
                                                       Levná jídla 
Levná jídla, jak se to vezme. Já chci ukázat na jídla „levná“, která se vařila od začátku 20. století. 
Mnoho kuchařek psalo o levných jídlech, ale suroviny, které se používaly se dnes již neprodávají, 
anebo jsou tak drahé, že se potom nedá říci levné jídlo. Příkladně hovězí líčka, vemínka, plíčky, droby, 
telecí kýta, zvěřina a další potraviny o kterých se zmíním. Vařila se hodně jídla z brambor. Maso bylo 
jednou do týdne a hlavně se muselo všechno snísti, proto se mnohdy podávalo jídlo “co zbylo od 
oběda“.  
 
Z jakých zdrojů jsem vycházel: Kalendář z roku 1917, Válečná kuchařka 1920 , Česká kuchyně za dob 
nedostatku před sto lety - tato publikace zasahuje také do 18- 19. století, M.D. Rettigová1890, 
Válečná kuchařka od Anny Drůbkové, Maria Boučková -Večeře po celý rok -1930, Sandnerová, 
Kejřová, Axamitová, Faltysová, František Dřevikovský, Jak se vaří u Šroubka. Zlatá kniha hospodyňky 
(Ceres), Nová reformní kuchařka, Bramborová kuchyně, Levně a výživně vařiti, Lidová výživa v době 
hospodářské tísně 1934, Jednoduchá domácí kuchyně 1948, Úsporná kuchařka „Kveta“, Seidlová – 
Úsporná kuchařka, Desatero dobré hospodyně, Mladá hospodyňka a nejstarší kniha pro hospodyně 
od Františky Hansgirgové. Je ještě mnoho dalších kuchařských knih, které vlastním a o kterých budu 
hovořit příště.  
 
Vybral jsem několik receptů: Napíši hlavně suroviny a postupy vynechám o nich si můžeme jen říci. 
Pouze cukrařinu trochu upřesním.  
 
Španělští ptáčci podle Dělnické kuchařky: mleté maso, vejce, smetana, strouhanka, citronová kůra, 
drcený hřebíček, nové koření mleté, sůl, mletý pepř. Hlávka zelí se vaří a odebírají se měkké listy. Do 
nich se dá sekanina, zabalí zapeče, zalije smetanou, zavaří.  
 
Pečená skopová kýta jako srnčí: Kýta se očistí a prošpikuje. Na pekáček se dá nakrájená cibulka, 
drcený jalovec. Na to kýta, která se pokape citronovou šťávou. Přiklopí se a v troubě peče. Při pečení 
přeléváme šťávou, červeným vínem a potíráme máslem. Je-li kýta již hezky pečená, zalijeme ji 
kysanou smetanou, ve které jsme rozšlehali trochu mouky. Dochutíme octem nebo citronovou 
šťávou.   
 
Králík pečený v zelenině: králíka naporcujeme, prošpikujeme, osolíme, opepříme, pokapeme 
citronem. Na pekáč dáme kořenovou zeleninu pokrájenou na kostky, pórek a cibuli nahrubo a 
přidáme lžíci másla. Do gázy dáme celý pepř, celé nové koření, tymián, rozmarýn, bobkový list, 
šaljvěj, mletá paprika. Udělá se malý raneček, zaváže a přidá k zelenině. Na to se vloží porce králíka a 
pod pokličkou se v troubě peče. Před dokončením přidáme na hrubší hranolky očištěné a nakrájené 
brambory. Společně dopečeme.  
 
Miletínské kartičky: 250 g hladké mouky,150 g hery, citronová kůra, půl balíčky prášku do pečiva, 
lžíce moučkového cukru,1 ks vanilkový cukr, 2 žloutky, lžíce rumu. Vypracujeme těsto, rozválíme, 
vykrajujeme vroubkovné kartičky, které potřeme bílkem, doprostřed dáme mandli a upečeme. 
Potíráme stranu bez mandlí zavařeninou a slepíme k sobě.  
 
Námořnická pečeně: pěkný kousek libového zadního masa naložíme přes noc do láku z divokého 
koření, octa a vody. Vše převařené a vychladlé. Druhý den maso dáme na pekáč i s lákem, přidáme 
citronovou kůru, máslo, cukr a pečeme v troubě. Přilijeme trochu červeného vína. Maso při pečení 
přeléváme. Měkké maso vyjmeme a šťávu zahustíme rybízovou zavařeninou, přidáme citronovou 
kůru, případně přidáme tmavší máslovou jíšku. Jako vložku dáme do omáčky nasekané kapary.  
 
Jáhlové knedlíky s povidly: 300 g jáhel, asi 1 litr vody, 3 vrchovaté lžíce škrobu. Jáhly přes noc 
namočíme do vody. Druhý den odcedíme a nejméně dvakrát spaříme vařící vodou. Potom uvaříme na 



hustou kaši. Vyndáme prochladlou na vál, trochu osolíme a vpracujeme škrob. Tvoříme malé 
knedlíčky, které vaříme asi 10 minut. Knedlíky vyndáme a každý propíchneme nebo natrhneme. 
Posypeme cukrem se skořicí. Rozvaříme povidla s vodou a touto omáčkou přeléváme knedlíky. Tyto 
knedlíky můžeme podávat na „slano“ se zelím a rozškvařenou slaninou. Vajíčková omáčka: dětskou 
krupičku zavaříme do mléka na tekutou kašičku. Nakonec do ní vmícháme osolená, rozkloktaná 
vajíčka. Podáváme s bramborem nebo chlebem. 
 
Semilasso: na másle osmahneme cibulku, česnek, listovou petržel. V oleji osmažíme na kolečka 
pokrájené syrové očištěné brambory. Na smažené brambory se dá zelenina, osolí, opepří, zamíchá a 
ještě teplé brambory se polejí žloutkem našlehaným s octem. Již se nesmí vařit ani dále tepelně 
upravovat. Telecí hrudí nadívané pikantní játrovou nádivkou: Do vykostěného hrudí uděláme kapsu. 
Umeleme telecí játra, utřeme kousek morku se žloutky, přidáme máčenou žemli, strouhanku, 
majoránku, estragon, petržel, feferonku, citronovou kůru, osolíme. Nakonec vmícháme sníh z bílků. 
Nádivkou naplníme kapsu v hrudí. Pečeme na másle a při pečení přeléváme výpekem a případně 
podléváme vývarem. 
 
Při přednášce dodám ještě nějaké recepty a rady pro domácnost. Proto si připravte papír a tužku. 
 
 


