
listopad 2012

Děti v restauraci                   
strana 
 22 

Med, tekuté zlato                    

Pavel Zedníček                   

strana 
 31

strana 
 38

Light 
potraviny   

cena 29 Kč

11/12    LISTOPAD 2012      

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL

PAŠTIKY  

TESTOVALI JSME

strana

16

 
(str. 11)



ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
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Přečtěte si 
Jezte česky 
Česká kuchyně, to 
nejsou jen omáčky, 
knedlíky a jiná 
kalorická jídla. Jsou 
to především čerstvé 
sezónní suroviny 
a inspirace tradicemi. 
Kniha Jany Vašákové 
a Zdeny Skokanové 
N. představuje 
nápadité recepty ze 
surovin, které jsou 
na zahrádkách či 
v obchodech dostupné v daném ročním 
období. Autorky vaří z brambor, které 
vyrostly na našich polích, z masa, které 
bylo odchováno na českých farmách, 
nebo z bylinek, které si samy vypěstovaly 
v truhlících. Vydává Smart Press 
za 399 Kč.    

Hvězdy kuchyně  
Romana Pauluse, 
Jaroslava Sapíka, 
Richarda Fuchse, 
Jiřího Štifta, Radka 
Davida, Jana 
Punčocháře, Riccarda 
Lucque, Shahafa 
Shabtaye, Richarda 
Šustu a Václava 
Friče představuje 
novinka naklada-
telství Imagination of People za 399 Kč. 
Faktografické údaje doplňují rozhovory, 
vyprávění, ve kterých přibližují profesní 
cestu, názory, zásady, plány, zážitky 
z kuchyně, prozrazují osvědčené postupy, 
kouzla a triky…. Součástí publikace je 
prezentace restaurací, v nichž šéfkuchaři 
působí, a nechybí jejich oblíbené recepty.     

Zázračná síla medu
Kniha od Cal Oreyové 
informuje o neskutečně 
léčivé síle včelího medu. 
Věděli jste, že konzu-
mace medu snižuje 
riziko vzniku civilizač-
ních chorob, množství 
tělesného tuku, hmot-
nost a prodlužuje život? 
Jedna lžička medu má 
přitom jen 21 kalorií. 
Čistý med obsahuje 
velké množství anti-
oxidantů, minerálních látek a vitaminů 
a pomáhá nejen při alergiích, kašli, únavě 
a stresu, ale jako afrodiziakum zvyšuje 
chuť na milování. 

11/12

Oslavujte pečínkou    
Na svatého Martina (11. listopadu) si 
vychutnejte upečenou husičku s kmínem 
a solí i vynikající svatomartinské víno. Naši 
předkové si pečínku dopřávali v předvečer 
tohoto svátku a v některých krajích 
do pekáče přidávali i jablka a hrušky. 
Svatomartinská vína jsou mladá vína, která 
by se neměla pít před 11. listopadem. 

Svatohubertské slavnosti  
Přijeďte na zámek Loučeň 3. a 4. listopadu 
prožít den nabitý atmosférou podzimních 
honů, který vám zaručí mnohá dobrodruž-
ství. Čekají vás třeba zvěřinové hody, při 
kterých ochutnáte srnčí nebo daňčí maso, 
a bohatý doprovodný program pro celou 
rodinu. Více informací naleznete na 
www.zamekloucen.cz.  

Kam na Svatomartinské?
Tradičně největší akcí bývá Svatomartin-
ský košt v Brně 11. listopadu. Povedené 
byly loňské premiérové Svatomartinské 
slavnosti v Praze na Náměstí Jiřího z Podě-
brad a tak by se dalo pokračovat po všech 
městech republiky. Vinaři chystají také řadu 
akcí typu Otevřené sklepy, kde budou prvně 
k ochutnání vína ročníku 2012.

Beaujolais je tady!
Třetí čtvrtek v listopadu, tedy letos 
15. listopadu, se začíná prodávat a konzu-
movat beaujolais nouveau – mladé, svěží 
víno se silnou vůní a ovocným buketem. 
Tradice tohoto asi nejznámějšího mladého 
vína na světě pochází již z 50. let. Doporu-
čuje se podávat vychlazené na 11 až 13 °C 
a na oblibě si získává i jeho růžová varianta. 

Gurmáni míří na festival  
Od 8. do 10. listopadu se koná v Českých 
Budějovicích velké setkání gastronomic-
kých odborníků a gurmánů – Gastrofest. 
Na festivalu se prezentuje tuzemská 
i zahraniční gastronomie a veřejnost 
je informována o nových výrobcích, 
trendech i technologiích. Více informací 
naleznete na www.gastrofest.cz. 

Na husu do muzea   
O víkendu 17. a 18. listopadu se v praž-
ském Národním zemědělském muzeu 
uskuteční 6. ročník slavností Letenská 
husa a Košt Svatomartinského vína. Dne 
17. listopadu se také v Brně Tuřanech 
koná Kateřinská přehlídka ročníkových 
a přívlastkových vín od prestižních 
vinařských firem i drobných vinařů.
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VZPOMÍNKY NA LÉTO 
Patříte mezi zapřísáhlé milovníky 
destilátů a chtěli byste svým chuťo-
vým pohárkům dopřát zcela nový 
zážitek? Vyzkoušejte Mirabelkovici 
42%, která vás překvapí svojí 
neotřelou chutí a vůní. Tato origi-
nální pálenka představuje netradiční 
variantu ovocných destilátů, kterou 
nabízí likérka RUDOLF JELÍNEK. Je 
k dostání ve stylové „budíkové“ láhvi 
0,2 l a nejvíce vám bude chutnat 
mírně vychlazená. Cena za 0,2 l je 
od 166 Kč.

HRÁŠEK ZNOJMIA  
Výrobky pod značkou Znojmia vděčí za svou 
výjimečnost stoletím ověřeným recepturám 
výroby, které díky umu a vynalézavosti českých 
výrobců dosáhly gurmánské dokonalosti. 
Hrášek Znojmia splňuje ty nejnáročnější labuž-
nické požadavky. Vyrábí se vždy z čerstvého 
hrachu a díky lehce sladkokyselému nálevu si 
hrášek zachovává chuť, barvu i vůni skutečně 
čerstvého hrášku. Hrášek Znojmia je k dostání 
v mnoha variantách a nyní i v plechovce 
s lehkým systémem otevření EASY OPEN. 

ZDRAVÁ POCHOUTKA  
Značka Bohemia uvádí na trh delikátní krekry Bohemia Natura. Každý kousek je 
vyroben ze stoprocentně přírodních surovin a obsahuje celozrnnou mouku, která je 
bohatá na vlákninu. Skvěle se hodí pro lehkou svačinku na doplnění energie i jako 
ideální pochoutka k vínu, sýrům či olivám. Podle nálady a chuti si můžete vybrat ze 
tří druhů – kmínové, solené nebo vícezrnné. Varianta vícezrnné navíc obsahuje čtyři 
druhy semínek. Zakoupíte za 19,90 Kč.

CITRUS SPREJ  
Čerstvě vymačkaná šťáva z citrusů je 
zaručeným zdrojem vitaminů a součástí 
řady receptů. Jenže jak ji získat, aby se 
neznehodnotila kontaktem s kůrou? 
Vtipnou a užitečnou pomůckou je 
Citrus sprej od firmy Lékué. Prodává 
se v sadě ve dvou velikostech. Stačí 
jen zašroubovat do citronu, limety či 
pomeranče. Díky filtru uvnitř se do něj 
nedostanou kousky dužiny a neucpe 
se, to vše navíc bez nežádoucí ztráty 
vitaminů oxidací. 

TIP REDAKCE

HERA S MÁSLOVOU PŘÍCHUTÍ
Novinka Hera máslová příchuť je mladší 
sestrou klasického rostlinného tuku Hera 
a kromě klasického pečení ji lze použít 
do krémů, krémových dezertů a dortů. 
Máslové aroma dodá každému dezertu 
neodolatelnou vůni, která navnadí 
chuťové buňky již během samotného 
pečení. Hera máslová příchuť je vyrobena 
z kvalitních rostlinných tuků a olejů, více 
informací naleznete na www.pecenijera-
dost.cz. Zakoupíte za 24,90 Kč. 

JABLKA S HRUŠKAMI 
Zapomeňte na zažitá klišé a smíchejte jablka s hruškami! 
Vyzkoušejte „hustou“ novinku od mlékárny EHRMANN 
Stříbro – nový Hustý Krémigurt nabízí originální spojení chutí. 
Překvapí vás, jak lahodné duo dokáže jablko s hruškou vytvořit. 
Pokud máte více exotické chutě, ochutnejte nektarinku 
s pomerančem. Na své si přijdou i vyznavači klasiky. Novinka 
je totiž k dostání i v tradičních podobách, jakými je jahoda, 
borůvka či stracciatella. Doporučená cena je 10, 90 Kč. 
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Češi v posledních letech kupují 
stále méně nealkoholických 
nápojů. Z dat Svazu výrobců 
nealkoholických nápojů vyplývá, 
že od roku 2004 se prodej ne-
alka snížil o více než desetinu. 
Řada lidí místo balených vod či 
džusů z ekonomických důvodů 
dává přednost vodě z kohout-
ku. Různě časté pití kohoutkové 
vody uvedlo 90 % respondentů. 
Tento trend potvrzuje také růst 
spotřeby sirupů, kterými si lidé 
vodu ochucují. Přestože vodá-
renské firmy každoročně vodu 
zdražují, zůstává voda z kohout-
ku nesrovnatelně levnější než 
voda v lahvích. 

Již 4. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinář-
ský výrobek „Česká chuťovka 2012“ a „Dětská chuťovka 
2012“ pomáhá spotřebitelům objevit typické chutné české 
potraviny. Výrobcům naopak pomáhá oslovit spotřebitele 
s výrobky, které splňují vysoké chuťové parametry. O nosite-
lích ocenění rozhoduje třináctičlenná hodnotitelská komise 
nezávislých odborníků a garantem soutěže je Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v.v.i., v jehož sídle se hodnocení uskuteč-
ňuje. V roce 2011 se o značku Česká chuťovka, včetně značky 
Dětská chuťovka, ucházelo 80 výrobků od 39 výrobců. 

Raději 
z kohoutku

Staročeská kuchyně

Českou biopotravinou roku 2012 je kozí biomáslo spo-
lečnosti AMALTHEA, s. r. o., z Hvozdu u Prostějova v Olo-
mouckém kraji. „Kozí biomáslo je luxusní výrobek. K jeho 
výrobě je nutné získat potřebné množství smetany, což je 
v případě kozího mléka náročnější. Kozí biomáslo je jemnější 
a lépe stravitelné, vhodné i pro děti,“ uvedl výrobce Ivan 
Hrbek. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo u příležitosti 
Bioakademie 2012 v Lednici. O titul se ucházelo celkem 83 
biopotravin, což je nejvíce v historii soutěže. Seznam všech 
vítězných výrobků naleznete na www.svetpotravin.cz.

Máte pocit, že jsou potraviny v tuzemských 
obchodech předražené? Pak vězte, že úroveň 
jejich cen v Česku byla loni pátá nejnižší v Ev-
ropské unii. Levněji mohli spotřebitelé nakupo-
vat jen v Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Litvě. 
Ceny potravin v tuzemsku byly o pětinu nižší, 
než činí průměr všech členských zemí EU, 
uvádí Eurostat, který údaje spočítal na základě 
parity kupní síly v jednotlivých zemích. Vliv 
na nízkou cenu především základních potravin 
má zejména velká konkurence mezi prodejními 
řetězci a fakt, že cena je dlouhodobě klíčovým 
faktorem při rozhodování českých spotřebitelů.

Biopotravina roku

co se kde šustne

Česká chuťovka

Levné nákupy

Poctivou staročeskou kuchyni prezentuje nové menu v Zahradní 
restauraci Jezerka v Praze-Nuslích. Šéfkuchař Jakub Servít vrací 
na scénu například zapečené krkonošské erteple hned v několika 
chuťových variacích – kromě klasiky se slaninou, vejcem a kyselou 
okurkou také špenátové, lososové, s domácí klobáskou či s lesními 
houbami. Připravena je i vegetariánská verze. Tradiční ingredience 
a receptury dominují i v předkrmech, kde nechybí domácí tlačenka, 
domácí vinné klobásky, luxusní vepřové škvarky nebo mlíčí a jikry 
z kapra naložené dle prvorepublikového receptu pana Vaňhy. Více 
na www.restauracejezerka.cz.
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Biopotravina roku

palec nahoru, palec dolů

Rostoucí cena 
vepřového          
– palec dolů 
Zvyšování výkupních cen 
vepřového masa o téměř 
20 % ovlivnilo situaci 
v nákupních cenách. 
Rostoucí cena doprová-
zená rostoucími cenami 

dalších vstupů se projevila i v cenách 
masných výrobků. Za stálý nárůst cen 
není ovšem zodpovědný ani zemědělec, 
ani zpracovatel, protože ze srovnání zpra-
covatelských prodejních cen je patrné, že 
nárůst cen vstupů za posledních 15 let 
absorbovali právě zemědělci a zpracova-
telé. To je pro mnohé podniky již téměř 
kritická hranice a zpracovatelé masa se 
pomalu dostávají na pokraj zániku.

Rostoucí dotace 
na ovoce        
– palec nahoru 
Na program Ovoce 
do škol, v jehož rámci 
dostávají školáci zdarma 
ovoce a zeleninu, bude 
v nadcházejícím školním 
roce k dispozici takřka 140 

milionů korun. Částka je o 50 milionů 
vyšší než v uplynulém školním roce, 
uvedl mluvčí Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) Petr Hlavatý. 
Většina peněz na financování projektu 
pochází z fondů EU. Podpora je poskyto-
vána na čerstvé ovoce a zeleninu, balené 
ovoce či šťávy, které neobsahují konze-
rvanty, přídavky cukru, sladidel, soli či 
tuků. „Doporučená dávka je aspoň jedna 
porce ovoce denně a tři až čtyři porce 
zeleniny denně," upozornila ale Jana 
Divoká, která se ve společnosti STOB 
zabývá dětskou obezitou. Myšlenka 
Ovoce do škol je podle ní dobrá, měl by ji 
ale doplnit ještě vzdělávací program.

Klesající potravinová 
soběstačnost         
– palec dolů 
Potravinová soběstačnost 
ČR od roku 1989 a vstupu 
do EU neustále klesá, 
po letošních žních lze 
očekávat zdražování 
potravin a insolvenci 

zemědělských podniků, sdělili zástupci 
Agrární komory České republiky. 
Situace podle šéfa komory Jana Veleby 
ohrožuje stabilitu země. Největší propad 
v soběstačnosti nastal u vepřového 
masa, drůbeže a vajec, ale také u ovoce 
a zeleniny, a to i u tradiční plodiny 
– brambor. „Výrazně rostou dovozy 
masa, a to jednak v důsledku absence 
domácí produkce, tak i vlivem politiky 
obchodních řetězců, které navíc dovážejí 
výrobky z méně hodnotných partií," řekl 
Veleba ČTK.          

České firmy v Rusku           
 – palec nahoru 
Ministerstvo zemědělství 
se poprvé zúčastnilo 
nejvýznamnější ruské 
potravinářské výstavy 
World Food Moskva. 
Pro návštěvníky výstavy 
byla na ploše 65 m² 

připravena společná expozice Mini-
sterstva zemědělství a šesti českých 
potravinářských firem. „Mezinárodní 
výstava je dobrou příležitostí předvést 
a pochlubit se výsledky kvalitní práce 
českých potravinářů,“ řekl ministr 
zemědělství Petr Bendl. Představily se 
zde firmy Hamé, Kostelecké uzeniny, 
Polabské mlékárny, Madeta, Ravy CZ 
a Úsovsko. 

PALEC NAHORU, PALEC DOLŮ
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České biomléko 
v Německu      
– palec nahoru 
Družstvo České bio-
mléko se sídlem v Rožné 
na Žďársku začalo 
od září vyvážet tuzemské 
biomléko do Německa. 
Podle předsedy družstva 

Miloše Pátka nenašlo na domácím trhu 
odbyt za přijatelnou cenu. Do Německa 
se vyváží obden asi 25.000 litrů bio-
mléka. Nejpozději od 1. ledna 2013 
budou dodávky v tomto objemu už 
každodenní. Výkupní cena biomléka 
v tuzemsku je podle Pátka téměř 
totožná s cenou konvenčního mléka, 
zatímco náklady na produkci jsou 
výrazně vyšší. 
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jak poznat kvalitní potraviny 

ochuzena o řadu biologicky hodnotných 
látek, které se nacházejí právě ve svrch-
ních oblastech obilky. 

• Hnědá rýže (označována také jako 
natural) obsahuje část povrchových vrstev, 
čímž si zachovává vyšší množství nutrientů 
a má výraznější chuť. Přednost bychom 
ji měli dávat před rýží bílou, která bývá 
chudá na thiamin.

• Rýže parboiled se zpracovává pomocí 
speciální technologie, kdy přechází před 
loupáním zrna část vitaminů a minerálních 
látek pod tlakem do jádra obilky, a proto 
si i po zbavení povrchových vrstev 
uchovává vyšší množství mikronutrientů. 
Parboiled rýže je za syrova nažloutlá, 
po uvaření zbělá. Celková doba přípravy 
je kratší než u rýže bílé a hnědé. Hlavní 
výhodou této rýže je to, že se po uvaření 
nelepí.

Kolik druhů znáš,…
Existuje kolem 1200 druhů rýže, liší se 
místem původu a hodí se tak i k jinému 
účelu. Pokud se v obchodě ztrácíte 
v cizokrajných názvech odrůd a nevíte, 
jaká je nejlepší například na rizoto, nechte 
se inspirovat následujícím rozdělením.  

Dělení rýže dle zrna
Tvar zrna rýže je různorodý. Existují zrna 
podlouhlá, oválná až kulatá, krátká 
a dlouhá. Od tvarů se odvíjejí i názvy 
odrůd, jako např. dlouhozrnná, krát-
kozrnná, kulatozrnná. Rozdíl je však nejen 
ve vzhledu, ale i ve výživných látkách, 
a to především, porovnáme-li rýži bílou 
a natural.

Podle technologie výroby 
rozdělujeme: 
• Bílá rýže (plně čištěná) je zbavena všech 
obalových vrstev obilky. Díky tomu je 

Po pšenici je rýže druhou nejrozšíře-
nější obilovinou na světě. Přestože 
doprovází lidstvo tisíce let a je zdrojem 
nepostradatelných látek, skalní 
příznivce má stále především v asijských 
zemích. Rýže se začala zřejmě pěstovat 
na území dnešního Thajska již kolem 
4000 let př. n. l. a odtud se pěstování  
rozvinulo do Číny a Indie. Rýže je 
jednoletá, asi 1 až 2 metry vysoká 
bylina s dlouhými úzkými listy. Stébla 
se nahoře rozvětvují v květenství (latu) 
o celkové délce 30 – 50 cm, tvořené 
soustavou drobných, krátce stopkatých 
jednokvětých klásků.  Pěstuje se 
v monzunových oblastech a v asijských 
deltách. Za největší producenty je 
považována Čína, Indie, Indonésie, 
Bangladéš, Vietnam, Thajsko, Barma, 
Filipíny, Brazílie a Japonsko. A možná 
překvapivě více než polovinu evropské 
produkce dodává na trh Itálie. 

Přip
ravila In

g
. Jan

a Po
d

ěb
rad

ská, fo
to

 sh
u

ttersto
ck

Jasmínová, arborio, basmati, indiánská… Vyznáte se v jednotlivých druzích rýže? Víte, že jich 
existuje až 1200? Poradíme vám, jaký konkrétní druh rýže se hodí pro přípravu jednotlivých 
pokrmů, jak rýži vybírat i skladovat.

Umíte vybrat rýži?
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jak poznat kvalitní potraviny 

od toho byl odvozen tedy i název. Může 
připomínat rýži basmati, ale na rozdíl 
od ní se po uvaření lepí, proto se hodí 
na nákypy.

• Rýže arborio, kulatozrnná, „per-
ličková“ rýže, která po uvaření vytváří 
krémovitou hmotu, protože velmi dobře 
vstřebává vodu. Z této rýže připravují 
Italové pověstná rizota. Tato rýže se 
pěstuje především v Itálii. 

• Carnaroli je dlouhozrnná rýže, jejíž 
zrno je až dvojnásobně dlouhé oproti 
obdobným druhům rýže určené pro 
rizoto. To však působí problémy při sklizni, 
jelikož velká a těžká zrna táhnou stébla 
k zemi a lámou je. Musí být proto sklizena 
ihned po dozrání. Na druhou stranu však 
zrna rýže carnaroli při vaření díky velkému 
množství přijaté vody až trojnásobně 
zvětší svůj objem, takže jsou až krémovitá, 
přičemž rýže zůstává stále „al dente". 
Další výhodou carnaroli je sněhobílá barva 
zrn, která v rizotu vypadají velmi dobře. 

• Bhútánská rudá je krátkozrnná rýže 
pěstovaná ve vysoké nadmořské výšce 
v himalájském pohoří na území Bhútánu. 
Rýžová pole jsou zde zavlažována tisíc let 
starým viaduktem, který dodává kvalitní 
vodu bohatou na stopové prvky. Tato rýže 
má příjemnou ořechovou vůni, jemnou 
texturu a červenohnědou barvu.

Vhodná při dietě i lupénce
Rýže by v našem jídelníčku neměla chybět. 
Vhodná je pro všechny věkové kategorie, 
je totiž lehce stravitelná, neobsahuje 
cholesterol, a jelikož hrnek uvařené rýže 
obsahuje pouze 150 kalorií, je i dietní. 
Jelikož je bohatá na slizotvorné substance, 
je doporučována pro léčbu zažívacích 
potíží. Taktéž by měla pomoci zlepšovat 
stav kůže při lupence a snižovat krevní 
tlak. Působí i proti ledvinovým kamenům 
kalciového typu.  

Jak správně uvařit rýži?
Nejčastějším problémem při vaření rýže 
je snaha zajistit, aby zrnka byla sypká 
a nerozvařená. Před vařením rýži důkladně 
properte, nejprve ve studené a pak v teplé 
vodě. Zalijte ji dvojnásobným množstvím 
vody a vařte na malém plameni nebo při 
„utajeném varu“, až voda téměř zmizí 
a vstřebá se do zrnek. Doba vaření je 
individuální podle druhu rýže, proto se 
vždy držte návodu výrobce. K dochucení 
rýže se obvykle přidávají 2 až 3 hřebíčky, 
bobkový list, rozkrojená cibule nebo 
koření.

Skladování
Neuvařenou rýži je nutné správně 
skladovat a dokonale uzavřít, aby nezvlhla 
a neztratila aroma. Uvařenou rýži bychom 
měli co nejrychleji uložit do chladného 
prostředí přiklopenou víkem. V lednici 
by měla vydržet až týden. Rýži lze také 
zmrazit a uchovat až několik měsíců. Je 
však otázkou, jak se zmrazení projeví 
na konečné chuti.

Podle způsobu pěstování se rozlišuje 
rýže setá (nížinná) a rýže horská.

• Rýže setá je nejvíce rozšířená. Je kvalitní 
a vhodná pro vaření. Pěstuje se tradičním 
způsobem s velkým podílem ruční práce.

• Horská rýže má menší nároky na pěs-
tování. Dobře snáší i vyšší nadmořskou 
výšku. Není tak výnosná na zrno 
a většinou je „horší“ kvality.

V obchodech se setkáváme s různými 
odrůdami rýže.
• Rýže basmati je označována jako 
princezna mezi rýžemi.  Jedná se 
o dlouhozrnnou rýži s velice výraznou 
vůní. Roste kromě Indie také v Pákistánu 
a Íránu, kde jeden rok „stárne", aby 
se rozvinula její plná vůně s oříškovým 
nádechem a jemnou chutí. 

• Rýže divoká nebo indiánská 
ve skutečnosti není rýže v pravém slova 
smyslu, ale jde o dlouhá semena divoké 
(plané) vodní trávy rostoucí v Kanadě 
a v USA u velkých jezer. Místní indiáni 
z kmene Siouxů ji sklízejí ručně z kánoí, 
a to již více jak 1000 let. V současné 
době se však produkuje i komerčně 
v Kalifornii a ve státech Středního východu 
či v Austrálii. Před kuchyňskou úpravou je 
nutné divokou rýži přebrat. Ještě lepší je 
nechat vyplavit nečistoty studenou vodou 
během míchání ve větší míse. Divoká 
rýže vyžaduje o něco delší dobu vaření 
než běžné druhy a je pověstná oříškovou 
chutí. 

• Rýže jasmínová při vaření vydává 
aroma podobné vůni jasmínového květu, 

Parboiled dlouhozrnná

Rýže basmati

Bílá jasmínová rýže

Rýže na rizoto

Růžová rýže

Tmavá divoká rýže

Červená rýže

Černá rýže

Hnědá kulatozrnná rýže
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1. Dobrým pomocníkem při výběru 
restaurace je internet. Vyhledáváním 
lze nejen zjistit nejbližší restauraci, 
prohlédnout si menu, ale i to, zda se 

dětskému organismu neprospívají, 
není pochyb. Jenže, jak se vypořádat 
s nabídkou, která se zdá být „tuctová“ 
pro větší procento restaurací?

Do prvního roku dítěte rodiče často 
kontrolují každé sousto, které jejich 
ratolest polyká. Pokud jsou odkázáni 
na stravování mimo domov, vozí si 
s sebou hotové příkrmy. V restauraci 
pak požádají personál o ohřátí 
v mikrovlnné troubě nebo o hrnek 
s horkou vodou. Tento servis i dětská 
jídelní stolička by měly být samozřej-
mostí v každé z „lepších“ restaurací. 
Další možností je výběr z tzv. dětských 
menu. Ta ovšem ne vždy odpovídají 
představám o zdravém způsobu 
stravování. Naopak reagují spíše 
na poptávku malých strávníků, a tak 
nabízejí smažené řízky s hranolky, 
špagety s kečupem a sýrem a jako 
sladkou tečku palačinky. 

Jak vybrat restauraci?
O tom, že větší množství konzumace 
soli, nasycených tuků a aditiv 

Pro některé rodiče je návštěva restaurace zpestřením rodinného života a zaběhnutých 
rituálů. Jiní se naopak obávají omezeného výběru z ne příliš zdravých a pro děti vhodných 
pokrmů. Poradíme vám, jak restauraci vybírat, co z jídelníčku objednat a jak podle polévky 
poznáte, zda restaurace opravdu vaří domácí kuchyni. 

co je vhodné pro vaše dítě
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Děti v restauraci 
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co je vhodné pro vaše dítě

inzerce

jedná o tzv. „baby friendly“ podnik. 
To znamená, že kromě dětského menu 
nabízí také jídelní židličku a herní 
kout, na toaletách přebalovací pult. 
2. Jak si ověřit, že se jedná opravdu 
o „baby friendly“ podnik? Objektivní 
jsou diskuze na různých serverech 
určených pro děti. Rodiče si zde 
vyměňují poznatky a dávají zajímavé 
tipy na další podniky.
3. Dobré restaurace se vyznačují tím, 
že bývají plné a je nutné si u nich zřídit 
rezervaci. Zvláště pak, jdete-li s dětmi, 
je lepší si včas zajistit místo tak, abyste 
s nimi nemuseli čekat. Takové podniky 
bývají připraveny i na malé neposedy. 
Kromě dětského koutku dostávají děti 
omalovánky, pastelky apod.
4. Prostředí restaurace vypovídá o její 
kvalitě. Pokud je cítit přepálený tuk, 
stoly nejsou poklizené a personál má 
sklopené oči a nevnímá příchozí, je 
lepší s dětmi raději rovnou odejít.
5. Co se jídla týče, u dětí by mělo 
převládat pravidlo – raději kvalitu než 
kvantitu. Lepší restaurace by měly mít 
v dětském menu na výběr i přírodní 
kuřecí řízek, místo hranolek vařené 
brambory a těstoviny s „pravou“ 
rajčatovou omáčkou. Neměl by chybět 

domácí dezert a pitná voda na stůl.
6. Problémem by nemělo být požádat 
o „dětskou“ porci u normální nabídky 
pro dospělé. Její cena by neměla 
být vyšší než 75 % z ceny původní. 
A stejně tak by u jídla neměla chybět 
zeleninová obloha.
7. Někdy menším dětem postačí 
polévka. Tou lze otestovat restauraci 
asi nejlépe. Podle ní totiž poznáte, 
jak hodně v kuchyni pokrmy solí, zda 
nepoužívají dochucovadla a jestli je 
vývar připraven opravdu z masa. 
8. V případě, že je v nabídce bram-
borová kaše či jiné instantní pokrmy, 
zákazník má právo zeptat se, zda jsou 
připraveny z čerstvých surovin či ze 
sáčku. Pokud bude informace klamná, 
jídlo lze vrátit. 

Zaostřeno na rodiče
Proč restaurace nabízejí tak omezenou 
a ne vždy kvalitní nabídku dětských 
pokrmů? Na vině mohou být i rodiče. 
Podléhají dětským chutím a ne vždy 
jim jdou samy příkladem. Minutky, 
smažená jídla, která ne vždy obsahují 
dávku zeleniny, a k zapití colu či jiné 
sladké nealkoholické nápoje. Jedná 
se spíš o zlozvyk, rovnici, kterou si 

děti ukládají do podvědomí a nesou 
s sebou celý život. Podporují pak 
restaurace nejen finančně, ale také 
v tom, jakou nabídku zákazníkům 
připravují.
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Med 
– tekuté zlato

PR článek

Med je jedním z nejstarších člověkem používaných sladidel. Barva, chuť, konzistence 
a kvalita medu závisí na zdroji nektaru, stejně jako na použité výrobní metodě. Obecně 
platí, že čím má med tmavší barvu, tím má výraznější chuť. Pro mnoho komerčních účelů 
se med pasterizuje a míchá, aby se dosáhlo jednotné chuti a struktury, ale i z hlediska 
chuti a zdraví je lepší kupovat surový, nefiltrovaný med z jednoho zdroje květin. 
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PR článek

krystalizované medy pak bývají mnohem 
světlejší.
Konzistence (textura) – tekutější 
bývají medy medovicové, které bývají 
viskóznější, nebo akátové, které jsou 
řídké. Různá bývá konzistence u zkrys-
talizovaných medů. Některé jsou hrubé 
(lipový med), jiné mohou být jemně 
krystalizované a rozplývající se (řepkový 
a jetelový med).

Typy medů
Med můžeme rozdělit do dvou 
základních skupin, podle jeho původu 
na květový (nektarový) med a na medo-
vicový (lesní) med. 
Květový med pochází ze sladkého nek-
taru květů rostlin. Jeho barva je světlá, 
v různých odstínech žluté a hnědé barvy. 
Obsahuje různá pylová zrnka, která 
med obohacují o nepostradatelné léčivé 
a povzbuzující látky. Tento med je ceněn 
v lidovém léčitelství pro obsah rostlinných 
hormonů, aromatických látek, éterických 
olejů a dalších blahodárných látek. 
Obsahuje větší množství jednoduchých 
cukrů – glukózy a fruktózy, které 
zapříčiňují jeho snadnou krystalizaci. Díky 
tomu je snadno stravitelný.
Medovicový med nazývaný jako lesní 
med pochází z lesních rostlin. Jeho barva 
je mnohem tmavší v různých odstínech 
hnědé barvy. Toto zbarvení je zapříčiněno 
rostlinnými barvivy, obsaženými v míze 
dřevin. Tento med obsahuje fruktózu, 

Něco z historie
O tom, že má med léčebné účinky, věděli 
již naši předkové, kteří mu často přisuzo-
vali až zázračné vlastnosti. Odjakživa je 
opěvován nejen pro svou skvělou chuť, 
ale také pro své léčebné, povzbuzující 
a omlazující účinky. Již v době kamenné 
naši prapředci vyhledávali divoké včely, 
aby získali trochu vzácné, nažloutlé, 
lepkavé hmoty.
Ve starém Egyptě zase věřili, že včely 
jsou slzami boha slunce Ra. Vychutnat 
si lahodnou chuť medu mohli pouze 
vysoce postavené osoby. Byl totiž velice 
vzácný, drahý a ceněný. V papyrové 
knize egyptské medicíny, která pochází 
z období před 3500 lety je uvedeno 
nemálo receptů na léky, které obsahují 
med. Med nesměl chybět na pohřbech 
bohatých a vlivných lidí. I samotná 
královna Kleopatra si dopřávala medové 
masky, aby omladila svoji pleť.
I v české historii se med objevuje již 
od výstupu praotce Čecha na horu Říp. 
Vždyť také pravil: „Toť jest ta země 
krásná, mlékem a medem oplývající“. 
Od 11. století vyvážely české země med, 
vosk a medovinu do okolních zemí. 
V Praze se dokonce pořádaly speciální 
medové trhy.

Vlastnosti medu
Med je opravdovou pochoutkou, 
zařadit ho však do příslušné kategorie je 
velmi složité. Pokud nakupujete medy 
od různých včelařů, jistě víte, že každý 
med chutná jinak. Medy se hodnotí 
podle několika kritérií, mezi které patří 
chuť, vůně, barva a konzistence.

Chuť – u chuti se hodnotí především 
sladkost, typická pro různé druhy 

medu. Značně odlišnou chuť mají medy 
medovicové, které jsou u nás právě pro 
svou chuť velmi oblíbené.
Vůně – bývá více či méně výrazná, 
typicky medová, s buketem květin 
a rostlin, které se nacházejí v okolí úlů. 
Aroma se může ztratit při dlouhém 
nebo špatném skladování, případně při 
zahřívání na vyšší teplotu.
Barva – medy mají rozličnou škálu 
odstínů od téměř vodové (akátové medy) 
až po tmavě hnědé (medovicové medy). 
Většina medů má barvu v odstínu žluté, 
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ministrem zemědělství od roku 2003. 
Značka je vždy propůjčována na tři 
roky a je udělována pouze prověřeným 
potravinářským výrobkům, které 
současně splňují kvalitativní kritéria 
i příslušné normy ČR a EU. Požadavky 
pro udělení značky KLASA jsou přísnější 
než běžné hygienické a potravinářské 
normy. Navíc se tyto výrobky odlišují 
alespoň jedním kvalitativním ukaza-
telem, svým specifickým rysem. Mezi 
výrobky oceněné známkou KLASA patří 
i například Med květový, Med květový 
pastový, Med květový smíšený, Směs 
medu a propolis HONEY VIT, Směs 
medu a pylu HONEY VIT, Směs medu, 
mateří kašičky a pylu HONEY VIT 
od výrobce Včelpo, spol. s. r.o. 

PR článek

Luční květy – velmi častý typ medu, 
který obsahuje směsici více lučních 
rostlin. Nejčastěji z něho můžeme vycítit 
maliny nebo ostružiny. Často obsahuje 
i část medovicového medu, díky čemuž 
mívá tmavší barvu.
Ovocné stromy – med z ovocných 
stromů je lehce nažloutlý. Velice oblíbený 
pro svoji barvu a chuť. Má tendenci 
rychle krystalizovat.
Řepka olejka – med z řepky olejky 
a dalších brukvovitých rostlin, jako 
hořčice, je krásně žlutý. Rychle a ochotně 
krystalizuje, a to v celém svém objemu. 
Obsahuje brasiny, látky s protirakovin-
nými účinky. Tento med se hodí pro 
pastování.
Vřes – vřesový med se považuje za jeden 
z nejlepších medů. Má červenohnědou 
barvu, výraznou chuť i vůni. Má gelově 
viskózní konzistenci, často obsahuje 
bublinky vzduchu. Po zamíchání 
na krátkou chvíli téměř zkapalní, poté 
postupně opět zgelovatí.
Pohanka – pohankový med je nahnědlé 
barvy. Nemá příjemnou vůni, i přesto 
je však vyhledávaný. Zejména v Polsku, 
Ukrajině a Rusku je ceněn pro svoje 
léčivé účinky. Často se používá při pečení 
pečiva, které pak zůstává dlouho vláčné.

Dále existuje celá řada medů, které jsou 
typické pro určité země, jako například 
ve Francii levandulový med, v Mexiku 
med s citrónovým květem, med hymet-
tus – nejznámější řecký med, vojtěškový 
med ze Spojených států, eukalyptový 
med z Austrálie a další.

Tip na výběr kvalitních potravin
Pokud chcete jednoduchý návod 
jak poznat kvalitní výrobky, můžete 
se orientovat podle známky kvality 
KLASA. Značka KLASA je udělována 

dextriny, flavonoidy. Lidskému tělu 
prospívají hlavně díky velkému obsahu 
minerálních látek (draslíku, fosforu, 
hořčíku), stopových prvků a baktericidně 
působících látek. 

Mimo toho existuje celá řada různě 
smíšených medů, které obsahují oba 
tyto druhy medu. Jsou velmi oblíbené, 
protože mají výhody obou druhů, a navíc 
se dá dobře řídit jejich chuť, vůně i barva 
podle podílu květového a medovicového 
medu.
 
Druhy medů podle typu 
zpracování
Vytočený med se získává odběrem 
ze včelích pláství pomocí odstřeďování 
odvíčkovaných plástů v zařízení zvaném 
medomet. Tato metoda se využívá pro 
výrobu většiny medu.
Pastový med získáme krystalizací 
medu, který se poté drtí mezi dvěma, 
většinou mramorovými, koly. Med se 
dále upravuje do pastelové konzistence. 
Dodejme, že to se děje bez jakýchkoliv 
chemických přísad.
Plástečkový med se prodává v uzavře-
ných plástech nebo částí plástev tak, jak 
jej včely uložily a zavíčkovaly.
Vykapaný med získáme vykapáním 
odvíčkovaných pláství.
Lisovaný med se získá, pokud odběr 
provedeme lisováním pláství za použití 
mírného tepla. Teplota musí být nižší než 
45 °C, aby nedošlo ke znehodnocování 
medu.
 
Dodejme ještě, že většina medu se 
získává pomocí vytáčení. Pokud je 
med zpracován jinou z výše uvedených 
metod, musí to být uvedeno na etiketě 
obalu.

Druhy medů podle konkrétních 
rostlin, které obsahují
Většina medů je jedinečnou kombinací 
mnoha rostlin, záleží na místě původu. 
Mezi nejznámější patří například medy 
z rostlin:
Akát – akátový med je bezbarvý až 
lehce nažloutlý. Má výraznou chuť 
a vůni po akátových květech. Akátový 
med zůstává, jako jeden z mála, dlouho 
tekutý a nemá tendenci rychle krystalizo-
vat. Tento vonný světlý med se produkuje 
v Číně, Kanadě, Francii, Maďarsku, 
Rumunsku, Itálii i jinde v Evropě.
Lípa – lipový med patří v našich 
zeměpisných šířkách mezi nejkvalitnější 
a nejoblíbenější. Bývá zlatožlutý až čirý. 
Má jedinečnou chuť a vůni po lipových 
květech. Po zkrystalizování má hrubou 
konzistenci.
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spatřil, byl prý Kryštof Kolumbus, a to 
v roce 1502, během své čtvrté výpravy 
do Ameriky. Avšak až Fernando Cortéz 
(španělský dobyvatel říše Aztéků) se 
s kakaovníkem seznámil podrobněji 
a dokonce i ochutnal. Kakao, které 
bylo Aztéky nazýváno chocoatl, však 
nejdříve nikoho moc neokouzlilo, jelikož 
se od dnešního kakaa a čokolády dost 
odlišovalo. Aztékové roztlučené kakaové 
boby totiž míchali s kukuřičnou kaší 
a kořenili chilli papričkami.
Čokoláda tak získala na oblibě až díky 
doslazování. A když se v roce 1876 
ve Švýcarsku objevila mléčná čokoláda, 
začala spotřeba kakaa prudce stoupat. 
Mezi kakaové velmoci dnes patří čtyři 

Kakao bylo zřejmě objeveno okolo roku 
1000 před naším letopočtem. Pěstovat ho 
prý začali Olmékové, kteří sídlili v místě 
dnešního mexického města Veracruz. 
V prvním století našeho letopočtu 
se pak kakaové boby využívaly jako 
platidlo. Legendy dokonce praví, že za 10 
kakaových bobů si člověk mohl pořídit 
službu prostitutky nebo jednoho otroka 
a za 4 boby jste mohli dostat k večeři 
králíka. Španělští piráti kakaové boby 
sice pohrdavě nazývali ovčím trusem, 
přesto o pár století později, v 18. století, 
označil známý švédský přírodovědec Carl 
Linné kakao jako Theobroma cacao, tedy 
„potravu bohů“.
Prvním Evropanem, který však kakaovník 
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Kakao je označení pro prášek vyrobený ze semen kakaovníku, 
který slouží především jako základ čokolády. Ve své přirozené 
(neslazené) formě bychom si na něm však moc nepochutnali, 
jelikož má extrémně nahořklou chuť. 



listopad 2012 www.svetpotravin.cz 35

co byste měli vědět 

západoafrické státy: Pobřeží slonoviny, 
Ghana, Nigérie a Kamerun.

Víte, co je kmenokvětost?
Kakaovník pravý je stálezelený strom 
měřící okolo 5 až 8 metrů. Květy kaka-
ovníku jsou poměrně malé, v průměru 
měří asi tak 2 centimetry. Vyrůstají 
ve svazečcích a mají bílou nebo růžovou 
barvu. Nenajdeme je však na koncích 
větviček, ale přímo na kmenech a starších 
silnějších větvích. Tomuto zvláštnímu jevu 
se říká kmenokvětost (kaulifolie). Plody 
mohou dorůstat délky až 25 centimetrů 
a přibližně deset centimetrů do šířky. 
Povrch je jemně hrbolatý, rozdělený deseti 
podélnými „brázdami“.  Semena, nebo-li 
kakaové boby, jsou asi 2 cm dlouhé, žluté 
nebo červené bobule, jejichž velikost se 
odvíjí od odrůdy kakaovníku. 

Odrůdy kakaovníku
Forastero
Patří mezi nejrozšířenější druh, jelikož tvoří 
přes 90 % světové produkce. Plody jsou 
většinou elipsoidního tvaru žluté barvy. 
Semena bývají zploštělá a chutnají trpce. 
Rostou planě v celém povodí Amazonky.
Criollo
Tato odrůda má většinou žlutou nebo 
červenou barvu. Semena bývají kulovitá 
a výborné kvality. Na trh se však dostávají 
jen zřídka. Pěstují se především ve Střední 
Americe.
Trinitario
Tento druh vznikl zřejmě zkřížením dvou 
předchozích skupin. Plody mají velkou 
variabilitu tvarů i barev.

Zpracování
Zralé plody se nechávají po sklizni 
několik dní oschnout a poté se z nich 
vylupují semena. Ta se po uvolnění 
z bobulí fermentují, což trvá kolem 1 až 
6 dní. Fermentace probíhá za působení 
vysoké teploty a kyseliny octové. Dále 
se za trvalého míchání suší při teplotách 
kolem 80 až 130 °C a následně se melou 
na kakaovou hmotu, z níž se lisováním 

oddělí tuk (kakaové máslo). Zbylá hmota 
pak slouží jako kakaový prášek, který je 
výchozí surovinou pro výrobu čokolád.
Jak poznám kvalitní kakao?
Barva kvalitního kakaa se pohybuje 
ve všech odstínech hnědé barvy, někdy 
dokonce až s nádechem do červena. Vůně 
by měla být velmi silná. Naopak matné 
a slabé aroma poukazuje na to, že bylo 
dlouho a špatně skladováno. Výrazná 
by měla být také typicky nahořklá chuť. 
Trpká či kyselá bývá známkou přepražení 
bobů. Obsahuje-li kakao hrudky, může to 
znamenat, že se k němu dostala vlhkost, 
čímž se nejen sníží jeho rozpustnost, ale 
také senzorické kvality. Takové kakao 
i rychleji zatuchne.

Nejbohatší na antioxidanty
Čerstvě sklizené plody obsahují průměrně 
8,5 % bílkovin, 53 % tuku, 10 % 
sacharidů,  1-2 % theobrominu a 0,8 % 
kofeinu. Kakao taktéž obsahuje široké 
spektrum minerálů, a to především 
hořčíku a organické síry, vitaminů 
a antioxidantů. Dle vědeckých výzkumů je 
kakao považováno za nejbohatší plodinu 
na antioxidanty, jelikož obsahuje přibližně 
10 % flavonoidních antioxidantů, což je 
dvakrát více než červené víno a třikrát 
více než zelený čaj. Pojídání čistého 
kakaa doplní potřebnou hladinu hořčíku 
v organismu a může zabránit jeho 
předčasnému stárnutí. V nepražených 
kakaových bobech najdeme i látky, které 
ovlivňující naši pohodu a výkonnost.  A to 
především díky kanabinoidu anandaminu, 
tryptofanu, fenylalaninu a teobrominu, 
které způsobí vyplavení několika 
hormonů, jenž spustí pocit štěstí, uvolnění 
a pokles hladiny stresových hormonů.
Kakaovník má využití především jako 
surovina pro výrobu čokoládových 
pochoutek. Pomoci by nám však mohl 
i proti průjmu. Vylisovaný tuk (kakaové 
máslo) se využívá především ve farmacii  
a v kosmetice, jelikož zvláčňuje pokožku.

Jak na lahodné kakao?   

Především potřebujeme kvalitní 
suroviny, vlastní postup pak 
můžeme shrnout do čtyř kroků: 
z kakaového prášku, cukru a trošky 
horkého mléka utřeme jemnou 
kašičku. Kašičku pak lehce prošle-
háme se zbylým horkým mlékem 
a za stálého míchání necháme 
krátce přejít varem. Mléko se však 
nesmí vařit. Var totiž může změnit 
strukturu bílkovin a mléko získá 
nevábnou vůni. 



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz42 43

Nezkušený návštěvník Francie, této země gurmánů, se 
většinou dostane do hladové situace, pokud se nepřizpůsobí 
rytmu francouzských stravovacích návyků. Nejen v soukromí, 
ale především v restauracích, bistrech či brasseriích, vyjma 
velkých měst, kde se s turistickou nezkušeností na několika 
málo místech přece jen počítá. Pokud totiž zanedbáte dobrý 
oběd mezi dvanáctou hodinou dopolední a druhou odpolední 
(drobné posuny jsou možné), budete odsouzeni ke strádání 
hladem až do sedmé hodiny večerní. 

napsanými na černé tabuli před 
podnikem, dosahuje vrcholu. Žádný 
naháněč nestojí na ulici a neláká 
dotěrně dovnitř. U francouzských 
podniků ne. Mezi restaurací a hostem 
se navazuje svobodný vztah, který 
ve většině případů přerůstá ve vztah 
téměř důvěrný. Francouzi chodí večer 
opravdu na večeři, ne do sebe nalít 
patnáct piv a padnout. Ať již jsou to 
obyčejní lidé, které celý den prohá-
nělo jejich zaměstnání, nebo lelkující 
turisté, večer se všichni rádi a s jistým 
okouzlením účastní obřadu, ve kterém 
chuťové kombinace mají přednost 
přede vším. A starosti a trápení 
alespoň na okamžik mizí někde 
v nastávajícím šeru. Umění vařit stejně 
jako umění jíst budiž pochváleno.  

Normandie
Uslyšíte-li jméno Normandie, určitě se 
vám vybaví „den D“, pláže Omaha, 
Utah, Sword, Juno, Gold a velké vítězství 
spojeneckých vojsk v červnu roku 1944. 
V letošním roce se na normandském 
pobřeží v okolí krásného přístavu Dieppe 
připomíná také neúspěšný a krvavý pokus 
o vylodění spojeneckých vojsk (byli to 
především Kanaďané) na francouzském 
pobřeží v roce 1942, který byl později 
poněkud cynicky vysvětlován jako zkouška 
na úspěšnou operaci uskutečněnou o dva 
roky později. Ale zanechme vzpomínek 
na porážky i vítězství, obojímu předchází 
utrpení, prolitá krev a smrt tisíců lidí. Dnes 
Normandie poutá především krásným 
pobřežím s pyšnými přístavy (Rouen, 
Dieppe, Le Havre, Cherbourg) a kouzelným 

Na tu dobu se totiž všechna zařízení 
zavřou a nastane v nich jakýsi klid 
před krásnou bouří. Stoly ve všech 
lokálech, malých i velkých, honosných 
i úplně obyčejných se připravují 
pro večerní hosty. Pozorujete-li 
přes sklo personál, nepochybně 
propadnete okouzlení, s jakou 
péčí, hravou přesností a důstojností 
pokládají na stůl sklenky, v nichž 
se odráží různorodá hra světel, 
skládají z ubrousků tajemné obrazce 
a rovnají vycíděné příbory tak, aby 
hosté, kteří se rozhodnou usednout 
k největšímu obřadu dne – k večeři, 
byli potěšeni už prvním pohledem. 
Napětí se z lokálů přelévá do ulic. 
Koketování s jídelními lístky, ať již 
svázanými na pultících, či jenom 

potraviny ve světě

À bientôt 
Normandie
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nad otevřeným ohněm trvá až tři týdny, 
celkově tradiční postup výroby zabere 
až měsíc. Nemenší kuchařská alchymie 
stojí u zrodu trips à la mode de Caen 
(drštěk po způsobu caenském). Když 
vzrušeným chřípím nasajete vůni trips, 
připravených ve speciální nádobě zvané 
tripière, na cibuli, pórku, mrkvi, pepři, 
hřebíčku, skořici a muškátovém oříšku, 
česneku a buquetu garni a zalitých cidrem, 
uvědomíte si, že starosti všedního dne vám 
mohou být ukradené a požitek ze skvělého 
jídla že patří k nejstarším lékům na mnohá 
trápení. Doba přípravy – 10 až 12 hodin. 
Ale přiznejme si, kolik času mnohdy 
věnujeme na naprosté zbytečnosti.

Fabrication traditionelle au lait cru 
avec moulage à la louche
V jazyce francouzském zní tento 
mezititulek jako ztišený výkřik vzrušení 
zakončený povzdechem rozkoše. A přitom 
je to jen označení, které může používat 
opravdu pravý camembert vyrobený 
tradiční metodou ze syrového mléka, 
přičemž formy jsou plněny jednotlivě 
naběračkou. Ve Vimoutiers, jižně od centra 
sýrového kraje městečka Livarot, stojí 
na náměstí socha Marie Marelové z vesnice 
Camambert. Ta údajně za francouzské 
revoluce ukryla na svém hospodářství 
pronásledovaného kněze, a ten jí jako 
projev vděčnosti pomáhal při vylepšování 
výroby sýrů. 
V Livarotu se ve Fromagerie Graindorge 
vyrábějí sýry téměř laboratorní metodou. 
Celá výroba je vlastně pod zemí, v přísně 
klimatizovaných téměř aseptických pro-
storách na moderních linkách. Návštěvníci 
ji mohou sledovat z velkých zasklených 
ochozů, a je to pohled vskutku okouzlující. 
Součástí Fromagerie je výstava o historii, 
audiovizuální informace a velká prodejna, 
kde si můžete zakoupit čerstvé výrobky. 
Ovšem není nad to, když si v restauraci 
necháte po hlavním chodu přinést fromage 
a s přivřenýma očima vychutnáváte třeba 
Gournay – obzvlášť bílý, jemný a krémovitý, 

vnitrozemím, které tvoří vlnící se kopce, 
pásy pastvin a ovocné sady v údolích pře-
devším v oblasti Pays d´Auge. A jak moře, 
tak vnitrozemí dodává do normandské 
kuchyně úžasné produkty, které jí umožňují 
vykvést do neobyčejné nádhery chutí.

Bohaté talíře plodů moře
Podíváte-li se na stolky kterékoli 
restaurace – zejména v pobřežních 
městech – vskutku spatříte „bohaté talíře 
plodů moře“. Kromě ústřic, které Francouzi 
doslova milují, se můžete laskat s chutí 
krevet a garnátů, langust a krabů, slávek 
a humrů. Nesmírně oblíbenou rybou 
je sleď, jehož konzervace probíhá buď 
solením, nebo uzením. Celí nasolení sledi 
obsahující jikry (hareng bouffi) se lehce 
zaudí a potom opékají na roštu, sledi bez 
hlavy a ocasu (hareng furé doux), krátce 
prosolení a přeuzeni ve studeném kouři, se 
podávají nejlépe s bramborovou kaší. My 
asi známe nejvíce zavináče (filets de hareng 
marinés au vinaigre), což jsou sledi navinutí 
kolem kousku okurky a cibule a marinovaní 
ve směsi octa, soli, vody a koření.

Maso, krev a vnitřnosti
Normandská kuchyně si libuje v masu, 
krvi a vnitřnostech. Například nebohé 
kačenky jsou škrceny, aby jejich krev zůstala 
v omáčce. Je ovšem pravda, že to, co se 
nabízí dychtivým jedlíkům, je opravdu 
znamenité. K lahůdkám patří především 
telecí odpovídající tradici „Valée d´Auge“, 
která se vyznačuje množstvím másla a sme-
tany. Jednou z regionálních specialit jsou 
andouille de Vire (jitrnice z Vire – ovšem 
s našimi mají společný jen název), na jejichž 
výrobu používají řezníci výhradně vepřové 
vnitřnosti: tlusté a tenké  střevo a žaludek. 
Popisovat podrobně zejména starý postup 
výroby (spíš by se chtělo říci: přípravy), 
který je předáván u řezníků z generace 
na generaci, by zabralo celý tento článek, 
a tak jen pikantnosti: používají se jen pevná 
střeva od prasnic, která už měla selata, 
k uzení je nejlepší jabloňové dřevo, uzení 

Krabi na trhu v Trouville Klobásky obalené bylinkami na trhu

Livarot – měkký sýr s oranžovou plísní, 
který zraje celý měsíc ve vlhkých sklepích, 
Neufchâtel – sýr s bílou plísní jako 
camember a …… a raději obraťme list.

Cider a calvados
Francii spojujeme především s vínem, ale 
její severní část – Bretaň a Normandie – by 
mohla mít místo hroznu ve znamení 
jablíčko. Vždyť v Normandii roste kolem 
devíti milionů jabloní, stromů s malými 
plody, které dozrály především pro 
moštování. Ovšem nemyslete si, že lze 
natrhat cokoli, jakoukoli odrůdu, smíchat 
v pytli a odnést k moštování. Dobrý cidre se 
vyrábí z kombinace různých odrůd, jejichž 
chutě musí ladit jak nástroje ve špičkovém 
orchestru. Na dvě hořká a dvě sladká 
jablíčka se použije jedno kyselé. Tatá – 
tyty – tů…… Jako bychom slyšeli skřípat 
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Ingredience:  
 1 kg karotky, 20 cl cideru brut, 

svazeček estragonu, 60 g másla, 
15 g cukru moučky, 20 g husté 
smetany, sůl, pepř 
  

Ingredience:  
 1 kuře, 20 cl olivového oleje, 

2 cibule, 2 mrkve, 25 cl sladkého 
cideru, sůl, pepř, muškát, hřebíček

Ingredience:  
 800 g telecího hrudí, 2 l cideru 

brut, brambory, 4 cibule, muškát, 
2 hřebíčky, zázvor, 50 g másla, 
2 lžíce světlé jíšky, mouka, tymián, 
bobkový list, sůl, bílý pepř

Postup:
 Mrkev očistíme, omyjeme a nakrájíme 

na kolečka. Omyjeme, usušíme a očistíme 
estragon. Na pánev dáme karotku, polovinu 
másla, lehce podlijeme a dusíme. Když 
se voda vydusí, dodáme zbytek másla 
a zaprášíme cukrem. Dodáme cider 
a necháme dusit na mírném ohni, dokud se 
úplně nevypaří. Pak dodáme smetanu.  

Postup:
 Kuře rozstříháme na 4 porce, stáhneme 

kůži a zbavíme tuku. Cibuli a mrkev podusíme 
na másle. Vložíme kuře a pečeme 35 minut. 
Občas podléváme ciderem. Když je kuře 
měkké, vyjmeme ho, rozmixujeme šťávu, lehce 
zaprášíme moukou nebo přidáme jen máslo, 
podle chuti. Ozdobíme snítkou tymiánu. 

Postup:
 Maso nakrájíme na kousky a vložíme 

do kastrolu s nakrájenou cibulí a polovinou 
cideru. Přidáme tymián, bobkový list, hřebíček, 
kávovou lžičku zázvoru, špetku muškátu, pepř 
a sůl a zalijeme ciderem. Necháme uležet. 
Pečeme v tom samém kastrolu. Podáváme 
s opečenými bramborami.

MRKEV V CIDRU

KUŘE VE SLADKÉM CIDRU 
(CIDRE DOUX) 

TELECÍ V CIDERU

Doba přípravy: 50 minut, pro 6 osob

Doba přípravy: 75 minut, pro 6 osob

Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby
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jablíčka pod deskou lisu. Stejně jako 
u ledových vín čekají sadaři na první mrazy 
a teprve potom sklízejí jablíčka, která usuší, 
drtí a čerstvě vylisovanou šťávu ukládají 
rovnou do sudů nebo nádrží. Po určité 
době fermentace stáčejí domácí producte-
urs šťávu přímo do lahví bez filtrování. Velcí 
výrobci šťávu pasterizují a přidávají oxid 
uhličitý. Cidre se pije kdykoli a při jakékoli 
příležitosti a patří také k nesmírně důležité 
přísadě do řady pokrmů normandské 
kuchyně.
Ze cidru, který se nechá zrát víc než jeden 
rok, se stane základní víno pro výrobu 
calvadosu. Zajímavý je vznik tohoto 
názvu. V roce 1588 vyslal španělský král 
Filip II. proti protestantské Anglii válečné 
lodě. Jedna z nich se jmenovala El 

Salvador, a zrovna ta ztroskotala na skalách 
normandského pobřeží. Místní oslavovali 
ztroskotání jablečnou pálenkou, která se již 
tenkrát vyráběla a jejich těžké (nebo lehké) 
jazyky překřtily loď na Calvados. A posléze 
se začalo takto říkat celé oblasti i jablečné 
pálence.
Úžasná chuť calvadosu vzniká kombinací 
48 druhů jablek, vypálená jablečná pálenka 
se uchovává v nových dubových sudech, 
pak se přelévá do starších a každým rokem 
zrání se zlepšuje kvalita chuti. Calvados se 
pije především jako digestivum, spolehlivě 
pomáhá trávit produkty normandské 
kuchyně hýřící smetanou a masem.

Les desserts  
Říká se, že normadská jablíčka nejsou 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Trh v přístavu St. Vaast Mořské plody

LONDÝN
 od 1550 Kč

www.studentagency.cz

infolinka 800 100 300

Zajistíme vám kompletní servis:
  ubytování a víza    pronájem aut    cestovní pojištění 
  pojištění stornovacích poplatků    parkování u letiště

Tam i zpět včetně všech poplatků. Cena a podmínky platné v době tisku.

Proleťte s námi
celý svět

inzerce

zrovna nejlepší na běžnou konzumaci, 
jejich úděl je posloužit cidru a calvadosu, 
ale nikdo nemůže popřít, že právě 
z těchto jablíček dělají v Normandii 
zcela bezkonkurenční dezerty. Jablka 
v županu, koláče s calvadosem, nebo 
koláč s jablky a mandlemi a ořechy 
v cidru máčenými – to jsou prostě 
skvosty, jimž lze na závěr večeře těžko 
odolat. A také proč?
Když si po skvělé večeři dopřejete třeba 
procházku po starém přístavu Honfleur, 
v místech kde se nedaleko tyčí nádherný 
Pont de Normadie nad Seinou vlévající 
se do oceánu (spojuje Le Havre s Honfle-
urem), dokážete možná v sobě objevit 
víc radosti, než byste si sami kdy mysleli. 
Bon apetit. À votre santé!


