Irenčina nejen vánoční vánočka
1kg polohrubé mouky
3 lžičky soli
170g cukru
500-550 ml mléka
1 kostka kvasnic
220g tuku /Hery, másla/
Tato dávka je na 2 vánočky. Smíchejte
ingredience, těsto
nechte
vykynout.
Hrozinky přidejte do těsta nebo později při
pletení mezi jednotlivé vrstvy vánočky.

1 vejce a 2-3 žloutky
citronová kůra
hrozinky
anýz

Anýz použijte na závěr na posypání. Vložte
do předehřáté trouby, v horkovzdušné
troubě pečete 40- 45 minut na 170
stupňů. Po 15 minutách přikryjte
alobalem.

Cizrnová pomazánka
250g vařené cizrny
3 lžíce oleje
Zeleninový vývar
2 stroužky česneku
Sůl

Pepř
Máslo
1 cibule
1 menší Mrkev

Přes noc namočenou cizrnu vaříme do
změknutí. Vaříme ve stejné vodě, v jaké
byla cizrna namočená, osolíme. Na
pánvičce rozpustíme máslo, osmahneme
cibulku do růžova,

přidáme mrkev, v závěru česnek. Vařenou
cizrnu rozmixujeme (lépe za tepla),
přidáme zeleninový vývar (možno použít
vývar z vaření cizrny) přidáme pepř, sůl,
osmaženou mrkev a smícháme.

Dýňová omáčka s vepřovým masem a karlovarským knedlíčkem
Omáčka
1 hokaido dýně
Pepř
Zeleninový vývar
Sůl
mrkev
Provensálské koření
voda
Zázvor
1 cibule
Máslo
V hrnci
rozpustíme
máslo,
přidáme
cibulku,
kterou
lehce
osmahneme.
Přidáme dýni nakrájenou na kostky – cca
3x3cm
velké
(před
krájením
dýni
opláchneme,
neloupeme,
vydlabeme
dužinu), necháme osmahnout. Přidáme
koření, mrkev nakrájenou na větší
kousky. Poté podlijeme vodou a necháme
Karlovarský knedlíček
680g rohlíků
450ml mléka
15g soli
110g polohrubé mouky
4 vejce
Petrželka

vařit
do
měkka.
Povařenou
dýni
rozmixujeme,
přilijeme
vývar
(dle
požadované hustoty), lehce povaříme.
Tip: stejným způsobem můžete připravit
také dýňovou polévku, je nutné ji více
naředit vývarem. Vhodné přidat brambory
nakrájené na kostičky, mrkev na kostičky
nebo podávat pouze jako krém s krutony.

Nakrájejte rohlík na kostičky, přidejte
polohrubou mouku, mléko, vejce, petržel a
sůl. Nechte uležet, pokud by byla směs
příliš suchá, přidejte trochu mléka.
Z hmoty vytvořte válečky, které zabalíte do
potravinářské fólie. Dejte vařit po dobu
20minut.

