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Pourekkia – kyperský dezert

2 hodiny

• Seznamte se s kyperskou kuchyní
• Přečtěte si o tématu Pourekkia
• Udělejte si vlastní Pourekkia

• Prezentace
• Činnosti

• Ingredience (podle přiloženého receptu)
• Notebooky
• Projektor

Teorie s interaktivními aktivitami
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Úvod



Úvod

Jídlo spojuje lidi, protože všichni sedí
pohromadě a ochutnávají výborné jídlo.
Kypr má velký vztah k jídlu, protože jeho
středomořská kuchyně je celosvětově
známá. Být s rodinou na nedělním obědě
je na Kypru zcela běžné, zejména pro
seniory.



Kyperská kuchyně

• Jeho původ a vliv



Kyperská kuchyně je exotickou směsí
řeckých a blízkovýchodních kultur.
Nabízí různé pokrmy s masem,
rybami, těstovinami a mnoha
pečivem a dezerty.

Kyperská kuchyně



Kyperská kuchyně

• Kypřané milují jídlo, ale více milují sociální aspekt, který s tím přichází.

• Kypřané obecně preferují dlouhé obědy a pozdní večeře, kdy teploty
klesnou na příjemnější úroveň.

• Je velmi běžné vychutnávat si jídlo venku na opopen-airavernách
nebo dvorech.

“ NEJLEPŠÍ jídlo k jídlu na Kypru ”

https://www.youtube.com/watch?v=hjSknARV_lc


Pourekkia – kyperský 
dezert

• Co jsou Pourekkia

• Různé příchutě



• Pourekkia jsou voňavé koláče s náplní
buď:
• Halloumi – tradiční kyselý sýr.

• Anari sýrem – tradiční sladký sýr, ochucený
skořicí.

• Jemným pudinkovým krémem.

• Mletým masem.

• Pourekkia se tradičně pečou z phyllo –
velmi řídkého nekynutého těsta, do
kterého se vkládá náplň.

• Poté jsou smažené a připravené k jídlu!

Pourekkia



Pourekkia jsou k dispozici ve všech
pekárnám po celý rok, ale oblíbenější jsou
ve čtvrtek dva týdny před půstem zvaným
Tsiknopempti, kdy maso se konzumuje
naposledy před Velikonocemi.

Pourekkia



• Postupujte podle receptu a vytvořte 
si vlastní!

Vytvořte si vlastní Pourekkia



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Recept

Nádivka :

• 500 gramů neosoleného 
anari

• 1 lžička cejlonské skořice

• 1/2 šálku cukru

• 1/4 šálku růžové vody

Těsto :
• 4 šálky mouky
• 1/2 šálku olivového oleje
• 1 a 1/4 šálku vlažné vody

Další ingredience :
• Olej na smažení
• Moučkový cukr na posypání



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Krok 1: V misce rozmáčkejte anari vidličkou a smíchejte je s cukrem,
skořicí a růžovou vodou.



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Krok 2: Do hluboké mísy prosejte mouku a přidejte olivový olej. K
míchání můžete použít vykrajovátka na těsto nebo dva nože.



Vytvořte si vlastní Pourekkia !

Krok 3: Postupně přidávejte teplou vodu a ručně míchejte, dokud
nevznikne pevné těsto. Nechte 30-60 minut „odpočinout“!



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Krok 4: Těsto na pomoučené ploše rozdělte na menší kuličky. Z
kuličky těsta vyválejte tenké těsto.



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Krok 5: Naplňte směsí anari tak, že ji položíte doprostřed těsta. Směs
zakryjte druhou polovinou těsta a nakrájejte pourekkia buď sklenicí,
nebo speciálním nástrojem.



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Krok 6: Zahřejte olej na pánvi, dokud nebude horký. Postupně
vkládejte pourekkia a smažte každou stranu několik sekund, dokud
nezískají zlatou barvu.



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Krok 7: Vyndejte je na talíř se savým papírem, aby oschly.



Vytvořte si vlastní Pourekkia!

Krok 8: Posypte je moučkovým cukrem a užívejte si!



Aktivita – Vyrobte si vlastní Pourekkii !
1 hodina a 15 minut

Udělejte si vlastní Pourekkia

Ingredience (podle receptu)

Objevte svou kreativitu při vaření

• Přečtěte si přiložený recept
• Následuj kroky
• Užijte si pourekkia!

Offline



Závěr



Závěr

Vaření může rozvíjet vaši kreativitu a
inspirovat vás. Vyzkoušejte nové recepty
a vyzvěte se tím, že dosáhnete
nejlepšího možného výsledku!



Reference

• https://cookpad.com/gr/sintages/7023121-pourekia-
anaris?ref=recipe&via=registration_app_download_intercept

• https://www.mercuryholidays.co.uk/destination/europe/cyprus/holid
ays/travel-guides/food-of-cyprus

https://cookpad.com/gr/sintages/7023121-pourekia-anaris?ref=recipe&via=registration_app_download_intercept
https://www.mercuryholidays.co.uk/destination/europe/cyprus/holidays/travel-guides/food-of-cyprus
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