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Evropská kuchyně je souhrnné označení pro styly vaření, které jsou provozovány v zemích 
Evropy. I když se evropská kuchyně stát od státu liší, jsou zde věci, které mají všechny 
evropské kultury více méně totožné. Oproti východoasijským kuchyním je středobodem 
většiny jídel maso. Hlavní jídla se obvykle skládají z masa a přílohy.V Evropě je typické 
striktní oddělení jídel na sladká a slaná. Jídlo je servírováno v pořadí - nejdříve polévka, pak 
hlavní chod a na závěr sladký dezert. Celoevropsky je také rozšířeno použití příboru (jen 
několik zvláštních jídel je dovoleno jíst rukama), používá se lžíce, nůž a především vidličky 
(v mnoha oblastech světa se jí jenom lžící, nebo lžící dohromady s tyčinkami; v USA si 
nejprve stolovníci maso nařežou nožem a pak používají jenom vidličku). Je zde také velmi 
rozšířené běžné použití speciálních příborů, jako je rybí příbor, dezertní příbor a použití 
odpovídajících sklenic pro různé typy nápojů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADloha_(j%C3%ADdlo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9vka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_chod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_chod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dezert
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C5%BE%C3%ADce
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C5%AF%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vidli%C4%8Dka


V Evropě má každá země a každý evropský region svoji vlastní kuchyni, která se zakládá na 
kulturní tradici. Ať už se jedná o území pobřežní oblasti, nebo naopak hor, či úrodného údolí 
řek. Každá krajina má svoje specifika, někde převládá rybolov, někde ovocnářství a z typické 
geografické polohy se pak tvoří základ místní kuchyně. Každý kraj má své kulinářské 
přednosti a produkty, které se pak stávají oblíbenými i mimo tento kraj. 

Tak např.: Maďarsko proslavil maďarský perkelt, Slovensko brynzové halušky, Rakousko 
vídeňský řízek, Anglii fish and chips ( ryba a hranolky) nebo Řecko musaka.

My Vás nyní necháme nahlédnout pod pokličku čtyř dalších evropských kuchyní a jejich 
tradičních jídel.



Česká kuchyně
Šéfkuchařka: Zuzka Málková

Něco z historie:
-Jednou ze základních složek potravy našich předků byl chléb.

-Zvlášností staročeské kuchyně bylo, že se hodně používal hrách.

- Chudí lidé měli především rostlinnou stravu,maso pouze výjimečně. Naopak 
  bohatá šlechta měla v jídelníčku především maso.

-Často se k masu dávalo pečené ovoce, rozmanité kořenové a listové zeleniny
  jako přílohy, ale i koření, například šalvěj a řeřicha.



Česká kuchyně v současnosti:

-Dnešní česká kuchyně je typicky středoevropská.

-Má však jasné české prvky, jako jsou houskové knedlíky, 
ovocné knedlíky, některé polévky, omáčky, koláče a buchty.

-Z nápojů patří k české kuchyni v první řadě pivo, kvalitní 
vína a slivovice zejména z Moravy.

-Spousta staročeských jídel má místo i v současné 
kuchyni.A já jsme si vybrala právě staročeské pokrmy.



Staročeská Kulajda
Recept:

300 g hub
4 větší brambory
4 kuličky nového koření 
1 bobkový list 
200 ml sladké smetany 
2 lžíce nasekaného kopru
1 vrchovatá lžička másla
hladká mouka
sůl
vejce uvařené na tvrdo
kmín
ocet



Postup: 1.Houby nakrájíme na kostičky nebo na 
plátky, dáme do hrnce, přidáme nakrájené 
brambory a vše zalijeme vodou.

2.Přidáme bobkový list, nové koření a kmín, 
osolíme, vaříme do měkka.

3.Vyjmeme bobkový list a nové koření, 
smetanu rozmícháme s hladkou moukou, 
vlijeme do polévky, přidáme nasekaný kopr 
krátce povaříme.

4.Hotovou polévku zjemníme máslem, 
ochutíme octem a přisolíme.

5.Polévku nalijeme do talířů a vložíme čtvrtky 
nakrájených vajec.



Staročeské Bramboráky
Recept:
1 kg brambor

2 vejce 

1 lžička soli

1 lžička kmínu 

1 lžíce krupice 

2 lžíce strouhanky

4 stroužky česneku

2 lžičky majoránky

1 velká nebo 2 malé klobásy

sádlo nebo olej na  smažení 



Postup:

Brambory nastrouháme, rozmačkáme česnek a přimícháme všechny ostatní 
suroviny. Vznikne tak bramborové těsto, které nabíráme lžící a pokládáme do 
rozpáleného sádla nebo oleje. Uděláme placičku a osmažíme z obou stran. 
Hotové bramboráky pokládáme na papírovou utěrku, až se odsaje přebytečný tuk, 
můžeme servírovat na talíř.



PerníkRecept:

2 hrnky hladké mouky 
1 hrnek polohrubé mouky 
2 hrnky mléka
1 hrnek oleje 
1 hrnek moučkového cukru 
1 čokoládový puding
2 vejce 
1 prášek do perníku
1 prášek do pečiva 
3 lžíce kakaa
3 lžíce povidel
1 lžička skořice 



Postup:

Nejdříve smícháme všechny sypké 
suroviny, potom přimícháme 
všechny tekoucí suroviny. Dáme 
na plech pečící papír a vylejeme 
do něj těsto. Vložíme do trouby, 
kterou jsme předehřáli na 200 
stupňů. Pečeme přibližně 20 minut, 
dřevěnou špejlí vyzkoušíme, jestli 
je perník hotový - pokud se těsto 
nelepí, je upečeno.



Francouzská kuchyně
Šéfkuchařka: Eliška Holasová

 historie:
- V 17. století se La Varenne a významný šéfkuchař Napoleona a další 

hodnostáři,přikláněli k menšímu používání koření a k hojnějšímu využití bylin 
a jemných ingrediencí, což signalizovalo začátek moderní kuchyně.

- Francouzská kuchyně byla kodifikována ve 20. století a stala se moderní 
verzí vysoké kuchyně.

-  Národní kuchyně se vyvíjela především v Paříži královskými kuchaři, ale 
nakonec se rozšířila po celé zemi a byla dokonce vyvezena i do zámoří.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Pierre_La_Varenne
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD


                                      Makronky

 Recept
 Skořápka:                           Krém:
90g bílků                                  100g hořké čokolády
50g cukr krupice                      100ml smetany ke šlehání
200g cukr moučka
110g mandlová mouka
1 lžička kakaa



Postup přípravy skořápek:
Mandlovou mouku společně s moučkovým cukrem prosejeme přes jemné sítko. Z bílků a cukru krupice 

vyšleháme sníh. Z počátku šleháme pomalu, aby se rozpustil cukr, potom přidáme kakao, zvýšíme otáčky 

na maximum a šleháme dál. Výsledný sníh musí být naprosto tuhý. Nesmí se v míse po otočení vzhůru 

nohama ani hnout.Do tuhého sněhu postupně ručně přimícháváme směs cukru a mandlové mouky. To je 

nejdůležitější část přípravy. Musíme míchat zlehka, ale dokonale, aby byla celé hmota spojená. Konečná 

konzistence by měla vypadat asi tak, že při vytáhnutí stěrky z mísy se hmotou se vytvoří špička, která 

pomalu padá dolů. Pokud vám při pečení makronky popraskaly, znamená to, že jste míchali krátce, když se 

moc rozlijí na plechu a nevyběhnou, míchali jste moc.Směs naplníme do cukrářského sáčku s plochou 

špičkou a nanášíme na plech. Snažíme se vytvářet stejně veliká kolečka.poté necháme plech 30 min v 

pokojové teplotě.Mezitím si rozehřejeme troubu na 160 stupňů a po zaschnutí pečeme makronky 15 

minut.



Postup přípravy krému:
Ohřejeme smetanu (nesmí se však začít vařit) a v ní rozpustíme čokoládu. Metlou mícháme, abychom 
dostali krémovou konzistenci. Povrch krému přikryjeme

Plnění makronek

Po zchlazení ještě promícháme a můžeme skořápky plnit. Nejlépe to jde opět potravinářským sáčkem fólií 
a dáme zchladit.Doufáme, že se vám povedly stejně dobře jako nám. A pokud ne, určitě to zkuste znovu! 
Vždyť žádný učený z nebe nespadl, a to u makronek platí dvojnásob.



                                 Bageta

 Recept

500 g hladké mouky
2 zarovnané lžičky soli
1 lžička cukru
300 - 310 g = ml vlažné vody
17 g čerstvého droždí



postup:
1. Prosátou mouku smícháme se solí, uděláme v ní důlek, tam přidáme lžičku cukru a část z už 

odměřené vlažné vody. Vodu spíš doporučuji vážit, je to přesnější, než použití odměrek, některé 
nejsou přesné. Je to rada od Cathleen.

2. Do důlku s vodou rozdrobíme droždí a zhruba 10 minut necháme. Pak zaděláme těsto a necháme 
vykynout.

3. Na zadělání těsta používám buď robot nebo domácí pekárnu. Tam se nejdříve do nádoby dává 
voda, na to mouka se solí a nahoru cukr a droždí. Program Těsto.

4. Po vykynutí těsto zpracujeme do bochánku, rozdělíme na 4 díly, každý díl zase zpracujeme do 
bochánku a vyvalíme šišky.

5. Ty dáme na šířku plechu, na kterém je teflonová fólie nebo papír na pečení. Bagety nařízneme 
šikmými řezy. Používám jemně vroubkovaný nůž mírně přetřený olejem.

6. Bagety přikryjeme utěrkou a necháme vykynout. Potřeme je vlažnou vodou, vložíme do předehřáté 
trouby a upečeme. Pečeme zhruba 22 - 25 minut při teplotě 210 - 220°C.



Italská kuchyně
Šéfkuchař: Kuba Janáček

Itálie, celým názvem Italská republika, je stát ležící v jižní Evropě 
na Apeninském poloostrově.
Italská kuchyně je považována za jednu z nejlepších na světě. 
Touto kuchyní se inspirovalo mnoho a mnoho dalších. Těšit se v ní 
můžeme na různé druhy masa a ryb, zeleninu (uvařené na mnoho 
způsobů), těstoviny (Itálie se může pyšnit více než 400 druhy), 
nádivky, zmrzliny (italské zmrzliny jsou považovány také za jedny z 
nejlepších), dezerty. Podle množství zemědělských plodin se dělí 
na tři skupiny: severní, střední a jižní.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bstoviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmrzlina


Italské jídlo se začalo utvářet po pádu římské říše, když se různá 
města začala oddělovat a tvořit své vlastní tradice. Vzniklo mnoho 
různých druhů chleba a těstovin a různé variace v přípravě i vaření. 
Země byla rozdělena. Regionální kuchyně je reprezentována 
některými z hlavních měst v Itálii. Například Milán (sever Itálie) je 
známý díky rizotu, Bologna (střed země) je známá pro své tortellini 
a Neapol (na jihu) se proslavila pizzami a špagetami. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rizoto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tortellini
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neapol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pizza


Já jsem si pro Vás připravil, uvařil a také ochutnal tři klasická jídla 
Italské kuchyně:

- polévka minestrone

- spaghetti alla carbonara

- tiramisu



Polévka minestrone

- italská hustá zeleninová polévka

Recept: 1 lžíce olivového oleje, 100 g slaniny, 1 ks cibule nebo 
pórku, 2 ks mrkve, 2 ks řapíkatého celeru,2 stroužky česneku,1 l 
vývaru, plechovka nakládaných loupaných drcených rajčat ,1 hrnek 
těstovin malých, 0,25 ks zelí, 2 ks cukety, plechovka fazolí ve 
slaném nálevu,1 lžička oregana, sůl, pepř mletý, parmazán, 2 lžíce 
petrželové natě.

https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9vka


Rozehřejeme olej, přidáme nakrájenou slaninu, cibuli, mrkev, celer 
a česnek a jemně osmažíme. Přidáme vývar a rajčata, těstoviny, 
zelí, cuketu, sůl, pepř a oregano a zamícháme. Přivedeme do varu 
a vaříme asi 20 minut. Přidáme fazole, petrželovou nať a vaříme 
dalších asi 10 minut. Podáváme posypané parmazánem.



Spaghetti alla carbonara

- špagety jsou italské těstoviny tenkého a podlouhlého tvaru, typicky 
zhruba 2 mm tlusté a 30 cm dlouhé v syrovém stavu, špagety jsou 
základní potravinou v Itálii, odkud pochází.

Recept: 400 g špaget, 200 g pancetty (lze nahradit anglickou 
slaninou), 6 ks žloutků,100 g strouhaného parmazánu, extra 
panenský olivový olej, pepř mletý, sůl, česnek

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bstoviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_potravina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_potravina


Špagety uvaříme v mírně osolené vodě, aby byly al dente. Mezitím nakrájíme 
plátky pancetty na kostičky a osmahneme ji do křupava na extra panenském 
olivovém oleji (slanina obsahuje sama o sobě hodně tuku!) a přidáme česnek. V 
mističce rozmícháme žloutky s nastrouhaným parmazánem a černým mletým 
pepřem. Pokud je směs moc tuhá (měla by být spíše tekutější), přidáme trochu 
vody. Jakmile se špagety uvaří, přendáme je přímo z hrnce na pánev s 
osmaženou slaninou, promícháme a pánev odložíme stranou z horké plotýnky. 
Nyní nalijeme na špagety se slaninou směs z mističky (žloutky, parmazán, pepř) a 
promícháme, dokud se špagety kompletně neobalí směsí. A máme hotovo! Již 
stačí jen nandat na talíř a navrch můžeme posypat ještě troškou nastrouhaného 
parmazánu.



Tiramisu

- tradiční italský dezert

Recept: 1 - 2 balíčky cukrářských piškotů, 2 lžíce cukru krystal, 2 - 
3 lžičky Amaretta,2 ks vajec,2 balíčky mascarpone,1 hrnek 
instantní kávy,2 lžíce kakaa

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dezert
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=cukrarske_piskoty
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=cukr_krystal
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=Amaretto
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=vejce
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=mascarpone
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=instatni_kava
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=instatni_kava
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=kakao


Nejprve uvaříme kávu. Budeme ji potřebovat vlažnou. Do vlažné kávy 
nezapomeneme přidat 2 - 3 lžičky Amaretta. Připravíme si dvě misky. Vajíčka 
rozdělíme na bílek a žloutek, do každé misky jednu část. Ke žloutkům přidáme 
dvě polévkové lžíce cukru a zamícháme. Necháme rozpustit a zatím připravíme z 
bílků tuhý sníh. Ke žloutkům přidáme 2 balení Mascarpone a zamícháme, dokud 
se to nespojí. Potom do hmoty pomalu vmícháme sníh, aby nesplaskl. Vezmeme 
malou dortovou formu nebo jinou nádobu, ve které chceme připravit Tiramisu. Do 
kávy namáčíme piškoty a uděláme základnu. Na to dáme poctivou vrstvu krému a 
další vrstvu namočených piškotů. Poslední vrstva musí být krém. Povrch tiramisu 
posypeme kakaem a dáme přes noc do lednice.



A nyní už Vám přeji DOBROU CHUŤ!



Turecká kuchyně
Šéfkuchařka: Áďa Krulická

- Turecká kuchyně- Na první pohled se turecká kuchyně zdá být 
velmi pestrá a chutná. Návštěvníci, kteří do 
Turecka přijíždí na dva, tři týdny, a těch 
je naprostá většina, si ji obvykle nemohou 
vynachválit. Teprve po delší době člověk 
pozná, že turecká kuchyně je ve skutečnosti 
dost omezená a zakládá se na neustálém 
střídání nějakých deseti jídel. A po 
několikaměsíční dietě spočívající v ovcích, 
kuřatech a zelenině člověk dostane 
neodolatelnou chuť na prase, i když třeba 
doma zrovna tohle zvíře moc nejí.



HLAVNÍ JÍDLA:

- Základním pokrmem turecké kuchyně je pečené či 
grilované maso čili kebab. U nás ve střední Evropě se 
název kebab (či řecky gyros) používá jen pro jeden 
speciální druh kebabů, maso napíchnuté na tyč a otáčené 
ve svislé poloze před grilem. Tenhle druh kebabu se v 
Turecku (ale i třeba v Německu) nazývá dőner kebab 
(otáčený) nebo jen krátce dőner. Podává se jako 
samostatné jídlo a plní se do pita chlebu.



KEBAB:

Samotnému slovu kebab Turek rozumět nebude, zná mnoho 
dalších druhů kebabů. Třeba adana kebab (mleté maso 
napíchnuté na tyči a grilované), şiş kebab (kousky 
masa na tyči prokládané zeleninou a grilované, tedy 
náš špíz či ruský šašlik), patlican kebab (maso 
opékané s lilkem) nebo taş (kamenný) kebab, ten už 
spíš připomíná náš guláš.



CO JSEM SI PŘIPRAVILA DOMA: 
- PŘIPRAVILA JSEM SI PRO VÁS : dőner kebab
- na kebab budete potřebovat (čtyři porce):
- 600g kuřecího,jehněčího masa

- 1 sáček koření gyros (nemusíte kupovat můžete              si ho 
namíchat doma)

- olej
- sůl a pepř

- na omáčku (majonézu):
- 100 ml bílého jogurtu
- 100 ml majonézy 
- 2ks česneku
- pepř a sůl

- na dohotovení:
- zeleninu př. nakrouhané bílé zelí, ledový/hlávkový salát,rajčata,...
- 40g nastrouhaného sýru 
- pita chleby



POSTUP NA KEBAB:
- Maso nakrájíme na nudličky,osolíme,okořeníme pepřem,mírně 

pokapeme olejem a necháme odležet 30min
- Odleželé maso zprudka opečeme na pánvi spolu s plátky cibule, pak 

ho přendáme do misky a posypeme gyros kořením 
- Připravýme si česnekovou omáčku; bílý jogurt smícháme s majonézou 

a prolisovanými stroužky česneku, ochutíme solí a pepřem

- 500g polohrubé mouky
- 250 ml vlažného mléka
- 100 ml vlažné vody
- 10g droždí
- 3 lžíce olivového oleje a špetka soli

PŘÍPRAVA NA PITA CHLEBY: 4 ks



POSTUP NA PITA CHLEBY:

- všechny ingredience smícháme a necháme těsto vykynout 
- až těsto vykyne tak ho promícháme a necháme po druhé vykynout
- jakmile těsto vykyne podruhé tak ho zpracujeme a uděláme čtyři 

kola přibližně s průměrem 15 cm a tloušťka 1 cm
- necháme ležet na pultu po dobu tak 5 minut a pak               je 

potřeme žloutkem pro barvu
- můžeme přidat navrch nějaká semínka                            

př. sezamová,chia,...
- pečeme v předehřáté troubě na 220°C                            po 

dobu 8-10 min dokud chleby nemají                      zlatavou 
barvu 



DOKONČENÍ:

- Jakmile se chleby dopečou tak je nechte vychladnout a pak je v 
půly rozkrojte

- mezitím si nakrájejte zeleninu kterou tam chcete
- potom do chlebů dáme omáčku ,nastrouhaný sýr ,zeleninu a maso 

jak to tam všechno dáte je na vás . 

TAK A MŮŽETE ZAČÍT JÍST DOBROU CHUŤ :) 


