sádla 

30g mouky 

3 stroužky česneku 

Majoránka 

červená paprika 

mletý pepř, sůl 

Hlívu spoelčně s cinulkou podusíme na sádle. Nakonec přidáme papriku, zalejeme 

horko vodou, přidáme utřený česnek se solí a zahustíme jíškou ze sádla a mouky. Vaříme, na 

závěr přidáme majoránku a dochutíme solí. 

Kapr s omáčkou z hlívy od pana Paseky 

1 velký nebo 2 malí kapři 

200g hlívy ústřičné 

3 šalotky 

1 lžíce sekané petrželky 

200ml suchého bílého vína 

75g smetany 

75g šlehačky 

1 lžíce hladké mouky 

mletý černý pepř, sůl 

Vykuchanou a naporcovanou rybu dáme do pekáče. Nakrájime šalotku, hlívu a spolu 

s petrželkou přidáme k rybě. Zalijeme vínem a dáme péct 40 minut při 200-220°C. Hotovou 

rybu vyndáme a omáčku přivedeme na plotně k varu. Ve smetaně se šlehačkou rozmícháme 

mouku a vlijeme do omáčky, přivedeme k varu a dochutíme solí a pepřem. 
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Kuře na medu z Hlinecka 

4 kuřecí prsíčka s kůží 

1 velký citron 

1 lžíci medu 

1 lžíci škrobové moučky 

2 lžičky tymiánu  

sůl a pepř na dochucení 
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Gril předehřejte na nejvyšší teplotu a mírně vymastěte nízký pekáč. Prsíčka do něj 

položte kůží dolů, osolte, opepřete a pět minut opékejte. Mezitím odkrojte z citronu čtyři 

tenká kolečka.Otočte prsíčka kůží nahoru a na každé položte plátek citronu. Posypte je lístky 

tymiánu, znovu trochu osolte, opepřete a pokapejte medem. Poté na maso vymačkejte šťávu 

ze zbytku citronu a zalijte dvěma lžícemi vody, v níž jste rozmíchali lžíci škrobu. Vraťte 

pekáč pod gril a pečte ještě deset minut, dokud není maso zlatavé a propečené. 

Recepty dostupné z WWW: [ cit. 13. 5. 2013 ] 

http://www.pasekovi.estranky.cz/clanky/kapr-s-omackou-z-hlivy-ustricne.html 

http://www.pasekovi.estranky.cz/clanky/drstkova-polevka-z-hlivy-2.html 

http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/regionalni-potraviny/pardubicky-

kraj/regionalni-recepty/ 

http://www.apetitonline.cz/recepty/243-kure-s-citronem-na-medu.html 

http://www.labuznik.cz/recept/rajska-omacka-s-pernikem/ 

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=32638 
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