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Ingredience
800 g kapra, 200 g kofienové

zeleniny, 300 g su‰eného ovoce
(meruÀky, ‰vestky, jablka, nebo
co je k dispozici), 50 g loupan˘ch
mandlí, 250 ml ãerveného vína,
sÛl, divoké kofiení, celá skofiice,
60 g másla, koleãka citronu na
pfiizdobení.

Pfiíprava
Porce kapra osolte a nechte

v chladu odleÏet. Krátce povafite
ãervené víno s divok˘m kofiením
a skofiicí. Na tenké nudliãky na-
krájenou kofienovou zeleninu,
pfiekrájené su‰ené meruÀky,
‰vestky a jablka vloÏte do zapé-
kací nádoby, zalijte vínem svafie-
n˘m s divok˘m kofiením a skofii-
cí (odvar z kofiení a vína scedíme
pfies sítko a tím odstraníme kofie-
ní). V‰e v mírnû zahfiáté troubû
rozpeãte, aby ovoce zmûklo.
Poté do smûsi ovoce a zeleniny
zatlaãte porce kapra kÛÏí navrch.
Na kaÏdou porci dejte plátek
másla a posekané mandle. Peãte
v troubû pfii 180 stupních cca 8 –
10 minut, podle velikosti porcí.
Pfiizdobíme nakrájen˘mi koleã-
ky citronu.

VÁNOâNÍ HODOVÁNÍ NETRADIâNù

KAPR NA âERNO S OVOCEM

Menu slavnostní veãefie na ·tûdr˘ den patfií k nemûnn˘m zvykÛm kaÏdé rodiny. Av‰ak okolo Vánoc, pfiedev‰ím v do-
bû mezi vánoãními svátky a Silvestrem, je prostor na vyzkou‰ení pochoutek, které jsme je‰tû neochutnali. A vÛbec
není nutné pátrat po lan˘Ïích, ãínsk˘ch houbách, a jin˘ch delikatesách; staãí zkusit pfiipravit klasické suroviny tro-
‰ku jinak, neÏ jsme zvyklí. Jako inspiraci pfiiná‰íme pár receptÛ, které jste moÏná právû vy je‰tû nevyzkou‰eli.

Ingredience
1 kapr, 6 strouÏkÛ ãesneku, ‰pet-

ka soli, 1 lÏíce hladké mouky, tro‰ka
mleté papriky, 3 lÏíce sádla, 1 cibu-
le, 2 lÏíce nastrouhaného kfienu.

Pfiíprava
Kapra si pfiipravíme na jednotli-

vé porce. Porce kapra potfieme
ãesnekem utfien˘m se solí a ne-

cháme je v chladu odleÏet a nejlé-
pe pfies noc. Potom porce kapra 
obalíme v mouce smíchané s pap-
rikou, vloÏíme do pánve na roze-
hfiáté sádlo a pfiidáme k nim cibu-
li nakrájenou na kostiãky a na-
strouhan˘ kfien. Opeãeme z obou
stran a podáváme s brambory.

Dal‰í recepty na stranû 2.

KAPR PO ÎIDOVSKU

VáÏení a milí ãtenáfii,
dûkuji vám za va‰i pfiízeÀ, pozitivní ohlasy na noviny jako takové, 

za va‰e pfiíspûvky a zájem, s jak˘m se úãastníte na‰ich soutûÏí.
VáÏím si toho, Ïe v dne‰ní hektické a rychlé dobû si najdete ãas, 

kter˘ strávíte v klidu u na‰ich ListÛ regionÛ. 
RovnûÏ velk˘ dík patfií i firmám a jednotlivcÛm, 

ktefií se v na‰ich novinách prezentují. VáÏím si jejich dÛvûry.
Za cel˘ organizaãní t˘m vám v‰em pfieji klidné vánoãní svátky, 

pohodu u rodinného krbu a v novém roce 2013 hlavnû hodnû zdraví, 
radosti z va‰ich dûtí, spokojenosti a osobních i pracovních úspûchÛ. 

Renata Kuncová Polická.

POZOR - SoutûÏ ListÛ regionÛ o zahradní nÛÏky zn. Fiskars, 
které vûnovala prodejna Mountfield a.s., Boskovice. Více na stranû 14


