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Słowem wstępu

Bardzo mi miło, że zdecydowałaś/eś się
pobrać mój mały przewodnik po czeskiej
kuchni bożonarodzeniowej.  

Przygotowałam dla Ciebie menu wigilijne,
które jest inspirowane tradycyjnymi
potrawami, jednak trochę je pozmieniałam,
żeby były w 100% roślinne. 

Mam nadzieję, że dzięki tym przepisom, te
święta będą wyjątkowe. 

        Powodzenia i smacznego!

O mnie

Jestem Kamila, pochodzę z Polski i aktualnie
mieszkam w Pradze z mężem Czechem,
roczną córką, kotką i co drugi tydzień też z
przyszywanymi synami. 
Dużo osób do wykarmienia... :)

Skończyłam bohemistykę na Uniwersytecie
Warszawskim. 

W Pradze żyję od 4 lat. Mieszkałam też rok w
Ołomuńcu. Pięć lat temu zostałam weganką,
a w ciąży wróciłam do wegetarianizmu. 

Gotuję od zawsze, co zawdzięczam głównie
babci, która gotowała dużo i mamie, która
nie gotowała wcale :)
 



Tradycje
Święty Mikołaj przybywa do Czech na swoje 
 imieniny, czyli 6 grudnia, ale na Wigilię już je
omija szerokim łukiem i zostawia ten
ateistyczny teren dla... Jezuska!
Czesi zdecydowanie nie przeżywają tak
świąt Bożego Narodzenia jak my i ta
trzydniowa uczta jest dla nich szokująca. Mój
mąż, kiedy był ze mną na święta w rodzinnym
mieście, już nie mógł się doczekać, aż
przestaniemy wszystkich odwiedzać i ciągle
jeść.
Zwykle w rodzinnym gronie jedzą uroczystą
(ale mniejszą niż w naszym wyobrażeniu)
kolację i spotykają się ze znajomymi na
jarmarkach bożonarodzeniowych. 

 
 
 

Przepis z czarnym sosem jest najstarszym
znanym przepisem świątecznym. Niestety jest
też dość zapomniany, a szkoda! Według mnie
to prawdziwa perełka.

Dwa przepisy na ciasteczka, to tylko kropla w
morzu świątecznych słodkości, w których
prześcigają się cukiernicy i gospodynie
domowe. 

Strudel już samą nazwą sugeruje, że
pochodzi z Austro-Węgier, pojawił się też na
stołach czeskich pod nazwą "závin".

Advokat, czy też vaječňak, to typowy
świąteczny alkohol. Jest słodki i nie czuć
procentów. Dlatego też jest kuszącym celem
małych złodziejaszków, którzy chowają się z
nim przed rodzicami, zajętymi "dorosłymi"
dyskusjami podczas Wigilii.

Grzaniec, czyli król świątecznych jarmarków
w podaniu mojego Rodowitego Czecha. 

Większość dań najlepiej przygotować dzień
wcześniej. Składniki podaje na 4 porcje. 

O przepisach
Kapuśniak, który tu znajdziecie, pochodzi ze
Słowacji. Jednak przez wspólną historię
czesko-słowacką, gości on dziś też na
czeskich stołach. Moja teściowa jest
Słowaczką, więc mój mąż właśnie tę zupę
kojarzy ze świętami.



Świąteczny kapuśniak
Tofu w czarnym sosie 

Szyszki ziemniaczane
Ciasteczka lineckie
Waniliowe rogaliki
Strudel śliwkowo-makowy
Advokat
Grzane wino
 

Lista przepisów:



Świąteczny 

kapuśniak



Składniki:

5 łyżek oleju
1 cebula
2 łyżki słodkiej papryki
1 łyżeczka wędzonej papryki
1 łyżka cukru
1 łyżeczka mielonego kminku
80 g ziemnaków
20 g płatków owsianych 
40 g czerwonej soczewicy
12 suszonych śliwek
3 suszone grzyby 
200 g kiszonej kapusty
1 liść laurowy
2 łyżeczki soli
suszone jabłka
 

W garnku, na oleju,  podsmażam pokrojoną
drobno cebulę, dodaję paprykę słodką i
wędzoną, kminek oraz cukier i jeszcze chwilę
trzymam na ogniu. 

Do tego samego garnka dosypuję pokrojone
w kostkę ziemniaki, płatki owsiane,
soczewicę, grzyby oraz śliwki zalewam 1
litrem wody. Kapustę odsączam i siekam, po
czym ją też dodaję do garnka. Wkładam liść
laurowy, solę i gotuję na wolnym ogniu do
momentu, kiedy ziemniaki będą miękkie. 

Podaję z suszonymi jabłkami. Najlepiej
smakuje na drugi dzień. 

Świąteczny kapuśniak
Ta zupa jest jakbigos - czymdłużej stoi, tymjest lepsza 



Tofu w 

czarnym sosie z

ziemniaczanymi

szyszkami



Składniki:

2 łyżki oleju
1 cebula, pokrojona na drobno
1 marchewka, starta na grubych oczkach
1 pietruszka, starta na grubych oczkach
2 łyżki cukru 
mieszanka przypraw (3 goździki, szczypta
tymianku, 10 ziarenek pieprzu, 6 ziarenek
ziela angielskiego, 1 liść laurowy) 
1 plasterek cytryny (ze skórką) 
25 ml octu
500 ml bulionu 
4 łyżki powideł 
50 g suszonych śliwek, pokrojonych. 
50 g migdałów, posiekanych 
20 g rodzynek
50 g orzechów włoskich, posiekanych
kostka wędzonego tofu

W większym garnku na oleju podsmażam
cebulę, marchewkę i pietruszkę. Dosypuję
cukier i mieszając czekam aż się skarmelizuje.
Dodaję przyprawy, cytrynę oraz ocet i
podgrzewam ok. 3 minuty. Wszystko zalewam
bulionem, doprowadzam do wrzenia i gotuję
10 min na wolnym ogniu. Po tym czasie dodaję
powidła i gotuję kolejnych 10 minut. Sos
powinien się zagęścić. Jeśli wydaje się zbyt
wodnisty, można zagęścić rozkruszoną bułką.
Całość przecedzam przez sitko. 
W małym garnuszku bakalie i orzechy
zalewam wodą i gotuję ok. 5 minut. W
zależności od upodobania dodaję je do sosu
w całości, albo wszystko miksuję. Można je też
potraktować jako ozdobę. Wodę z bakalii
dodaję do sosu jeśli jest zbyt gęsty. Podaję z
podsmażonymi plastrami tofu i
ziemniaczanymi szyszkami.  

Tofu w czarnym sosie
W oryginale był 

 karp. Ja użyłam

tofu, ale pasują

też boczniaki.



Składniki:

800 g ziemniaków
200 g krupczatki
80 g kaszy manny
szczypta soli 

Ziemniaki gotuję w mundurkach i zostawiam
do ostygnięcia, najlepiej dzień wcześniej. 
Następnie je obieram i tarkuję na grubych
oczkach. W misce mieszam z pozostałymi
składnikami tak, aby powstało ciasto.
Rozdzielam je na 4 części i po kolei, z każdej,
roluję wałeczek o grubości dużego palca.
Odcinam 5-centymetrowe kawałki.
W dużym garnku zagotowuję wodę i
stopniowo wkładam tam szyszki. Wyjmuję po
około minucie i od razu nakładam na talerz.
Gdyby zostały dłużej w wodzie, to mogłyby
się rozpaść. 

Jeśli nie podaję ich od razu, to mieszam je z
jakimś tłuszczem, żeby się nie sklejały.
Odgrzewam na parze lub odsmażam.

Szyszki ziemniaczane
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Ciasteczka lineckie



Ciasto jest bardzo delikatne i łatwo się łamie,
lepiej się z nim pracuje kiedy się trochę
rozgrzeje.
Foremką wykrawam kółka lub serduszka, a w
co drugim robię dziurkę.
Jeśli nie masz takich foremek, można
wykorzystać szklankę i np. nakrętkę od oleju.

Ciastka piekę 10 minut w  170ºC. Wyciągam
je, zanim zaczną się robić złote. Należy
uważać,  by nie piec za długo, bo będą zbyt
twarde.
Po wystudzeniu smaruje ciastko bez dziurki
dżemem i przykrywam tym z dziurką. Całość
posypuję cukrem pudrem. 

Są lepsze z każdym dniem! 

Margarynę wyciągam z lodówki godzinę
przed przygotowaniem ciasta.
Mąkę przesiewam przez sitko.
Wszystkie składniki (poza dżemem) mieszam
do powstania ciasta.
Formuję kulę i w folii wkładam do lodówki
przynajmniej na godzinę (idealnie na całą
noc).
Ciasto wyjmuję z lodówki 30 min przez dalszą
pracą. Rozdzielam na 4 części i wałkuję je na
płaty  o grubości 4 mm, lekko podsypując
mąką.  
 

Składniki:

400 g mąki
250 g margaryny
30 g cukru pudru
1  łyżka skrobii kukurydzianej 
skórka cytrynowa z połowy cytryny
dżem malinowy (lub inny czerwony) 
cukier puder do ozdoby

Ciasteczka lineckie Są z każdym  dniem
lepsze, więc można je
upiec nawet tydzień

wcześniej! 



Waniliowe 

rogaliki



Składniki:

150 g mąki
100 g margaryny
100 g cukru pudru
50 g mielonych orzechów włoskich
ekstrakt waniliowy
wanilia świeża/pasta - 2 g
cukier puder do obsypania

Ciasto dziele na 4 części i z każdej formuję
walec o grubości małego palca i kroję na na
kawałki o długości 4 cm. Każdy z nich formuję
w kształt rogalika. To ciasto bardzo się kruszy
i nie należy się tym przejmować. Lepiej się z
nim pracuje, kiedy się je trochę rozgrzeje w
dłoniach. 
Tak przygotowane ciastka układam na
papierze do pieczenia i piekę 10 minut w
temperaturze 170ºC aż nie nabiorą lekko
złotego koloru. Jeszcze ciepłe obtaczam w
cukrze pudrze i odstawiam do wystudzenia.Margarynę wyciągam z lodówki godzinę

przed przygotowaniem ciasta.
Mąkę przesiewam przez sitko.
Wszystkie składniki mieszam do powstania
ciasta.
Formuję kulę i w folii wkładam do lodówki
przynajmniej na godzinę (idealnie na całą
noc).
Ciasto wyjmuję z lodówki 30 min przed dalszą
pracą.

 Waniliowe rogaliki
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Strudel makowo-śliwkowy 



Boczne marginesy, po dłuższych stronach
prostokąta, zaginam na farsz i zwijam. Strudel
roluję tak, aby połączenie ciasta znalazło się
pod spodem. Otwarte końce zlepiam i
wkładam pod ciasto. Całość smaruję olejem i
wkładamy do piekarnika rozgrzanego na 200
stopni na 15 minut. 
W tym czasie przygotowuję syrop cukrowy:
podgrzewam 15 g cukru z 15 ml wody i
mieszam aż do rozpuszczenia. 
Po tych 15 minutach wysuwam ciasto, smaruję
syropem i wsuwam z powrotem do piekarnika
na kolejnych 10 minut.

Strudel kroję dopiero po wystygnięciu.

Ciasto francuskie rozkładam papierze do
pieczenia i smaruję olejem na całej
powierzchni (ze strony nadzienia).
Na to układam warstwę mielonego maku,
robiąc z każdej strony margines około 3 cm,
gdzie będzie tylko olej. Na mak nakładam
warstwę startego jabłka a na to śliwki.
Rozrzucam je nieregularnie. To wszystko
posypuję. cukrem. 

Składniki:

Strudel makowo-śliwkowy 

Ciasto francuskie 
200 g mielonego maku
2 jabłka starte na grubo
Śliwki z kompotu (bez pestek)
Cukier
Olej 

Jeśl nie jesteśfanem śliwek, towiśnie teżidealnie pasują



Advokat



Składniki:

200 g orzechów nerkowca (namoczonych
przez noc) 
puszka mleka kokosowego
6 daktyli bez pestek 
1 łyżka ekstraktu z wanilii 
rum wg potrzeb (50-200 ml) 
1/2 łyżeczki soli 
1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej 
łyżeczka kurkumy

Advokat

Miękkie orzechy nerkowca odcedzam i
miksuję na gładką masę. Dodaję pozostałe
składniki i znów  miksuję.  
Wszystko przelewam przez sitko, a następnie
powstałą ciecz wlewam przez lejek do
butelki.
Advokata wstawiam na noc do lodówki, żeby
się "przegryzł".
Napój się rozwarstwia, więc przed podaniem
należy wstrząsnąć butelką.



Grzane wino



Składniki:

50 g cukru 
6 gwiazdek anyżu
2 małe laski cynamonu
15 goździków
butelka czerwonego wina

Do garnka wsypuję cukier i podgrzewam aż
się skarmelizuje. Następnie dodaje 100 ml
wody oraz przyprawy i chwilę wszystko gotuję
- woda częściowo wyparuje.
Dolewam wino i podgrzewam. Zdejmuję z
ognia, zanim wino się zagotuję (w
przeciwnym razie wyparuje alkohol) i
zostawiam na chwilę w garnku. 
Rozlewam do kubków i dodaję np. świeże
jabłko lub pomarańczę. 

 

Grzane wino

Na smak grzańca
wpływa rodzajwina. Namnajbardziej

odpowiada Syrah 



Lista zakupów:

Copyright by Kamila Kahounová, Vegebohemia.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały chronione prawami autorskimi.  

Ziemniaki 1 kg 
Kiszona kapusta 200 g 
Cebula 2
Marchewka 1
Pietruszka (korzeń) 1
Cytryna 1
Jabłka 2
Płatki owsiane 20 g
Czerwona soczewica 40 g
Suszone śliwki ok. 20
Suszone grzyby 3
Suszone jabłka
Migdały 50 g
Rodzynki 20 g
Orzechy włoskie 100 g
Orzechy nerkowca 200 g
Daktyle bez pestek 6
Olej butelka

Liście laurowe 
Słodka papryka
Wędzona papryka
Cukier opakowanie
Mielony kmin
Goździki całe
Pieprz cały
Ziele angielskie
Tymianek suszony
Gałka muszkatołowa
Kurkuma
Anyż gwiazdki
Cynamon laska
Sól 
Ekstrakt waniliowy
Pasta waniliowa/
świeża wanilia/cukier waniliowy

Wędzone tofu, kostka
Ocet 25 ml
Powidła śliwkowe 1
Mąka tortowa 1,5 kg
Krupczatka 200 g
Kasza manna 80 g
Margaryna 350 g
Cukier puder 150 g
Dżem malinowy
Ciasto francuskie 1
Mielony mak 200 g
Kompot z całymi śliwkami 1 
Mleko kokosowe w puszcze
Rum 200 ml
Czerwone wino butelka


