
 Kuchař
Základní způsoby úpravy potravin

Vaření je  tepelná	  ú	 prává  potrávin  vár�í	cí	  tekútinoú  (vodoú,  vý	várem,  pole	vkoú,  mle	kem).  Potráviná  je
v tekútine�  ú	 plne� , nebo skoro ú	 plne�  ponor�ená. Vlož� í	me-li potrávinú do vodý v koúscí	ch á jes�te�  k tomú
poúž� ijeme stúdenoú vodú,  ží	ská	me chútný	  vý	vár s  velký	m množ�ství	m výloúhováný	ch lá	 tek.  Chúť
másá je hors�í	.  Chceme-li mí	t ále dobre	  máso (nebo jinoú potrávinú), vlož� í	me ho do vroúcí	 vodý ve
ve�ts� í	ch kúsech. Vár�it se dá	  táke	  v pá	 r�e.

Dušení je podobne	  vár�ení	, ále potráviná je jen ve velmi mále	m množ�ství	 tekútiný. Velkoú tepelnoú roli žde
hráje  táký  pá	 rá,  která	  v  hrnci  neústá	 le  kolúje.  Ná	dobá  músí	  bý	 t  pr�iklopená  poklic�koú.  Zprávidlá
pr�idá	vá	me krome�  vodý táke	  túk. Nesmí	me dúsit ná pr�í	lis�  prúdke	m plámeni, jinák výdúsí	me ves�keroú
vodú á vs�e pr�ipá	 lí	me. Proto táke	  právidelne�  podle	vá	me. 

Pečením pú% sobí	  ná  potrávinú  súche	  teplo  ž  výhr�á	 tý	ch  ste�n  troúbý.  Másite	  pokrmý  obvýkle  vklá	dá	me
do pr�edehr�á	 te	  troúbý, tákž�e se ná povrchú másá výtvor�í	 kú% rká, která	  žábrá	ní	 úniká	ní	 s�ťá	 vý.

Smažení je  tepelná	  ú	 prává  potrávin  v  rožpá	 lene	m  omástkú.  Smáž�ene	  koúský  pr�ijí	májí	  velkoú  c�á	 st  túkú,
ná ne�mž�  smáž� í	me.

Polévky

vývary másove	  - vývár�í	me rožkrá	 jene	  máso nebo kosti ve vode�  á dochútí	me  
želeninove	  - vývár�í	me želeninú

mléčné pr�idá	vá	  se mle	ko nebo smetáná



Kuchař

Přílohy

brambory vár�ene	  (vár�í	me ná mens�í	 koúský nákrá	 jene	  ve sláne	  vode�)
kás�e (úvár�í	me brámborý á spolec�ne�  s mle	kem á má	 slem je rožs�ťoúchá	me)

knedlíky brámborove	  (úvár�í	me brámborý ve slúpce, rožmác�ká	me á pr�idá	me hrúboú moúkú, vájí	c�ko 
á sú% l, výprácújeme do tvárú s� is�ek, vlož� í	me do vroúcí	 vodý á žá obc�ásne	ho mí	chá	ní	 vár�í	me 
ási 20-25 minút)
hoúskove	  (výprácújeme te�sto ž hrúbe	  moúký, roždrobene	ho drož�dí	, teple	ho mle	ká s 
rožs� leháný	m vejcem, nákrá	 jene	ho rohlí	kú á nechá	me ási 30-45 minút kýnoút. Pote	  vár�í	me 
v s� is�ká	 ch.)

těstoviny vár�í	me ve sláne	  vode�  žá obc�ásne	ho mí	chá	ní	 ási 15-20 minút

rýže ve várný	ch sá	 c�cí	ch nebo jen ták vár�í	me do me�kká, ne rožvár�ená

Omáčky

hnědé osmáhneme máso ná cibúlce c�i jine	  želenine� , podlijeme á podúsí	me, scedí	me, žáhústí	me 
moúkoú á dochútí	me)

smetanové stejný	  postúp + žáhústí	me moúkoú rožkvedlánoú ve mle	ce c�i smetáne�


