V sobotu 13. července za ne příliš vlídného počasí proběhlo židlochovické Meruňkobraní. Časté
mrholení a ani liják s bouřkou s přívalovým deštěm však neodradila návštěvníky akce, kteří zcela
zaplnili židlochovické náměstí.
A v hlavní roli zde byla opět MERUŇKA, jako lokální potravina ... téma: Meruňka ve světové
kuchyni.
Na podiu připravovali pokrmy uznávané osobnosti a mistři kulinářského řemesla, jejichž šikovné ruce
přenášela kamera na velkoplošnou obrazovku, takže diváci mohli vše detailně sledovat.

Kuchařská show
Hvězdami letošního Meruňkobraní byli Jiří Král - člen francouzského uznávaného spolku Chaine des
Rottiseurs – Rytíři gastronomie, Jan Rimpler - profesionální šéfkuchař a odborný garant Kuliner
Gastrocentrum s.r.o. a Martin Beránek – šéf cukrář a spolumajitel firmy Dolce Passione.
Jedině v Židlochovicích mohli návštěvníci v přímém přenosu vidět přípravu sicilského dortíku,
grilovaných krevet s kandovanou meruňkou na citronové trávě s batátovo-meruňkovým pyré nebo
Norského lososa v mořské soli, s uzenými meruňkami, listovým salátem a bylinkami v kombinaci
s koprovým medem a sami si také vyzkoušeli přípravu tvarohových knedlíků s marcipánem,
meruňkami a vanilkovou omáčkou.
Všechny pokrmy mohli návštěvníci akce i zdarma ochutnat.

Knedlíkový král Slunečného města Židlochovice
Vyvrcholením programu Meruňkobraní v Židlochovicích je soutěž v pojídání meruňkových knedlíků.
Ty letošní byly z kynutého těsta s celou meruňkou.
Vítězem a tedy titul Král slunečného města pro rok 2019 si odnesl český rekordman Kamil
Hamerský, který v limitu 15 minut pozřel 37 poctivých kynutých knedlíků. Na druhém místě se
umístil Michael Vodák, který pozřel přesně o deset méně. Na třetím místě se umístil bronzový Jan
Wünsch se 24 snědenými knedlíky.
Rekordní byl i počet prodaných meruňkových knedlíků Svoboda, kterých si návštěvníci ze stánku na
náměstí odnesli nebo na místě zkonzumovali téměř 6 tisíc.
Meruňkobraní v Židlochovicích bylo provázené celou řadou dalších meruňkových specialit a pochutin,
k dostání bylo např. meruňkové pivo, meruňkové víno – dokonce meruňkový sekt, meruňkové víno,
meruňkové mochito a smoothie, meruňková krémová polévka, palačinky, vafle s meruňkovou
marmeládou či čerstvou meruňkou, až do samého závěru dne byly k dostání čerstvě utržené meruňky
z místních sadů a nechyběla ani ochutnávka soutěžních vzorků meruňkovice.
Meruňkobraní v Židlochovicích doprovázel řemeslný jarmark, kvalitní muzika, zábava pro děti a
meruňková menu v místních restauracích.

