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TVOŘENÍ ROVERING

TRADIČNÍ RECEPTY
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FOTO ANNA BEKÁRKOVÁ

Jak udělat jídelníček na výpravu kreativní a ne-
stereotypní záležitostí? Uvařte si jídlo z oblasti, 
do které jste vyrazili! Pro inspiraci nabízíme 
dvě tradiční jídla z Domažlicka, regionu, o kte-
rém v tomto čísle píšeme.

KUCLÍKOVÁ POLÉVKA
Ingredience: 
1 l mléka, zakysaná smetana, 2 hrsti hladké mouky, sůl

Postup:
1. Den předem nalijeme do hrnce mléko, přimícháme 
do něj zakysanou smetanu, hrnec zakryjeme a vše 
necháme v teple zkysnout. 

2. Do litru vroucí osolené vody vsypeme hladkou mou-
ku tak, aby vznikly menší nočky – kuclíky (asi o veli-
kosti hrášku), které cca 20 minut povaříte. 

3. Nakonec vlijeme zkyslé mléko. Nevaříme, jen jej 
prohřejeme. Dosolíme podle chuti.

Podáváme s chlebem nebo s brambory na loupačku.

BÁC
Ingredience: 
700 g brambor, 50 g droždí, špetka soli, 2 vejce, 500 ml 
mléka, cca 500 g hladké mouky, 250 g nakrájené slaniny, 
100 g sádla nebo oleje, 2 stroužky česneku, 2 špetky 
majoránky, lžíce cukru, sádlo, hrubá mouka, mák

Postup:
1. Oloupeme brambory a česnek a zasyrova je nastrou-
háme na jemné straně struhadla. Z brambor vymačká-
me přebytečnou vodu.

2. Z vlažného mléka, droždí a cukru uděláme kvásek.

3. Mouku smíchanou se solí přidáme k nastrouhaným 
bramborám. 

4. Do směsi zamícháme kvásek, zbylé mléko, majo-
ránku, vejce, na kostičky nakrájenou slaninu a sádlo 
(či olej).

5. Vypracujeme těsto a necháme hodinu vykynout.

6. Troubu předehřejeme na 200 °C. Sádlem vymažeme 
plech a vysypeme jej hrubou mouku s mákem. Vykynu-
té těsto vylijeme na pekáč a pečeme třicet až čtyřicet 
minut.

Na Domažlicku se bác podával jako příloha k houbové 
omáčce s uzeným masem. 
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