NA NÁV·TùVù

OD TRNEK
k POVIDLŮM

O existenci zahrádkářských moštáren a palíren ví i většina
nezahrádkářů a jsou poměrně hodně využívané. Povidlárny
již tak známé nejsou a také jich je podstatně méně. Zajeli
jsme se podívat k zahrádkářům do Chvalčova, který leží
pod Svatým Hostýnem, do kraje trnek, jak tady švestkám
říkají, abychom vám přiblížili, jak se povidla vaří a přidali
i pár krajových receptů od místních zahrádkářek.
Budova chvalčovských zahrádkářů

e Chvalãovû nás pﬁivítal pﬁ. Jiﬁí Pecháãek, kter˘ je nejenom pﬁedsedou
chvalãovsk˘ch zahrádkáﬁÛ, ale také
pﬁedsedou územního sdruÏení KromûﬁíÏ
a zastupuje zahrádkáﬁe KromûﬁíÏska v Republikové radû. Povidla se tu v kraji vaﬁí
odnepamûti. Na KromûﬁíÏsku bychom na‰li
‰est, moÏná sedm povidláren, ale do té
chvalãovské se jezdí z KromûﬁíÏe, z Vala‰ského Meziﬁíãí i ze Zlína. Hlavnû díky snadnému odpeckování to jde rychle.
Jiﬁí Pecháãek nám vysvûtluje technologii:
„Povidla si tu kaÏd˘ vaﬁí sám. Donese si
‰vestky, topení, nádoby na povidla, zavaﬁovací sklenice, víãka, nádoby na odpad –
pecky (nûkdo je pﬁidává do kvasu z jablek –
aby chytly aroma). U vaﬁení je vÏdy sluÏba
od zahrádkáﬁÛ, která pomáhá. Vaﬁí se nonstop 24 hodin dennû. SluÏba pomÛÏe
v‰echno nachystat k rozvaﬁování. NeÏ se
zaãne vaﬁit, dává se do vymytého kotle trochu vody, mohou se také pﬁidat vypeckované trnky, aby po dnû dobﬁe klouzaly
(dﬁíve se kopist ze spodu mazala máslem
i sádlem, rovnûÏ aby se nepﬁipálily).“
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Jiří Pecháček
·vestky je tﬁeba pﬁed
rozvaﬁením dobﬁe um˘t, aby se zbavily
v‰ech neãistot, listí, ale
také tﬁeba písku, kter˘
by se dostal aÏ do povidel, ale hlavnû by
mohl po‰kodit kotel.
Vlastní rozvaﬁování
trvá asi tﬁi hodiny.
Hmota nesmí zaãít
houstnout, jen se musí
uvolnit pecky. Pak
sluÏba pomÛÏe s osi-

Práce v povidlárně na začátku osívání. Př. Sedlář (vpravo),
který má službu, začíná nalévat rozvařené švestky do osívky.

Osívka je po osití plná
pecek a slupek.

Po vyčištění osívky je vidět rám,
který rozvařené švestky pasíruje přes síto.

Stroj, kde se rozvaﬁené ‰vestky odpeckují, se naz˘vá osívka. Pecky a slupky
zÛstávají uvnitﬁ, ‰Èáva
s duÏninou protéká
do vaniãky vespod.
„Dﬁíve se osívalo
pﬁes drátûné síto
zkrácen˘mi bﬁezov˘mi metlami, tzv.
‰krablanûmi. To bylo
zdlouhavé a pracné.
Osívání, které dﬁíve
trvalo dvû hodiny, je
dnes hotové za dvacet minut,“ vysvûtluje
pan Pecháãek a pokraãuje: „Hmota, kterou získáme po osití
se naz˘vá „lízanka“.
Tu dﬁíve mlsávaly
dûti, kdyÏ se vaﬁívala
povidla. NeÏ z lízanky
vzniknou opravdová
povidla, bude trvat
dal‰ích pﬁibliÏnû ãtyﬁi
aÏ ‰est hodin podle
mnoÏství lízanky. V‰e
se také odvíjí od topení pod kotlem.
Topit se musí tak, aby
hmota mírnû bublala,
ale nestﬁíkala kolem.

Z osívky je třeba vybrat všechnu lízanku.
tím, tak se tady ﬁíká odpeckování. Mezitím je tﬁeba dokonale vym˘t kotel
a hlavnû kopyst, kterou se hmota
míchá. Musí dokonale kopírovat dno
kotle, aby se povidla nepﬁipalovala.
Nesmí zde zÛstat napﬁíklad kousek
pecky, kter˘ by mohl prodûravût kotel.“

Ve chvalãovské povidlárnû se vaﬁívají
i hru‰ky. Hru‰ková povidla se pouÏívají
hlavnû na tradiãní vala‰ské frgály. To jsou
koláãe o prÛmûru asi 30 cm se silnou
vrstvou máku, tvarohu, nebo právû hru‰kov˘ch povidel. Hru‰ky se vykrájí. Jádﬁinec,
stopky a zbytky okvûtí musí pryã. Pak se na-
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Pohled do kotle, kde zbývá již jen trochu povidel.

krouhají, jako kdybychom je chtûli mo‰tovat, neosívají se a pﬁímo se vaﬁí. PÛvodnû
se v‰ak krájely a su‰ily na kﬁíÏaly. KdyÏ se
pak pekly frgály, kﬁíÏaly se rozvaﬁily a pomlely na ml˘nku.
Dﬁíve se povidla ukládala do spíÏí v kameninov˘ch hrncích. Dnes se nejãastûji dávají do zavaﬁovacích sklenic, které se pﬁed
plnûním je‰tû nahﬁejí. Povidla jsou také
horká a po zavíãkování staãí sklenici obrátit dnem vzhÛru.

RECEPTY Z POVIDEL

Povidla jsou obvykle náplní rÛzn˘ch kynut˘ch mouãníkÛ spolu s tvarohem polité
máslem. Jsou také velmi hodnotnou pomazánkou, hlavnû na chleba s domácím sádlem, máslem, tvarohem a podobnû dle
chuti.

Povidlová omáčka I

● ¼ kg povidel ● 10 dkg cukru krupice ● ¼ l vody
● kousek skořice ● 1 kávová lžička škrobové
moučky ● 1 lžička rumu

Na povidla nalijeme vodu, pﬁidáme cukr,
skoﬁici a povidla rozvaﬁíme. ·krobovou
mouãku rozmícháme s trochou studené
vody, pﬁilijeme k omáãce a necháme pﬁejít varem. Do hotové omáãky pﬁidáme rum.
Podáváme s uzen˘m masem a knedlíkem.

Povidlová omáčka II

● 1 dkg másla ● 1 dkg hladké mouky ● ¼ kg povidel ● 3 dkg cukru krupice ● ¼ l vody ● pomerančová kůra ● špetka soli ● skořice

Mouku zpûníme na másle, pﬁidáme povidla a po ãástech je rozvaﬁíme s vodou.
Pﬁidáme cukr, sÛl, skoﬁici, pomeranãovou
kÛru a vaﬁíme tak dlouho, aÏ jsou povidla
rozvaﬁená. Podáváme s uzen˘m masem
a knedlíkem.

„Honzovy buchty“

● 40 dkg polohrubé mouky ● 40 dkg hladké
mouky ● 5 dkg kvasnic ● 15–20 dkg cukru krupice ● 3–4 dl mléka ● 1 necelá lžička soli ●
3 žloutky ● 2 lžíce oleje ● 2–3 lžíce rozpuštěného
másla ● 2 lžíce slivovice

V‰e zamícháme a necháme vykynout.
Podle velikosti plechu tûsto rozdûlíme na
men‰í nebo vût‰í kousky tûsta, jak jsme
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Při větším množství povidel nastává
Chvalãovské zaboj s časem. Povidla je třeba plnit hrádkáﬁky jsem podo sklenic horká, s chladnutím Ïádal i o nûjaké
rychle tuhnou. recepty. „Sádlo,
vajíãka a trnky patﬁívaly k hlavní obÏivû na Vala‰sku,“
ﬁíká paní Helena
Pavelcová,
jejíÏ
maminka povidla
pravidelnû
vaﬁívala. Jiﬁí Pecháãek
pﬁidává radu paní
KuÏelové z Hlinska
pod
Host˘nem:
„NamaÏ si chleba
sádlem a na to dej
povidla.“ Radu poslechl, kombinaci
vyzkou‰el a chválí
ji. Ostatní sousedé
pﬁizvukují, ale nûkteﬁí by pﬁeci
jenom sádlo nahradili máslem. Povidla b˘vala jídlo
chud˘ch, ale byla
velmi zdravá. Vyzkou‰ejte nûkteré
recepty.

zvyklí. Kousky tûsta naplníme povidly, klademe tûsnû k sobû na vyma‰tûn˘ plech
a kaÏdou buchtu celou pomaÏeme máslem
a po upeãení znovu, aby se neslepily. Peãeme asi na 230 °C, pokud barva buchet
není zlatá.

Povidlový – trnkový řez

● 10 dkg mletého cukru ● 10 dkg másla ● 1 vejce
● 20 dkg hladké mouky ● ½ prášku do pečiva
Oﬁechová smûs: ● 5 bílků ušleháme ● při-

dáme 20 dkg krupicového cukru a 15 dkg nastrouhaných ořechů
V‰e zpracujeme, rozválíme, dáme na vyma‰tûn˘ plech, potﬁeme povidly a oﬁechovou smûsí a peãeme pﬁi 180–200 °C.
Vychladl˘ ﬁez znovu potﬁeme povidly, pﬁidáme máslovou nádivku dle vlastních zku‰eností a ãokoládu.

Točený perník s povidly

● 18 dkg cukru moučky ● 2–3 lžíce medu ● 5 dkg
tuku ● 2 vejce ● ½ lžíce sody bikarbona nebo kypřicího prášku ● 32 dkg hladké mouky ● 2 lžičky
skořice
NáplÀ: ● švestková povidla ● strouhaný kokos
● 2 lžíce rumu ● nasekané vlašské ořechy ●
1 vejce na pomazání ● pečicí papír

Ze surovin vypracujeme tûsto a dáme na
hodinu do lednice. Pak tûsto vyválíme
a noÏem rozdûlíme na 3 stejné ãásti (pouze
naznaãíme – nekrájíme).
Tûsto pomaÏeme smûsí z povidel, kokosu
a rumu a posypeme oﬁechy a poté pﬁeloÏíme nadvakrát jako papír A4 do podlouhlé
obálky. Navrch pomaÏeme vajíãkem. Tûsto
jemnû propícháme vidliãkou, aby pﬁi peãení
neprasklo. Pﬁendáme na plech na peãicí
papír a peãeme 20–25 min. na 180–200 °C.

Perníková roláda

● 2 lžíce medu ● 1 vejce ● 2 lžíce másla nebo
rostlinného tuku ● 1 lžíce rumu ● 15 dkg moučkového cukru ● 200 g polohrubé mouky ● 1 sáček
vanilinového cukru ● asi ½ sáčku prášku do perníku ● 1 lžíce kakaa ● tuk na vymazání ● rozšle-

hané vejce nebo oslazené mléko na potření
NáplÀ: ● 5 lžic povidel ● 8 lžic nastrouhaných
jader ořechů ● 1 lžíce rumu ● citronová šťáva
Smícháme med, vejce, tuk, rum, vanilinov˘ cukr a mléko. VloÏíme do vodní láznû
a na‰leháme. Necháme vychladnout. Na
vál prosijeme mouku smíchanou s prá‰kem do perníku, pﬁidáme kakao, u‰lehanou
hmotu a vypracujeme tuÏ‰í tûsto, které rozdûlíme na dva díly. KaÏd˘ plát rozválíme do
tvaru obdélníku, potﬁeme náplní, kterou pﬁipravíme smícháním uveden˘ch surovin
a zavineme. Pﬁeneseme na tukem vymazan˘ plech, potﬁeme roz‰lehan˘m vejcem
nebo oslazen˘m mlékem a vloÏíme do
pﬁedehﬁáté trouby. Zvolna upeãeme dorÛÏova. Po vychladnutí roládu pokrájíme na
‰ikmé plátky.

Perník od Milušky

● 35 dkg polohrubé mouky ● 30 dkg krupicového
cukru ● 1 jedlá soda ● 3 vajíčka ● 5 lžic oleje ●
¼ l mléka ● 1 skořicový cukr ● 3 lžíce povidel
V‰e zamícháme, vylejeme na vymazan˘
plech a peãeme.

Šimlica
Povidla rozﬁedíme mlékem (konsistenci
si urãí kaÏd˘ sám) a podáváme s bramborem nebo pijeme pro osvûÏení. Nûkdo také
pouze chleba namáãí do ‰imlice.
Pﬁipravil Jan Stanzel, foto autor

