
Folytatjuk 2005-ben elkezdett sorozatunkat a sör gyó-
gyító hatásáról az ajánlott irodalom: Poctivá česká
pivní kuchářka című kiadvány alapján, mely a Květy
című hetilap 2005/2. mellékleteként jelent meg 40
oldalon, és Kaposvári Zdenkától kaptuk ajándékba.
Ebből a „Becsületes cseh sörös szakácskönyvből”
megtudhatjuk, miért egészséges a sör, és mi mindent
lehet készíteni a konyhában sörrel, sörből és sörhöz. Jó
tanácsaiból és receptjeiből közlünk most újabb csokrot.
Az előételek, levesek után még mindig a sörös főéte-
leknél tartunk! Jó étvágyat!

Sörös sertéshús sárgarépával /
Vepřové s mrkví na pivu
Hozzávalók: 50 dkg sertés lapocka, só, 2 evőkanál olaj,
1 hagyma, 10 dkg sárgarépa, 1,5 dl világos sör, 2 evő-
kanál rántás, 1 kiskanál cukor, 1 kiskanál citromlé

A zsiradékon megdinszteljük az apróra vágott hagymát.
Hozzáadjuk a kisebb kockákra darabolt húst, megsóz-
zuk és megpirítjuk. Majd felöntjük kb. 2 dl vízzel és
fedő alatt kb. 10 percig pároljuk. Hozzáadjuk a felkari-
kázott sárgarépát, hozzáöntjük a sört és addig pároljuk,
amíg a hús megpuhul. A levét rántással besűrítjük, kicsit
főzzük és cukorral, citromlével ízesítjük.
Tipp! A mártást darabka vajjal finomíthatjuk.

Sörös rablóhús / Pivní špíz
Hozzávalók: 20 dkg rostélyos, 40 dkg sertéscomb, 20
dkg füstölt császárhús, 10 dkg nyers burgonya, 12 dkg
paprikahús, 2 dl barna sör, grillfűszer, worcester, 1
hagyma, borókabogyó, 1 evőkanál olaj, őrölt édes pap-
rika, 8 gerezd fokhagyma, só

A sörből, grillfűszerből, worcesterből, hagymából és
borókából páclevet főzünk. A kihűlt lébe helyezzük az
enyhén kivert, megsózott hússzeleteket és császárhúst.
Hidegre téve hagyjuk pihenni éjszakára. A pácolt húst
burgonyaszeletekkel, fokhagymával és negyedelt papri-
kahússal felváltva nyársra húzzuk. Megsózzuk, meg-
szórjuk paprikával, megkenjük olajjal és grillezzük.
Sütés alatt olajjal kenegetjük és a páclével öntözgetjük.
Tipp! A nyárson sültet alufóliában is süthetjük, amelyet
néhány helyen szúrkáljunk meg.

Sertéshús sörmártásban /
Vepřové maso v pivní omáčce
Hozzávalók: 60 dkg sertéscomb, 2 hagyma, 2 evőkanál
olaj, 1 kiskanál őrölt édes paprika, só, szegfűbors,
babérlevél, 3 dl világos sör, 1 paprika húsa, 1 peperóni,
1 paradicsom, 4 evőkanál tejföl, 1 evőkanál liszt

A húst csíkokra vagdaljuk, megsózzuk és olajon meg-
sütjük. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, az édes
paprikát, a paprikahús szeleteket és megpirítjuk. A para-
dicsomot leforrázzuk, lehúzzuk a héját, felszeleteljük és
a peperónival együtt a keverékhez adjuk. Felöntjük sör-
rel, fűszerezzük és fedő alatt pároljuk. Végül tejföllel
elkevert liszttel sűrítjük és kis ideig főzzük.
Tipp! Rizzsel vagy tésztával tálaljuk.

Sörös fasírt / Fašírka v pivu
Hozzávalók: 70 dkg darált hús (marha is, sertés is), 20
dkg olomouci kvargli, 1 tojás, 1 fej fokhagyma, 1 hagy-
ma, zsemlemorzsa, 2 dl barna sör, só, bors, majoránna

A tálban összedolgozzuk a darált húst, a lereszelt kvarg-
lit, a tojást, a fokhagymát és a vékonyra szeletelt hagy-
mát. Sörrel hígítjuk, megsózzuk, fűszerezzük, besűrítjük
zsemlemorzsával, hogy tömör legyen. Nedves kézzel 2
vagy 3 cipót formázunk belőle, sütőbe tesszük. Vizet
öntünk alá és mérsékelt tűzön kb. egy órát sütjük. Szük-
ség szerint öntünk alá még vizet és locsolgatjuk saját
levével.
Tipp! A fasírt hidegtál részeként is finom!

(Poctivá česká pivní kuchářka, 2005/2., 18–19. p.)
(Fordította: Molnár Éva)
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