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Ochutnejte
jižní Čechy

Láska prochází žaludkem, a proto je snadné se
zamilovat do jižních Čech. Třeboňský kapr a další ryby,
pečené i smažené, skvěle upravená zvěřina, šťouchané
brambory s kysaným zelím, smetanová polévka kulajda
a stejně tak doudlebská vepřová pečeně s věncem
knedlíků, pečené zelňáky nebo jihočeská cmunda,
to vše je jen krátkým výčtem z věhlasných pilířů
poctivé jihočeské kuchyně.
Pro návštěvníky kraje se každoročně koná mnoho
kulinářských slavností. Svůj věhlas si získalo
Borůvkobraní v Borovanech u Českých Budějovic.
K tradičním akcím pak patří například rybářské
slavnosti v Třeboni, ve Vodňanech nebo v Hluboké
nad Vltavou. Opravdovým gurmánským svátkem
je festival Gastrofest. Pořádají se ale i nejrůznější
slavnosti sýrů, zelí, těstovin nebo jablek. Tematické
gastronomické akce jako svatomartinská husa, rybí
a zvěřinové hody nebo typická jihočeská zabijačka
zpestřují tradiční nabídku restaurací.
Gastronomický zážitek by nebyl úplný bez ochutnávky
věhlasného jihočeského piva. V jižních Čechách je
v současné době v provozu vedle světoznámých
pivovarů i řada minipivovarů nebo pivovarských dvorů,
které nabízejí komentované prohlídky svých provozů
spojené s ochutnávkou zlatavého moku.
Nechte se inspirovat a ochutnejte
jižní Čechy všemi smysly.
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Úcta k tradicím je živá v jihočeské gastronomii dodnes.
Díky tomu můžete na Písecku ochutnat litinu, nebo také liják.
Vydatný bramborový koláč, do kterého se přidává uzené
maso, škvarky a hojně se sype celým mákem. Na litině si
pochutnával i Švejk při své budějovické anabázi.

Litina neboli liják
Co potřebujeme:
3 velké nastrouhané syrové brambory, 1 l mléka, 750 g hrubé
mouky, 3 vejce, kostičku droždí, majoránku, kmín, česnek, sůl,
sádlo, mák (můžeme přidat škvarky či nakrájené uzené maso,
lze zvolit i variantu bez masa).
Postup:
Z vlažného mléka a droždí připravíme kvásek, do mísy přidáme
mouku, nastrouhané brambory, vejce, sůl, prolisovaný česnek,
majoránku, vykynutý kvásek, zbylé mléko a podle toho, pro
jakou variantu jsme se rozhodli - škvarky, uzené, zkrátka
dle vaší chuti. Vše pěkně promícháme a necháme vykynout.
Mezitím vymažeme plech sádlem a vysypeme mákem. V míse
vykynuté těsto vylijeme na plech a ještě chvíli ho necháme
kynout. Před pečením ještě posypeme mákem. Pečeme
v troubě při 180 ˚C přibližně půl hodiny. Litina má mít
zlatavou kůrku. Po upečení nakrájíme na čtverce. Výše
uvedený recept vyjde přibližně na 2 plechy.
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Lesní plody patří na náš stůl od nepaměti a zejména houby
jsou velice oblíbené v jihočeské kuchyni. Nalezneme je
v mnoha regionálních pokrmech. Šumavská bramboračka
s houbami, kulajda doplněná hříbky nebo liškové ragú jsou
typickými zástupci lahodné chutě jižních Čech. Houbaření
je jedním z nejoblíbenějších koníčků Jihočechů a velkým
lákadlem pro mnoho turistů.

Houbová paštika
s vůní tymiánu
Co potřebujeme:
1 střední cibuli, 500 g čerstvých hub, 1 lžíci másla, 5 cl bílého
vína, drcený kmín, šafrán, sůl, pepř, čerstvý tymián a citron.
Postup:
Očištěné a omyté čerstvé houby nadrobno pokrájíme, vložíme
na rozpálený tuk a opečeme. Okořeníme drceným kmínem
a trochou čerstvého pepře, osolíme. Cibulku nakrájíme
najemno a necháme zesklovatět zvlášť na pánvi. Jemně
podlijeme bílým vínem, přidáme šafrán a necháme víno
zredukovat na krém. Vše necháme vychladnout a nakonec
semeleme nebo rozsekáme na jemnou kaši. Nevadí, když
zůstanou kousky hub. Ochutíme trochou tymiánu a čerstvou
citronovou šťávou. Dle potřeby dosolíme.
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Kulajda se zastřeným vejcem
Co potřebujeme:
1 litr vývaru, 200 g brambor, 300 g čerstvých hub, 3 lžíce
hladké mouky, 250 ml smetany, 100 g másla, sůl, pepř,
čerstvý kopr, ocet, 1 vejce na osobu.
Postup:
Připravíme si světlou máslovou jíšku, kterou zalijeme vývarem
a uvedeme k varu. Polévku osolíme, opepříme a přidáme na
kostičky nakrájené brambory. Brambory vaříme do poloměkka.
Zvlášť na pánvičce opečeme nakrájené lesní houby, které
přidáme do polévky. Vše zjemníme smetanou, stáhneme
z ohně a dochutíme octem a čerstvě nasekaným koprem.
Podáváme se zastřeným vejcem.
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Není nic typičtějšího pro jihočeskou kuchyni, než je kapr
a jihočeská ryba. Vysoce kvalitní rybí maso ze stovek rybníků
se čím dál častěji objevuje nejen na českých stolech.
Existuje nespočet variant na úpravu jihočeského kapra,
pstruha, candáta či sumce. Kapr z jihočeských rybníků
se každý rok objeví na štědrovečerním stole v mnoha
domácnostech. Ovšem skvěle chutnají i další ryby. Pstruh
s česnekovým máslem nebo terinka z uzeného sumce
s koprovým krémem osloví nejednoho návštěvníka
jihočeských restaurací. Ochutnat čerstvou rybu ihned po
ulovení můžete při návštěvě tradičních výlovů nebo na rybích
farmách, kde vám chycenou rybu připraví podle vašeho přání.

Třeboňská rybí polévka
Co potřebujeme:
Ořez z kapra nebo jiné ryby, 1 střední cibuli, 500 g kořenové
zeleniny, 1 lžíci másla, 1 dcl bílého vína, drcený kmín, šafrán,
muškátový oříšek, sůl, pepř, čerstvou petrželku, směs
divokého koření, 2 dcl zakysané smetany.
Postup:
Ořez z kapra důkladně omyjeme a společně s divokým
kořením 30 minut pozvolna vaříme. Cibulku nakrájíme
najemno, zeleninu na nudličky a necháme zesklovatět
na másle. Jemně podlijeme bílým vínem, přidáme šafrán,
kmín a necháme víno zredukovat na krém. Poté zalijeme
přecezeným vývarem z ryb a ještě 15 minut vaříme. Ochutíme
solí, muškátovým oříškem a velkou hrstí čerstvé listové
petrželky. Při podávání doplníme lžící zakysané smetany
a uvařeným rybím masem. Skvělé jsou máslové krutonky
z bílého chleba. Polévku můžeme rozmixovat.
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Již na stole Rožmberků se podávala v hojném množství
zvěřina. Tradiční recepty se v méně či více pozměněné
formě objevují i dnes v mnoha restauracích. Pro svou
neopakovatelnou chuť se zvěřinové speciality často podávají
při slavnostních příležitostech. Jedinečné je spojení s čerstvými
bylinkami, jalovcem a červeným vínem. Nejvyhledávanější
je maso z vysoké, ale skvěle chutná i pomalu pečená divoká
kachna.

Srnčí plec s perníkem
Co potřebujeme:
2 kg srnčí plece, pepř, zázvor, 500 g kořenové zeleniny,
100 g švestkových povidel, 200 g sušených švestek,
500 ml červeného vína, perníkové koření, sůl, perník
na strouhání.
Postup:
Kořenovou zeleninu nakrájíme nadrobno a opečeme na másle
dohněda. Srnčí plec okořeníme pepřem a solí a potřeme
nastrouhaným zázvorem. Vložíme na zeleninu, opečeme
a podlijeme kvalitním červeným vínem. Dusíme asi 45 minut
a pak přidáme švestková povidla, perníkové koření
a pozvolna dusíme do změknutí masa. Hotovou plec vyjmeme,
přidáme nakrájený perník na strouhání a ponorným mixerem
rozmixujeme dohladka. Na závěr vmícháme sušené švestky
a oříšek másla na zjemnění.
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Malebná krajina je největším jihočeským bohatstvím, které
ocení každoročně mnoho turistů ze všech koutů světa.
Překrásné louky, třpytivě se lesknoucí hladiny rybníků
a v neposlední řadě bohaté lesy plné zvěře, hub a lesního
ovoce. Nejoblíbenějším lesním ovocem jsou borůvky.
Borůvkový žahour je ovocná omáčka, která se často podává
k lívancům nebo ovocným knedlíkům. Horké se podávají
i maliny nebo skořicí provoněná lhenická jablka.

Tvarohové knedlíky
s borůvkovým žahourem
Co potřebujeme:
300 g měkkého tvarohu, 3 dcl mléka, 900 g hrubé mouky,
1 kg borůvek, 300 g cukru moučka, 100 g másla do těsta,
3 vejce, skořice, citron, špetku soli, perník na strouhání.
Postup:
Změklé máslo vyšleháme metlou a přidáme k němu vejce,
sůl, prolisovaný měkký tvaroh a větší část mléka. Směs pečlivě
rozmícháme a přidáme hrubou mouku (trochu mouky si
necháme na posypání válu a vyválení těsta). Poté do těsta
přilijeme zbytek mléka. Těsto vypracujeme a vyválíme na
tenčí plát. Nakrájíme jej na čtverečky velké přibližně 4x4 cm,
které poklademe oslazenými borůvkami. Čtverečky pečlivě
zabalíme a vytvarujeme knedlíky. Knedlíky vložíme
do vroucí, mírně osolené vody a zvolna vaříme.
Nezapomeneme několikrát opatrně zamíchat, aby se
nepřichytily ke dnu nádoby. Vaříme přibližně 5 minut.
Borůvky propereme, posypeme cukrem, přidáme máslo,
trochu vody a vše rozvaříme. Směs zahustíme perníkem,
smetanou a nakonec okořeníme skořicí a citronovou kůrou.
Před podáváním knedlíky posypeme moučkovým cukrem
a doplníme horkým žahourem a zakysanou smetanou.
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K tradičním surovinám jihočeské kuchyně patří také sladké
a kysané hlávkové zelí. V jižních Čechách se proslavila
pěstováním zelí obec Roudné na Českobudějovicku a okolí
Balkovy Lhoty na Táborsku, kde se díky složení půdy této
plodině mimořádně daří. Skvělé zelňáky či cmunda
po kaplicku s kysaným zelím a uzeným masem jistě potěší
každého jedlíka.

Hlávkové zelí
se škvarečky
Co potřebujeme:
1/2 hlávky zelí, 5 brambor, 1 vejce, misku škvarků, sádlo,
čerstvé bylinky kerblík a libeček, 1 zakysanou smetanu
(ochutíme mletou červenou paprikou, může být i pikantní),
sůl, pepř, kmín.
Postup:
Na pánvičce rozpustíme sádlo, přidáme nakrájené zelí
a na kostičky pokrájené syrové brambory. Osolíme, opepříme,
okmínujeme a restujeme, dokud nejsou brambory měkké.
Přidáme nasekané škvarečky a chvilku prohřejeme.
Odstavíme, zamícháme smetanu, nasekané bylinky, vejce,
dobře promícháme a dáme do pekáčku. Zapečeme při 200 °C
asi 10 minut.

Výrobky oceněné značkou
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Jihočeské zelňáky
Co potřebujeme:
500 g hladké mouky, 500 g bílého kysaného zelí,
50 ml mléka, sůl, kmín, domácí sádlo i se škvarky.
Postup:
Mouku prosejeme na vál, přidáme odkapané a nakrájené zelí,
škvarky se sádlem, sůl, kmín a dle hustoty těsta přidáváme
mléko. Uhněteme těsto a vyválíme placku cca 1 cm silnou.
Vykrajujeme kolečka nebo různé tvary, které pečeme na
plechu v troubě při teplotě 200 °C asi 20 minut. Zelňáky
se skvěle hodí jako pochutina k jihočeskému pivu.
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K jihočeskému venkovu neodmyslitelně patří posvícení.
Je to čas, kdy hospodáři mají sklizenou úrodu a mohou v klidu
vydechnout po celoroční náročné práci. Typickým sladkým
pečivem, které hospodyňky na posvícení připravují, jsou
mětýnky, mětánky neboli hnětýnky. Vzhledově to jsou malé
dortíky nebo placičky většinou s polevou, často velice bohatě
nazdobené, některé jsou doslova uměleckými díly. V řadě obcí
na jihu Čech se dnes pořádají výstavy a soutěže o nejkrásnější
jihočeskou mětýnku – hnětýnku.

Hnětýnky
Co potřebujeme:
Na těsto: 250 g másla, 250 g cukru krupice, 300 g polohrubé
mouky, 6 vajec, vanilkový lusk nebo 1 balíček vanilkového
cukru, 2 lžíce Tuzemáku z Jindřichova Hradce, citronovou
kůru, 1 lžičku prášku do pečiva.
Na polevu: 200 g moučkového cukru, 1 lžíci horké vody,
3 lžíce Tuzemáku z Jindřichova Hradce.
Na ozdobu: kvítky, holubičky, srdíčka a různé perličky apod.
Dají se také použít mandle, či máslový krém.
Postup:
Máslo o pokojové teplotě třeme s cukrem, vanilkou a žloutky.
Musí vzniknout hladká nadýchaná hmota, práci dost usnadní
kuchyňský hnětač. Poté vmícháme rum a citronovou kůru.
Mouku prosejeme společně s práškem do pečiva, opatrně ale
důkladně vmícháme do vyšlehaného másla. Nakonec přidáme
sníh z bílků. Těstem plníme do ½ máslem vymazané a hrubou
moukou vysypané formičky. Při pečení se těsto rovnoměrně
rozteče a trochu vyskočí, peče se v troubě předehřáté na cca
150 °C asi půl hodiny. Hnětýnka má být světlá, přesto dobře
propečená. Ještě horké vyklápíme, po vychladnutí potíráme
horní část polevou. Připravíme ji tak, že vyšleháme uvedené
ingredience. Lze také použít rozehřátou čokoládu. Zdobíme
dle libosti. Hnětýnky necháme ideálně den v chladnu odležet.
Ozdoby je možné zakoupit na webu www.cukroveozdoby.cz
(Regionální produkt Prácheňsko).
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Chutná hezky. Jihočesky
Projekt CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY organizuje od roku 2007
Regionální agrární komora Jihočeského kraje za podpory
Jihočeského kraje. Cílem je systémová propagace kvalitních
potravin z jihočeské produkce. Více informací o projektu
a oceněných potravinách a výrobcích naleznete na webu
www.chutnahezkyjihocesky.cz.

Výrobky oceněné značkou
Regionální produkt
Výrobky a služby nesoucí označení Regionální produkt
nabízejí neopakovatelný autentický zážitek a jedinečné
regionální produkty historicky spjaté s daným územím.
V jižních Čechách jsou to výrobky Prácheňsko regionální
produkt, Šumava regionální produkt a Regionální produkt
Toulava. Více o certiﬁkovaných službách a výrobcích
na webu www.regionalni-znacky.cz.
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