
Tradiční a velmi oblíbený pokrm: Knedlo, zelo, vepřo 

Pečené maso, houskový knedlík, „chlupatý knedlík“ (tepelně neupravené brambory – 

Východočeský pokrm), vařené bramborové knedlíky a kapusta nebo zelí.  

 

Ingredience: 

1)Houskové knedlíky:                                    2) „Chlupaté knedlíky“                         3) Bramborový knedlík 

Polohrubá mouka                                       4 větší brambory                                        3 vařené brambory 

Vejce                                                              hladká mouka                                         polohrubá mouka 

Droždí                                                            vejce                                                       vejce 

Sůl                                                                  sůl                                                           sůl 

Houska nebo rohlík 

 

 

4) Půlkila vepřového                                 5) Zelí (malá hlávka)                                   6) Kyselé zelí (200g) 

    Sůl                                                            cibule                                                             sádlo nebo olej  

    Kmín                                                         sádlo nebo olej                                              sůl (cukr)                                                               

 

Postup: 
1. Houskové knedlíky 

Nejprve si uděláme kvásek. Dáme půlku balení kvasnic do hrníčku, přidáme sklenici teplé vody, špetku cukru a 

počkáme, dokud trochu nenakyne. Poté dáme mouku do menší misky a přidáme trochu vody, sůl a vajíčko a 

hněteme, dokud se na těstě nevytvoří bubliny. Poté ho necháme na teplém místě, dokud nenakyne (cca. 30 

minut).  

Mezitím nakrájíme na kostičky housku nebo rohlík a smícháme se zbytkem těsta. Uděláme 2 bochánky a 

necháme je odstát na teplém místě. Až nakynou, vložíme je do vroucí vody a vaříme je 6-8 minut z obou stran. 

Poté je vytáhneme z vody pomocí cedníku. Nakrájíme bochánky pomocí nitě na plátky, aby nebyly stlačené.  

2. „Chlupaté knedlíky“ 

Najemno nastrouháme brambory a smícháme je s hladkou moukou, vajíčkem a solí. Poté pomocí lžíce oddělíme 

malé kousky a vložíme je do vařící osolené vody. Počkáme do doby, dokud se u každého z malých kousků 

nevytvoří „chlupy“. Po 5-6 minutách kousky vyndáme s pomocí cedníku a necháme vychladnout. 

3. Bramborové knedlíky 

Nastrouhané brambory dáme do misky a přidáme mouku, vejce a sůl. Smícháme dohromady a vytvoříme hustší 

směs a z ní vytvarujeme několik válců – tvar- válečky a vložíme je do osolené vroucí vody. Po vyndání z vroucí 

vody je rozkrájíme.  

4. Pečené vepřové maso 

Vepřové opečeme na pekáči v troubě se solí, kmínem, sádlem a trochou vody. Příležitostně polijte omáčkou, 

zatímco se maso bude péci.  

5. Zelí 

Naporcujeme zelí na nudličky a uvaříme ve vodě se špetkou soli. Cibuli nakrájíme na malé kousky a smažíme na 

oleji na pánvičce. Zelí smícháme s cibulí a přidáme trochu soli, trochu cukru nebo octa.  

 

6. Kyselé zelí 

Přecedíme zelí a dáme ho do hrnce s litrem vody. Vaříme, dokud není měkké. Poté opět přecedíme a smícháme 

se smaženou cibulí a špetkou soli.  

Knedlíky vyrovnáme vedle sebe a polijeme omáčkou z pečeného vepřového masa. 

 

Dobrou chuť! 


