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Weihnachtsmenü                
und Ostermenü in der 
tschechischen Küche 



  
 

   Was gehört zum Weihnachten? 

Weihnachten 

Tannenbaum 

Karpfen 

Kartoffelsalat 

Lebkuchen 

Schokolade 

Fischsuppe 



• Was isst man am Heiligen Abend? 

• Was hat man früher gegessen? 

• Gibt es regionale Unterschiede? 

• Was isst man am 25. und 26. Dezember? 

• Wie verbringt man den Silvesterabend? 

• Was wird am Silvesterabend gegessen und 
getrunken? 



Das traditionelle Pilzgericht Kuba 

• 500 g velkých krup, 120 g sádla, 80 g cibule, 40 g 
sušených hub, sůl, pepř, česnek 

 

• Omyté kroupy uvaříme ve slané vodě. Když jsou 
měkké, scedíme je, propláchneme horkou vodou a 
necháme odkapat. Do studené vody namočíme 
asi na 15 minut sušené houby. Potom větší kousky 
hub pokrájíme a dáme je na pánev pod poklici 
podusit doměkka. Drobně nakrájenou cibuli 

 



• osmažíme na sádle do růžova, přidáme 
uvařené kroupy, utřený česnek se solí, pepř a 
podušené houby. Vše dobře promícháme, 
dosolíme, podle potřeby přidáme vývar z hub a 
dáme do sádlem vymazaného pekáčku do 
trouby zapéci. 

• Podáváme s kyselou zeleninou. 



Das Weihnachtsgebäck 

• Welche Sorten kennen Sie? 

• Welche Sorten mögen Sie? 

• Welche Sorten backen Sie? 

• Welche Sorten bäckt Ihre Oma? 

• Welches Inventar braucht man zum Backen? 



Das Weihnachtsgebäck 

Übersetzen Sie diese Gebäcknamen: 

Linecké cukroví 

Perníčky 

Vanilkové rohlíčky 

Medvědí pracny 

Vosí hnízda 

Čokoládové kuličky 

 



Das Ostermenü 

• Welche Spezialitäten gehören zu Ostern? 

Ostern 

Osterei 

Hase 

Osterbrot 

Osterhuhn 



Beschreiben Sie das Bild 
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