
Porcií/Portionen: 4-6 | Príprava:  10 minút

Tepelná úprava/Kochzeit: 130 minút

Pre 2 liter polievky budeš potrebova / 
Zutaten:
300 g hovädzia kosť a 500 g hovädzia mäso - Rind-

fleisch (Tafelspitz, Schulterscherzel, Beinfleisch 

etc.), v Rakusku su to najlepšie mäsa pre polievku, 

150 g koreňovej zeleniny (mrkva, zeler a petržlen), 

30 g cibule, 1 ks paprika, 1 hrsť petržlenová vňať,2 

PL soľ, 1 PL vegeta, 1 KL mleté čierne korenie,  

3 strúčiky cesnak.

Postup prípravy/Zubereitung:
1. Umyté mäso daj variť do studenej vody, 5-litrový 

hrniec naplníme vodou a vložíme hovädziu kosť a 

mäso.

2. Tesne pred bodom varu sa začne robiť pena, 

ktorú postupne pozbieram (je to kvôli tomu, aby 

nebola polievka mútna, ale krásne číra).

3. Keď začne voda vrieť, tepiotu znizime a  pridame 

soľ, vegetu a čierne korenie.

4. Potom pridáme zeleninu, petržlenovú vňať 

a pod napoly prikrytou pokrievkou varíme, kým 

bude zelenina mäkká (nezabudnite na papriku, 

polievočka chytí výraznejšiu chuť).

5. Zeleninu potom vyberieme a polievku môžeme 

(nemusíme) variť aspoň ďalšiu hodinku. Čím dlhšie 

budete kosť variť, tým silnejšia bude polievočka.

6. Uvarenú zeleninu pretlačíte cez sitko (vzniknú 

vám pekné kocky).

7. Zeleninu na záver vložíme naspäť do polievky.

TEKVICO VÝ PRÍVAROK, OPEKANÉ ZEMIAKY 
GEKOCHTES RINDFLEISCH
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8. Hovädsie mäso vyberieme z polievky a 

 nakrájame na plátky. Doba varenia/Kochzeit 

der Suppe: 130 minút Uvarene hovädzie mäso z 

 polievky môžeme podávat’ s tekvicovým  privarkom 

a opekanými zemiakmi.

TEKVICOVÝ PRÍVAROK 
Budeš potrebovať: 1 stredne vel‘kú tekvicu,1 

cibul‘u, olej, mlieko, sol‘, vegetu,500 ml smotany na 

varenie, 3 lyžice  polohrubej múky, posekaný kôpor.

Postup: Tekvicu ošúp, prerež, vyber se-

mená a nahrubo postrúhaj. Cibul‘u pokrájaj 

 nadrobno a opraž na rozohriatom oleji dosklo-

vita.  Prisyp tekvicu, chvíl‘u podus, prilej tol‘ko 

mlieka, aby zakrylo tekvicu, dochut‘ sol‘ou a ve-

getou.Priprav si zátrepku. V smotane na varenie  

rozhabarkuj polohrubú múku a za stáleho  miešania 

ju vlej do tekvice. Ak sa ti zdá  prívarok prihusty, 

zried‘ ho mliekom. Na záver pridaj  posekaný kôpor. 

Podávaj s uvarenymi zemiakmi, volským okom ale-

bo s opečeným párkom či s mäsom.

OPEKANÉ ZEMIAKY
Budeš potrebovať :
1 kg zemiakov, sol‘, 30 g cibul’e, 30 g masti, 

20 g masti na pečenie, rascu.

Postup: Zemiaky umy a uvar v šupke. Po 

 vychladnuti ich ošúp, roztlač, osol‘, premiešaj s na-

drobno nakrájanou, na masti upraženou  cibul‘kou 

a rascou. Zemiaky vlož do vymasteného pekáča a 

upeč v rúre doružova.

www.abenteueralter.at


