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Jarní tipy od kulinářky
Marela Červenková posílá čtenářům ŽN pár zdravých jarních tipů. Zde 

jsou: 
Vaječný sýr: Asi 15 rozmíchaných vajec svaříme v litru mléka, mírně 

osolíme, přidáme lžičku octa a necháme srazit. Směs se scedí přes gázu a 
nechá se vykapat. Pak vaříme ve vodní lázni 30-40 minut. Před servírová-
ním ozdobíme sekanými bylinkami.

Rolky se špenátem: Na másle podušený a osolený listový špenát 
můžeme zabalit do slaných palačinek nebo do kuřecí rolády. Obojí dobře 
vypadá i chutná.

Německý salát: tipem z Bavorska je zcela jiný bramborový salát. Uvaře-
né osolené a nakrájené brambory se zalijí vývarem s hořčicí, přidá se nase-
kaná pažitka a syrová okurka, nakrájená na jemné proužky. 

Pohanka v zelném listě: Vařenou pohanku ochucenou solí a dýňovým 
olejem zabalíme do spařeného zelného listu a dusíme do měkka.

„Na tomto místě jsem někdy 
před 24 lety začínala,“ přehléd-
ne sál radešínského hotelu 
usměvavá blondýnka. Dnes 
vládne zdejší kuchyni, a mezi-
tím si na deset let odskočila do 
Bavorska, kde vařila na zámku.
� Lenka Kopčáková

Kamna v restauraci příjemně sála-
jí, a my usrkáváme horký nápoj. Jak 
dnes 42letá Marcela Červenková 
říká, vztah k vaření a dobrému jídlu 
měla od dětství, ale rodiče o povo-
lání kuchařky nechtěli ani slyšet. 
Dívenka byla poněkud zakulacená. 

Vyučila se tedy krejčovou, ale hned 
první revoltou její plnoletosti byla 
žďárská kuchařská škola… 

Dnes se tomu všemu štíhlá šéfku-
chařka, se zástěrou nadvakrát obto-
čenou kolem pasu, směje. Honička v 
práci jí nedovolí nabrat ani gram…

Vzpomíná, že po svém návratu z 
Německa se nestačila divit. Radešín-
ský hotel, který do sametové revo-
luce patřil pražskému statistickému 
úřadu, se změnil - ale měnil i majite-
le. V posledních rukou ožila tradice 
zapomenutého středověkého pivo-
varu, a z nedaleké louky vzlétají k 
nebi horkovzdušné balóny… 

Německo – škola života 
Psal se rok 1995, Marcelin bra-

tr již pracoval v Německu, a mladší 
sestru lákal k sobě. „Nechtělo se mi, 
ale kupodivu mě rodina přesvědčila,“ 
vzpomíná. 

A tak se dívka ocitla v úplně jiném 
světě. Neuměla řeč, a půl roku stála 
v restauraci u nádobí… „Teprve když 
jsem zvládla němčinu, mohla jsem 
vařit,“ uvádí paní Marcela. 

Časem jí majitel restaurace dokon-
ce svěřil Dny české kuchyně. A ona 
vyvářela, jak nejlépe uměla… Němci 
si prý libovali ve svíčkové, a obzvlášť 
v českém guláši, zaprášeném mletou 
paprikou. 

Kuchařka se smíchem vzpomíná 
na svoji šéfovou, která, když poprvé 
uviděla český houskový knedlík, krá-
jela si ho jako bagetu a mazala más-
lem. 

Německé knedlíky semmel knöde 
(zemlknedl) prý tak trochu připo-
mínají naše karlovarské, ale na talíř 
vždy dostaneme knedlík v podobě 
koule… 

Tamní jedlíci milují maso, ovšem 
oproti nám nezapomínají na zeleni-
nu. „Mladý šéf vařil moderně, již tehdy 
tam frčela čerstvost a bylinky,“ vysvět-
luje dnešní odbornice na baštu.

Nejvíce u vytržení prý byla na tam-
ním trhu, kde obdivovala neznámé 
druhy zeleniny a koření. „Úplně jsem 
se zamilovala do dýňového oleje. Je sto-
krát lepší jak olivový,“ tvrdí.

Pivo a obří preclíky… 
K Bavorsku historicky patří kvas-

nicové pivo. Dodnes existují klášter-
ní pivovary, kde mniši vařili výborná 
piva. Není tedy divu, že zavedenou 
tradicí jsou tzv. pivní zahrady, kam 
lidé v neděli přichází za zábavou. 

Popíjí pivo, obědvají, nebo jen tak 
ukusují preclíky a hrají karty. 

„Za každou vesnicí je taková piv-
ní zahrada. Jednu provozovala i moje 
firma, a já tam mnohdy zaskakova-
la,“ říká paní Marcela. Zapomenout 
prý nemůže na obrovské preclíky s 
ementálem. „Výborné! Aby byly tak 
lesklé, před pečením je prý máčeli v 
louhu,“ uvádí. 

A jak vypadá pohoštění v němec-
ké domácnosti? Zatímco my, Češi, 
se obvykle vytasíme s obloženým 
chlebíčkem (mimochodem ryze čes-
kou prvorepublikovou specialitou), 
v bavorské domácnosti nás, dle Mar-
celiných zkušeností, uctí weisswurs-
tem. Jejich speciální bílou klobásou 
se sladkou hořčicí - a opět preclí-
kem… 

Hostina naruby
a řízky v kokosu

Mladá Češka se zpočátku divila i 
tradici německých svatebních hos-
tin, které se z našeho pohledu zdají 
být jakoby naruby…

„Když svatebčané kolem třetí odpo-
ledne přijedou z obřadu, začíná se pří-
pitkem, kávou, pak jdou na řadu dorty 
a dezerty. Teprve kolem osmé večer se 
začne podávat večeře,“ líčí. 

Nejzvláštnější recepturou, kterou v 
Německu viděla, ale která dnes pat-
ří mezi kulinářské poklady Marcely 
Červenkové, jsou řízečky obalova-
né v kokosu, s ovocno-vinnou kari 
omáčkou.

„Nemám kokos moc ráda, a nechápa-
la jsem, jak si v něm mohou obalovat 
maso! Jednou mi ale při smažení kou-
sek odpadl a strčila jsem ho do pusy… 
No, a bylo to překvapivě dobré,“ směje 
se kuchařka. Kokosové řízečky prý 
dělá dodnes. 

Vhodné je kuřecí maso, lehce 

naklepané a osolené. Do kokosu se 
prý musí při obalování jakoby na-
mačkat. A dokonce nepotřebujeme 
ani vejce.

„Řízečky se smaží na másle, a při 
této úpravě kokos ztratí svoji výraz-
nou chuť,“ říká paní Marcela. Nabá-
dá však k opatrnosti, aby nám kokos 
neztmavnul.

Na přípravu omáčky se hodí jabl-
ka, hrušky, švestky či ananas… Ovo-
ce se provaří s vínem a kari kořením, 
v závěru se rozmixuje. 

Když prý v restauraci zjistili, že 
mladá kuchařka zastane práci za dva 
až tři lidi, nezastavila se od rána do 
večera…

„Byla to otročina. Vydržela jsem dva 
roky, a pak ujela domů,“ líčí. 

V hraběcí službě…
Bratr byl tehdy lesníkem u hrabě-

te de la Rose, na panství Isareck. A 
prý, že jejich teta slaví devadesáti-
ny a potřebují někoho, aby navařil 
na oslavu. „Tak jsem jela, a na zámku 

zůstala vařit deset let,“ uvádí Marcela 
Červenková.

Devatenáctiletá dívka z Čech se 
prý s žádnou povýšeností nesetka-
la. Naopak, i po letech ji při náhod-
né návštěvě na zámku přijali, jako 
by byla jejich… „Hrabě de la Rose 
je poloviční Čech. Jeho maminka byla 
princezna Lobkowiczová z Křimic. Do 
Německa se přivdala ještě za Hitlera,“ 
vysvětluje kuchařka. 

Vaření u bavorských hrabat pro ni 
bylo nesrovnatelnou zkušeností. Na 
starosti měla rodinu se čtyřmi dět-
mi. Pouze na větší recepce si sjedná-
vala posilu.

Tabu pro středobod
české kuchyně

„Paní hraběnce bylo tehdy asi 45 
let, a neustále držela diety. Zpětně ale 
musím uznat, že za deset let mé kuchy-
ně opravdu shodila přes deset kilo,“ 
(smích).

Paní domu milovala sladké, a 
kuchařka často slyšela: „Něco mi 
upečte, ale nemohu tam mít mouku ani 
tuk...“ A tak dívka vymýšlela dosud 
neexistující receptury ovocných a 
zeleninových dezertů. „Bylo to slad-
ké, a jí to chutnalo,“ vzpomíná dnešní 
kulinářka. 

Tabu na jídelníčku však bylo vepřo-
vé maso, které hraběcí rodina přímo 
nesnášela. A ani brambory a knedlí-
ky nemuseli… Na to, že se kuchařka 
blýskne svou národní kuchyní, prý 
mohla rychle zapomenout… 

Domácí ale měli rádi drůbež, zvěřinu 
a ryby, z příloh špecle a rýži. V menu 
také vedly zeleninové nákypy a suflé… 

Když si tak vyprávíme nad kávou, 
naše hostitelka si vzpomene, jak pan 
hrabě s paní hraběnkou holdovali 
tomuto moku. „Dokázali vypít tři lit-
ry kávy denně. Ráno se navařila obrov-
ská termoska. V deset již byla prázdná 
a vařila se další,“ líčí.

Paní hraběnka také s oblibou pojí-
dala syrový zázvor v čokoládě. Jed-
nou, jak šla nic netušící kuchařka 
okolo, šoupla jí plátek do pusy, ať 
ochutná… „No, měla jsem co dělat, 
abych to ustála. Šiplavý zázvor v kom-
binaci s čokoládou…brrr,“ ještě dnes 
se otřásá. Na slano prý ale proti 
zázvoru nic nemá. Chutná jí třeba s 
kuřecím…  (Pokračování na str. 13)

MARceLA ČeRVeNKoVá vařila deset let u hrabat v Bavorsku. Dnes pro 
změnu z okna svého království sleduje, jak k nebi stoupají balóny…

 Foto: Lenka Kopčáková

Kuchařka ze Žďárska vařila hrabatům
na bavorském panství Isareck


