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V Horušanech vonělo
staročeské jídlo všeho druhu
Historicky první festival Kuchyně c. k. Rakouska-Uherska měl velký úspěch

POROTCI VYBíRALI nejlepší jídla nejen podle chuti, ale také podle vůně a podle toho, jak na pohled vypadala.
PAVELKORELUS

Horušany -Prohlásí-li někdo,
že v horušanské hospodě U
Dvou kaštanů se v sobotu pod
tíhou j ídla prohýbaly stoly a že
v sálu nebylo k hnuti, nebude
daleko od pravdy. V hospodě se
totiž konala akce Kuchyně c. k.
Rakouska - Uherska aneb Jak
vařívaly naše babičky, a pokrmy všeho druhu pochopitelně
hrály hlavní roli.
Takovýto festival staročeské kuchyně se v Horušanech
konal vůbec poprvé. Porotci i
všichni příchozí mohli ochutnávat celkem z osmapadesáti
pokrmů, jejichž recepty za desítky let nezestárly. K mání
bylo maso všeho druhu, sladké

i slané pečivo, saláty a také kořalky.
Domácí kuchařky měly v
soutěži
silné
zastoupení.
"Uvařila jsem havířínu, to je
jídlo, které vařila moje babička, potom moje maminka a teď
ho vařím já. Máme to moc rádi,
je to jednoduché jídlo - v podstatě to jsou brambory a takové noky dohromady," pop ala
Stáňa Konígsmarková, čím na
festivalpfispěla ona.
Alena Vavreková si dala
práci se sekanou svičkovou a
staročeským plackovým dortem. "Dort je z těstapodobného
medovníku s krémem. Recept
je opravdu starý a dostala jsem
ho doporučený. Dort jsem dělala poprvé a musím říct, že je

Tři nejlepší
1. Uzený bůček, krkovice
Roman Novotný
2. Škvarkové křehkovice (placky)
Iveta Škudrnová
3. Kapr na černo
Miroslava Kuntzmannová

výborný," pochválila se kuchařka.
Premiérové jídlo pro festival upekla také Lenka Štychová z nedalekých Skočic. "Přinesla jsem klasickou bramboráčku a také sladké pečené
takzvané boží milosti, kterým
se u nás říkalo také kfehotiny.
Moje babička je dělávala na
Velikonoce nebo na Vánoce.
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Já je pekla poprvé a povedly Ir
se," řekla.
)
Porotě složené z důklad- I
ných ochutnávačů předsedala;
starostka Miroslava Vítková,
která byla hojnou účastí lidí
nadšená. "Recepty jsou naše
tradice a tradic bychom si měli
vážitadodržovatje,"řekla.
Horušanské sdružení akci
pořádalo spolu s autorkou kuchařek Mirkou Kuntzmannovou. "Hlavním smyslem bylo
utužení sousedských vztahů a
pozvednutí povědomí o staročeské kuchyni. Říkali jsme, že
by mohla vzniknout nová tradice, a podle mě asi opravdu
vznikla. Zájem lidi byl ohromný. Za jídlem přijeli i z Mílevska," řekla organizátorka.

