Číslo 13/2014 vyšlo 26. 12. 2014
Christmas pudding – Anglický
vánoční pudink (10 porcí)
150 g korintek (rozinek)
150 g rozinek
150 g strouhanky
100 g hovězího loje (margarín stolní, hera)
100 g oloupaných mandlí
100 g kandovaných třešní
100 g hnědého cukru (cukr moučka)
100 g hladké mouky
50 g

kandované pomerančové a
citronové kůry

1 ks citrónu
1 ks pomeranče

Klubíčko a Vánoce
Klubíčko se chystalo, že letos krásně nazdobí vánoční stromeček na
kroměřížském Velkém náměstí. Připravilo si pěknou červeně natřenou bedýnku a
poprosilo všechny kroměřížské děti, aby mu ji pomohly naplnit zdobenými
klubíčky z různých materiálů, třeba z vlny, bavlnky, látek, drátků nebo také ze
dřeva, vosku či papíru. Klubíčka, které děti přinesly, byla barevná, různě veliká,
třpytivá, měkká i tvrdší, méně či více zamotaná, prostě každé děvčátko nebo
každý chlapec donesl takové klubíčko, které se mu líbilo. Když byla bedýnka
plná, vyrazili všichni společně na náměstí a stromeček ozdobili. A Kroměříž měla
tento rok překrásný „klubíčkový vánoční stromeček“.
1.

3 ks vajec
3/4 šálku mléka
3 lžíce koňaku (rum + griotka)
1/2 lžičky soli
špetka skořice
špetka mletého hřebíčku
špetka nového koření
olej na vymazání formy
forma na pudink
1. Rozinky a korintky vypereme v horké vodě a
necháme je okapat.
2. Kandovanou pomerančovou a citrónovou
kůru společně s mandlemi rozsekáme nadrobno.
3. Hovězí lůj nakrájíme na malé kostičky.
4. Kandované třešně pokrájíme na čtvrtky.
5. Všechny pokrájené přísady promícháme ve
větší míse a přidáme k nim mouku, strouhanku,
cukr, nastrouhanou citrónovou kůru z jednoho
kusu citrónu a koření.
6. Vejce rozšleháme s mlékem a přilijeme do
mísy, vše mícháme tak dlouho, až se nám
jednotlivé suroviny spojí, podle potřeby můžeme
ještě přidat trochu mléka.
7. Vodu na vodní lázeň dáme vařit, mezi tím
velkou pudinkovou formu vymažeme olejem i
včetně víka.
8. Formu plníme tak 5 cm pod okraj, pak ji
uzavřeme, překlopíme a opatrně postavíme do
vroucí lázně (vody), forma by měla být ponořena
tak do 2/3.
Já dala hmotu do formy srnčí hřbet, troubu
nastavila na 150°C, formu s hmotou dala na
plech hlubší, aby se do plechu mohla nalít voda.
Pekla cca 4 hodiny záleží na velikosti formy.

Klubíčko a anglické Vánoce
„Merry Christmas Georgia!“ pozdravilo Klubíčko svou anglickou kamarádku,
kterou navštívilo v Bristolu. „Rádo bych s tebou oslavilo Vánoce. Pojďme společně
připravit Štědrovečerní večeři! Podívej, zde mám všechny potřebné suroviny.
Kapra, mouku, vajíčka, strouhanku, bramborový salát a cukroví. Pojďme rychle
obalit a osmažit kapra!“

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

www.klubickokm.cz
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9. Pudink necháme vařit 4 hodiny, pak ho
vytáhneme, necháme vychladnout a nakonec
ho vyklopíme z formy.
10. Nejprve ho zavineme do ubrousku
namočeného v rumu a pak ho zabalíme do
alobalu, ve kterém ho necháme nejméně 4
týdny v lednici!
11. Před podáváním je nutné pudink opět
prohřát ve vodní lázni, postačí tak 90 minut.

Doporučení:
K pudinku se hodí rumové máslo, nebo ho
můžeme polít koňakem a zapálit, tomu se říká
flambování, které je velmi efektní, flambovaný
pokrm podáváme hořící.

Enjoy your meal!

Turrón – Španělský vánoční
nugát
Tradiční španělský vánoční dezert z medu,
cukru, mandlí a dalších surovin.
300 g

mandlí

250 g

medu

100 g

cukru

1 ks

bílku
nastrouhaná kůra z 1 ks citrónu
voda na spaření
pečící papír

1. Mandle spaříme, pak je oloupeme a
vysušíme, nakonec je umeleme
2. Do malého hrnce dáme med a cukr,
zahříváme, dokud se nerozpustí
3. Přidáme spařenou a nastrouhanou
citrónovou kůru a umleté mandle
4. Bílek ušleháme do tuhé pěny, přidáme ho k
mandlové směsi a důkladně promícháme
5. Hluboký plech vyložíme pečícím papírem a
vlijeme směs
6. Nechám na chladném místě ztuhnout, pak
turrón nakrájíme na proužky.

Buen provecho!

„Ale Klubíčko, kde je krocan a anglický vánoční puding!?“ zvolala Georgia.
„K čemu krocan a puding?“ divilo se překvapeně Klubíčko.
„Klubíčko, my v Anglii přeci nejíme na Vánoce kapra. Připravujeme puding a
krocana.“ vysvětlovala Georgia. „A nejlepší krocan je s kaštanovou nádivkou!“
dodala.
„Hm, tak to musíme jít hned na nákupy, protože krocana ani kaštany tady nemám.
A anglický puding? To jsem nikdy neslyšelo“ řeklo Klubíčko a usmálo se na Georgii.
„No, po té co na Vánoce rozlouskneme anglické „Christmas crackers“, tak přinesu
puding, je již připravený 3 týdny v lednici, bude ti určitě chutnat!“
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Kiisseli – Finská vánoční
švestková polévka (hustší než
normální polévka)

Klubíčko a španělské Vánoce
Tentokrát vyrazilo Klubíčko na Vánoce do Španělska na krásný ostrov Tenerife.
„Feliz Navidad!“ zašveholilo Klubíčko, když vítalo svou španělskou kamarádku
Verónicu. „Dnes je 24. 12. a večer nás navštíví Ježíšek, přinese dětem dárečky pod
stromeček!“

6-8 porcí
1 litr vody
1/2dl cukru

„Milé Klubíčko, je mi líto, ale na dárečky musíme se španělskými dětmi počkat
ještě 14 dnů! Přinesou je až v lednu Tři králové!“

4 lžíce mouky
5dl sušených švestek
Dejte vodu a mouku do hrnce, míchejte, dokud
se voda nezačne vařit. Přidejte švestky a cukr a
chvíli povařte.
Můžeme vylepšit jablky a přiměřenou dávkou
rumu.

Hyvää ruokahalua!

„Jejda! A já se tolik těšilo! Budu muset být hodně trpělivé. Co budeme tak dlouhou
dobu dělat?“ zoufalo si překvapené Klubíčko.
„Můžeme se třeba bavit „Aprílem“ (Den nevinných svatých - 28. 12.), to je den, kdy
si o vánočních svátcích ze sebe děláme navzájem legraci anebo na Nový rok
budeme s posledními 12ti sekundami do půlnoci pojídat 12 hroznů, aby se nám
splnilo 12 přání!“ nadchla se Verónica a dodala: „A aby nám to rychleji uběhlo,
můžeme ochutnat tradiční sladkosti jako je nugát Turrón nebo koláčky Polvorón!“

Bûche de Nöel – Francouzské
vánční poleno

Klubíčko a finské Vánoce

Tradiční vánoční moučník z Francie. Český
název není moc poetický: "Vánoční poleno". Jde
o pečené těsto z cukru, polohrubé mouky, vajec
a vanilkového cukru naplněné máslovým
krémem, stočené do tvaru rolády a ozdobené
části smetanového krému.

Za mrazivého vánočního večera Klubíčko vystoupilo z vlaku ve finském městečku
Lapua. Všude kolem se proháněli sobi s osvětlenými sáněmi, na kterých seděli
mladí lidé, kteří na sebe pokřikovali jmény: „Iida, Kiia, Essi! Přijelo Klubíčko!
Pojďme si dát vánoční finskou saunu! Hyvää Joulua Klubíčko!“

Na korpus:

„Saunu?“ podivovalo se Klubíčko „ Co to je? A teď na Vánoce?“

100 g

polohrubé mouky

100 g

cukru

„Sauna je malá místnost, kterou kamna vyhřejí na teplotu často kolem 100 C. Je
tam úžasně teplo a příjemně. A vánoční sauna má připravené pro každého malé
překvapení!“ pozvala Iida zvědavé Klubíčko.

1 sáček

vanilkového cukru

5 ml

rumu

5 ks

vajec
Na máslový krém:

250 g

másla

100 g

hořké čokolády

100 g

cukru

1/2 šálku

vody

3 ks

Žloutky

1. Nejprve utřeme 4 žloutky s oběma cukry,
přidáme 1 ks celé vejce a promícháme
2. Vypracujeme tuhý sníh ze 4 ks bílků a
zapracujeme ho spolu s moukou do oslazený
žloutků
3. Obdélníkovou formu na pečení vyložíme
pečicím papírem, papír jemně potřeme máslem
a nalijeme na něj vrstvu těsta (cca 1 cm).

„Jůůůů, moc se těším! Mám teplíčko moc rádo a překvapení také!“ těšilo se
Klubíčko. Po půlhodince vyhřátého veselí v sauně se všichni vyběhli schladit ven do
bílého studeného sněhu. A najednou Klubíčko uvidělo překvapení, o kterém
mluvila Iida. Na sytě modré obloze zářila vánoční zeleno-žlutá polární záře!
„Revontulet!“ volali obdivně všichni. Sedli jsme si pod touto osvětlenou oblohou a
pojídali tradiční finské deserty rýžovou kaši Riisipuuro a ovocnou polévku Kiisseli.
„To je zážitek, o kterém musím dětem z Kroměříže povyprávět!“ pomyslelo si
šťastně Klubíčko.
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4. Ve vyhřáté troubě na 200 °C pečeme asi 10
minut, pak korpus s pečicím papírem opatrně
vyjmeme z formy a položíme na chladnou
desku
5. připravíme máslový krém; rozmícháme cukr v
šálku horké vody, tu zvolna lijeme na 3 ks
žloutky a metličkou mícháme, dokud se směs
nevychladí, přidáme máslo a vyšleháme krém,
na který pak vylijeme rozehřátou čokoládu, a
opět promícháme
6. Korpus položíme na utěrku a potřeme
polovinou krému, zatočíme do tvaru rolády a
druhou porcí krému tuto roládu pomažeme,
pomocí vidličky vytvoříme vzorek připomínající
dřevěné polínko
7. Moučník dáme tak 4 hodiny vychladit a
ztuhnout.

Česká varianta:
Piškotový plát
Vejce

0,155 kg

Cukr kr.

0,100 kg

Mouka hl.

0,110 kg

Cukr vanilin 1 kávová lžička
Vejce, cukr a vanilkový cukr šleháme, do
vyšlehané hmoty vařechou zamícháme mouku
prosátou, rozetřeme na pečící papír a pečeme v
troubě při 210 °C. Po upečení poprášíme
moukou a otočíme na další pečící papír. Po
vychladnutí plníme krémem.

Klubíčko a francouzské Vánoce
Něžně sněžilo a Klubíčko popíjelo vánoční punč s kamarádkou Lucile ve
francouzském městečku Salies.
„Joyeux Noël!“ popřáli si navzájem.
„Máš již umyté boty připravené pod vánočním stromečkem?“ zeptala se Lucile
Klubíčka.
„Boty? A pod vánočním stromečkem? Já mám jen jedny, nemohu je nikomu dát
jako dárek. Ale když se ti líbí…“ odvětilo Klubíčko.

Krém

„Ne, ne, Klubíčko, to je takový francouzský zvyk, do bot pod vánočním
stromečkem nám Père Noël nosí malé vánoční dárky“ zasmála se Lucile.

Uvaříte klasický puding dle chuti (vanilka,
čokoláda aj.)

Zatímco Klubíčko chystalo botky, Lucile krájela tradiční vánoční roládu „Bûche de
Noël“ plnou čokolády.

Puding
0,137 kg
Máslo
0,125 kg
Cukr ml.
0,025 kg
Tento základní krém můžete dochutiti
marmeládou, různé pasty dle chuti, kakao,
nutila.

„Mňam, čokoládové „Vánoční poleno“ mám nejraději“ pomlaskávalo si Klubíčko a
Lucile dodala: „Ano připomíná mi naše Vánoce, kdy společně celá rodina
přikládáme poleno do krbu, abychom se dle francouzské tradice příští rok opět
všichni ve zdraví sešli.“

Krém se rozetře na plát a stočíme.

Doporučení:
Náplň Bûche de Nöel se tradičně připravuje i se
světlým máslovým krémem, nebo se dává
náplně část světlé a část tmavé.

Bon appétit!

Dobrou chuť!

Příběhy sepsala Natalie Csizmaziová, recepty upravila pro české podmínky Gabriela
Hanáková, obrázky nakreslily Ivuška Csizmaziová, Alenka a Pavík Bradovi.

