Pohanková kaše:
Polní strava Rudé armády

V knihách nebo filmech o Velké vlastenecké válce mnohdy narazíme na zmínku, že muži a ženy v Rudé armádě dostávali pohankovou kaši. Přinášíme vám původní ruský recept, podle něhož si toto jídlo můžete sami připravit.

Od vojenské stravy patrně nikdo neočekává, že bude nějak moc sofistikovaná nebo chutná, ale velice žádoucí je, aby byla rychlá, jednoduchá, levná a výživná. Pro hromadné stravování jsou tedy ideální jídla typu různých gulášů a kaší, jež lze v polní kuchyni uvařit ve velkém objemu, který se poté snadno rozděluje do ešusů hladových strávníků. Mnohý absolvent vojny si určitě vzpomene na armádní „polní“ guláš, ale příslušníci sovětské armády za druhé světové války si většinou museli vystačit s pohankovou kaší.

Pohanka pro polní kuchyně
Pohanka (latinsky Fagopyrum) je obilovina, která v posledních letech získala nemalou oblibu, a to coby součást tzv. zdravé výživy, neboť neobsahuje lepek, je zdrojem řady pro tělo vysoce potřebných látek a mj. také posiluje imunitu. Dá se však říci, že pohanka byla tímto způsobem spíše „znovuobjevena“, jelikož populární potravinou byla v minulosti a v řadě zemí stále patří do tradiční kuchyně. Příkladem je Rusko, kde pohanková kaše po dlouhá staletí představovala běžný pokrm chudších vrstev, a proto byla převzata i do carské armády, v níž byl koneckonců typický ruský „mužik“ i typickým řadovým příslušníkem. V této tradici pokračovala též Rudá armáda, kde byla pohanková kaše obvyklým „polním“ pokrmem i v období Velké vlastenecké války. Z válečných filmů či fotografií jistě známe klasické polní kuchyně KP-42 (alias PK-42) s ohromným kulatým kotlem o objemu 250 litrů a komínkem se záklopkou, které táhlo koňské spřežení nebo terénní automobil GAZ. Po válce byly zařazeny do výzbroje kuchyně se dvěma, třemi i čtyřmi menšími kotli, které se stále používají. Pozoruhodné však je, že běžnou součástí standardního jídelníčku ruské armády je pořád i pohanková kaše, ačkoliv se trochu odlišuje od té, která se servírovala za nelehkých válečných let.

Historický a moderní recept
V období Velké vlastenecké války se pro jednu porci pohankové kaše počítaly suroviny takto: 100 gramů pohanky, 320 mililitrů vody, 10 gramů cibule, 75 gramů hovězího masa (zpravidla šlo o hovězí konzervy dodávané z USA) a 2 gramy másla. Postup byl jednoduchý: Pohanka se uvařila ve vodě v kotli polní kuchyně, mezitím se na oleji osmahnula nasekaná cibule, jež pak byla spolu s kousky masa vmíchána do kaše. Samozřejmě si však nelze dělat iluze, že se tento rozpis surovin a postup vždy dodržoval, protože surovin se logicky mnohdy nedostávalo, a tak se hladoví vojáci museli spokojit třeba pouze s vařenou pohankou. Kuchaři ale mohli tuto kaši doplňovat a ochucovat i jinak v závislosti na tam, jaké ingredience měli k dispozici. Současné stravovací předpisy ruské armády obsahují stejný postup při vaření pohankové kaše, jsou však vůči vojákům znatelně „přívětivější“ v tom, že předepisují hustší kaši, resp. s větším poměrem pohanky vůči vodě. Na jednu porci by se proto dnes mělo kalkulovat 80 gramů pohanky a 150 mililitrů vody. Ve standardní vojenské polní kuchyni KP-130 se dnes běžně vaří 30 kilogramů pohanky, což odpovídá přibližně 375 porcím, a proto se z jedné takovéto „várky“ kaše mohou „předpisově“ najíst zhruba dvě roty ruských vojáků.
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