
Hovězí na zázvoru (pro 4 osoby) 
Recept naší praprababičky z Brodku u Dětenic na famózní, 

vymazlený pokrm 

1 kg hovězího - zadní nebo falešná svíčková 
dobrá slanina 
hladká mouka 
2 až 3 velké cibule 
sádlo 
mletý zázvor 
sůl 
 
Maso odblaníme, špek nakrájíme na dlouhé proužky a maso jím prošpikujeme. 
 
Poté celý kus posolíme ze všech stran a vydatně obalíme mletým zázvorem a navrch 
pak ještě poprášíme hladkou moukou a špalík masa necháme v klidu a chladnu 
aspoň do druhého dne. 
 
Druhý den další špek nakrájíme na drobné kostičky a spolu s nakrájenou cibulí dáme 
do pekáče a na sádle osmahneme, až cibule zezlátne.  
 
Na tomto rozpáleném základě zprudka opečeme maso ze všech stran a pak ho 
mírně podlejeme vodou, přiklopíme poklicí a dáme do trouby rozpálené asi na 200 
stupňů a za občasného otáčení a popř. podlévání dusíme asi 2 hodiny.  
 
Potom maso z pekáče vyndáme a nakrájíme  nožem na přibližně stejně tenké plátky 
(asi 0.5 až 1 cm). Ty pak vrátíme zpět do pekáče, podle potřeby ještě podlejeme, 
případně šťávu ještě dohustíme, znovu přikryjeme poklicí a ještě asi půl hodiny 
dusíme, aby chuť plátky masa prošla. 
 
Podáváme s bramborovým knedlíkem a špenátem, popř. jenom s rýží. 
 

 



Jednodušší varianta 
(pro moderní, línější tetky) 

 
 
Maso nakrájíme předem na plátky, posolíme a posypeme vydatně z obou stran 
práškovým zázvorem, který do plátků vetřeme a poprášíme hladkou moukou. 

 

V pekáči, řádně vymazaným sádlem, rychle orestujeme z obou stran plátky masa a 
vyndáme stranou. 

Poté do pekáče přidáme na kostičky nakrájenou slaninu (opravdu slanou a uzenou, 
ne jen ovařené sádlo!), nakrájenou cibuli a vše opečeme až cibule zesklovatí.  

 



Do pekáče s obdělanou cibulí a špekem položíme plátky masa, přiklopíme a dáme 
do trouby ohřáté na 200o C péct (cca 2 – 3 hodiny, podle druhu masa, mladý býk – 
stará kráva). 

 

Občas podléváme vodou a otáčíme plátky a dusíme až maso změkne.  

Když je maso udělané, propasírujemr cibulku se špekem a vrátíme zpět do pekáče, 
sos se tím zjemní. Zaprášíme podle gusta hladkou moukou a obděláme jako jíšku 
(můžeme i přidat zázvor, Masox,..) a pečeme dál, již na otevřeném pekáči. 

Mezitím uvaříme bramborové knedlíky a  připravíme špenát a můžeme servírovat.  

Samozřejmě ale, nejlepší chuti dosáhneme (protože se jedná o hovězí a bez ohledu 
na debilní nařízení EU) až druhý, třetí den! 
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