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"Dwójka od Kuchni"
 na targach w Brnie

Uczestnicy "Umiejętności bez
granic" ruszają do Brna! Sodexo?
Targi w Brnie

W lutym, jako
nasze
przygotowanie do
odbycia stażu, w
Chemnitz udaliśmy
się na targi
SODEXO w Brnie.

Grupa wczesnym
rankiem
wyczekując przed
szkołą, zebrała się
aby pokonać ponad
200 km i zobaczyć
to piękne czeskie
miasto.

Inaczej zwane
także, jako Targi
Brneńskie. Działają
w Czechach już od
1949 roku! Są
czołowym
organizatorem

imprez targowych.
Cały budynek
zajmuje aż 205 m^2
i znajduje się tam 16
pawilonów do
dyspozycji gości
targowych.

K.K.
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Zelný Trh – jakie tajemnice skrywa?

Targ warzywny w Brnie Brneńskie
podziemia

Jest to miejsce,
w którym od
wieków
codziennie
odbywają się
targi. Główną
ozdobą rynku
jest barokowa
fontanna
Parnas. Woda
do fontanny
Parnas była
doprowadzana
niegdyś przez
najstarszy
brneński

wodociąg, który
prowadził z
rzeki Swratki.
Od 2011 r. na
targu
warzywnym
można
zwiedzać
unikatowy, pełen
wystaw labirynt
podziemnych
piwnic i
korytarzy. 

tak było w labiryncie :D

Labirynt pod
Zelným trhem
został otwarty
do zwiedzania w
kwietniu 2011
roku; Zelný trh
należy do
najstarszych
rynków
miejskich. 
Bardziej
wartościową i
mniej trwałą
żywność
należało gdzieś
składować,

dlatego wciąż
powiększano
piwnice.
Wchodziło się
do nich albo
wprost z
domów, albo też
ze specjalnie
zbudowanych
wejść
bezpośrednio z
ulicy lub placu.

E.A.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 25 06/2014 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójka od Kuchni

Kuchnia czeska

BUCHTY
Ciasto drożdżowe:
2 dag drożdży, 6 dag cukru, 35 dag mąki,
200 ml ciepłego mleka, 8 dag stopionego
masła, 2 żółtka, starta skórka z cytryny
Nadzienie:
30 dag powideł śliwkowych

Sposób przygotowania:
Do miseczki wkrusz drożdże i połącz je z odrobiną
cukru. Wlej 100 ml ciepłego mleka i wymieszaj z 5-10
dag mąki. Przykryj i odstaw do wyrośnięcia.
Wymieszaj żółtka ze stopionym masłem i resztą
mleka. Dodaj do rozczynu razem z pozostałą mąką,
cukrem, cukrem waniliowym, skórką z cytryny i
szczyptą soli. Zagnieć ciasto. Odstaw do wyrośnięcia.
Z ciasta uformuj wałek, pokrój go w plastry. Spłaszcz
każdy kawałek ciasta, nałóż porcję powideł. Sklej jak
pączki, ułóż na natłuszczonej blasze stroną sklejenia
do dołu. Posmaruj masłem, piecz 20 minut. Posyp
cukrem pudrem.

Buchty

Knedle

Knedle z
truskawkami

Składniki:
1 kg
truskawek,1 kg
ziemniaków, 25
dag mąki, 1
jajko, sól
Do polania:
masło i 2-3 łyżki
tartej bułki (albo
śmietana)
Sposób
przygotowania:
Ziemniaki
ugotuj,
przeciśnij
przez praskę,
przykryj i
wstaw do
lodówki. 

Ostudzone
ziemniaki
szybko zagnieć
z jajkiem i solą,
podsypując
przesianą
mąką. 
Gotowe ciasto
krój na kawałki,
wciskaj w nie
owoce i formuj
knedle.
Truskawka
musi być z
każdej strony
zawinięta w
ciasto.
Porcjami
wkładaj knedle
do wrzącej,
osolonej wody,
gotuj 3 minuty
od chwili,

aż woda
ponownie się
zagotuje. 
Knedle wyjmij
łyżką
cedzakową i
dokładnie
osącz. Podawaj
polane tartą
bułką
zrumienioną na
maśle lub
śmietaną.

SMACZNEGO!

Buchty

to może jednak na
słodko?

.

.

.
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Hala targowa

Takie pyszności, też znalazłyśmy

Po paru
godzinach
zwiedzania
dotarliśmy (i
błądzenia)
dotarliśmy na
hale targową.
Rozdzieliliśmy
się na mniejsze
grupki i
następnie
oglądaliśmy
różne
stanowiska
prezentujące
swoje produkty,
wyroby, czy
sprzęty. 
Targi, w których
braliśmy wtedy

udział odbywały
się w paru
halach. Na
pierwszej były
targi
gastronomiczne
(gdzie
spędziłyśmy
najwięcej
czasu), w
następnej hali
odbywały się
pokazy
przeróżny
opakowań, a na
ostatniej
prezentowali
maszyny. 

Byłyśmy mile
zaskoczone,
kiedy
spotkałyśmy
tam polaków, z
którymi
rozmawiałyśmy
o gastronomii,
gdyż
reprezentowali
gliwicką firmę.
Robiłyśmy dużo
zdjęć,
próbowałyśmy
serwowane
specjały.
Były to dla nas 
bardzo miłe
doświadczenia. 
W mojej pamięci
do dzisiaj
pozostała
koreańska
firma, która
miała specjalną
maszynę

do robienia
ciastek, ale to i
tak nie było
wszystko. Obok
znajdowała się
maszyna do
robienia
chlebków.
Wszystko
byłoby okej,
gdyby nie to, że
wystrzeliwały
one jak piłeczki
do tenisa. Na
targach
opakowań nie
było chyba aż
tak
ekscytujących
wrażeń, o
których wartoby
było pamiętać
po takim czasie.
Podsumowując
bardzo się
cieszę, że mój

udział w
przygotowa-
niach do stażu
miał swój udział
także na tych
targach.

Kasia Kwiecień
2cT

Jesteśmy na targach!

E.A.

K.K
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