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UPEÄŒEME SI VLASTNÃ• CHLEBÃ•K
NedÄ›le, 19 bÅ™ezen 2017

Aby mÄ›l chleba správnou kyprost, musí tÄ›sto kynout. A aby mÄ›l chleba lehce nakyslou chuÅ¥, pouÅ¾ívá se k jeho kypÅ™en
chlebový kvásek. Å½ivý, Ä•erstvý chlebový kvásek lze bÄ›Å¾nÄ› koupit asi jen v krkono&scaron;ských a podkrkono&scaron;sk
oblastech. Chceme-li péci doma tradiÄ•ní chleba, mÅ¯Å¾eme si chlebový kvásek vyrobit sami. Jak pÅ™ipravit chlebový kvásek

Co je potÅ™eba?

Å½itná mouka
Voda
Nádoba s víÄ•kem

Chlebový kvásek je v podstatÄ› smÄ›s vody a mouky, která zaÄ•ala
kvasit.Podle nÄ›kterých názorÅ¯ vznikly první kvásky tak, Å¾e lidé zadÄ›lali tÄ›sto na placky nakva&scaron;enou ovocnou
&scaron;Å¥ávou. Jiná teorie se pÅ™iklání k &bdquo;robinzonské&ldquo; náhodÄ› &ndash; nÄ›kde v díÅ¾i zbyl kousek tÄ›sta
od minulého peÄ•ení. UÅ¾ trochu navinule vonÄ›l a bublal, ale &bdquo;praÄ•lovÄ›k JaneÄ•ek&ldquo; to ze &scaron;etrnosti ho
do nové várky. A protoÅ¾e byl výsledek chutný, schoval si empiricky zase kousek tÄ›sta do dal&scaron;ího peÄ•ení.

V dobách, kdy peÄ•ení chleba patÅ™ilo k bÄ›Å¾ným domácím úkonÅ¯m, se Å™íkalo, Å¾e správná hospodynÄ› koupí (nebo
kvásek na chleba jen jednou, a to kdyÅ¾ se nastÄ›huje na grunt. Dále pak vlastní kvásek jenom udrÅ¾uje. Znamenalo to
jediné &ndash; pÅ™i kaÅ¾dém peÄ•ení chleba oddÄ›lit kousek syrového tÄ›sta, vloÅ¾it do hrneÄ•ku, zalít vodou, pÅ™ikrýt pr
mu&scaron;kám a uchovat na místÄ›, kde není chladno (nemuselo to být nutnÄ› pÅ™ímo v teple).

Aby mÄ›l chlebový kvásek typickou vÅ¯ni a chleba poté tu pravou chuÅ¥, je k jeho pÅ™ípravÄ› potÅ™eba Å¾itná mouka. A to
tehdy, kdyÅ¾ finální výrobek budeme péci ze smÄ›si mouky (Å¾itná s p&scaron;eniÄ•nou nebo &scaron;paldovou moukou). A
nyní jdeme na to...
Do vy&scaron;&scaron;í nádoby s víkem (tÅ™eba Ä•tyÅ™litrové zavaÅ™ovaÄ•ky) dáme jednu sklenici (dvÄ› deci) Å¾itné mo
zalijeme sklenicí a pÅ¯l vlaÅ¾né vody. Rozmícháme, pÅ™iklopíme víÄ•kem nebo pováÅ¾eme mikrotenem a necháme pÅ™i
pokojové teplotÄ› stát.

Druhý den pÅ™idáme druhou sklenici Å¾itné mouky a dal&scaron;í sklenici vlaÅ¾né vody. TÅ™etí den opÄ›t sklenici Å¾itné
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ale uÅ¾ jen pÅ¯l sklenice vody. TotéÅ¾ Ä•tvrtý den. PÅ™idané suroviny vÅ¾dy dobÅ™e zamícháme del&scaron;í vaÅ™eÄ•k
musí být pÅ™ikryta, vÅ¯nÄ› kvasící hmoty pÅ™iláká octové mu&scaron;ky. PostupnÄ› budeme pozorovat kvasný proces, který
obnoví kaÅ¾dým pÅ™idáním mouky (Å¾ivin pro kvasinky).

Pátý den by mÄ›l kvásek pÅ™ipraven pro pouÅ¾ití. Bude Å™id&scaron;í konzistence, zkypÅ™ený bublinkami oxidu uhliÄ•itéh
nakyslé vÅ¯nÄ› pÅ™ipomínající chlebové tÄ›sto. Z chlebového kvásku mÅ¯Å¾eme upéci tradiÄ•ní Ä•eský chléb Ä•i pravé
dalamánky, a nebo jej mÅ¯Å¾eme pouÅ¾ít na uvaÅ™ení krkono&scaron;ského kysela. zdroj: www.jaktak.cz pÅ™í&scaron;tÄ
rÅ¯zné druhy chlebÅ¯
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