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Uvařte si manželstvo
Tradiční pokrmy z Bílých Karpat

14. – 16. února 2014|
|Hostětín
Co ochutnáte a zažijete:
Pátek:
- povečeříte zapečenou pohankovou kaši s trnkama (pro ty, co nemají
rádi sladká jídla, bude vždy připravena alternativa)
- dozvíte se o tradičních řemeslech Bílých Karpat – kdo byli sáharé,
miškáři, jak se žilo na Kopanicích a k tomu ochutnáte kváskový chléb s
pomazánkami z luštěnin
Sobota:
- posnídáte tradiční snídaňovou polévku, domácí sádlo s cibulí, bílou kávu
- upečete si kváskový chléb a chléb z kvasnic
- dozvíte se o přírodním pečivu paní Elšíkové z Vizovic
- přípravíte si oběd a dozvíte se víc o zapomenutých jídlech a zvycích z
Hluku a Hostětína od paní Lekešové a paní Kundratové
- uvaříte si kyselicu (a dozvíte se o krajových odlišnostech její přípravy),
šumajstr neboli manželstvo, erteplovú omáčku s krajancem
- ochutnáte kompot ze sušeného ovoce, hostětínské mošty a zjistíte, jak
chutná sušené ovoce z 200 let staré sušírny
- naučíte se dělat domácí nudle do polévky, zelné placky pečené v troubě
- připravíte si zimní zeleninové saláty (z kysaného zelí, z červené řepy...)
- upečete si drobné sladké pečivo – boží milosti, báleše nebo frgály
- dozvíte se, jak žily dříve děti v Bílých Karpatech a poslechnete si pár
písniček, které se můžete i naučit
- zajdete si pro vodu ke studánce
Neděle:
- posnídáte jahelnou kaši, frgály a bílou kávu
- uvaříte si pravou domácí slepičí polévku s nudlemi
- na oběd si dáte domácí pečenou kachničku s bramborovým knedlíkem
nebo pohankou a naším domácím zelím
- zelí můžete nahradit třeba i trnkovou omáčkou (na přípravu použijeme
povidla z trnek z našeho sadu)
- a při tom všem si užijete povídání o tradičním ovocnářství, zvycích a
životě našich předků
Všechny recepty k vyjmenovaným pokrmům budou pro účastníky připraveny
v tištěné podobě.
Přihlášky přijímá a bližší info poskytuje:
Aneta Zádrapová, aneta.zadrapova@veronica.cz,
tel. 572 630 670, 721 905 124

