GASTRONOMIE KAREL IV.
Chléb

Porcovaný hřbet z vysoké (jelen), lesní houby, jablíčko
s brusinkami
Užití masa ve středověké
kuchyni bylo poměrně běžné. Nejvíce
lidé jedli hovězí maso. Skopové a
vepřové se považovalo za podřadné a
objevovalo se především ve stavě na
venkově. Z nejlepší se považovala
zvěřina, která se předkládala na
tabulích šlechty. Oblíbené byly
rozmanité omáčky k pečeným masům.
Byly poměrně husté a většina byla
sladkých a silně kořeněných. Někdy se
v pramenech označují podobně jako
kaše podle barvy (přísady byly v

Nasolené ryby a uzené
ryby, raci, chléb (pstruh,
kapr, okoun)
Ryby byly nejen postním jídlem,
ale některé z nich se objevovaly i v
běžné stravě (zvláště lepší říční ryby)
Solené a uzené ryby mají vynikající chuť
i vůni, kterou lze ještě vylepšit jejich
naložením do soli s kořením, které se
v době Karla IV již hojně používalo. Po
vyuzení ryby mají zlatohnědou barvu,
charakteristickou příjemnou vůni a
vynikající chuť po koření.

podstatě totožné - černé omáčka ze
švestek, bílá z jablek
apod.). Omáčky se nepodávaly s
přílohami, jak je tomu dnes, ale sloužily
k ochucení masa (na způsob dnešních
dressingů). Způsob konzumace omáčky
byl dvojí. Na stůl se servírovala v misce
či hrnci a naběračkou se jí polil plátek
masa položený na chlebu. Pak vzal
stolovník chléb do ruky a jedl. Druhou
možností bylo namáčení odkrojených

Čerstvé sýry s bylinkami
a ovocem
Slovo sýr často ve
středověkých pramenech splývá
s označením syreček nebo tvarůžek
nebo tvaroh. Takzvané tvarůžky
vydrželi déle a mohli se používat
v době nedostatku čerstvého mléka.
.
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Základem stravy byl
chléb. Odpradávna mu lidé
vyjadřovali úctu, což
potvrzuje kromě jiného rčení
běžné ve 14. století, že "jak
kdo jedná s chlebem, tak
jedná s lidmi". Chléb byl
hlavní přílohou k většině
jídel. Pekl se převážně z
tmavé, mnohdy jen hrubě
semleté mouky, která někdy
nebyla ani řádně čištěná,
takže v ní zůstaly zbytky
odtrub. Při běžné
konzumaci však nižší kvalita
nevadila, neboť chléb se
jedl jen v menší míře
„
čerstvý. Na hradech,
v
klášterech, ale také ve
velkých zájezdních
hostincích existovaly
samostatné pekárny, na
venkově existovala často
jedna společná velká pec
pro celou obec anebo pro
několik sousedních
usedlostí.

Polévka z červené řepy s křenem a vejcem

Polévky se dělaly nejčastěji
jako hovězí vývar, který se různě
zahušťoval, například zeleninou
(řepa, mrkev, cibule, luštěniny) Ve
středověku šlo o samostatné jídlo
(po němž už další chod
nenásledoval). Pokud se polévka
objevila mezi jinými pokrmy na
hostinách, zřídka byla prvním
chodem. Byli podávaná i studené
varianty ze stejných surovin,
mnohdy se pouze polévka nechala
vychladnout.

Recept- polévka z řepy
Polévka z červené řepy a křenu

Suroviny:

Suroviny600g velké čerstvé
červené řepy, 750 ml studené vody,

500 ml kuřecího vývaru 300 ml
podmáslí, 150ml plnotučné
přírodního jogurtu1 lžíce suchého
bílého vína 1 polévková lžíce medu,
sůl, pepř, vařené vejce, křen, slaný
sýr.

Pracovní postup:
Umytou červenou řepu
vložit do studené vody a pomalu
vaříme, když je řepa měkká
přidáme kuřecí vývar, přidáme cukr
a necháme vychladnout a
rozmělním e. Přidáme jogurt a
podmáslí a dochutíme. Při výdeji
přidáme vařené vejce, křen a slaný
sýr.

Kořeněná dušenina z pernaté
zvěře, divočiny a fazolí,
Koření původně nebylo jen přídavkem k ochucení jídla, ale lidé ho
považovali za účinný lék (prodávalo se v klášterních lékárnách). Pro svou
vysokou cenu bylo dovážené koření také prostředkem, jak na hostině ukázat
zámožnost a prestiž. Kuchaři ho někdy přidávali do jídla tolik (aby hostitel
ukázal, že mu na ceně nezáleží) Teno Typ pokrmu, o kterém legenda tvrdí, jeho
původem je obléhání města Castelnudary kdy v počátku během války (13371453).. Tehdejší velitel shromáždil všechny dostupné potraviny (maso, fazole) a
připravil (dušeninu guláš) aby nasytil a pozvedl bojovou náladu bojovníků.
Následně pak osvobodili město od Angličanů i zde je patrný vliv Karlovi
francouzské kuchyně.

Recept- Dušenina z bažanta
Suroviny:
1 litr vývar z kostí zvěřiny, 400 g fazole bílé 250 g bažantího masa, 250 g
klobása, 200g zvěřina maso, 100g bůček vyuzený, 1x ks cibule, 1dcl pálenka,
1ks strouhaný krajíc chleba, 3x stroužek česnek, šalvěj, pepř, sádlo, Pracovní

postup:

Fazole namočíme přes noc do studené vody, pak je scedíme,
nasypeme do hrnce, zalijeme vývarem (nebo vodou) a uvaříme doměkka (trvá
to asi 40 minut). Během vaření přidáme k fazolím oloupanou cibuli a dva
stroužky česneku. V pánvi rozehřejeme kachní sádlo a osmahneme na něm na
kousky nakrájené pečené bažantí maso, nakrájenou zvěřinu a uzené. Maso
vyjmeme děrovanou naběračkou a necháme z něj odkapat přebytečný tuk.
Nakonec ve výpeku v pánvi osmažíme kousky klobásy a také je vyjmeme a
necháme odkapat. Zapékací formu vymastíme sádlem, vytřeme zbylým
česnekem a navrstvíme do ní střídavě vařené fazole s osmahnutým masem a
klobásou. Střední vrstvu zalijeme koňakem, posypeme nakrájenou šalvějí a
povrch zalijeme vývarem z fazolí a tukem zbylým z opékání masa. Vše osolíme,
opepříme, posypeme strouhankou a pečeme asi 2 hodiny v troubě vyhřáté na
150 - 160°C. Po 10 minutách se vytvoří na povrchu škraloup, který roztrháme a
smícháme s fazolemi a masem. To zopakujeme během pečení ještě několikrát,
pouze poslední škraloup necháme a zapečeme, až se na povrchu utvoří
křupavá kůrčička.
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Kořeněná dušenina z bažanta a
fazolí

Rissoles z kapouna (masové krokety)
s čočkou, cibulová omáčka
Karbanátek, původně
vytvořený ve Francii ve středověku
kde byl vychovávaný Karel IV (z
latiny russeolus, což znamená,
načervenalé) Pokrm je vlastně malá
z masa nebo ryb uzavřená v pečivu
nebo v trojobalu, podle obalu se
pak smaží nebo peče a podává
s omáčkou. Obměněné Receptury
jsou oblíbené v mnoha dalších
zemích jako Portugalsko, Irsko, Itálie,
Německo.

Recept- Rissoles z koapuna
Suroviny:
Dušená zvěřina s kořenovou zeleninou

600 g jemně mleté kapouní
maso, 100g čočka, 1 lžíce medu, 1x
lžíce pepře, česnek, zázvor, sůl,

petrželku, rozmarýna, sádlo na
pečení

Pracovní postup:
Jemně nasekáme cibulí,
česnekem a zázvorem, přidáme
nasekanou petrželku a vařenou
čočku. Vše smícháme s mletým
masem a kořením, pečeme na
sádle do zlatova. Do drůbežího
vývaru vložíme oloupanou cibuli,
krajíc světlého pečiva, bobkový list,
pepř celý a zahustíme máslovou
jíškou, přecedíme a dosolíme.

Lotrinský slaný koláč
Císař a král Karel byl od mládí též velký cestovatel. Od
útlého věku cestoval po celé Evropě. Od tří let pobýval ve
Francii, kam byl dán na výchovu. Mnoho prvků francouzské
kuchyně se proto přeneslo i do Karlovy kuchyně. Díky tomu se do
podvědomí dostali i slané koláče plněné vepřovým nebo telecím
masem ochucené bílým vínem a zapékané v křehkém nebo
chlebovém těstě.

Recept- Lotrinský koláč:
Suroviny těsto:

300 g hladké mouky, 150 ml vody, 0,5 lžičky droždí, 30 g
vepřové sádlo, sůl

Suroviny náplň:

200 ml zakysané smetany, 200 g tvarohu, 500 g cibule
jarní, 250 g uzený bok, 6 stroužků česneku, pepř, sůl, tymián,
dobromysl,

Pracovní postup:
Mísu naplníme mouku, přidáme sůl a kvásek. Pomalu
přidáme vodu a sádlo a vypracujeme těsto. Mezitím nakrájíme
slaninu na nudličky a orestujeme. Cibuli nakrájíme na drobno a
přimícháme ke slanině a chvilku opékáme. V misce smícháme
smetanu s tvarohem, solí, pepřem a česnekem a kořením. Těsto
rozválíme do zapékací formy, kterou jsme vyložili pečícím
papírem! (může být i dortová). Těsto potřeme tvarohovou směsí a
navrch posypeme cibulí se slaninou. Posypeme lehce tymiánem.
Pečeme v troubě vyhřáté na maximum velmi krátce, asi 7 minut.
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Varmuže – hrušky pečené se
žloutky

Kaše z pšenice a ořechů, sušené
ovoce, čerstvé ovoce, kořeněné
perníčky, Varmuže – zapečené hrušky
se žloutky
století lidé jedli perníky. I když v té
Vzhledem k tomu, že byl
rovněž burgundským králem, přivezl
odtud do českých zemí vinnou révu
a víno se následně používalo i při
přípravě moučníků.

Hlavním kaší sladidlem byl
med, ale přidávalo se i rozvařené
ovoce a povidla, často také ovoce
máčené ve víně. Protože sladká
kaše byla považována za slavnostní
jídlo, dbalo se i na její vzhled,
především na barvu. Do černých
kaší se přidávaly švestky, červená se
dělala z malin, jahod či višní.
Mezi nejoblíbenější sladké pečivo
patřily tradiční koláče (podle zpráv
víme, že se bez nich neobešla
žádná svatba), Existovaly také
oplatky plněné povidly. Již ve 14.

Kořeněné perníčky

Středověká sekanina- paštika
s kaštany, sušenými slívami a lístky
z levandule

Paštika je jedním z nejstarších jídel, která jsou všeobecně uznávaná
i dnes, původ se datuje od starého Říma, kde se přes Toskánsko dostal do
Francie a pak do celé Evropy. Základními surovinami na paštiku jsou masa,
zejména drůbeží, hovězí nebo vepřové, králičí, ale i vnitřnosti, především
játra. Na dobré paštiky je vhodná i zvěřina, která byla oblíbená hlavně ve
středověku. Do paštik patří samozřejmě koření, bez toho by paštika nemohla
vůbec existovat. Paštiky patřili díky své chuti i trvanlivosti často na stoly
šlechty a králů.
Rececpt- Paštika s kaštany a levandulí
Suroviny:

400g masa z divočáka, 200g kachní játra, 2x ks cibule, 1xks celer,
2xks mrkev, jalovec, hřebíček, tymián, bobkový list, sůl, pepř, levandule,
100g másla, 1xks vejce, 0,1dcl medovina, 0,2 červeného vína, sušené
švestky, kaštany,
Pracovní postup:
½ masa upečeme se zeleninou a kořením.
Zbytek
se musí velmi
Jméno
přítele
jemně nasekat. Játra zalejeme medovinou a červeným vínem a necháme
Ulice
odležet. Poté játra smícháme se sekaninou masa,
přidáme máslo, kaštany,
vkydneme vejce a prohněteme. Naplníme sekaninou
nádoby
a ty pak pečeme
Město,
PSČ
ve vodní lázni při teplotě do 100°C Nádoby necháme dobře vychladnout a
pak ukládáme na tmavé místo někde v chladné místnosti, aby se jejich aroma
plně rozvinulo.
Použitá literatura doprovodných textů : Vlastimil Vondruška
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době se objevují vzácně zprávy z
Prahy o existenci pekařů perníků perníky se v českých zemích pekly
jen v malém množství, většina se
dovážela (především z Norimberku)

Recept- Varmuže
Suroviny:

0,5 l smetana, 2 x ks vejce,
3x ks žloutky, pálenka, med, suché
bílé víno, hřebíček, skořice
Pracovní postup:

Hrušky povaříme v bílém
vínu, vložíme do misky zalijeme
žloutky se smetanou a kořením a
necháme péct 40 minut při teplotě
130C

Zvěřinová paštika s kaštany a
rybaízem

