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pracovní postup:
Při nákupu se snažte vybrat rovné 
menší okurky podobné velikosti 
– lépe se skládají. Okurky vyperte 
ve vodě a případné zbytky hlíny 
odstraňte kartáčkem. Cibuli 
oloupejte a nakrájejte na 
kolečka. Papriky zbavte jader a 
nakrájejte podélně na proužky. 
Kopr a vinné listy opláchněte 
studenou vodou.

Pravé	
domácí

kvašáky

suroviny 
(na jednu 3l láhev)

- 1,5 kg okurek 
- 3-4 papriky (červené + žluté)
- 2 cibule
- 1 balení (25 g) kopru
- 2 vinné (nebo višňové) listy

nálev
- 1,5 l vody
- 165 g soli (6 vrchovatých lžic)
- 3 bobkové listy
- ½ lžičky mletého pepře
- ½ lžičky celého pepře

pomucky
- třílitrová láhev 

od okurek
- hrnec na 

svaření láku, 
naběračka

- kartáček na 
ruce

- kuchyňská 
fólie, gumička

- talíř

Kvašené okurky, tzv. kvašáky, jsou 
tradiční českou pochutinou, která je nejen 
chutná, ale i zdravá. V okurkách totiž při 
kvašení zůstávají vitamíny a enzymy.

Připravit kvašáky doma je přitom oprav
du jednoduché. Vlastně se okurky nechají 
jenom zkvasit. Ovšem za kontrolovaných 
podmínek – hlavně bez přístupu vzduchu. 
Kysání je způ sobeno činností bakterií, 
které přeměňují jednoduché cukry z okurek 
na kyselinu mléčnou. Ta jim dává charakte 
ristickou chuť a zároveň je konzervuje. V prin 
cipu se jedná o stejný děj, který probíhá při 
kvašení zelí (to jsme se naučili dělat přesně 
před dvěma lety).

Stejně jako ostatní živé organizmy 
potřebují i bakterie vhodné podmínky 
pro život a rozmnožování. Jako nálev 
by stačila slaná voda, ale přídavkem 
koření, cibule a paprik získáme kva 
šenou pochoutku výraznější chuti! 
Zdrojem „správných“ bakterií bude 
vinný nebo višňový list. Pak už stačí 
nechat probíhat anaerobní kvašení 
(= bez přístupu vzduchu) asi 5 až 10 
dnů. Čím déle bude kysání probíhat, 
tím výraznější chuť budou kvašáky mít.

Vyskládané 
první patro okurek

PŘÍŠTĚ: Experimenty se svíčkami
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Pokud se na povrchu láku objeví bílá pěna, 

tzv. křís, není to na závadu. může se z povrchu 

sebrat lžící a láhev doplnit převařenou slanou 

vodou tak, aby zelenina zůstala pod hladinou. 

Připrave-
né okurky 
zalité lákem

Do vody v hrnci nasypte sůl, celý a mletý pepř, 
přidejte bobkový list a nálev svařte. Během 
chladnutí nálevu začněte skládat okurky. Na dno 
třílitrové láhve dejte vinný list a kolečka cibule. 
Pak vyskládejte vrstvu okurek nastojato, do mezer 
dávejte proužky papriky, kopr a případně další cibuli 
podle chuti. Úplně stejně udělejte druhé patro, okurky 
nacpěte tak, aby se volně nepohybovaly (nebudou 
plavat – musí zůstat pod hladinou). Pomocí naběračky 
obsah láhve zalijte ještě horkým nálevem až po okraj. 
Nálev by neměl být ani vroucí, ani vlažný, případně ho 
přihřejte. Případné bublinky vzduchu vyžeňte opatrným 
poklepáním. Po vychladnutí znovu dolijte nálevem po 
okraj. Hrdlo přetáhněte kuchyňskou fólií tak, aby pod ní 
nezůstaly bublinky vzduchu, a zagumičkujte. Láhev dejte 
na talíř (při kvašení bude trochu přetékat) a umístěte na 
tmavé místo. Při pokojové teplotě trvá kvašení 5–7 dní, 
pak okurky skladujte 
v lednici.   

pOkusy

TiP: 
Množství cibule 
a papriky záleží na vaší chuti. 
Můžete zkusit přidat i další druhy tuhé 
zeleniny jako mrkev, kedlubnu, křen, česnek, 
nebo dokonce nezralá rajčata. Pokud chcete 
mít kvašáky trochu ostřejší, přidejte 
celou feferonku!

TiP: Pokud nakládáte větší množství okurek, 
můžete je očistit v pračce. Stačí nastavit 
máchání bez ždímání asi na 20 minut. :-)

Kvašáky 
se výborně 

hodí k masu!

Druhé patro 
okurek 

shora

Petr Holzhauser, Jan Havlík
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