
Milí čtenáři.
Po roce se opět setkáváme u

kalendáře s recepty z
Vědomické kavárničky. Na

rozdíl od toho minulého (na rok
2011 ) v něm nejsou recepty na

buchty, koláče ani j iné
sladkosti , u kterých si každé
pondělní dopoledne povídáme
u kávičky v naší kavárničce v
místní knihovně. Tentokrát
jsme se rozhodli , že Vám
předáme pár receptů naknedlíky.
Pozor! Hrozí zde jisté

nebezpečí! A to, že se po
vyzkoušení receptů zkušených
kuchařek budete jen těžko
vracet ke knedlíkům ze

supermarketu.

Dobrou chuť!
Místní knihovna ve Vědomicích získala v roce 2011 v krajském kole soutěže Vesnice roku Diplom za vzorné vedení obecní knihovny a Čestné uznání Svazu knihovníků a informačních

pracovníků České republiky za rozsáhlou a netradiční kulturní a komunitní činnost v obci. Tak se při jďte podívat! Kavárnička v knihovně je otevřená každé pondělí od 9 do 11 hodin.



Houskové knedlíky

3 hrnky hrubé mouky

¼ kostky droždí

asi 1 ½ hrnku vody

2 housky

1 lžíce tuku

1 vejce

sůl

Housky nakrájíme na kostičky a opečeme na tuku. Smícháme mouku, vejce,

sůl a vl i jeme droždí, které jsme rozpusti l i ve vlažné vodě. Dobře propracujeme,

až vznikne tužší, ale vláčné těsto. Nakonec vmícháme vychladlou housku.

Těsto posypeme trochou mouky, přikryjeme utěrkou a dáme kynout na teplé

místo. Vykynulé místo rozdělíme na dva díly a na moukou posypaném prkénku

vytvarujeme dvě šišky. Vložíme je do vroucí osolené vody a vaříme celkem 20

minut. Po prvních 1 0 minutách varu je obrátíme. Hotové knedlíky nakrájíme nití

na plátky. Dobrou chuť přeje Kamilka.



Bramborovéšišky

1 25 dkg předem uvařených brambor druhý den nastrouháme a přidáme

2 celá vejce, 1 lžíce soli

1 5 dkg krupice

35 dkg polohrubé mouky - trochu mouky si oddělíme na podsypání (až budeme dělat šišky)

Uděláme těsto a dáme jednu malou šišku do vařící se vody. Až

vyplave, necháme ještě 3-4 minuty pozvolna vařit. Když se

šiška hodně povolí nebo rozvaří, přidáme mouku a na jaře i

trochu škrobu do těsta.

Po uvaření šišky vyndáme na větší cedník a po chvíl i

propláchneme studenou vodou a necháme odkapat. Aby se

nelepily, pokapeme je olejem a proklepeme. Jsou k masu nebo

na sladko s mákem, strouhankou na tuku osmaženou na sladko

i slano.

Dobrou chuťpřeje Boženka.



Kolik rohlíků, tol ik vajec

kolik hrnečků mouky, tol ik hrnečků mléka

Pozor – rohlíků i vajec musí být 2x tol ik, tzn. 2 rohlíky, 2 vejce,

hrnek hrubé mouky, hrnek mléka.

Všechno smícháme dohromady, osolíme a vypracujeme těsto,

které necháme chvíl i odpočinout.

Připravíme si ¼ l hrnečky, které vymažeme máslem a do nich

těsto nali jeme asi tak do ¾. Hrnečky postavíme do hrnce a

dáme tol ik vody, aby se nepotopily tzn. do ¾ hrnečků.

Pozvolna zahříváme, aby hrnečky nepraskly.

Od bodu varu se knedlíky vaří 30 minut. Nakonec je vyklopíme

a nakrájíme.

Výborně se hodí ke svíčkové s brusinkami.

Hrnečkové knedlíky

Dobrou chuť přeje Jarmilka.



Nejjednodušší bramborové knedlíky

1 kg vařených brambor nastrouhat

½ kg hrubé mouky

1 vejce

1 lžíce sádla

1 lžíce octa do těsta a 1 lžíce octa do vody

trochu soli

Vál posypeme solamylem.

Vytvarujeme tři knedlíky.

Do vody přidáme lžíci octa a vaříme 20 minut.

Dobrou chuť přeje Haňulka.



Lehké knedlíčky
30 dkg veky (housky)

3 dkg másla

8 dkg hrubé mouky

2 vejce

sůl

0,4 l mléka

Den staré housky nakrájíme na kostičky. Přel i jeme mlékem se solí a rozkvedlanými vejci a máslem.

Zlehka promícháme a necháme 5 minut. Potom promícháme s hrubou moukou. Z těsta tvarujeme

kulaté knedlíky (trochu menší než tenisový míček) a zavaříme do vroucí vody. Vaříme 1 2 minut. Vařené

knedlíky rozkrojíme. Dobrou chuťpřeje Boženka.



Rychlý knedlík

2 hrnečky (2x250 ml) hladké mouky (může být i polohrubá)

1 vejce

sůl

¾ hrnečku perl ivé vody nebo prášek do pečiva

na kostky nakrájeného 1 ½ rohlíku

Mezi zaděláváním těsta dáme vařit vodu.

Vytvoříme dva knedlíky a hned vaříme 20 minut.

Vhodný na mastné sosy – nesají jako kynutý knedlík.

Dobrou chuť přeje Maruška.



Tuhé knedlíky (ze syrových brambor)

4 větší brambory najemno

nastrouháme, vymačkáme vodu,

sl i jeme, škrob necháme a do toho

hodíme brambory

1 vejce

sůl

4 včerejší rohlíky nakrájené na

kostičky

Z těsta tvarujeme knedlíky velké asi

jako tenisové míčky, hodně

utahujeme.

Než je dáme vařit obalíme je v

solamylu.

Vaříme asi 1 7 minut.

Dobrou chuť přeje Vlastina.



3 tvarohy (z toho jen 1 tučný)

3 vejce

5 lžic hrubé krupice

trochu soli

Ze všech surovin vypracujeme těsto.

Tvarujeme asi jako pingpongové míčky.

Vařené jsou, když vyplavou.

Tvarohovéknedlíčky

Dobrou chuť přeje Andulka.



Budějovické knedlíky

5 den starých rohlíků, nakrájených na kostičky

5 středně velkých syrových brambor nastrouhat na jemném

struhadle

1 vajíčko

sůl

lžička mléka

je-l i těsto řídké, přidáme strouhanku

Vypracujeme těsto, utvoříme koule velikosti tenisového

míčku a vaříme 1 2 – 1 5 minut.

Dobrou chuťpřeje Boženka.



6 rohlíků

1 5 dkg vařeného uzeného bůčku

3 vejce

5 dkg hrubé mouky

2 dcl mléka

1 menší cibule

1 lžíce petrželky

1 lžíce sádla

muškátový oříšek

pepř

sůl

Špekové knedlíky

Dobrou chuť přeje Miládka.
Osmažit cibul i , rohlíky nakrájené na kostičky přelít ½ mléka.

Do druhé půlky mléka dát vejce, mouku, sůl, pepř. Pak vše

smíchat a přidat petrželku.

Kulaté knedlíky vaříme podle velikosti 1 5-20 minut.



Fofr knedlíkyz mikrovlnky

3 rohlíky nebo housky nakrájíme na kostičky (nejlepší je použít

jen vnitřek bez krajů)

4 lžíce hrubé mouky

2 vejce, bílky našlehat

zelená petrželka

mléka dle potřeby

Uděláme těsto.

Hrnky vymažeme sádlem a vysypeme přesátou strouhankou.

(použijeme hrnky s rovným ne vyvýšeným dnem)

Těsto stačí na tři hrnky.

Dáme na 7 minut do mikrovlnné trouby. Dobrou chuťpřeje Boženka.



Bramborové knedlíky s houskou

½ kg den předem uvařených brambor

4 rohlíky nakrájené na kostičky

1 vejce

sůl

7 dkg solamylu

7 dkg dětské krupičky

trochu mléka

Brambory nastrouháme a vypracujeme těsto.

Přikryjeme utěrkou.

Lze je zadělat hned ráno a v poledne vařit.

Vytvarujeme 2 knedlíky.

Vaříme 20 minut na páře. Neotáčíme!

Dobrou chuťpřeje Jiřinka.




