
Bœuf bourguignon

Ingredience
1,2 kg masa na guláš 

1 láhev červeného vína
2 větší cibule
bobkové listy

tymián
rajčatový protlak

hladká mouka
hovězí vývar

400 g anglické slaniny
250 g menších žampionů

sůl, pepř, slunečnicový olej
petržel

 › Ohřej víno (celou láhev) a vylouhuj uvnitř tymián, bobkový list a nakrájenou cibuli. Nech vychladnout. Nakrájej 
maso. Maso řežu na větší kusy, než na klasický guláš. Přibližně 100 g jeden kousek. Můj tip: Zkus si zvážit celý kus 
masa a poté ho začni rozdělovat, abys věděl přesněji, kolik je 100 g (rada z kulinářské školy 😜).

 › Maso osol a opepři. Dej do mísy, zalij vychladlým vínem s oblohou a vše promíchej. Přikryj a nech přes noc mari-
novat v lednici.

Postup den předem:

 › Maso vyjmi z marinády a osuš na papírové utěrce. Z marinády vyhoď bobkové listy a tymián.
 › Na rozpálené pánvi s olejem opeč maso z obou stran. Pozor, díky marinádě z vína, velmi rychle zkaramelizuje. 

Na každé straně to trvá asi minutu, než se maso zatáhne. Odlož opečené kousky masa na talíř. Na stejné pánvi 
orestuj cibuli z marinády. Přidej rajčatový protlak a nech zkaramelizovat. Přidej dvě lžíce hladké mouky. Smíchej a 
pomalu přilévej víno, aby se mouka rozpustila. Víno vař jen několik málo minut, postačí 1-2 minuty. Takto se kon-
centruje chuť a sladkost a také se spálí alkohol.

 › Maso vlož do hlubokého hrnce nebo holandské trouby, zalij vínem s cibulí a protlakem. Přidej čerstvý tymián, 
bobkové listy a k nezapomeň na půl litru hovězího vývaru.

 › Vař přiklopené na mírném ohni 3-4 hodiny. Můžeš také vařit v troubě (technika dušení). Využívám obě metody.
 › Čas od času promíchej a sleduj proces dušení. Když se omáčka zredukuje, měla by mít pěknou a hustou konzis-

tenci.
 › Na samostatné pánvi orestuj dozlatova anglickou slaninu nakrájenou na kostičky. Na stejné pánvi s tukem ze 

slaniny orestuj i žampiony (malé nakrájené na 4 měsíčky) do měkka a na závěr přidej špetku soli.
 › Nakonec k Bourguignonu přidej slaninu a žampiony a vař ještě 5 minut.
 › Nech Bourguignon vychladnout.  Rozleží se a chuť se zlepší.
 › Většinou připravuji brzy ráno, k večeři podávám s bramborovou kaší, glazovanou mrkví a petrželkou.

Druhý den:


