„Ovocňáci“
nastupují
s úsměvem

Knedlíky připravené
na soutěžní ochutnávku

tou Pavlem Procházkou uspořádal soutěž o nejlepší ovocný
knedlík. Spolupracoval s občanským sdružením Gastronomia
Bohemica a jeho prezident Pavel
Fraňek vystihl důležitost ovocného knedlíku takto: „ Je regionálním pokrmem a zaslouží pozornost. Stal se českou přílohou,
vyhledávanou turisty“.
Cestou na Moravu do Pavlovic
jsem už v představách cítil slaďoučké kuličky s lahodnou náplní. Jejich lákavá vůně se šířila na
Zámečku, v ekocentru Trkmanka.
Soutěžní porota v čele s Janou

Čas ovocných knedlíků
Ovocné knedlíky byly odedávna chloubou české
a moravské kuchyně a prosluly po celé Evropě. Miluji
jejich vůni, nejlákavější je v období zralého ovoce.
Známý francouzský labužník Edouard de Pomiane,
autor jedné z nejproslulejších kuchařek světa v meziválečném období minulého století, zařadil švestkové
knedlíky mezi deset nejlepších jídel světa.
První psaný recept se objevil
v 17. století. Nejprve se dělaly
smažené, později z páleného,
třeného, krupicového, bramborového či kynutého těsta. Já mám
rád z těsta tvarohového. Morava
sypala knedlíky mákem, Čechy
tvarohem a na Letovicku je polévali smetanou. Měly různá jména: obálky v Polabí a kulivále na
Slovácku. Švestkové s potěšením
jídal prezident Tomáš Masaryk.

Oblíbil si je i básník Jan Neruda:
„…se švestkou v hubě člověk šišlá
rozkoší, až mu oči svítí. Švestkový
knedlík je můj jídelní ideál.“

Kde jedou „ovocňáky“
ve velkém

Každý kraj v Česku má co nabídnout a rád se pochlubí. Velké Pavlovice jsou nejen vínem
oplývající. Během meruňkobraní
tamní městský úřad se staros-

Porotci poválejí na jazýčku a hodnotí

Meruňkový láká
k nakousnutí

Sombergerovou, profesionální somiliérkou a dámou s vytříbenými
chuťovými buňkami, ochutnávala, hodnotila. Členem byl známý
gastronovinář Luboš Ševčík, ale
i místní mistr pekař Jaroslav Pešák.
Hodnotili chuť a kvalitu třiadvaceti
anonymně předkládaných vzorků.
Kulinářského klání se mohl zúčastnit kdokoliv, kuchaři amatéři či
profesionálové. Bylo jedno, z jakého těsta je knedlík a jakou náplň
ukrývá. Věk tvůrců také nerozhodoval. Nejmladší, pětiletá kuchařinka Elli Suchánková, za svůj
knedlík plněný nektarinkami s karamelem vybojovala třetí místo.
Druhé získal knedlík borůvkový
Jana Dvořáčka. Amatér Zdeněk
Kupec vsadil na klasický český kynutý knedlík s malinovou náplní
a dobře udělal, zvítězil.

Libo je knedlíček
bramborový, kynutý,
tvarohový? A jak ho
tvořím já?

Vařené oloupané a prolisované brambory smíchám s hrubou
moukou, solí a vejci. Vypracuji
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těsto, vyválím, vykrájím čtverečky a s náplní z nich vytvořím kuličky. Vařím je pět minut v osolené vodě. Pochutnám si na nich
se zakysanou smetanou, mákem
nebo perníkem.
Nebo do proseté mouky
nadrobím droždí, přidám cukr
a vlažné mléko. Během deseti minut vzejde kvásek. Přidám
mléko, vejce, sůl a zpracuji
v nelepivé těsto. Nechám hodinu kynout, rozválím, nakrájím,
naplním a vařím osm minut.
Vyplavené propíchnu, posypu
tvarohem, ocukruji a přeliji rozpuštěným máslem.
Tyhle mám nejraději: smíchám vejce s tvarohem, cukrem
a solí, přisypu krupičku, tolik, až
je těsto nelepivé, vytvořím váleček, vyválím, nakrájím na čtverečky a zabalím do nich ovoce
do kuliček. Až ve vroucí vodě
vyplavou, ještě chvilku povařím. Posypané a omaštěné
podávám.

Ať žije
Ovocný knedlík 2015!

První ročník letošní soutěže
„O nejlepší ovocný knedlík“ je už
minulostí. Stal se výzvou k účasti v příštím roce, a to všem amatérům i profesionálům kuchtění.
Možná, že se zúčastním i já. Pro
úspěšné bude radostí diplom
i zajímavé ceny. Ostatní návštěvníci si užijí nejen sladkého
pokrmu, ale i příjemné pohody
a zábavy.

Resumé

Po návratu z Moravy jsem
koupil jahody a vzpomněl na
svoji babičku a taky na její voňavé knedlíčky. To byla paráda! A moje tvarohové, vlastnoručně uhnětené – jaká rozkoš,
když z vroucí vody vyplouvají.
Přiznávám: „Ovocňákům“ posypaným cukrem a politým
rozpuštěným máslem těžko
odolávám…
Dobrou chuť všem! Ovocný
knedlík přece může být sladkým pochutnáníčkem celé rodiny.
Jiří Minařík
Foto autor

