
VÝROBCE TRADIČNÍCH UZENIN

masová
Vinná klobása

kvalitní libové vepřové maso

          neobsahuje mouku ani strouhanku

                     přirozeně bílá barva

                               při prasknutí zůstává
                                    náplň pohromadě
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V. Chovaneček

Vinná klobása masová
 
Vinná klobása MASOVÁ značky Bilbo se od konkurenčních klobás liší tím, že neobsahuje žádnou mouku 
ani strouhanku, a proto neobsahuje pšeničný lepek. Kvalitní libové vepřové maso spolu s žalhostickým 
bílým vínem, citronovou kůrou a kvalitním kořením vytváří jemnou, harmonickou chuť.
Klobása je solena kuchyňskou solí s jódem, nikoliv tradičně používanou nakládací řeznickou rychlosolí.
Výrobek neobsahuje žádný dusitan, má proto přirozeně bílou barvu, která se nezmění ani v řezu při 
tepelném opracování, například opékáním.
Vinnou klobásu masovou opékejte velmi zvolna střídavě z obou stran dozlatova, cca 6 minut z každé 
strany. Tak si vychutnáte její nejlepší chuť. Nedoporučujeme péct klobásu v troubě nebo v remosce.
Při prudkém pečení dojde k prasknutí střívka. Oproti klasickým vinným klobásám však i v takovém 
případě zůstává náplň klobásy pohromadě.

 

Recepty pro Vás

Smažená klobása
Klobásu obalte v trojobalu (mouka–vejce–strouhanka) jako klasický řízek. Zvolna smažte na pánvi nebo 
fritujte. Po usmažení nechte přebytečný tuk z klobásy okapat na kuchyňské utěrce.
 
Klobása v nádivce a mozaice 
Velmi chutný základ do nádivek a zapečených mozaik místo masa.
Do formy nebo pekáče vymazaného tukem vložte na proužky nakrájenou klobásu v libovolném 
množství. Vše zalijte připraveným nádivkovým těstem a dejte zapéct.

Placičky a karbanátky
Z náplně vymačkané ze střívka klobásy (v libovolném množství) připravte placičky nebo karbanátky. 
Můžete zahustit strouhankou, případně ochutit bylinkami. Opékejte tradičním způsobem.
 
Jemně opečená klobása
Klobásu stočte do tvaru šneka, brýlí či vlnky a spojte špejlí. Klobásu můžete podle chuti obalit v hladké 
mouce. Pozvolna opékejte z obou stran do světle zlaté barvy, nejlépe na živočišném tuku.
 
Pošírovaná klobása
Pro dietnější účely je možné stočenou klobásu připravit ve vodní lázni. Voda nesmí dosáhnout bodu 
varu. Optimální teplota je cca 80 °C a doba ohřívání 25–30 minut.
 
Doporučení
Vhodným doplňkem ke klobáse jsou přílohy z brambor – bramborová kaše, 
bramborový salát, šťouchané brambory nebo vařené brambory s máslem.
Pro milovníky pikantnějších příloh je vhodné kysané zelí.

Všechny uvedené varianty úprav klobásy jsou chutné i zastudena – například 
s chlebem či bílým pečivem.

 

 

                                                                           

Dobrou chuť Vám přeje uzenářský mistr


