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Co budeme dělat   

 

ČERVEN  

6.6. – muzikoterapie s gongem, Krebul, Zlatá stezka 145, od 16 hodin 

17. 6. – poradní den Vimperk, Nad stadionem 484, 9 – 12 hodin 

19.6. – poradním Prachatice, SNP 559, 9-12 hodin 

V rámci čajoven, se budou konat výtvarné dílny, kde si budete moci vyrobit 

zajímavé tričko, namalovat hrneček, vytvořit drobné ozdoby nebo uvařit něco 

dobrého. 

 

Něco zajímavého: 

10× o chřestu: Zelený, bílý, nebo fialový chřest? 

Chřestová sezóna je v plném proudu. Nejcennější je chřest čerstvý, který se 
rychle dostane z pole k zákazníkovi.  

zeleného chřestu, který se pěstuje na světle, takže díky fotosyntéze jeho 
výhonky vytvářejí chlorofyl. Ten zelenině dává typickou zelenou barvu. „Sklizeň 
zeleného chřestu probíhá tak, že se výhonky ostrým nožem odřezávají nad 
povrchem země. Ve srovnání s bílým chřestem má vyšší hladinu vitamínů a 
minerálů. Mladé výhonky zeleného chřestu navíc není potřeba loupat, stačí je 
jen omýt a odlomit dřevnaté konce stonků,“  

Bílý chřest 

....je typický pro svou jemnější a sladší chuť. Zároveň ale má silnější slupku, 
takže je nutné jej před konzumací pečlivě oloupat. Jeho bílá barva je dána 
způsobem pěstování.  

Bílý chřest musí být totiž pěstován v naprosté tmě – v hrůbcích zeminy a pod 
plachtami, aby v něm neprobíhala fotosyntéza. I jeho sklizeň probíhá tak, že se 
speciálními noži odřezává přímo pod zemí. 

Zelený chřest 

….se pěstuje na světle, takže díky fotosyntéze jeho výhonky vytvářejí chlorofyl. 
Ten chřestu dává typickou zelenou barvu.  

https://www.vitalia.cz/clanky/z-jedne-sazenice-pestuji-zeleny-i-bily-chrest/


Sklizeň zeleného chřestu probíhá tak, že výhonky se ostrým nožem odřezávají 
nad povrchem země. Ve srovnání s bílým chřestem má vyšší hladinu vitamínů a 
minerálů. Mladé výhonky zeleného chřestu navíc není třeba loupat, stačí je jen 
omýt a odlomit dřevnaté konce stonků. 

 

10 zajímavostí o chřestu 

1. Československo – chřestová velmoc 

Československo bylo kdysi chřestovou velmocí a chřest se od nás vyvážel do 
celého světa. Během totality jeho sláva upadala a získal neprávem reputaci 
buržoazní pochoutky. Dnes se naštěstí úspěšně vrací do našich restaurací a 
kuchyní a také na česká pole. 

2. Jinde asparagus, u nás chřest 

Dokladem postavení českého chřestu je i jeho název. Ostatní evropské země 
vycházejí při jeho označení z řeckého slova asparagos (anglicky asparagus, 
francouzsky asperges, německy der Spargel…). Chřest je původní staročeské 
slovo a písemné zmínky o něm pocházejí už z dob Karla IV. 

3. Tisíce let starý 

Nejstarší doklady o pěstování chřestu pocházejí z roku 3000 před naším 
letopočtem. 

4. Nejen dobrý, ale i velmi zdravý 

Chřest si slávu zaslouží právem, je totiž lidskému tělu velmi prospěšný. 
Obsahuje látky snižující riziko rakoviny a srdečního onemocnění, reguluje 
hladinu cukru v krvi, snižuje cholesterol a podporuje trávení. A ještě má jeden 
příjemný benefit, kterým jsou afrodiziakální účinky. 

5. Nejvyšší kvalita roste v Polabí 

Aby byl chřest skutečně delikátní pochoutkou, vyžaduje jeho pěstování lehké 
písčité půdy. Ty se nacházejí například v Polabské nížině na Mělnicku. Díky 
tomu a vhodným klimatickým podmínkám roste v Čechách chřest té nejvyšší 
kvality. 

6. Je libo bílý, zelený, nebo fialový chřest? 

Rozdíl je v pěstování, bílý chřest je měsíc před sklizní přikryt zeminou nebo 
černou fólií. Zelený chřest se pěstuje na světle a díky fotosyntéze získá svoji 
barvu a také trochu jiné vlastnosti. U nás není tolik rozšířený fialový chřest, 
který se pěstuje v zahraničí. Existuje i fialovo-zelená varianta chřestu. 

https://www.vitalia.cz/clanky/prirodni-afrodiziaka/


7. Sklizeň chce fortel 

Sklízení chřestu není žádná legrace, sklízí se totiž ručně na poli a vyžaduje to 
velkou trpělivost a pečlivost. 

8. Rychlá cesta k zákazníkovi 

Po sklizení by se měl chřest zchladit a pak okamžitě doručit k zákazníkovi. Aby si 
chřest udržel všechny své vlastnosti a benefity, měl by se k zákazníkovi dostat 
do 24 až 36 hodin od chvíle, kdy byl sklizen na poli. 

9. Hlavu vzhůru! To platí i u chřestu 

Pokud budete chřest vařit, pak jej svažte k sobě a vařte jej hlavičkami nahoru. 
Hlavičky jsou měkčí a mohly by se rozvařit.  

10. Sezóna je jen pár týdnů 

Sezóna chřestu trvá obvykle od poloviny dubna do konce června. Máte tedy 
ještě čas ochutnat skutečně čerstvý chřest a užít si všech jeho výhod včetně 
těch léčivých. 

Recept na čaj z chřestu 

Potřebujeme: 1 nasekaný výhon chřestu, 2 dl vroucí vody 

Postup: Chřest přelijeme vroucí vodou, vše necháme 15 minut louhovat, pak 

přecedíme. Tento čaj popíjíme 2× denně po dobu 14 dní. 

Detoxikační nápoj z chřestu 

Potřebujeme: 3 výhonky chřestu, 2 mrkve, 1 červenou řepu, 1 brambor, 3 dl 

vlažné vody 

Postup: Zeleninu smícháme a odšťavníme, k vylisované šťávě přidáme vlažnou 

vodu a hotový nápoj popíjíme 1× denně po dobu 10 dní. 

Léčivé účinky chřestu: využijte výhonky i kořen 

 

Chřest je svobodomyslná rostlina, která se může pyšnit širokým léčebným 

působením. Jeho čas se blíží právě nyní. 

Chřestová sezóna je u nás poměrně krátká, k mání je hlavně během května, 
někde už koncem dubna, poslední sklizen bývá na pultech v polovině června.  

 



Co chřest obsahuje? 

Chřest je bohatý na vápník, železo, hořčík, zinek, draslík, síru, fosfor, vitamín C, 
A, E a vitamíny skupiny B, alkaloid asparagin (alkaloidy jsou látky, které jsou 
přítomné v živých rostlinách, obsahují aktivní sílu života rostliny, bez které 
nemůže růst ani zůstat na živu). 

Co z této zeleniny používáme? 

Jako lék používáme výhony a kořeny chřestu. 

Léčivé účinky chřestu 

Chřest povzbuzuje činnost ledvin a podporuje tak vylučování vody. Používá se 
také při prevenci i léčbě ledvinových kamínků, u revmatismu a dny. Dále 
celkově detoxikuje organismus, urychluje látkovou výměnu, léčí kožní nemoci, 
posiluje srdce a imunitní systém, má i protinádorové působení. 

Chřestový čaj 

Potřebujeme: 1 nasekaný výhon chřestu, 2 dl vroucí vody 

Postup: Chřest přelijeme vroucí vodou, vše necháme 15 minut louhovat, pak 

přecedíme. Tento čaj popíjíme 2× denně po dobu 14 dní. 

Čaj z kořenů chřestu 

Potřebujeme: 1 lžičku nadrcených kořenů chřestu, 2 dl vroucí vody 

Postup: Kořeny přelijeme vroucí vodou a vše necháme 15 minut louhovat. Po 

uplynutí této doby přecedíme a popíjíme 2× denně po dobu 14 dní. 

Chřestové kapičky 

Potřebujeme: 2 nasekané chřestové výhony (můžeme použít i 1 lžíci 

chřestových kořenů), 2 dl 60% lihu či ovocné pálenky 

Postup: Chřest zalijeme lihem, vše necháme 14 dní na teplém místě louhovat, 

nesmíme zapomenout 2× denně protřepávat (aby se uvolnily léčivé látky). Po 

uplynutí této doby přecedíme a užíváme 2× denně 15 kapek po dobu 14 dní. 

Jarní chřestová očistná kúra 

Chřest využijeme i k jarní detoxikaci. K očistě organismu není třeba kupovat 
drahé produkty, vystačíme si s přírodními a snadno dostupnými surovinami.  

Tato zelenina také harmonizuje ledviny. Připravte se ledvinový koktejl. 

 

https://www.vitalia.cz/n/chrest/


Detoxikační nápoj 

Potřebujeme: 3 výhonky chřestu, 2 mrkve, 1 červenou řepu, 1 brambor, 3 dl 

vlažné vody 

Postup: Zeleninu smícháme a odšťavníme, k vylisované šťávě přidáme vlažnou 

vodu a hotový nápoj popíjíme 1× denně po dobu 10 dní. 

Ledvinový šejk 

Potřebujeme: 3 výhony chřestu, 2 mrkve, 2 dl vlažné vody, 1 lžíce citronové 

šťávy 

Postup: Zeleninu odšťavníme, vylisovanou šťávu smícháme s vlažnou vodou 

a citronovou šťávou. Hotový šejk popíjíme 1× denně po dobu 2 týdnů. 

Chřest a kožní neduhy 

Chřest podporuje látkovou výměnu a tím příznivě působí na kožní problémy. Při 
ekzémech, alergiích, lupence či dalších chronických neduzích si můžeme 
pomoci popíjením tohoto čaje. 

Čaj na krásnou pleť 

Potřebujeme: 1 lžičku nadrcených sušených kořenů chřestu, 1 lžíci kopřivy, 

1 lžičku měsíčku lékařského, 1 lžíci přesličky rolní, 3 dl vroucí vody 

Postup: Léčivky smícháme dohromady, přelijeme je vroucí vodou a vše 

necháme 15 minut louhovat. Poté přecedíme a popíjíme 2× denně po dobu 

4 týdnů. 

Chřestové mazání 

Tento přípravek se používá na potírání kožních neduhů. Má hojivé 

a regenerační účinky. 

Potřebujeme: 1 lžičku drcených sušených kořenů chřestu, 1 lžíci měsíčku 

lékařského, 1 lžičku mořské soli, 3 dl vroucí vody 

Postup: Bylinky přelijeme vroucí vodou, vše necháme 30 minut louhovat, poté 

přecedíme, přidáme sůl a můžeme začít potírat nemocnou kůži. 

Neoplachujeme. Mazání připravujeme denně čerstvé a používáme ho dle 

potřeby. 

 

 



Pro koho je chřest vhodný? 

Chřest nemá žádné vedlejší ani nežádoucí účinky, proto jej mohou konzumovat 
i děti, těhotné a kojící ženy. 

Jak se chřest loupe? 

Některé země upřednostňují zelené odrůdy chřestu, jiné dávají přednost bílým 
a tak existují dvě školy loupání této zeleniny. Zelený se má loupat od konečku, 
tedy od místa, kde rostl ze země, ke špičce, kdežto chřest bílý se má loupat od 
místa těsně pod výhonkem směrem dolů. 

Jak poznáme, že je chřest čerstvý? 

Aby měla tato zelenina co nejvíce léčivých látek, musí být čerstvá. Když se při 
zmáčknutí konce chřestu objeví trochu šťávy, je to známka, že je čerstvý. 

 

Numerologie 

Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná 

právě proto byla po staletí udržována jen v kruhu zasvěcenců a učenců. Svůj 

počátek dle moderních výzkumů má ve starém Egyptě a je spojována s Hermem 

Trismegistem. Vyskytuje se však i u mnoha dalších starobylých národů, které 

zanechaly písemné doklady své existence ať to byli Číňané, Indové, Řekové 

nebo Chaldejci.  

Ten, kdo však jako první numerologii kodifikoval byl Pytágoras v době kolem 

roku 600 před naším letopočtem. Numerologie je věda, která dokazuje, že 

veškerý život je podřízen rytmu, že vše v něm je koloběh pravidelné opakování 

vibrace, a že tyto faktory lze postihnout prostřednictvím jisté formy a tou je 

právě číslo. 

Například z vašeho data narození se dá vyčíst velké množství informací. 

Lze z něj odvozovat vaše osobní životní číslo, někdy též nazývané „číslo cesty 

života“. Vědět jaké mám toto číslo je vcelku v této vědě zásadní záležitostí. V 

jaké vibraci jsem se zrodil, to mne bude ovlivňovat po celý zbytek mého života. 

Číslo cesty života je součtem všech čísel vašeho data narození. 

Například 11.1.2011 = 11+1+2+0+1+1 = 7 



Pokud vám na konci vyjdou čísla dvě, například 32, sečtěte i tyto dvě čísla 

dohromady). Každé číslo od 1 – 9 má svou životní cestu a pokud vám vyjde na 

konci číslo 11 nebo 22, tyto čísla mají ještě další zvláštní až magické cesty. 

Cesta života 1 

Je to cesta naplnění, bývá obtížná, neboť ten, kdo po ní kráčí, může počítat jen 

s vlastními silami a za své omyly musí draze platit. Je to osamělá cesta, která si 

žádá nezávislost, odvahu a individualismus. Na konci však čeká úspěch, 

uskutečnění ambicí a zdar, pramenící z odvážných tužeb a silné vůle. 

Jedinec, který po ní jde a na jehož bedra doléhá, se může stát vůdcem, pokud 

ovšem nebude příliš spoléhat na druhé. 

Rada: Jedinec je schopen otevírat nové cesty. Nesmí váhat sejít z dobře 

vyšlapané stezky a začít novou. Každé podlehnutí rutině znamená 

mnohakilometrovou zacházku. 

Cesta života 2 

Tato cesta je cestou vztahu. Číslo 2 naznačuje, že je třeba jít po ní ve dvou. Je 

klidná, bezstarostná, vede krásnou krajinou. Podléhá jen výkyvům atmosféry, 

citů a nálad, postupuje v příjemném prostředí, které však může vést k iluzím. 

Kralují zde pocity a citlivost. Najdeme na ní více pasivity než aktivity. Je to cesta 

umělců a básníků. 

Rada: Člověk zrozený v tomto čísle se daleko nedostane, pokud odmítne spojit 

své snažení se snahami jiných. 

Cesta života 3 

Je to cesta potěšení a radosti ze života, nejpříjemnější ze všech nabízených cest. 

Najdeme na ní tvůrčí a uměleckou činnost, společenské uplatnění přátelství, 

inspiraci, lásku i krásu. Cesta je však obtížnější než se na první pohled zdá, a to 

pro velký počet rozcestí, z nichž každé může znamenat nebezpečí zbloudění a 

promrhání energie. Dalším nebezpečím je přílišné pohodlí a mírnost cesty, 

která může jedince duševně uspat. Čeká ho pestrá existence, plná zvratů: často 

se na něj usměje štěstí, ale možná se dlouho nezdrží. Schopnosti jedince se 

vztahují zvláště ke kráse a estetice vůbec. 



Rada: Dát si pozor na vznětlivost a podívat se, kam cesta vede. 

Cesta života 4 

Je to cesta úsilí, budovatele, toho kdo kámen po kameni staví svůj svět. Ten je 

stabilní a chladný na pohled ale horoucí a vášnivý uvnitř. Je těžké tuto cestu 

zvládnout, vyžaduje pravidelné pracovní úsilí a velké nasazení. Pokud má však 

jedinec dostatečné organizační schopnosti a vrozenou přednost, může ho 

dovést ke značné dovednosti. Jeho úsilí bude odměněno získanou důvěrou, 

uznáním jeho hodnoty a uspokojením ze splněné povinnosti. 

Rada: Jedinec si nesmí stěžovat na omezení, která na něj tato cesta klade. Musí 

vědět, že to, co představuje (pevnost, důvěryhodnost), je nevyhnutelné k 

udržení všeobecné rovnováhy a k přežití společnosti. 

Cesta života 5 

Je to cesta svobody, ta nejpetřejší, dotýká se všeho a nabízí množství proměn. 

Jsou pro ni charakteristické cesty, dobrodružství, pokrok a svoboda. Na první 

pohled je poutník na páté cestě srdečný, ale ve skutečnosti se jen málokdy k 

něčemu nebo k někomu připoutá. Schovává se pod maskou srdečnosti, jí 

zakrývá odtažitost a nedostatek sebedůvěry. Pokud se smíří s nestálostí své 

cesty, nebude ji jen trpně snášet, a naopak bude vyhledávat stále nové 

podněty, docílí netušených úspěchů. 

Rada: Musí zůstat bdělý a zachovat si zdravý rozum, existují totiž i nebezpečné 

zkušenosti. 

Cesta života 6 

Je cestou lásky a odpovědnosti. Láska se na ní neprožívá emotivně jako na cestě 

2, ani poživačně jako na cestě 3. Je prodchnuta idealismem a vysokými citovými 

nároky, to vede jedince k tomu, aby druhým pomáhal laskavostí, zájmem a 

odpovědností. Jedinec na této cestě cítí silnou potřebu dokonalosti, může se 

proto stát nesmlouvavým k sobě a k moci. Štěstí se na něj jistě usměje i v citové 

oblasti: čeká ho prozářený rodinný života a šťastné manželství. Tato cesta je 

spíš mužská než ženská. 

Rada: Nerozhodovat o budoucnosti druhých pod záminkou, že jim chceme 

pomoci. 



Cesta života 7 

Je cestou moudrosti. Cestou analýzy, rozjímání a mysticismu. Kdo po ní jde, je 

vědec, osamělý filozof, který se mnohem více zajímá o zkoumání prvotních 

příčin a o duchovní principy než o materiální problémy každodenního života. 

Jedinec na ní nalezne mír v srdci, vnitřní harmonii a vědění. Jeho život bude 

bohatý a zajímavý, plný vyjímečných a nezištných setkání. Úzkost mu však 

půjde v patách jako stín. 

Rada: Správně si vybrat osoby, které budou na cestě provázet, jinak počítejte s 

problémy. 

Cesta života 8 

Osmá cesta je materiální. Je špatně přístupná, plná zkoušek může vést až k 

vyjímečnému úspěchu, pokud jedinec osvědčí neméně velkou a vyjímečnou sílu 

charakteru. Na cestě však číhá nebezpečí: jedinec by se mohl stát tyranem a 

obětovat svým cílům jiné. Dejte pozor, aby vám ctižádost nepřekryla ostatní 

oblasti života! Často budete muset náhle měnit směr nebo zaměření. Pokaždé 

se však dokážete rychle a pozoruhodně dostat nahoru. 

Rada: Uvědomit si omyl a včas si ho přiznat.  

Cesta života 9 

Je to daleká cesta. Patří tomu, kdo uvažuje ve vyšších sférách duchovna. 

Horizont jedince, který po ní kráčí, je už z podstaty univerzální. Vše ho zajímá. 

Možná ho zláká okultismus. Tato cesta dává všemožné vlohy a značnou 

citovost. Je pravděpodobné, že jedinec, který po ní putuje, uskuteční velké 

cesty buď po světě, nebo jen ve své hlavě, má totiž neomezenou představivost. 

Často se zastaví, aby pomohl jiným. Přinutí ho k tomu dobré srdce a 

porozumění, často však zůstane sám. Je inteligentní, ale snílek, obvykle velmi 

vzdělaný, a proto se bude jen málo starat o úspěch. Ten ho spíš překvapí. 

Rada: Naučit se ovládat své city a mít vždy připravená zavazadla. 

 NUMEROLOGIE - Číslo dne narození 

"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé 

okolí a co sis svobodně vybral ze svého okolí a dědictví."  



ALDOUS HUXLEY (anglický spisovatel) 

Číslo dne narození nám ukazuje naši minulost, duševní dědictví a podstatu 

minulého života. Poskytuje nám informace o našem temperamentu. Ukazuje 

nám vlastnosti, které nás doprovázejí celý život. Podporuje náš osobní vývoj.  

Číslo dne narození poukazuje na speciální vlohy a schopnosti, které budou 

člověku k dispozici na jeho životní cestě směrem k naplnění osudu. Má vliv 

zejména ve střední části života. Ukazuje na silné stránky osobnosti a na 

významné zkoušky. 

Součet čísla narození upozorňuje na možné pohlaví v minulém životě: 

• Liché číslo: osoba byla v minulém životě pravděpodobně mužského pohlaví 

• Sudé číslo: člověk byl v minulém životě zřejmě žena 

Šance jsou: 50:50 

Příklad výpočtu: 

Den narození je 16. 

Výpočet: 1 + 6 = 7 

Číslo narození je 7. 

Tento výpočet neplatí jen pro lidi a zvířata, ale také pro datum založení firmy, 

města, zrození myšlenky nebo nějakého důležitého projektu. Pokud jste se 

narodili těsně před půnocí nebo po půlnoci, může být pro vás zajímavý i výklad 

druhého dne. 

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi – Sonja Výklad Karet.  

 

UVAŘÍME SI NĚCO DOBRÉHO! 

Krémová chřestová polévka 

Suroviny 

 600 ml vody 

 100 ml suchého bílého vína 



 30 g másla 

 1/2 lžičky soli 

 1 kg neočištěného bílého chřestu - který vám však po uvaření polévky 

veskrze zbude pro jiné použití 

 jíška z 15 g másla a 1 zarovnané lžíce hladké mouky 

Postup 

1. Očistěte chřest: opláchněte ho ve studené vodě a zbavte všech nečistot, 

poté odkrojte nebo odlomte spodní čtvrtinu každého výhonku. Odlomené 

části si zatím ponechte stranou, přestože nejsou k jídlu, mouhou posílit vývar. 

Zbývající části výhonků důkladně a přitom opatrně oškrábejte škrabkou po 

celé délce, s výjimkou špičky a jednoho až dvou centimetrů pod ní. Slupky 

také ponechte stranou. 

2. Nyní chřest zblanšírujte: v nízkém, avšak širokém kastrolu přiveďte k 

varu vodu, víno, máslo a sůl. Nechejte minutu povařit, aby se část alkoholu 

odpařila, poté po částech - zhruba po šesti až osmi kouscích - vždy nanejvýš 

na dvě minuty vkládejte chřest. Jakmile změkne na skus, vyjměte ho 

děrovanou lžící do velké mísy, ve které máte připravenou studenou vodu s 

ledem. Takto postupně zpracujte všechen chřest, pokud by se přitom voda na 

blanšírování příliš odpařila, dolejte trochu nové. 

3. Jakmile máte všechen chřest zblanšírovaný, povařte ve vývaru spodní 

odřezky výhonků, tentokrát však jen sotva půl minuty. Vyjměte je a zahoďte. 

Nakonec přidejte polovinu slupek, opět půl minuty povařte a přes cedník 

slijte do menšího kastrůlku, kde již máte připravenou jíšku. Vyvařené i 

nepoužité slupky také zahoďte. Polévku důkladně metličkou rozmíchejte, 

přiveďte k varu, osolte podle chuti a nechte 15 minut provařit. 

4. Zchlazené výhonky sceďte, osušte a uložte do lednice pro jiné použití, 

do polévky si ponechte jen dva až tři. Rozkrájejte je na centimetrové špalíčky 

a vhoďte je do kastrůlku k polévce, bokem si odložte jen pokrájené špičky. 

Minutu povařte a pak hned rozmixujte ponorným mixérem. 

5. Pokud chcete polévku obzvlášť jemnou, ještě ji proceďte. Rozdělte na 

talíře a ozdobte pokrájenými špičkami. 
 
  
  
Chřest zapečený se šunkou a sýrem 

Suroviny 



 12 velkých bílých výhonků chřestu, zblanšírovaných 

 6 plátků šunky 

 100 g strouhaného nebo plátkového sýra 

 1 lžíce másla 

 sůl 

Postup 

1. Šunku rozkrojte podélně na dlouhé tenkté proužky. Každý výhonek 

chřestu jedním takovým proužkem omotejte ve své dolní části. 

2. Pekáček vytřete máslem a naskládejte do něj připravený chřest. Posypte 

strouhaným sýrem nebo poklaďte plátky sýra tak, aby špičky zůstaly 

nepřikryté, a vložte do trouby předehřáté na 200 stupňů. Zapékejte jen 

krátce do rozpuštění sýra a prohřátí chřestu, zhruba 5-7 minut. Podávejte 

jako přílohu k masu, případně doplňte vařenými bramborami pro lehkou 

večeři. V takovém případě se neobávejte zvýšit množství chřestu na osobu. 
 
  
 
Chřest s holandskou omáčkou, steakem a opékanými bramborami 

Suroviny 

 600 g steakového masa vaší volby 

 olej, sůl a pepř na opečení masa 

 1 kg malých brambor, vařených předem ve slupce (mohou být z 

předchozího dne) 

 1 lžíce oleje 

 12 ks předvařeného chřestu 

Na holandskou omáčku: 

 3 žloutky 

 100 g másla 

 špetka soli 

 1 lžička plnotučné nebo 1/2 lžičky dijonské hořčice 

 pár kapek citronové šťávy podle chuti 

Postup 

1. Brambory podélně rozpůlte, na řezné ploše zlehka osolte a nechte je 

pozvolna na lžíci oleje opékat ve větší pánvi. Občas jimi protřeste, žádnou 

jinou péči nepotřebují. 



2. V jiné pánvi rozehřejte další lžíci oleje a začněte na ní restovat silnější 

plátky osoleného a opepřeného masa, v ideálním případě velmi zprudka a po 

obou stranách. Jakmile je maso opečené dozlatova, ale ještě nedodělané 

uprostřed, vložte ho i s pánví do trouby vyhřáté na 80 stupňů, aby zvolna 

došlo. Prospívá to zejména hovězímu. 

3. Postavte misku do vodní lázně nad mírně vroucí vodu. Rozmíchejte v ní 

žloutky, 2 lžíce vody, hořčici a sůl a trpělivě šlehejte metličkou 3-5 minut, 

dokud nebudou světlé, napěněné a trochu zhoustlé. Pokud by vám připadlo, 

že se žloutky začínají srážet, okamžitě odstavte misku a intenzivně míchejte, 

dokud obsah misky trochu nezchladne. Pozor, z teplem sražených žloutků už 

nikdy holandskou omáčku nevyšleháte. Máslo nakrájejte na osm dílků a po 

jednom je přidávejte k teplým žloutkům. Pokračujte ve šlehání, další kousek 

másla přidejte vždy až ve chvíli, co se předchozí beze stopy vstřebá do 

omáčky. Dál ještě pár minut šlehejte nad párou, až vznikne teplá omáčka s 

konzistencí majonézy. Odstavte ji a dochuťte podle potřeby solí a pár 

kapkami citronové šťávy. 

4. Blanšírovaný chřest krátce prohřejte v horké, osolené vodě, ale nevařte 

ho. Rozdělte na talíře, přidejte maso, brambory a přelijte omáčkou. 
 

 


