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{ Úvodem }

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY 
A VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
starý rok se opět střídá s novým a spolu s ním často přicházejí změny, 
ať už ty, které si sami naplánujeme, nebo ty nečekané. A i když se nám 
někdy zdá, že tradice jsou již věcí minulosti, často nám pomohou pře-
konat nejrůznější životní zádrhele a vnést do života řád a radost.

Vánoce, Nový rok či masopust jsou svátky, které slavíme většinou 
v kruhu rodiny, těšíme se na ně a pilně se na ně připravujeme dlouho 
předem. Některé zvyky dědíme z generace na generaci, ale nebojme 
se zakládat i  tradice nové. Pečení cukroví jako společenská událost, 
novoroční procházka na oblíbené místo nebo obdarování někoho, 
o kom víme, že je osamělý, se mohou stát hezkou rodinnou zvyklostí. 
Doufáme, že vám spolu s posledním číslem časopisu v tomto roce při-
neseme i my několik užitečných tipů, jak si zpříjemnit společné dny, ať 
už je to pečení perníčků, ekologický úklid, lexikon ořechů, nebo třeba 
fotorecept na přípravu slavnostní rolády s jahodovým džemem.

To, že se rádi držíme tradic, se ukázalo i při návštěvě výrobní haly ve 
Slovácké Frutě v Kunovicích, kde jsme přihlíželi výrobě hotových chla-
zených jídel. Mezi spotřebiteli totiž jednoznačně vedou klasická čes-
ká jídla v čele se svíčkovou, moravským vrabcem se zelím a rajskou. 
Pokud byste se ale rádi naladili na sladkou notu, přečtěte si rozhovor 
s prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR Miroslavem Kubcem, 
jenž se točí kolem dezertů. Jakému jídlu dává přednost a  jakou roli 
hraje výživa v  životě profesionálního sportovce, nám zase prozradila 
biatlonistka Gabriela Soukalová.

Ať se vám do nového roku vstupuje zlehka a s chutí,
vám přeje celá redakce magazínu S chutí o jídle!

Alice Škochová
šéfredaktorka
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Magazín S chutí o jídle 
také v iPadu!
Magazín S chutí o jídle, který je určen všem 
milovníkům dobrého a kvalitního jídla, je k přečtení také 
v elektronické verzi pro iPad. Najdete zde kompletní 
obsah tištěného čísla doplněný o další fotografie. 
Aplikace pro iPad je k dispozici v AppStore 
ke stažení zdarma. Naleznete ji po 
zadání klíčových slov 
„S chutí o jídle“.



Aktuálně

Hříšné jablko, sladká meruňka, divoká limeta nebo jaho-
dy v různých formách. Oděvy inspirované těmito a dal-
šími druhy ovoce se představily při slavnostním finále 
2. ročníku soutěže pro mladé návrháře Hamé Sweet 
Fashion. O  vítězích rozhodla na začátku listopadu po-
rota v  čele s  Liběnou Rochovou na slavnostním gala-
večeru spojeném s přehlídkou všech finálových kreací 
„s vůní ovoce“.

Nad všemi ostatními ovocnými modely zvítězila ko-
lekce nazvaná „Strawberries Juicer“. Tyto „upíří“ mo-
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Druhý ročník soutěže Hamé Sweet Fashion 
ovládli jahodoví upíři

dely navrhla a  vyrobila studentka 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
Nikola Susová. „Inspirovala jsem se 
roztékajícími se jahodami v  různých 
podobách – čerstvými i mraženými. 
Tyto tekuté struktury tvoří paralelu 
s tekoucí krví. Modely mají předsta-
vovat s nadsázkou jahodového upí-
ra,“ vysvětlila myšlenku své vítězné 
kolekce Nikola Susová.

Soutěž Hamé Sweet Fashion vyhlásila v  březnu 
společnost Hamé, přední český producent kvalitních 
džemů s  vysokým podílem ovoce, povidel a  dalších 
výrobků z ovoce. Akce je určena pro studenty oděv-
ních a  uměleckých oborů středních, vyšších odbor-
ných a  vysokých škol, jejichž úkolem je navrhnout 
modely připomínající ovoce ať už tvarem, barvou, či 
příchutí, nebo modely, které sladké plody dokonce 
přímo obsahují.
Více na www.sladkanerest.cz.

Sladké muzeum 
v Táboře

Navštívíte-li Tábor, v prostorách třech historických 
domů, v nichž vyrostlo Muzeum čokolády a marcipá-
nu, se můžete seznámit s historií čokolády, jejím pěsto-
váním, dovozem do Evropy a následným zpracováním 
do formy bonbonů, tabulek, pralinek či figurek. Druhá 
část muzea je pak věnována marcipánu a možnostem 
jeho zpracování. Všechny hravé ruce mají k dispozici 
stálou dílnu, kde lze odlévat čokoládové figurky či pra-
covat s marcipánem. V kinosále zase můžete zhlédnout 
filmy o čokoládě a odborníky cukráře můžete pozoro-
vat okénkem přímo z čokolatérie, kde proudí čokoláda 
ve fontáně.
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Hamánek ovocná Svačinka přichá-
zí s balením, se kterým si poradí i ty 
nejmenší děti. Praktický sáček je 
opatřený bezpečnostním uzávě-
rem, po jehož sejmutí je svačinka 
přichystána ke konzumaci. U dětí je 
přirozeně vyvinut sací reflex, a pro-
to jim nečiní potíže tuto svačinku 
konzumovat již od útlého věku. 
Díky jemné konzistenci je vhodná 
pro děti již od ukončeného 4. či 
5.  měsíce věku. Jako svačina ale 
přijde vhod také starším dětem do 
školy či do batůžku na výlety. V na-
bídce jsou 4 druhy ve 120g balení: 
s  mangem, s  hruškami a  banány, 
s  jahodami a s červeným ovocem. 
Všechny bez přidaného cukru a bez 
umělých barviv.

Nová 
Svačinka 
100 % ovoce 
od Hamánka 

Projděte se gastronomickou 
minulostí i současností
V Muzeu gastronomie v historickém jádru Prahy můžete podniknout 
procházku dějinami tepelné úpravy a konzervace potravin, vývojem kuchyní 
a sporáků od pravěku po současnost a seznámíte se i se špičkovou technikou 
současnosti. Základní linie muzea vás provede od domestikace ohně, 
pravěkého ohniště a vaření bez nádob přes dýmnou a krbovou kuchyň až 
po mikrovlnnou troubu a konvektory. Galerie světových kuchařů zase 
přibližuje filozofii i recepty slavných kuchařů i gastronomů. V Síni slávy 
české gastronomie a pohostinství se seznámíte s významnými českými 
kuchaři, cukráři, spisovateli, hoteliéry i výrobci kuchyňského vybavení 
z dávné i nedávné minulosti.
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{ Biatlonistka }

GABRIELA SOUKALOVÁ:
SLADKÉ JE MŮJ OBLÍBENÝ HŘÍCH

Dvojnásobná stříbrná medailistka ze zimních olympijských her v Soči a naše nejlepší biatlonistka současnosti 
Gabriela Soukalová se netají tím, že miluje sladké. A tak když ochotně poskytla magazínu S chutí o jídle krátce před startem letošní 

sezóny rozhovor, bylo nasnadě ptát se jí na její „sladké hříchy“.

Jak se cítíte před začátkem nové biatlonové sezóny?
Ráda bych řekla, že dobře, protože moje letní i  podzimní 
příprava proběhly naprosto v pořádku a bez komplikací, ale 
bohužel v minulém měsíci (pozn. red.: rozhovor se uskutečnil 
v listopadu 2014) se mi vracela viróza, brala jsem dvoje anti-
biotika a vůbec jsem nemohla trénovat, tudíž od začátku se-
zóny si moc neslibuji. Loňská sezóna pro mě byla skvělá, ale 
ty úspěchy s sebou přinesly také spoustu dalších povinností 
a starostí, tuto sezónu chci proto pojmout tak trochu „od-
počinkově“. Nechci, aby to vyznělo jakkoli špatně, ale mám 
za sebou tolik náročných sportovních i doprovodných akcí, 
že mi zkrátka na regeneraci a trénink nezbylo tolik času a ta 
příprava prostě nemohla být optimální. Ne nadarmo se říká, 
že chceš-li být lepší než soupeř, musíš dělat víc než soupeř. 
A to jsem letos bohužel nedělala.

Vaši fanoušci však věří, že v sobě máte ještě skryté re-
zervy. Je to tak?
Pro mě je těžké něco takového o sobě říct. Já poslouchám 
svého trenéra a ten říká, že rezervy mám ještě velké, tak se 
mu snažím věřit. Je pro mě velká výzva do budoucna v sobě 
ty rezervy objevovat a snažit se na nich pracovat. Věřím, že 
ještě mám co ukázat.

Uvedla jste, že jste od jara trochu „hřešila a nakynula“, 
daří se vám hříchy napravit?
(směje se) Mám to tak už roky zažité. Přes léto, jak říkám, při-
beru do plavek a na zimu to naštěstí samo postupně zmizí. 
Teď mám do své závodní váhy asi tři kila navrch, ale mám ještě 
trochu času a věřím, že se do svého normálu zvládnu dostat. 
Ono to ani nejde v té závodní váze vydržet po celý rok. Každý 
jsme nějaký somatotyp a já nepatřím mezi muší váhy. 

Jak tedy aktuálně vypadá váš jídelníček?
Snídaně se mi moc neliší po celý rok, každé ráno snídám ce-
lozrnnou bagetu nebo bulku s máslem a medem nebo dže-
mem, jogurt, müsli, ovoce a džus. Mám ráda sladkou snídani. 
Pak mám svačinu, kterou tedy někdy nestíhám, ale když ano, 
tak je také spíš sladká. A po zbytek dne už jím slané pokrmy, 
i když občas si jen tak na chuť něco sladkého „mlsnu“, ale 
nesmím to přehánět. K obědu a večeři mívám maso a ryby, 
v poslední době jsem si zamilovala lososa, kterého se snad 
nikdy nepřejím. Toho si dávám často třeba s  restovanou 
zeleninou, nebo také salát s tuňákem. S přítelem také rádi 
chodíme na sushi.

Dohlíží na vaše stravování někdo?
Ano, v poslední době spolupracuji s Pharm. Dr. Richar-
dem Pflegerem, se kterým jsem v  denním kontaktu a  své fo
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líkem. Nedokážu „jet“ stále jen na zdra-
vé výživě. Nepřeháním to, ale občas si 
něco takového dopřeju. Samozřejmě 
ne přímo před tréninkem – po těžkém 
jídle musím mít aspoň tři hodiny pauzu 
na trávení, s břichem plným masa bych 
pak několikahodinový trénink nezvládla. 
(směje se)

Jak budete trávit letošní vánoční 
svátky?
Bohužel letos na Vánoce nebudu doma, 
po dohodě s trenérem jsme usoudili, že 
bude nejlepší, když vánoční prázdniny 
strávím někde v horském středisku, kde 
jsou dobré podmínky pro přípravu, a tak 
budeme v Itálii. Vzhledem k mému zdra-
votnímu stavu v posledních týdnech to 
bude lepší, abych se vyhnula těm běž-
ným virózám, které si vánoční návštěvy 
běžně předávají, a mohla se v klidu při-
pravovat na další závody.

Takže vás čekají italské Vánoce bez 
kapra a salátu?
Přijede za mnou přítel a  myslím, že 
tradici neporušíme, že si kapra a salát 
uděláme, já mám tradice ráda. Jen to 
nebude v  českém prostředí. Snad mi 
přiveze i nějaké cukroví, už jsem se do-
konce domlouvala s maminkou, že mi 
něco napeče už před odjezdem. (směje 
se) Mám ráda třeba linecké a včelí úly.

Jaká jste sama kuchařka? Vaříte ráda?
Vařím moc ráda, i  když na vaření teď 
zrovna nemám moc času. Vařit mě učila 
maminka, ráda improvizuji, sleduji různé 
kuchařské pořady a zkouším podle nich 
vařit. Připravuji si nejraději ryby na růz-
né způsoby, ale zvládám i složitější jídla. 
S těmi jsem vlastně právě začínala. Jako 
své první jídlo jsem se učila svíčkovou, 
také rajskou a  další složitější recepty.

A co pečení?
Peču ještě raději než vařím! Vzhledem 
k tomu, že miluju sladké, mě to hodně 
baví. Mezi mé nejzdařilejší výtvory patří 
zdobené dorty, ale zkoušela jsem do-
konce i domácí koblihy. Nejradši teď dě-
lám tiramisu, které chutná nejen mně, 
ale většinou i všem návštěvám.

„Dobré jídlo 
a návštěva restaurací 
jsou pro mě úžasným 
relaxem.“

stravování s ním pravidelně konzultuji. Společně se snažíme, 
aby můj jídelníček odpovídal tréninku i mému zdravotnímu 
stavu, abych měla správný energetický příjem pro co nejlep-
ší  výkony.

Když už „hřešíte“, tak co si ráda dopřáváte?
Já hřeším ráda. V zimě mám pořád chuť na čokoládu, v létě 
zase pořád na zmrzlinu, jsem obojího schopná sníst opravdu 
velké množství. Teď mám dva největší kameny úrazu – panna 
cottu a tiramisu. (směje se)

Hlavním partnerem Českého svazu biatlonu je firma 
Hamé, která vyrábí velkou škálu produktů včetně dže-
mů. Který druh džemu je váš oblíbený?
Jednoznačně jahodový, ten u mě vede! Ke svačině si také 
ráda dávám ovocné přesnídávky Hamánek s piškoty nebo 
sušenkami.

Stala jste se také tváří sladké produkce Hamé, váš ob-
ličej tak vídáme právě s vaším oblíbeným džemem. Jak 
jste se cítila v této jiné než sportovní roli?
Focení i natáčení bylo pro nás s Ondrou (Moravcem) příjem-
né, byla to zase jiná práce, než kterou známe, netradiční, 
máme novou zkušenost. Reklamu jsme točili v létě s režisé-
rem Jirkou Strachem, opravdu jsme se u toho vyblbli a moc 
mě to bavilo.

Profesionální sportovkyně tváří sladkého džemu, jde to 
vlastně k sobě?
Myslím, že ten džem ke mně vyloženě jde! I můj trenér je s tím 
v pohodě, jen mě občas upozorňuje, že to s tou jeho konzu-
mací nemám přehánět. (směje se) Ale on ví, že sladké miluju 
odmala, takže mi ani nezakazuje mlsat. Zná mě a ví, že jsem 
profesionál a umím si nastavit určité hranice.

Označila byste sebe sama za labužníka? Máte ráda dob-
ré jídlo?
Poslední dobou, čím více mám práce, je pro mě dobré jídlo 
a návštěva restaurací úžasným relaxem. Já se po náročném 
dni vyloženě těším na to, co si dám večer dobrého, a jídlo si 
užívám. Teď jsem si oblíbila spíš lehčí stravu jako vietnamskou 
a japonskou kuchyni, kdy se člověk nají a za hodinku je připra-
vený k tréninku, to se mi líbí, že mě to pak netíží.

To znamená, že česká klasika je vám zapovězená? Dáte 
si někdy třeba vepřo-knedlo-zelo?
No a jak ráda! Od maminky! Vždy když přijedu domů a mám 
den volna, ráda si dám něco typicky českého klidně s kned-

Domácí koblihy 
podle Gabriely Soukalové

Suroviny (30 koblih): 500 g hladké mouky, 250 ml mléka, 
špetka soli, 30 g droždí, 50 g cukru, 50 g másla, 5 žloutků, 
2 lžíce rumu, 1 l oleje na smažení, džem, moučkový cukr

Postup: Do mísy prosejte hladkou mouku přes síto (aby byla na-
dýchanější) a uprostřed udělejte důlek. V hrnku mléka rozdrobte 
droždí, přidejte lžíci cukru, promíchejte vidličkou a nechte v tep-
le asi 15 minut vzejít. Připravený kvásek vložte do důlku v míse. 
Cukr, máslo, špetku soli a  žloutky vyšlehejte do hladké pěny, 
kterou spolu se dvěma lžícemi rumu a zbytkem mléka přidejte 
k mouce s kváskem. Z toho vám vznikne vláčné těsto. Překryjte 
mísu utěrkou a nechte kynout nejméně hodinu (na teplém mís-
tě), poté těsto znovu propracujte a rozválejte ho na placku silnou 
asi 2 cm. Nožem odkrajujte takové části, aby se vám koblížek 
vešel do dlaně, každý kousek by měl mít průměr asi 3 cm. Do-
prostřed dejte džem a  opatrně vytvořte uzlíčky, nahoře pevně 
spojte. Spojenou částí dolů položte koblihy na plech vyložený 
pečicím papírem a dejte znovu do tepla kynout. Poté nalijte do 
hlubšího hrnce tolik oleje, aby v něm koblihy mohly plavat. Kob-
lihy vkládejte do rozpáleného oleje tak, aby se nedotýkaly. Ob-
racejte je, aby zezlátly rovnoměrně. Hotové koblihy ještě zlehka 
pocukrujte. Dobrou chuť!
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{ Mouka }

NEZŮSTÁVEJTE JEN U BÍLÉ
Zajisté nechybí v kuchyni drtivé většiny domácností. Používáme ji při pečení a vaření a mnozí téměř denně konzumují  

výrobky z ní. Bílá mouka, kterou považujeme za samozřejmost, byla ovšem dříve luxusem. Naopak tmavší mouka dnes  
označovaná jako „celozrnná“ byla považována za podřadnou. 

Od mlýnského kamene k válci
Nejstarší kulturní plodina a  hlavní obi-
lovina pro výrobu mouky je pšenice 
obecná. Jak se vlastně zpracovává? 
Zjednodušeně řečeno, z obilného zrna 
se odstraní obalové vrstvy obsahující 
především vlákniny a dále obilný klíček, 
zárodek další rostliny.  Toto jednoduché 
konstatování je ovšem důsledkem pře-
vratného vynálezu v  technologii mletí, 
který měl dopad nejen na oblast ekono-
mickou, ale především na změnu stra-
vovacích návyků. Prastarou technologii 
mletí zrna mezi kameny totiž v 19. stole-
tí vystřídalo mačkání zrna mezi válci. Při 
něm dochází k oddělení vrstev obilného 
zrna a  především vypadne klíček, bez 
nějž se výrazně prodlouží skladovatel-
nost mouky. Mouka bez klíčku žlukne 
daleko později, chléb není třeba péci do 
zásoby a nemusí se s ním zdaleka tolik 
šetřit jako v dřívějších dobách.

Lepek zaručuje pružné těsto
„Odpad“ – svrchní vrstvy zrna a klíček – 
se využívá k výrobě potravinových doplň-
ků a krmných směsí. Dále se zpracovává 
jen prostřední bílá část zrna, která obsa-
huje v průměru 70 % škrobu a 30 % bíl-
kovin, převážně lepku. Lepek neboli glu-
ten působí v mouce jako výborné pojivo, 
takže výsledné těsto je pak pružné a při 
pečení nepraská. Pšenice je pro vysoký 
obsah lepku po předchozím zpracování 
velmi vhodná k pečení, a proto je použití 
klasické pšeničné mouky nejrozšířeněj-
ší. Hladká mouka je vhodná zejména pro 
přípravu světlého chleba, polohrubá do 
koláčů a  těstovin, hrubá do knedlíků. 
Nejhrubší zrnitost vykazuje krupice, 
která se nepoužívá k pečení, ale téměř 
výhradně k vaření. 

Vdolky z bílé mouky...
Pojem „nejrozšířenější“ platí v  případě 
bílé pšeničné mouky nejen vzhledem 
k použití při pečení, ale i co se týče sklad-
by jídelníčku. Bílý chleba, rohlík nebo 
housku k snídani či večeři si dává velká 
část populace. Je však třeba uvědomit 
si, že z historického hlediska jsou obilné 
produkty v naší stravě relativně nováčky. 
„Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme 
každý den, ale vdolky z bílé mouky jenom 
jednou za týden,“ zpívali si naši předkové. 

A navíc novodobá technika zpracování 
podstatným způsobem ochuzuje pů-
vodní zrno. Kromě toho, že je zbaveno 
důležitých látek obsažených v osemení 
(obalu zrna) a klíčku, vysoké teploty vzni-
kající při mletí ničí téměř všechny enzymy 
důležité pro štěpení škrobu. V důsledku 
toho není lidský organismus schopen 
mouku dokonale strávit. Do střev se 
nám dostane příliš mnoho neštěpené-
ho škrobu a  lepku a to může při časté 
konzumaci bílé mouky v dlouhodobém 
horizontu našemu tělu škodit. Nestrá-
vený lepek může poškozovat sliznici 

Z historického 
hlediska jsou 
obilné produkty 
v naší stravě 
relativně nováčky.

střeva a  zatěžovat slinivku. Nadměrná 
konzumace výrobků z bílé mouky vede 
prokazatelně u velkého procenta popu-
lace k postupnému rozvoji poruch me-
tabolismu. U  vnímavých jedinců může 
konzumace lepku vést k autoimunitnímu 
celoživotnímu onemocnění – celiakii.

Příliš mnoho lepku škodí
Celiakie je onemocnění způsobené ne-
snášenlivostí lepku. Působením lepku 
dochází k  tvorbě protilátek proti buň-
kám sliznice tenkého střeva a  vzniká 
zánět, který ji poškozuje. Obtíže mo-
hou postihnout jednak trávicí trakt, ale 
projevy mohou zdánlivě nesouviset se 
zažíváním. Žádná účinná léčba dosud 
neexistuje, jediným řešením je celoži-
votní bezlepková dieta. Lidé postižení 
celiakií musí sledovat složení potravin 
a  vyvarovat se všech, ve kterých je le-
pek. Ten se vyskytuje v pšenici, ječmeni, 
žitu a ovsu. Naopak produkty obsahující 
například kukuřici, rýži, proso, pohanku, 
jáhly či amarant může nemocný celiakií 
konzumovat bez obav.

Pusťte si celozrnnou mouku 
do kuchyně
Alternativou k energeticky bohatým, ale 
co do živin chudým bílým moukám jsou 
mouky celozrnné, které obsahují vitamíny, 
minerální látky, tuk a vlákninu. Tyto typy 
mouky nebyly před mletím zbaveny oba-
lových vrstev a klíčků, což jsou části zrna 
obsahující největší množství cenných ži-
vin. Celozrnná mouka se připravuje z ce-
lého zrna a jsou v ní tedy přítomny otruby 
i větší část klíčku obsahující přírodní oleje. 
Nevýhodou ovšem je to, že tyto části zrna 
postupně žluknou. U  celozrnné mouky 
je proto třeba ověřit si datum spotřeby. 
Lépe je kupovat co nejčerstvější, sklado-
vat ji v chladu a spotřebovat co nejdříve. 

Práce s celozrnnou moukou vyžadu-
je zpočátku trpělivost, než dospějete 
k  ideál nímu výsledku. Je snazší začít 
nahrazováním bílé mouky celozrnnou – 
například jeden díl celozrnné mouky ke 
třem dílům mouky světlé – a podíl celo-
zrnné mouky postupně zvyšovat. 

Celozrnná pšeničná mouka se připra-
vuje z druhu, jenž se nazývá špalda. Je to 
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Co prozradí obchodní názvy?

Původně se mouky označovaly pouze 
typovým označením, písmenem T 
a třemi až čtyřmi čísly. Čím vyšší číslo, 
tím vyšší je podíl obalů zrna v mouce 
(tím pádem i více minerálů a vlákniny). 
V současnosti je typové číslo nahra-
zeno nebo doplněno slovním názvem 
vyjadřujícím důležité spotřebitelské 
informace – obsah lepku a granulaci, 
ze které vyplývá vhodnost použití na 
různé kuchyňské úpravy. 

Pšeničná krupice hrubá – kaše, 
bramborové knedlíky nebo zavářky 
do polévek.

Pšeničná krupice jemná – dětská 
krupička dehydrovaná, vhodná do 
dětských kaší.

Pšeničné mouky hladké – pe-
kařská Speciál, vhodná pro výrobu 
chleba, 00 Extra pro výrobu běžného, 
jemného a cukrářského pečiva a pe-
čivárenská slabá pro výrobu sušenek 
a oplatek.

Pšeničná polohrubá konzumní 
Zlatý klas – používá se do hladkých 
litých těst, k výrobě kynutých knedlí-
ků, zásmažek, zavářek do polévek.

Pšeničná polohrubá výběrová –  
podobné využití jako mouka po-
lohrubá konzumní, ale je světlejší 
a jemnější.

Pšeničná hrubá mouka Zlatý klas 
– hodí se na knedlíky, noky,  
těstoviny.

Žitné mouky (výražková, chlebová 
a tmavá) – vhodné pro pečení 
chleba, ovšem obsahují méně lepku, 
a tudíž těsto obtížněji kyne; celožitný 
chléb lze upéct pouze pomocí chle-
bového kvasu.
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jedna z nejstarších kulturních obilovin, 
jejíž kolébkou je pravděpodobně Mezo-
potámie. Celozrnné mouky se připravují 
i z žita, ovsa nebo ječmene. Při bezlepko-
vé dietě jsou využívány mouky z plodin, 
které jsou přirozeně bezlepkové. Pohan-
ková celozrnná mouka je vhodná i  pro 
pacienty na bezlepkové dietě, stejně 
jako mouka kukuřičná, známá jako po-
lenta, která ovšem není v klasické české 
kuchyni dostatečně využívána. Celiaci 
mohou sáhnout i po rýžové, jáhlové nebo 
sójové mouce. 

Kam s ní? 
Mouce svědčí tzv. suchá zóna, což zna-
mená prostor o  teplotě přibližně 18 až 
20  °C s  velmi nízkou relativní vlhkostí. 
Může se jednat třeba o regály v kuchyni, 
suché kuchyňské skříňky nebo dobře vět-
ranou spíž. Mouku po přinesení z obcho-
du přesypte do nádoby s těsným uzávě-
rem a na ochranu proti moučným červům 
můžete přidat pár kusů bobkového listu.



Zajímavost

10 S CHUTÍ O JÍDLE

{ Historie chlazení }

OD CHLADICÍ SKŘÍNĚ 
K CHYTRÉ CHLADNIČCE
Je to naprostá samozřejmost. Donesené potraviny uložíme doma do chladničky a podle druhu je v ní uchováváme někdy i celé týdny. 
Přitom ještě před šedesáti lety byla chladnička v českých a moravských domácnostech spíše ojedinělou záležitostí.

První ledničky však byly velice drahé, cena se pohybovala 
kolem tisíce dolarů, což byla částka, za kterou se tehdy daly 
koupit dva automobily.

Americký náskok v domácím chlazení
Koncem třicátých let bylo lednicí vybaveno až 60 procent 
amerických domácností, zatímco Evropa podobného sta-
vu dosáhla až na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. 
V  bývalém Československu odstartovala výroba prvních 
chladniček s označením Maneta roku 1949, o šest let poz-
ději spatřila světlo světa legendární značka Calex.

Moderní lednice hlídají datum spotřeby
Dnes očekáváme od chladničky mnohem víc než pou-
ze chlazení potravin. Funkce jako rychlé zchlazení, sa-
moodmrazování, zvuková signalizace otevřených dveří 
nebo absorpce pachů jsou spolu s  nízkou spotřebou 
energie a šetrností k životnímu prostředí již téměř samo-
zřejmostí.

Na řadu nyní přichází nová generace „chytrých ledniček“, 
které jsou prostřednictvím neméně chytrých telefonů ve 
spojení s uživatelem i s ostatními spotřebiči. Lednice opat-
řená displejem je schopná prostřednictvím naskenovaných 
čárových kódů výrobků ohlídat datum spotřeby a množství 
potravin uvnitř a včas upozorní, které potraviny by se měly 
dokoupit.

Zeptejte se chladničky, co bude k večeři
Nejmodernější chladničky na základě seznamu dostup-
ných potravin a nastavení osobního profilu uživatele doká-
žou dokonce doporučit recepty na pokrmy, které se dají ze 
surovin připravit. Chytrá lednice umí spolupracovat napří-
klad i s chytrou troubou na pečení, které zašle informace 
o vybraném receptu a potřebném nastavení. S postupují-
cím trendem chytrých domácností se tak možná v budouc-
nu dočkáme toho, že se staneme pouze mezičlánkem v ře-
tězci vzájemně spolupracujících spotřebičů.

Na počátku stály sklepy 
a chladicí skříně
Před vynálezem chladničky a mraznič-
ky lidé ukládali potraviny v hlubokých 
a chladných sklepích, kde však teplota 
dosahovala často až 10 °C. V restau-
račních zařízeních, kde bylo třeba chla-
dit větší množství potravin, bývaly skle-
py na led, který se v zimě těžil v řekách 
a ve sklepeních pak vydržel i do konce 
léta. V  domácnostech fungovaly jako 
primitivní předchůdci chladniček spe-
ciální chladicí skříně. Led nasypaný do 
mezery v  jejich plášti pomalu odtával 
a ochlazoval vnitřní prostor. 

První chladničky stály jako 
dvě auta
První pokusy s chlazením a sestroje-
ním lednice dělal v polovině 18. století 
skotský fyzik, chemik a  lékař William 
Cullen. V  roce 1756 demonstroval 
poprvé na Edinburské univerzitě pro-
ces umělého zmrazování. Otáčením 
kliky na mechanické lednici docílil 
stlačování diethyletheru a výsledkem 
byl skutečně malý kousek ledu. Jeho 
model ale nenašel komerční využití. 
První skutečnou komerční lednicí ur-
čenou pro domácnosti byl až v  roce 
1911 výrobek firmy General Electric 
sestrojený podle patentů francouz-
ského vynálezce Marcela Audiffrena. 

Nyní přichází na 
řadu nová generace 
„chytrých ledniček“, 
které jsou 
prostřednictvím 
neméně chytrých 
telefonů ve spojení 
s uživatelem 
i s ostatními 
spotřebiči.

Jediným úkolem 
prvních chladniček 
bylo udržet jídlo při 
nízké teplotě.

Nejmodernější 
chladničky umí například 
ohlídat datum spotřeby 
surovin.



11

Reportáž

{ Zblízka }

SLOVÁCKÁ FRUTA, A. S., KUNOVICE
S CHLAZENÝMI JÍDLY JE TO „HOTOVKA“
Všichni to známe. Příprava plnohodnotného teplého jídla vyžaduje určitý čas, který se někdy během dne prostě nenajde. Každého jistě napadne 
namazat si chleba máslem nebo zajít do restaurace, nás však na trhu zaujala hotová chlazená jídla, která představují výživnější řešení než studená 
kuchyně a finančně i časově příznivější variantu k návštěvě restauračního zařízení.

teplot do 100 °C. Zlikviduje vegetativ-
ní formy mikroorganismů, tudíž pokrm 
vydrží bez jakýchkoliv chemických kon-
zervantů po dobu 21 dnů a zároveň si 
suroviny díky šetrnému ošetření při re-
lativně nízké teplotě zachovávají svoje 

senzorické vlastnosti. „Unikátnost našeho postupu spočívá 
v našem know-how, na němž jsme dlouho pracovali a které 
nám umožňuje aplikovat tento pasterační proces na pokrmy 
v již uzavřeném obalu,“ uvádí David Kladroba.

Regionální suroviny, tradiční postupy
Protože údržnost chlazených jídel nepřekračuje tři týdny, 
pocházejí suroviny výhradně z regionálních zdrojů. Jen do-
davatelé z blízkého okolí jsou totiž schopni reagovat pružně 
v řádu několika hodin na aktuální poptávku koncového zá-
kazníka, která určuje výrobu. „Například maso nakupujeme 
v chlazeném stavu od místních dodavatelů, nikoliv křehčené 
či masírované polotovary, které jsou injektovány vodou, a zá-
kazník tak vlastně na talíř neobdrží jen masnou svalovinu,“ 
dozvídáme se od ředitele podniku.

Klasická kuchyně vítězí
Denně opouští podnik 20 až 30 tisíc kusů chlazených jídel, 
po dle toho, kolik druhů pokrmů je zrovna na pořadu dne, vět-
šinou to bývá mezi osmi až patnácti druhy. Menší 400g balení 
míří do regálů obchodů, větší 500g balení odebírají i gastro-
nomické provozovny. Mezi nejoblíbenější jednoznačně patří 
klasické pokrmy české kuchyně, jako je zmíněná svíčková, 
rajská, guláše nebo španělský ptáček, připravené podle 
 receptur vyvinutých přímo v Hamé. Vývoj jednoho ze základ-
ních kamenů tradiční české kuchyně, zmíněné svíčkové, trval 
opravdu dlouho, vzhledem k tomu, že každý má na její chuť 
svůj vyhraněný názor.

Kde se vaří ve velkém
Výrobní hala, ve které se dnes připravují chlazené pokrmy, 
připomíná s trochou nadsázky velkou vývařovnu. Sledujeme, 
jak po páse sjíždí celá paleta pokrmů hermeticky uzavřených 
v  plastových obalech. Svíčková na smetaně s  houskovým 
knedlíkem, segedínský guláš, plněné bramborové knedlíky, 
kuře na paprice… A to je jen zlomek bohaté nabídky, do níž 
patří i polévky nebo sladké pokrmy.

Zahřát a zchladit
Poté, co maso a omáčky prošly klasickým procesem přípravy 
v kotli či konvektomatu podle druhu pokrmu, naporcují pra-
covnice závodu maso a  zkompletovaná strojově uzavřená 
menu odesílají k procesu pasterace. V pasteračním zařízení 
pak jídla setrvávají po dobu 70 minut při teplotě 83 °C, aby 
byla následně šokově zchlazena v chladiči po dobu jedné 
hodiny na 3 °C. Po tepelném zpracování probíhá kontro-
la správnosti uzavření obalu. Před tím, než výrobek opustí 
brány závodu, proběhne ještě řada dalších přísných kontrol, 
jako jsou senzorické a mikrobiologické zkoušky. Pak už hoto-
vé zabalené výrobky putují v chlazeném voze do centrálního 
distribučního skladu.

Unikátní proces pasterace
Jaké jsou výhody pasterace a v čem spočívá unikátnost toho-
to technologického postupu, vysvětluje ředitel podniku David 
Kladroba. Pasterace je tepelné ošetření potravin při použití 

Přehledně
Kromě rychlosti přípravy mají hotová 
jídla ještě jednu nespornou výhodu, 
a to pro ty, kteří si hlídají životosprá-
vu. Na každém balení hotových jídel 
jsou přehledně uvedeny nutriční hod-
noty i konzervanty použité výrobci 
při přípravě součástí pokrmů, které 
závod nakupuje již hotové, jako 
jsou například přílohy.
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{ Polévka }

ZASYTÍ, ZAHŘEJE 
A OBNOVÍ SÍLY

Polévky konzumuje lidstvo odjakživa. Ještě předtím, než světlo světa spatřily kameninové nádoby, vařil pravěký člověk maso ve vodě 
ve zvířecím žaludku zavěšeném nad ohněm či v jámě vyhloubené v zemi, do které vložil žhavé kameny. V našich zeměpisných šířkách 

si dáváme většinou polévku jako součást oběda před hlavním chodem. Porovnáme-li však náš jídelníček s jídelními návyky našich 
babiček, na jejichž stole nesměla chybět, je patrné, že tento trend dnes pomalu ustupuje.

Hnědé, bílé,  
přesnídávkové
V klasických českých kuchařských kni-
hách se dočteme, že polévky se dělí na 
hnědé, bílé a  přesnídávkové. Hnědými 
se rozumí čiré vývary z masa, kostí a ze-
leniny doplněné nějakou zavářkou či 

Vývar: vysoká škola 
gastronomie
Vývary lze připravit pouze z kostí či pou-
ze z masa nebo z obojího (v případě vý-
varů z drůbeže, ryb nebo zvěřiny) či ze 
zeleniny. Při přípravě vývaru je velmi dů-
ležité přesné dávkování vody. Přilévání 
vody do vývaru během vaření způsobí, 
že nebude dostatečně silný. Pokud na-
opak necháme příliš dlouho vyvářet 
přebytečnou vodu, vývar ztmavne a zís-
ká sádlovitou chuť. Chcete-li dosáhnout 
opravdu poctivého vývaru, vložte před 
přípravou maso a kosti do trouby pře-
dehřáté na 180 °C zhruba na 20 minut. 
Voda, do které maso vkládáme, musí být 
studená. Horkem se totiž na mase udě-
lá ochranná vrstva a šťáva se z něj pak 
nevyluhuje. Pokud přece jen musíme 
do vývaru během vaření přilít vodu, pak 
to musí být voda vařící. Jakmile dosáh-
ne voda bodu varu, snížíme plamen na 
minimum tak, aby se vývar nevařil, ale 
takzvaně „táhnul“, a to i po dobu něko-
lika hodin. Nejsilnější a nejaromatičtěj-
ší vývary získáme z předního hovězího 
masa, jako je maso z plece, krku, kližky. 
Chutné vývary lze připravit rovněž z mla-
dého slepičího masa.

Nejprve novomanželská, 
pak „do kouta“
Zvláštní kapitolu tvoří polévky spojené 
s  určitými příležitostmi. Jako první se 
vybaví štědrovečerní rybí polévka. S os-
maženými kousky pečiva se podává ve 

Nechcete tloustnout?
Nevynechávejte polévky
Hlavní úlohou polévky je připravit stráv-
níkův žaludek na další pokrm – povzbu-
dit chuťové buňky a podpořit sekreci slin 
a  žaludečních šťáv. Rozhodně neplatí, 
že pravidelná konzumace polévky před 
hlavním jídlem by vedla ke zvýšení hmot-
nosti. Ba právě naopak. Rozložení oběda 
do dvou chodů, a tím pádem do delšího 
časového úseku, snižuje pocit hladu, a je 
tedy výhodné z hlediska prevence obezi-
ty. Bylo prokázáno, že polévka před hlav-
ním chodem snižuje celkový energetický 
příjem až o dvacet procent. Pokud polév-
ka obsahuje zeleninu, stává se bohatým 
zdrojem vitaminu C, minerálních látek 
a vlákniny, která podporuje činnost střev. 
V neposlední řadě je polévka prospěšná 
z  hlediska správného pitného režimu, 
protože například s  talířem vývaru při-
jmeme zhruba čtvrt litru tekutiny.

↳

Věděli jste, že…

… dnes běžné slovo „restau-
rant“ zavedené pro stravovací 
zařízení označovalo původně 
v šestnáctém století velmi 
kořeněnou polévku dodávající 
strávníkovi sílu po fyzické ná-
maze? Název této polévky vznikl 
z francouzského „restaurer“ 
(obnovit). Obliba těchto polévek 
vedla v polovině osmnáctého 
století pařížského kuchaře 
Boulangera k otevření podniku, 
který se na tento druh polévek 
specializoval. Jeho podnik byl 
úspěšný, našlo se mnoho násle-
dovníků a výraz „restaurant“ se 
pozvolna přenesl z polévky na 
zařízení, ve kterých se podávala.

vložkou. Bílé polévky jsou slabší vývary 
zahuštěné nejčastěji jíškou. Přesnídáv-
kové polévky jsou husté, syté polévky 
často s kousky masa, které se podávají 
s pečivem a mnohdy nahrazují oběd, jako 
je gulášová či dršťková; rovněž husté luš-
těninové polévky dobře zasytí.

Víte, proč…
… se polévce připravené z vařené-
ho, posléze smetanou a moukou 
zahuštěného kyselého zelí říkalo 
couračka? Svůj název dostala 
v časech, kdy se jedlo z jedné 
velké společné mísy a leckterému 
strávníkovi ze lžíce nesené k ús-
tům něco upadlo na stůl, zkrátka 
se „couralo“. 



Téma

většině domácností slavících Vánoce. 
Další je novomanželská polévka, vět-
šinou tradiční hovězí vývar s  játrovými 
knedlíčky. Ženich s nevěstou sklánějící 
se společně nad jedním talířem poprvé 
symbolicky sdílejí dobré (polévku) i zlé 
(obtíže spojené se  vzájemným krme-
ním). Šestinedělkám zase nosily naše 
praprababičky silný slepičí vývar, tzv. 
„polévku do kouta“, tedy do kouta světni-
ce odděleného závěsem, který byl matce 
s dítětem vyhrazen. Podle doby vaření se 
této polévce přezdívá také „dlouhá“. Již 
naši předkové věděli, že díky své konzi-
stenci a výživové hodnotě hraje polévka 
důležitou roli ve výživě oslabených či 
nemocných.

13

Polévka k snídani
Polévku jedí lidé po celém světě a Japonci ji dokonce 
snídají. Její název miso je odvozen od jedné z ingredien-
cí, pasty miso. Dalšími přísadami je vývar ze sušeného 
tuňáka (daši no moto), cibulová nať, houba shitake, 
sezamový olej, čerstvý zázvor, čerstvá sezonní zelenina 
a řasa wakame. Spolu s bílou rýží je tato polévka plná 
vitaminů, bílkovin a minerálů tradiční japonskou snída-
ní již po dlouhá staletí.

Česnečka pro zahřátíNaše tradiční 
krajové polévky

Jižní Čechy 
Kulajda
Čerstvé houby a hustá kysaná smetana

Plzeňsko
Brčálka
S lístky mladých šťovíků

Severní Čechy
Chlebová polévka
Už víme, kam se starým chlebem

Vysočina
Česnečka s kroupami 
Výborná po flámu

Šumava
Šumavská bramboračka 
Stojí v ní lžíce

Podkrkonoší 
Krkonošské kyselo 
Základem je chlebový kvásek 
a sušené houby

Severní Morava 
Valašská kyselica 
Klobásky a uzené

Jižní Morava 
Cibulačka s uzeným masem 
Nesmí chybět bílé víno

Střední Morava 
Hrstková polévka z Hané 
Hrstka čočky, hrstka hrachu, 
hrstka krup…

Suroviny (4 osoby): 3 větší brambory, 7–8 stroužků česneku, 1 lžička kmínu, 750 ml vody, 2 lžičky sušené majoránky, 
1 cibule, olej, sůl a pepř

Postup: Tři větší pokrájené brambory, sedm až osm stroužků česneku nakrájených na plátky a lžičku kmínu zalijte 750 ml 
vody a vařte, dokud brambory nezměknou; pak přisypte dvě lžičky sušené majoránky a vyjměte brambory. Pokrájenou ci-
buli osmahněte na oleji, přidejte brambory, sůl a pepř a trochu rozmačkejte. Směs vložte na dno talířů a zalévejte česneč-
kou. Podávejte s opečenými chlebovými krutony.
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{ Zkuste s námi }

NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
I SILVESTROVSKÉ RECEPTY

Suroviny (na 2 plechy): 150 g smetany 
ke šlehání (40 %), 40 g másla, 75 g krupi-
cového cukru, 75 g medu, 100 g mandlí, 
50 g pistácií, 50 g kandované pomeran-
čové kůry, 50 g kandovaných třešní, čo-
koládová poleva
 

Florentýnky

Sušenky cantuccini
Suroviny (6 osob): 2 vejce, 250 g cukru 
krupice, 125 g loupaných mandlí, 125 g 
neloupaných mandlí, 125 g lískových 
oříšků, 250 g hladké mouky, ½ prášku do 
pečiva, citronová kůra
 
Postup: Vejce vyšlehejte s cukrem a cit-
ronovou kůrou, přidejte nahrubo naseka-
né mandle a ořechy, kypřící prášek a pro-
setou mouku. Ze směsi vypracujte těsto, 
na plechu vyloženém pečicím papírem 
vytvořte z  těsta dva stejné válečky, kte-
ré potřete rozšlehaným vejcem a  pečte 
v předehřáté troubě na 180 °C asi 25 min. 
Ještě za tepla nakrájejte na stejně široké 
proužky a nechte vychladnout.

↳

Proč pečeme 
cukroví?
Původ zvyku připravovat 
v období adventu cukroví 
sahá daleko do dob před 
křesťanskou érou, kdy za jednu 
z nejdůležitějších událostí roku 
byl považován zimní slunovrat. 
S oslavami „zrození Slunce“, 
které probíhaly v různých 
podobách na mnoha místech 
světa, se pojila řada rituálů, 
jedním z nichž byla příprava 
speciálního pečiva ve tvaru 
slunečního disku. Bývalo 
zdobeno svastikou či křížem 
v kruhu a dělilo se na tolik částí, 
kolik členů měla domácnost.

↳

Sušenky k namáčení
Prastarý recept na cantuccini 
pochází z Toskánska, pravdě-
podobně z rodinného receptáře 
rodiny Medicejů. Sušenky 
neobsahují žádný tuk, takže 
nepodléhají zkáze tak rychle 
jako jiné druhy. Skvěle se hodí 
k namáčení do dezertního vína 
či kávy nebo jako doplněk k de-
zertům. Vyzkoušejte je třeba 
v kombinaci se šampaňským 
krémem.

Postup: V kastrůlku přiveďte k varu 
smetanu, máslo, cukr a  med. Stáh-
něte z  ohně a  vsypte nasekané 
oříšky a  nahrubo nakrájené ovoce. 
Směs nechte vychladnout na po-
kojovou teplotu. Troubu předehřej-
te na 210 °C. Ze směsi vytvarujte 

menší kuličky a naskládejte je v do-
statečných rozestupech na plech 
vyložený pečicím papírem. Pečte 
šest až osm minut. Po vychladnutí 
můžete florentýnky namočit z jedné 
strany do čokoládové polevy a  ne-
chat zaschnout.
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Suroviny (8 osob): 300 ml šampaň-
ského, kůra a  šťáva z  1 biocitronu, 
600 ml smetany ke šlehání, 200 g 
slazeného kondenzovaného mléka, 
sušenky cantuccini k podávání
 
Postup: Sekt, citronovou kůru a šťá-
vu dejte do misky a  přiklopte. Dejte 
chladit do lednice, nejlépe přes noc. 
Smetanu a kondenzované mléko na-
lijte do mísy a  přeceďte na ně sekt. 
Šlehejte deset minut, aby byla směs 
hustá a nadýchaná. Krém rozdělte do 
osmi malých skleniček a ozdobte po-
dle fantazie. Podávejte se sušenkami.

Horký čokoládový dortík
Suroviny (6 osob): 55 g másla + na vymazání for-
miček, 85 g krupicového cukru, 170 g slazeného 
kondenzovaného mléka, 4 velká vejce, špetka 
soli, 1 lžička vanilkového extraktu, 1 lžíce instant-
ní kávy, 350 g tmavé čokolády, 85 g hladké mou-
ky, moučkový cukr, šlehačka nebo HOT Fruits od 
Hamé na podávání
 
Postup: Troubu předehřejte na 200 °C a vložte 
do ní velký plech. V míse utřete do pěny máslo 
s cukrem. Do směsi zašlehejte mléko. V jiné míse 
zlehka prošlehejte vejce se špetkou soli, vanil-

kovým extraktem a  kávou rozpuštěnou v  jedné 
lžíci vroucí vody. Přidejte rozpuštěnou čokoládu 
a důkladně promíchejte. Čokoládovou směs při-
dejte do mísy k mléčné směsi, poprašte moukou 
a rozmíchejte dohladka. Těsto rozdělte do šesti 
formiček o objemu 150 ml vymazaných tukem, 
dejte je na plech a pečte asi 10 –12 minut. Poté 
formičky vyjměte, nechte je několik minut stát 
a pak nožem oddělte dortíky od okrajů formiček 
a vyklopte je. Poprašte moučkovým cukrem a po-
dávejte se šlehačkou nebo ovocným přelivem 
HOT Fruits od Hamé.

↳

Dezerty korunuje 
„horké ovoce“ 
HOT Fruits je osvěžující variací 
pečlivě vybraného ovoce. Jejich 
využití v kuchyni je široké – 
od přelivů zmrzlin, ovocných 
pohárů přes zvýraznění chuti 
panna cotty či dezertů až po 
tradičně připravované palačin-
ky, které s HOT Fruits získají 
zcela nový rozměr. Zkuste sami 
malinové, jahodové, broskvové 
nebo višňové HOT Fruits, které 
jsou zárukou nových chuťových 
zážitků!
Více na www.sladkanerest.cz 

Šampaňský krém ↳

Šampaňské  
nebo sekt?
Šampaňské v receptu můžete 
vyměnit za suchý sekt. Pokud 
byste se rozhodli dopřát si 
pravé šampaňské, museli 
byste sáhnout po lahvi výhradně 
z vinařské oblasti Champagne-
-Ardenne, která leží v severový-
chodní Francii. 
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Suroviny (4–6 osob): 1 kapr o  váze cca 3 kg, sůl, 2 vejce, 
150 g hladké mouky, 200 g čerstvého toastového chleba, 
hrst čerstvých bylinek (petrželka, tymián, kopr…), rostlinný 
olej a přepuštěné máslo v poměru 1:1
 
Postup: Z  kapra odřízněte hlavu a  ocas a  vyjměte páteř. 
Získáte tak dva filety. Po celé jejich délce udělejte do masa 

Kapr v bylinkové strouhance

↳

Lehký, ale chuťově 
výrazný
V porovnání s naším klasic-
kým bramborovým salátem je 
bavorský Kartoffel-Gurken-Salat 
méně kalorický, protože neob-
sahuje majonézu. Horký vývar 
umožní bramborám nasát chutě 
všech obsažených ingrediencí 
a salát je díky tomu krásně vlahý.

↳

Jak na přepuštěné 
máslo?
Kostku másla dejte do ren-
dlíku a zahřívejte na velmi 
 nízkém stupni. Nechte odpařit 
nadbytečnou vodu a  sbírejte 
z povrchu pěnu, dokud nezů-
stane v rendlíku pouze čistý 
mléčný tuk, zlatavě průzračná 
kapalina. Dávejte pozor, aby 
se nepřipálil. Tuk přelijte přes 
gázu do čisté, suché skleničky 
a nechte zchladnout. Výhodou 
přepuštěného másla je to, že 
se tak snadno nepřipaluje, má 
lahodnější chuť a déle vydrží.

zářezy, ale neprořízněte při tom kůži. Tím narušíte drob-
né kůstky, které by vám během jídla mohly zaskočit. Rybu 
naporcujte, osolte a  obalte v  trojobalu – nejprve v  hladké 
mouce, pak v  lehce prošlehaném vejci a  nakonec v  bylin-
kové strouhance, kterou vytvoříte smícháním umixovaného 
toastového chleba a  nasekaných bylinek. Smažte na oleji 
smíchaném s přepuštěným máslem dozlatova.

Bavorský 
bramborový salát

Suroviny (4 osob): 1 kg salátových 
brambor, 1 malá salátová okurka, 2 ci-
bule, 3–4 lžíce vinného octa, 3 lžíce 
rostlinného oleje, snítka čerstvého 
kopru, drcený kmín, mletý pepř a sůl, 
200 ml zeleninového vývaru
 
Postup: Vařené brambory ve slup-
ce nechte zchladnout, oloupejte je 
a  nakrájejte na kolečka. Salátovou 
okurku oloupejte, nakrájejte nebo 
nastrouhejte na tenká kolečka, cibuli 
na klínky. Vše v  míse ochuťte vinným 
octem, olejem, nasekaným čerstvým 
koprem, špetkou drceného kmínu, 
čerstvě mletým pepřem, solí, zalijte 
horkým zeleninovým vývarem, zlehka 
promíchejte a nechte odležet alespoň 
hodinu v lednici.
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↳

Opravdu gruntovní 
polévka
Vydatná polévka, která se 
v Nizozemsku podává v zimních 
měsících, nejen zahřeje, ale 
také co do sytosti směle za-
stoupí hlavní jídlo. Ve správně 
připravené polévce, které se 
říká Ertwensoep nebo Snert 
a která se tradičně podává 
na Nový rok, by totiž měla 
stát lžíce.

↳

Pivní pomazánka 
nejen k pivu
Tradiční bavorská pikantní 
pomazánka se podává k půllitru 
vychlazeného piva spolu s prec-
líky, ale dobře se bude vyjímat 
i na kousku tmavého pečiva 
jako originální silvestrovské 
pohoštění.

Suroviny (4 osoby): 250 g vyzrálého camem-
bertu o pokojové teplotě, 50 g změklého másla,  
1 malá cibule, 1 lžička mleté sladké papriky, 
špetka drceného kmínu, sůl a čerstvě mletý pepř, 
2 až 3 lžíce světlého piva, jarní cibulka na ozdo-
bení, preclíky k podávání

Postup: Sýr rozmačkejte v misce vidličkou a promí-
chejte s máslem. Když je směs kompaktní, přidejte 
nadrobno nasekanou cibuli, osolte, ochuťte kořením 
a přilijte tolik piva, aby vznikla pomazánka. Ozdobte ji 
sekanou jarní cibulkou a poprašte mletou paprikou. 
Obatzda se tradičně podává s preclíky.

Pivní sýr Obatzda

Suroviny (8 osob): 500 g půleného 
zeleného hrachu, 500 g uzeného ko-
lene, 1 bobkový list, 3 hřebíčky, 1 lžič-
ka čerstvého tymiánu, 250 g uzené 
klobásy, 250 g mrkve, 200 g cibule, 
250 g celeru, 250 g pórku, sůl a čers-
tvě mletý pepř, žitný chléb a kremžská 
hořčice k podávání
 
Postup: Ve velkém hrnci přiveďte 
k varu ve dvou litrech vody hrách, uzené 
koleno, bobkový list, hřebíček a tymián. 
Seberte pěnu, přiklopte a za občasné-
ho zamíchání vařte asi 45 minut, dokud 
nebude hrách téměř rozvařený. Z vody 
vyjměte koleno, zbavte ho kosti a maso 
nakrájejte na kousky. Vraťte ho do hrn-
ce spolu s  celou klobásou a  nahrubo 
nakrájenou zeleninou. Zvolna vařte 
dalších 30 minut. Pak vyjměte klobásu, 
nakrájejte ji na kolečka a  vraťte zpět. 
Polévku opepřete, případně osolte. 
Podávejte s chlebem potřeným hořčicí.

Hustá holandská hrachovka
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Suroviny (4–6 osob): 500 g brambor, 100 g mrkve, 80 g ce-
leru, 50 g cibule, 50 g petržele, 2 kyselé okurky, 2 až 3 vejce 
uvařená natvrdo, 1 lžíce hrášku, 2 lžíce majonézy, 1 lžička 
hořčice, 50 ml hovězího vývaru, citronová šťáva
 

Klasický bramborový salát

↳

Exotické 
občerstvení
Cizrnové kuličky pocházející 
z oblasti Blízkého východu se 
obvykle smaží v oleji, ale stejně 
dobře je lze i upéct v troubě. 
Pokud kuličky po několika 
napícháte na párátko, můžete 
je podávat jako „občerstvení do 
ruky“ na večírku.

↳

Pošírování 
Pošírování označuje šetrnou 
přípravu jídla v horké, nikoliv 
však vařící vodě, popřípadě 
v mléce nebo vývaru. Teplota 
tekutiny se pohybuje mezi 
80 až 90 °C, tedy těsně pod 
bodem varu. Na pošírování 
jsou vhodné zejména jemné 
potraviny, např. vejce, drů-
bež, ryby nebo mořské plody, 
které mají tendenci se během 
vaření rozpadnout. Kromě toho, 
že je zachována konzistence 
potravin, si suroviny uchovávají 
díky šetrné přípravě i maxi-
mum chutě a výživových látek. 
Do  tekutiny lze pro zvýraznění 
přidat čerstvé bylinky.

Postup: Očistěte mrkev, celer a  petržel a  uvařte vcelku. 
Brambory uvařte ve slupce, oloupejte, nakrájejte na kostič-
ky, zvlhčete vývarem a smíchejte s nasekanou cibulí, kyselý-
mi okurkami a vejci, majonézou, hořčicí, hráškem a kořeno-
vou zeleninou nakrájenou na kostičky. Vše osolte, opepřete, 
okyselte trochou citronové šťávy a  nechte několik hodin 
odležet v chladu.

Falafelové 
kuličky
Suroviny (6 osob): 600 g cizr-
ny z  konzervy, 2 menší cibule, 
2 stroužky česneku, 1 svazek 
petrželky, 1 svazek čerstvého 
koriandru, 3 lžíce olivového ole-
je, 3–4 lžíce strouhanky, římský 
kmín, mletý koriandr, sůl a pepř, 
olej na smažení
 
Postup: Cizrnu slijte a  spolu 
s cibulí ji umelte na mlýnku na 
maso. Bylinky nasekejte najem-
no a přidejte k cizrně. Vmíchej-
te olej, strouhanku a  ochuťte 
kořením. Namočenýma ruka-
ma formujte kuličky a  smažte 
v  rozpáleném oleji. Osmažené 
kuličky pokládejte na papírovou 
utěrku, aby se odsál přebyteč-
ný tuk.

TIP: Pokud chcete ve vánočním 
shonu ušetřit čas, můžete do 
bramborového salátu snadno 

použít již 
připravenou 
zeleninovou 
směs Znojmia, 
která je složená 
pouze z přírod-
ních surovin. 
Váš salát pak 
bude chutnat 
jedinečně i bez 
majonézy.
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↳

Odšťavňování
Odšťavňování je jednoduchý a efektivní způsob, 
jak během zimy zásobit organismus potřebnými 
vitaminy. Čerstvá šťáva je oproti celému plodu 
dokonale strávena během několika minut, což oce-
níte, pokud potřebujete rychle načerpat energii. 

Suroviny (2 osoby): 2 kachní prsa, 1 snítka 
tymiá nu, 1 hvězdička anýzu, 25 g másla, sůl a dr-
cený pepř
Na švestkovou omáčku: 1 šalotka, 1 lžíce olivo-
vého oleje, 250 g zralých švestek, 2 lžíce třtino-
vého cukru, 50 ml červeného vína, 300 ml hově-
zího  vývaru
 
Postup: Nejprve připravte omáčku. V pánvi roze-
hřejte olej a pět minut na něm doměkka opékejte 
najemno nakrájenou šalotku. Přidejte švestky, 
vypeckované a  pokrájené na malé klínky, cukr 
a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Přilijte vý-
var a víno a 15 minut vařte doměkka. Uchovejte 
v teple. Troubu předehřejte na 180 °C. Nožem 
nařežte kůži na prsíčkách do mřížky, osolte je 
a opepřete. Rozpalte nepřilnavou pánev a polož-
te na ni maso kůží dolů. Opékejte 6–7 minut, pak 
otočte a do pánve přihoďte tymián, anýz a máslo. 
Počkejte, až se máslo rozpustí, a pak celý obsah 
pánve přesuňte do pekáčku. Pokud dáváte před-
nost růžovějšímu masu, pečte v troubě dalších 

5–6 minut, pokud ho chcete mít propečenější, 
pak 10–12 minut. Maso podlijte švestkovou 
omáčkou a nechte pět minut stát. Prsíčka mů-
žete před podáváním nakrájet na tenké plátky. 
Podávejte s bramborem nebo bramborovou kaší.

Kachní prsíčka se švestkami

Suroviny (4 osoby, 150 ml): 2 velké červené papriky, 2 velké 
žluté papriky, 400 g červené řepy, 2 lžičky kari koření, 1 lžička 
sezamového oleje, sůl
 
Postup: Papriky i  řepu očistěte, omyjte a  osušte. Zeleninu 
nakrájejte na větší kusy a dejte do odšťavňovače. Šťávu osol-
te, smíchejte se sezamovým olejem a kari kořením a nalijte do 
sklenic.

Drink z červené 
řepy a papriky

↳

Kachna
Kachní maso svým složením velmi prospí-
vá lidskému organismu, protože obsahuje 
vysoké procento plnohodnotných živo-
čišných bílkovin i vitaminů rozpustných 
v tucích (A, D, E). Protože se však zejména 
pod kůží nachází velký podíl tuku, musíme 
počítat také s vyšší dávkou cholesterolu. 
Dietnější variantou je zbavit jednotlivé 
porce kůže a ugrilovat, přitom však dejte 
pozor, aby se maso nevysušilo.
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{ Zkuste s námi }

VÁNOČNÍ ZDOBENÁ ROLÁDA 
A PEČENÝ ČAJ

Piškotová roláda sama o sobě není nijak výjimečným slavnostním moučníkem. Pokud ale použijete náš efektní trik s kakaovými ornamenty, 
pozdvihnete tento celkem běžný zákusek o úroveň výš a můžete jej s klidným svědomím podávat i během svátečních dní. 

Zdobená roláda s višněmi 
Suroviny (4 osoby): Kakaový krém na ornamenty: 1 vejce 
(použije se polovina žloutku a polovina bílku), 1 lžíce kakaa, 
2 lžíce moučkového cukru, 3 lžíce hladké mouky
Těsto na roládu: bílky a žloutky z 5 a ½ vajec, 120 g krupico-
vého cukru, 80 g hladké mouky, pečicí papír
Náplň rolády: 2 vysokoprocentní smetany na šlehání, 2 ztu-
žovače šlehačky, višňový extra džem Hamé, višňový kompot 
Hamé
Na ozdobu: višňový HOT Fruits od Hamé

1 Příprava kakaového krému: K přibližně 
polovině žloutku a polovině bílku (vejce 
vyklepněte a polovinu odeberte) přidejte lžíci 
kakaa, dvě lžíce moučkového cukru, tři rovné 
lžíce hladké mouky a vše smíchejte. Výsledné 
těstíčko by se nemělo rozpíjet, konzistence je 
přibližně stejná jako ušlehaný bílek s cukrem, 
kterým se malují perníčky.

2 Na rub pečicího papíru si předkreslete 
ornamenty, položte jej na plech a na lícové straně 
ornamenty obtáhněte kakaovým krémem. Vložte 
na chvíli do mrazáku a nechte ztuhnout. 
Připravte si těsto na roládu. Ušlehejte sníh 
z bílků s krupicovým cukrem, poté postupně 
zašlehejte žloutky a nakonec vmíchejte hladkou 
mouku. Hotové těsto vlijte na plech se ztuhlými 
ornamenty.

3 Pečte při teplotě 180 stupňů po dobu přibližně 
7 až 10 minut. Po upečení nechte vychladnout, 
pak sejměte z plátu těsta pečicí papír. Ornamenty 
se s těstem během pečení krásně spojí. 
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Pečený čaj 
Suroviny (4 osoby): 2 kg hrušek (nebo jablek, můžete i zkombinovat), 13 dkg 
čerstvého zázvoru, 17 dkg cukru krupice, půl velké sklenice medu, 2 dl rumu, 
dužina ze dvou citronů, hřebíček, dvě tyčinky skořice, vyvařené skleničky s víč-
ky na uskladnění hotového čaje

4 Plát těsta ze strany, na které nejsou ornamenty, potřete nejprve višňovým 
extra džemem Hamé. Poté jej potřete dvěma šlehačkami ušlehanými se 
2 ztužovači šlehačky podle návodu uvedeného na obalu. Povrch poklaďte 
okapanými vypeckovanými višněmi z višňového kompotu Hamé a roládu 
opatrně zaviňte. 

5 Před podáváním roládu nakrájejte, ozdobte višňovým HOT Fruits 
od Hamé. Podávejte s pečeným čajem.

1 Hrušky oloupejte, zbavte 
jadřinců a nakrájejte na 
kostičky, zázvor oloupejte a na- 
strouhejte nahrubo. V misce 
smíchejte s cukrem, medem, 
kořením a rumem a přemístěte 
vše na plech vyložený pečicím 
papírem. Pečte v troubě 
předehřáté na 185 stupňů po 
dobu cca 50 minut.

3 Podávání: Do 200ml 
hrnku dejte 2 lžičky čaje 
a zalijte horkou vodou. Dle 
chuti můžete přidat 
čerstvou citronovou šťávu. 

1

2

2 Z upečeného čaje 
vyjměte hřebíček i skořici 
a ještě horkou směsí plňte 
vyvařené skleničky otřené 
čistým lihem. Zavíčkované 
sklenice otočte dnem 
vzhůru a nechte vy-
chladnout.  

3

4

TIP: 
Pečený čaj ve 

skleničkách může být 
milým dárkem pro

vaše blízké.



Lexikon potravin

{ Ořechy }

PRO ZDRAVÉ 
SRDCE, NERVY, KOSTI I PLEŤ 
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Mandle
Již 200 let př. n. l. si staří Římané pochut-
návali na mandlích obalovaných v cukru, 
a tato delikatesa je oblíbená v západní 
a jižní Evropě dodnes.

Prospěšnost: 
Mandle obsahují velké množství vápníku 
a zároveň hořčík, který napomáhá jeho 
správnému využití. Vysoký obsah vápní-
ku, hořčíku a dalších látek rovněž uklidní 
nervovou soustavu, zlepší stav nehtů, 
vlasů i zubní skloviny. 

Použití: 
Vyzkoušejte mandlové mléko. Namočte 
mandle přes noc do vody, slijte ji a man-
dle nasypte do mixéru spolu s čerstvou 
vodou. Rozmixujte do hladkého mléka, 
které můžete použít ráno do ovesné 
kaše nebo rozmixovat s ovocem a získat 
tak výživný „mléčný“ koktejl.

 
Kešu ořechy
Každý ořech je jediným semenem plodu 
známého jako „kešu jablko“, který roste 
na stromě zvaném ledvinovník západní.

Prospěšnost: 
Kešu ořechy vykazují vysoký obsah že-
leza, proto je jejich konzumace žádoucí 
při stavech únavy a špatné koncentrace. 
Obsažené karotenoidy působí příznivě 
na kůži, sliznice a oči.

Použití: 
Chutný a zdravý je „tvaroh“ z kešu. Kešu 
ořechy rozmixujte s  trochou vody na 
jemnou kašičku. Tu můžete použít jako 
základ ovocného dezertu, místo smeta-
ny do polévky nebo ji dochutit bylinkami, 
cibulkou a  získat tak výtečnou poma-
zánku.
 

Vlašské ořechy
Ořešák královský plodí nejen zdravé 
oříšky, ale užitečná je i  jeho kůra, listy 
a ořechové slupky. Zatímco z ořechových 
slupek se připravuje kloktadlo tlumící bo-
lest v krku a léčící afty, z kůry získáte čaj 
na žaludeční potíže nebo odvar, který se 
aplikuje zevně na vředy, akné a lišeje.

Prospěšnost: 
Vlašské ořechy především snižují hla-
dinu „špatného“ cholesterolu. Zvláště 
se doporučují pacientům po infarktu 
myokardu.

Použití: 
Vlašské ořechy nacházejí uplatnění ne-
jen ve sladkých receptech, ale skvěle se 
dají kombinovat například se sýry. Olej 
z plodů ořešáku královského se doporu-
čuje v období rekonvalescence, osobám 
trpícím hypertenzí, arteriosklerózou, is-
chemickým onemocněním srdce nebo 
cukrovkou.

 

Piniové oříšky 

Piniové oříšky nejsou vlastně ořechy, ale 
semínka borovice rostoucí v oblastech 
Středozemního moře. Velké vejčité šišti-
ce této borovice ukrývají hnědá semínka, 
jejichž jádro je bílé.

Prospěšnost: 
Drobná semínka obsahují hodně kvalitní 
bílkoviny, vitamin B1 a železo. Doporu-
čují se při poruchách nervového původu 
a při vyšší duševní zátěži. 

Použití: 
Připravte si z  piniových oříšků domácí 
pesto. Nastrouhejte parmezán, pinio-
vé oříšky lehce opražte, lístky bazalky 
nahrubo pokrájejte, česnek podrťte. 
Všechny přísady rozmixujte tyčovým 
mixérem.
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Proč bychom měli chroupat ořechy nejen o vánočních svátcích, ale pravidelně během celého roku? V první řadě obsahují velmi prospěšné 
nenasycené mastné kyseliny, především kyselinu linolovou a linoleovou, které si náš organismus neumí sám vyrobit. Obsah tuků v ořeších je sice 
vysoký, nelze je tedy jíst bez omezení, na druhou stranu jsou tuky tvořeny především právě nenasycenými mastnými kyselinami, které nám pros-
pívají tím, že snižují hladinu tzv. „špatného“ cholesterolu, který se usazuje na stěnách cév a poškozuje je.

Díky kyselině linolové, vitaminu E a vysokému obsahu vitaminů skupiny B a minerálních látek, především hořčíku, vápníku a fosforu, jsou ořechy 
ideální potravou pro ty, kteří zatěžují mozek a nervovou soustavu. Ořechy jako dobrý zdroj zinku konzumujte také tehdy, chcete-li zlepšit stav 
svých vlasů, pleti a nehtů.

 
Burské oříšky
Burské oříšky neboli arašídy jsou přísně 
vzato luštěnina. Jde o plody podzemnice 
olejné, jejíž plody – lusky obsahující jedlá 
semena – se vyvíjejí pod zemí.

Prospěšnost: 
Arašídy jsou jednou z potravin s nejvyš-
ším obsahem niacinu (vitaminu B3), který 
usnadňuje metabolismus tuků a sacha-
ridů, během nějž získávají buňky energii 
ze živin. 

Použití: 
Vyrobte si doma arašídové máslo, které 
je jednou z nejoblíbenějších pochoutek 
v  anglicky mluvících zemích. Arašídy 
stačí opražit na suché pánvi dozlatova, 
přesypat do mixéru, osolit a  najemno 
rozmixovat. Poté přidat olej a  znovu 
umixovat.

 

 Lískové ořechy
Větévky lísek v  minulosti sloužily k  vý-
robě čarodějnických hůlek a lískový keř 
se stal symbolem zakopaných pokladů, 
lásky a plodnosti.

Prospěšnost: 
Lískové oříšky jsou jedním z  nejbo-
hatších zdrojů vitaminu E, který chrání 
buňky. Jejich výhodou je, že jsou lépe 
stravitelné než například mandle nebo 
vlašské ořechy.

Použití: 
Také lískové oříšky mají široké uplatně-
ní. Syrové nebo pražené, umleté nebo 
nasekané je můžete přidat do obilných 
kaší, krémů, zmrzlin, do zeleninových 
i ovocných salátů, domácího müsli. Také 
z nich lze připravit ořechové mléko, más-
lo nebo pastu.

 

Para ořechy
Ořechy para, kterým se někdy říká juvi-
ové ořechy či brazilské kaštany, dostaly 
své jméno po spolkovém brazilském 
státu Pará.

Prospěšnost: 
Para ořechy oplývají selenem, který pod-
poruje imunitní systém, a také vitaminem 
B1, který má příznivý efekt na nervovou 
soustavu.

Použití: 
Para ořechy můžete nakrájet na kous-
ky a přidat ke konci varu do jablečného 
kompotu připraveného z kousků jablek, 
skořice, hřebíčku a třtinového cukru.

 

 

Kokosový ořech
Palmy plodící kokosové ořechy jsou 
označovány jako „stromy, které obsahují 
všechno potřebné k  životu“, a  v  tomto 
smyslu je využívá dokonce celá jedna 
třetina lidské populace.

Prospěšnost: 
Kokosový ořech je bohatý na minerály, 
především na hořčík, proto se jeho kon-
zumace doporučuje při odvápnění kostí, 
osteoporóze a  bolestech pohybového 
systému. 

Použití: 
Kokosové ořechy poskytují dužinu a vo-
du. Kvalitnější kokosovou vodu obsahují 
starší plody, jejich dužina je ovšem méně 
chutná než dužina mladých plodů. 
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{ Syrová strava }

KDYŽ SE CHLEBA NEPEČE, ALE SUŠÍ
Člověk je jediným tvorem na naší planetě, který svou stravu tepelně upravuje, a to relativně krátce, vzhledem k tomu, jak dlouho se po zeměkouli 
pohybuje. Původně byl býložravec, který před vynálezem ohně nic nevařil.

med, rafinované cukry a veškeré další 
konvenčně zpracované potraviny.

Proč nevařit?
Tepelnou úpravou, která přesahuje 
42 °C, se strava podle vitariánů nejen 
znehodnocuje a  přichází o  důležité 
enzymy, které jsou důležité pro trá-
vení, ale také se stává návykovou. Při 
přípravě a konzumaci syrové rostlinné 
stravy nedochází k žádným nepřiroze-
ným změnám.

Tělo je schopné tuto stravu rozpo-
znat, zpracovat a  bez problémů vy-
loučit. Syrová rostlinná strava je plná 
enzymů, které jsou nosiči života v ži-
vém těle a jejichž úkolem je rozebírat 
i skládat jednotlivé složky živé hmoty.

Kompletní syrové menu
Příznivci syrové stravy si pochutnáva-
jí nejen na ovoci a zelenině, ale také 

Od této myšlenky se odvíjí stravovací 
směr nazvaný syrová strava neboli raw 
food, který jeho stoupenci považují za 
návrat k původnímu, přirozenému způ-
sobu stravování, na nějž bylo naše tělo 
„navrženo“.

Především ovoce 
a zelenina
Český název pro stravovací směr „raw 
vegan“, neboli syrovou veganskou 
stravu, je „vitariánství“. Jeho základem 
je syrové ovoce, syrová zelenina, oře-
choviny, semena a  klíčky, případně 
ještě panenský (tj. za studena lisovaný) 
olivový olej. Luštěniny se konzumují za 
syrova, máčené a naklíčené, ale ne pro 
každého jsou v této formě stravitelné.

Ze stravy je tedy vyloučeno maso, 
mléko, mléčné výrobky (sýry, kefíry 
atd.), veškeré obilniny (včetně celozrn-
ných obilnin a rýže), běžně zpracovaný 

↳

Obávaný nedostatek 
vitaminu B12
Pokud je strava vyvážená, pro-
blém s nedostatkem vitaminu 
B12, který běžně získáváme 
většinou z živočišných zdrojů, 
nenastává.

Kromě toho je totiž obsažen 
například v brokolici, máku, 
oříšcích, v kvašené zelenině – 
pickles, kysaném zelí, málo umy-
té bio zelenině, obilných klíčcích, 
řase chlorela, mořských řasách 
a hlavně v  divoce rostoucích by-
linách – kopřivě, jeteli, pampeliš-
ce, andělice čínské, lopuchu…

na chlebu s  máslem, pizze, palačin-
kách, müsli tyčinkách, sušenkách, 
chipsech, polévkách, špagetách, ale 
i na krémech, omáčkách a dezertech. 
Jejich menu ovšem není tepelně zpra-
cované.

V kuchyni zapřisáhlého vitariána vět-
šinou najdete odšťavňovač pro zpraco-
vání ovoce, zeleniny a bylinek, výkonný 
mixér pro míchání, sekání a  mixová-
ní jak suchých, tak tekutých surovin 
a  především pro přípravu smoothies, 
dále dehydrátor neboli sušičku po-
travin, která přebírá ve vitariánské 
kuchyni funkci sporáku a trouby. Vel-
koobjemový kuchyňský robot poslouží 
k výrobě ořechových másel a „živých 
těst“ pro přípravu např. živého chleba 
a  dezertů. Užitečným pomocníkem 
je také spiralizér, „špagetovač“, který 
umožňuje výrobu nudlí nebo špaget 
z ovoce a zeleniny.

Proč je syrové 
 prospěšné?

Princip syrového stravování zastává 
průkopnice veganského stravování u nás 
a zakladatelka konceptu „Raw for life“ Jitka 
Adamová. Přívrženci syrové stravy zastáva-
jí názor, že kromě nesporných zdravotních 
i estetických přínosů, mezi které patří třeba 
úbytek na váze, se také vytříbí vaše chutě 
a gurmánské zážitky se prohloubí. „Při pře-
chodu na raw food časem zjistíte, že se na-
příklad sníží vaše potřeba solit. Pokud vám 
sůl přesto chybí, můžete docílit slané chuti 
kombinací česneku a citronové šťávy,“ říká 
Jitka. V zimě se zahřívejte kořením – zázvo-
rem, chilli nebo kurkumou. 

TIP: 
Doplňte v zimě vitaminy 
ovocnými a zeleninovými 

šťávami a mixovanými ovoc-
nými a zeleninovými nápoji 
smoothie, které jsou základ-
ními kameny syrové stravy. 

Nepotřebujete k tomu žádné 
speciální vybavení. 

Bohatě vám poslouží 
kvalitní mixér.
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Co vás zajímá

{ Tradiční mýty o jídle – 2. díl }

DALŠÍ NEJČASTĚJŠÍ PŘEDSUDKY 
Aby byl náš přehled nejčastějších pověr a mýtů ohledně jídla kompletní, přináší Tamara Starnovská, vedoucí nutriční terapeutka Thomayerovy 
nemocnice, druhou polovinu z desatera týkajícího se těchto předsudků. Kolují nejen mezi laickou veřejností, ale často se s nimi můžeme setkat 
i v textech, které se vydávají za odborné. Možná také vás překvapí, že pokud chcete zhubnout, nemusíte se striktně vyhýbat všem tukům a jíst 
poslední jídlo v pět hodin odpoledne.

↳

Tamara 
Starnovská 
Pracuje v Thomayerově nemoc-
nici v Praze jako vrchní nutriční 
terapeutka. Specializuje se na 
problematiku klinické výživy a vě-
nuje se organizacím a systémům 
řízení a hodnocení poskytované 
nutriční péče v nemocnicích 
i pobytových zařízeních sociál-
ní péče. Vede odborné stáže 
a školicí kurzy v oblasti metabo-
lismu a výživy a klinické výživy 
v praxi. V roce 2008 získala cenu 
Florence Nightingalové za přínos 
oboru. Kromě jiného je členkou 
předsednictva Fóra zdravé výživy, 
členkou Správní rady Společnosti 
pro výživu a předsedkyní Sekce 
výživy a nutriční péče při České 
asociaci sester.

Mýtus číslo 1: 
Tuk škodí tělu
V  tomto případě platí rčení, že všeho 
moc škodí. Přiměřené množství tuku, 
respektive nenasycených mastných 
kyselin, které najdeme např. v rybách, 
oříšcích nebo slunečnicových a dýňo-
vých semínkách, je pro lidské tělo stej-
ně důležité jako příjem bílkovin nebo 
vitaminů. Preference nenasycených 
mastných kyselin oproti nasyceným je 
důležitá vzhledem k prevenci cévních 
a srdečních onemocnění. Výživoví od-
borníci doporučují v  závislosti na tě-
lesné hmotnosti celkový denní příjem 
tuků v rozmezí 75 až 90 gramů, z če-
hož cca 68–80 g je třeba pokrýt tuky 
s nenasycenými mastnými kyselinami. 
 
Mýtus číslo 2 a 3: 
Mléko zahleňuje a obsahuje 
hormony a antibiotika
Také tvrzení, že mléko zahleňuje, patří 
do kategorie pověr. Vědecké studie 

dokazují, že mléko nezvyšuje sekreci 
hlenu, pokud dotyčná osoba netrpí 
alergií na mléčné produkty.

Neopodstatněná je i  obava z  přítom-
nosti hormonů a  antibiotik v  mléce. 
Hovězí dobytek je pod neustálou vete-
rinární kontrolou, a  pokud je léčen po-
mocí antibiotik, veterinární dozor dbá 
na to, aby mléko těchto kusů bylo auto-
maticky vyřazeno z dodávek a prodeje. 
Obava z  hormonů pramení z  tradova-
ného mýtu, že dobytku jsou aplikovány 
růstové hormony pro zvýšení produkce 
mléka. Tento postup však není v České 

republice povolen a  stejně tak je tomu 
i v evropské legislativě.
 
Mýtus číslo 4: 
Po nízkotučných 
potravinách se hubne
Také tuto informaci můžeme zařadit 
směle mezi potravinové mýty. Nízko-
tučné potraviny sice obsahují málo 
nebo v podstatě žádný tuk, na druhou 
stranu mohou ale obsahovat vysoké 
množství cukru a jejich složení nebývá 
vyvážené. Při nákupu takových potra-
vin je proto důležité kontrolovat nejen 

množství tuku, ale i ostatní údaje. Jinak 
kila dolů nepůjdou.
 
Mýtus číslo 5: 
Jezte naposledy v pět večer
Tento výrok by platil v případě, že cho-
díte spát v sedm hodin. Aby mohlo tělo 
doplňovat průběžně potřebnou ener-
gii, měli byste jíst poslední jídlo asi dvě 
hodiny před spaním. Od pěti hodin 
do rána je dlouhá doba a tělo má pak 
po takovém „výpadku“ větší potře-
bu rychle si doplnit chybějící energii 
a uložit ji do zásoby.

text: Tamara Starnovská, vedoucí nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice v Praze
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{ Šéfkuchař }

MIROSLAV KUBEC: 
„DOBRÝ DEZERT JE SOUČÁSTÍ 

KVALITNÍHO JÍDLA.“
Našlo by se mnoho témat, na která bychom mohli vést rozhovor s Miroslavem Kubcem, šéfkuchařem restaurace Zlatá Praha hotelu InterContinental, 

mimo jiné šéfkuchařem loňského Plesu v Opeře a držitelem řady titulů a ocenění z oboru gastronomie. Od roku 2005 působí také jako prezident Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, proto jsme se zaměřili na téma cukrářství v České republice.

„Vánoce  
bez rohlíčků, 
pracen, 
lineckého 
a vosích hnízd 
si ani neumím 
představit.“

Jak si dnes stojí české cukrářství? 
Je o  tento obor zájem a  máme tak 
dostatek cukrářů?
K mému velkému potěšení opět začíná 
být o tento obor zájem. Samozřejmě že 
je to ovlivněno tím, že v restauracích vět-
šinou nepotřebují svého cukráře, cukrář-
skou práci tam dělají kuchaři, ale hotely, 
kvalitní cukrárny a špičkové restaurace se 
bez dobrých cukrářů neobejdou. Dobrý 
dezert je součástí kvalitního jídla v  re-
stauracích. 
 
V poslední době se projevuje návrat 
k poctivým českým potravinám, vi-
díte změny i v cukrářství? Jsou lidé 
ochotni připlatit si za kvalitu?
Ano, zákazníci si raději připlatí za kvalitu, 
raději si koupí menší množství, ale důle-
žité pro ně začíná být, aby to bylo čerstvé 
a z kvalitních surovin. Mám radost, že ne-
jen v Praze se objevují dražší, ale kvalitní 
podniky, ať už jsou to prodejny masa, uze-
nin, zeleniny, ale i dobré cukrárny.
 
Co je vlastně typickým českým zá-
kuskem? Co mají Češi stále rádi?
Dá se říct, že je to věneček, větrník, pun-
čák, rakvička se šlehačkou, žloutkový řez, 
koňaková špička či laskonka. Věřte, znám 

cukrárny, kde tyto zákusky prodávají a nemají je levné, ale jsou kvalitní, a mají každý 
den vyprodáno… Hurá!
 
Jaký je hlavní rozdíl mezi poctivým zákuskem a tím zakoupeným v super-
marketu? Na jakých surovinách velké potravinové řetězce šetří?
Nejsem zvyklý kritizovat, já to nechávám na zákazníkovi, aby posoudil kvalitu zákusku 
ze supermarketu se zákuskem v dobré restauraci. Věřím, že naši hosté a zákazníci sami 
přicházejí na rozdíl v tom, co je jen levné. Musejí si sami najít cestu za kvalitou. Řetězce 

šetří na kvalitních základních surovinách, 
na másle, šlehačce… Ale pozor, nelze tvr-
dit, že to tak dělají všichni.

Jaké suroviny má mít dobrý cukrář, 
než se pustí do pečení? Tipuji třeba 
čerstvou domácí šlehačku namísto 
rostlinné…
Víte, rostlinná šlehačka se začala pou-
žívat, protože krásně drží tvar a  dlouho 
se nepozná, že výrobek byl udělán již 
předešlý den. Čerstvost je ale u jídla dost 
důležitá, nic přece nebrání tomu, aby byla 
šlehačka na dezert dodána na poslední 
chvíli, zákazník to jistě ocení!
 
Jak jsme na tom s  oblibou slad-
kých jídel, jako je žemlovka, ovocné 
knedlíky, krupicová kaše a  další? 
Nejsme v tomto směru ve světě tro-
chu unikát, dal by si cizinec k obědu 
krupicovou kaši?
Asi jsme v tomto trochu zvláštní, ale nic 
proti dobré krupicové kaši, ovocným 
knedlíkům nebo dobré žemlovce! Je však 
pravda, že tyto lahůdky dnes nabízejí spíš 
dobré restaurace v moderních úpravách 
jako kvalitní dezert.
 
Máte nějaký sladký hlavní pokrm 
v menu restaurace Zlatá Praha? 
Nemáme, ale najdete u nás šišky s má-
kem, tvarohové knedlíčky s  jahodami či 
domácí pudink, ale vždy jako dezert.
 
Považujete se sám za cukráře? Máte 
nějaký svůj oblíbený sladký kousek, 
který v restauraci nebo doma připra-
vujete?
Ne, ne, já jsem kuchař, ale mám silný vztah 
ke sladkostem, hlavně díky své rodině, 
mamince i  babičce. Ale i  v  hotelu jsem 
měl a stále mám výborné cukráře. Doma 
jsem si užil skvělou klasiku a v hotelu si 
užívám kombinaci klasiky a moderny, což 
je úžasné.

foto: archiv Miroslava Kubce
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ani nemluvil, kdybych si neobjednal 
naše cukroví. (směje se) V  hotelu pe-
čou s našimi cukráři i naši učni, tam je 
to o srdci a tradicích. Nemůžu jinak a být 
na Vánoce bez našich rohlíčků, pracen, 
lineckého, vosích hnízd…, to si neumím 
představit.
 
Můžete vzpomenout na významnou 
akci z roku 2010, kdy jste připravo-
val galavečeři pro Baracka Obamu 
při jeho návštěvě Prahy? Co jste 
americkému prezidentovi servíroval 
jako dezert?
To si pamatuji velice dobře, prezident 
Obama měl jako dezert jahodovou pěnu 
s  vanilkovou zmrzlinou a  čerstvými ja-
hodami.
 
Budete opět šéfkuchařem Plesu 
v Opeře pro rok 2015?
Rád bych byl, byla to pro mě srdeční zá-
ležitost. Bylo skvělé vše vymyslet, připra-
vit a  podle ohlasů zrealizovat úspěšně. 
Samozřejmě to vše záleží na hlavním or-
ganizátorovi – jsme kvalitní hotel a naše 
služby něco stojí, proto je děláme kvalit-
ně, a to vždy.

Před námi jsou Vánoce, pečete 
 doma cukroví?
Zklamu vás, ale cukroví doma nepeče-
me. Dříve pekla moje mamka a výsadou 
mého otce bylo pečení rohlíčků, při prá-
ci ho nikdo nesměl rušit. Je pravda, že 
takové už asi nikdy neochutnám… Na 
vánočním stole u nás doma ale cukroví 
nechybí. Asi by se mnou můj šéfcukrář 

Rychlý dezert podle 
Miroslava Kubce
Mám rád vše sladké, miluji anana-
sové carpaccio, čokoládový fondán, 
jablečný štrúdl od maminky… Pro 
legraci a  radost vám poradím něco 
podobného: Toustový chleba nama-
žete máslem, navrstvíte nastrouha-
né jablko dochucené skořicovým 
cukrem a citronem, přidáte naseka-
né vlašské ořechy a rozinky, přiklo-
píte druhým toustem a  dozlatova 
upečete v  toustovači, poté pocuk-
rujete a  přidáte kopeček vanilkové 
zmrzliny. Máte tak úžasný dezert, 
když vám nečekaně přijde návště-
va. Věřte, není to od pana Hrušky, 
ale od mé kamarádky!

Lanýžový řez, pomeranč 
s maracujovou pěnou, exotickou 
drobenkou a pomerančovým 
šerbetem

Pečený „brownies – cheesecake“ řez, 
sorbet z lesních plodů a křupavá oplatka
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Kvašená zelenina s křenem

(4–6 osob) Postup:
Zeleninu – 500 g zelí, 300 g mrkve a 200 g cibule – nakrájejte na kousky nebo 
nastrouhejte a promíchejte v hlubší míse se solí; na 1 kg zeleniny použijte 15–20 g 
mořské soli. Přidejte podle chuti čerstvý nastrouhaný křen, kopr, zázvor, česnek 
nebo bobkový list… Když začne zelenina pouštět šťávu, naplňte ji do sklenice 
a  dobře upěchujte. Obsah sklenice je třeba před zavíčkováním zatížit, např. lahví 
s vodou, a to tak, aby se k zelenině dostalo co nejméně vzduchu. Takto připravenou 
sklenici nechte při stálé pokojové teplotě 3−5 dní kvasit. Jakmile se začne tvořit 
v tekutině jemný bílý zákal, je kvašená zelenina připravená ke konzumaci. Uzavřete 
sklenici víčkem a uložte do chladničky.

{ Ať to má říz }

KŘEN

Pokud naše praprababičky řekly o ně-
kom, že „má křen“, znamenalo to, že 
je pěkně od rány. Typická ostrá chuť 
čerstvě nastrouhaného křenu prová-
zí zabijačkové hody, ale najde využití 
i  v  pokrmech, které podpoří imunitu 
v nepříznivém počasí.

Křen je jako léčivá rostlina a pochuti-
na znám již od 12. století, kdy byl ceněn 
pro vysoký obsah éterických olejů a lá-
tek s  antibiotickým účinkem. Čerstvé 
kořeny křenu obsahují hodně vitaminu 
C, vápník, hořčík a  další minerální lát-
ky. Kromě tradičních českých pokrmů 
jako křenová omáčka s  mandlemi na-
šel křen uplatnění i  v  lidovém léčitel-
ství našich předků. Křenová placka 
se používala na tlumení revmatických 
bolestí. Křen smíchaný s  medem zase 
podporuje trávení a  zbavuje průdušky 
zahlenění.

↳

Nákupní lístek

1–2  kořeny křenu   
 (podle chuti)
1 kg  bílého zelí
300 g  mrkve
250 g  cibule
 mořská sůl
 cukr
40 ml  slunečnicového oleje
50 ml  vinného nebo 
 jablečného octa
 koření a bylinky podle 
 chuti ( kopr, zázvor, 
 česnek, rozmarýn, 
 jalovec, bobkový list 
 nebo nové koření…)
100 g  másla
30 g  hladké mouky
2 žloutky
100 ml  smetany

Křenová omáčka

(4–6 osob) Postup: Z  másla a  mou-
ky si připravte světlou jíšku, nechte ji 
zchladnout, pak zalijte cca půllitrem 
vroucího vývaru a  důkladně provařte. 
Potom přidejte jemně nastrouhaný křen 
a  před podáváním zjemněte žloutkem 
rozmíchaným ve smetaně. Již nevařte. 
Podávejte s  vařeným hovězím masem 
s knedlíkem nebo bramborem a pošíro-
vaným vejcem.

Zelný salát s křenem

(4 osoby) Postup: 500 g zelí nakrájejte 
na jemné nudličky a  50 g cibule na kos-
tičky. V míse smíchejte zelí, cibuli, 5 g soli, 
50 g cukru, 40 ml slunečnicového oleje, 
50 ml octa a  vše důkladně promačkejte. 
Až zelí pustí šťávu, přidejte 40 ml nastrou-
haného křenu, nechte půl hodiny odležet 
a  případně dochuťte ještě solí, cukrem 
a octem.



Chtějte informace, řekněte si o pomoc.
www.generaceuprostred.cz

75 000 lidí ve středním věku se doma stará o svoje rodiče. 
 8 z 10 z nich jsou ženy. Pečují zároveň i o děti, na úkor 

 svého zaměstnání, dalších členů rodiny nebo volného času. 
Brzy bude intenzivní péči rodiny potřebovat 150 000 starých lidí.

Pracuje zdarma 20 hodin týdně.
Víte, co dělá?

Kampaň Generace uprostřed přináší Život 90. | www.zivot90.cz
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{ Ekologický úklid }

OCET A CITRON 
VE SLUŽBÁCH ČISTOTY
Televizní reklamy se nás snaží přesvědčit, že s tím správným čisticím prostředkem se z otravného úklidu jako mávnutím kouzelného proutku 
stane zábava. Jediným tahem vyčistíte mastný sporák, koupelna se po pár minutách promění k nepoznání. Realita však bývá jiná 
a vybrat si v záplavě prostředků ten pravý je oříšek. Přitom však často není nutné sahat po drahých přípravcích plných chemie. Postačí 
i docela jednoduché prostředky přírodního charakteru, které běžně míváte doma. Ušetříte tím nejen svojí peněžence, ale napomůžete také  
ochraně životního prostředí a nezatížíte zbytečně domácnost dalšími chemikáliemi.

 S mikrotenovou utěrkou 
lze uklízet podlahy, 

nábytek, okenní skla  
i další povrchy. Utěrku 

používejte jen mírně 
navlhčenou, zcela mokrá 

ztrácí svoji účinnost.

Hygienicky čistá 
domácnost?
Tvůrci reklam používají pojmy jako „hy-
gienicky čistý“ a diváci získávají pocit, že 
okamžité zničení všech zákeřných bak-
terií je podmínkou zdravé domácnosti. 

Čistoty však lze dosáhnout běžným úkli-
dem, aniž by bylo zapotřebí prostřed-
ků s  dezinfekčními přísadami, které 
zabíjejí i  bakterie pro člověka užitečné, 
čímž oslabují naši imunitu. Kromě toho 
dezinfekční prostředky usmrcují i  řadu 
potřebných mikroorganismů, které na-
pomáhají rozkladu splašků v  čistírnách 
odpadních vod.

Švédská utěrka je základ
Možná to zní překvapivě, ale velkou část 
úklidu zvládne kvalitní utěrka z  mikro-
vlákna, voda a roztok z obyčejného octa. 
Snížení použité chemie lze „dohnat“ tep-
lotou roztoku a  prodlouženým časem 
působení. Mikrotenové utěrky, kterým 
se říká také švédské, dokáží odstranit 

nečistoty ze všech hladkých a  lesklých 
povrchů a mají dlouhou životnost. Utěrka 
by měla mít složení 70 % polyester (PES) 
a  30 % polyamid (PAD). Utěrku použí-
vejte jen mírně navlhčenou, zcela mokrá 
ztrácí svoji účinnost. Lze s  ní uklízet jak 
podlahy, tak nábytek, okenní skla i další 
povrchy. K dostání je i v podobě obdél-
níkového mopu na podlahu, který se na-
montuje či přichytí na držák s  násadou. 
Pouhým setřením podlahy čistou vodou 
se odstraní až 75 % mikroorganismů.
 
Jak na koupelnu a WC?
Čištění toalety a  koupelny zvládnete 
pomocí neředěného kuchyňského octa 
(8% roztok kyseliny octové) nebo roz-
toku kyseliny citronové. Ten získáte tak, 

Tip!

Pokud vám ocet nevoní, posuňte octový 
čistič o úroveň výš. Pomerančové slup-
ky napěchujte do zavařovací sklenice 
a zalijte octem. Nechte 3 měsíce mace-
rovat, občas obsah sklenice protřepte. 
Po 3 měsících přelijte přes kávový filtr 
do lahve s  rozprašovačem a používejte 
stejně jako octový roztok.

že smícháte dvě lžíce práškové kyseliny 
citronové (dostupná např. v  drogerii) 
s  jedním litrem teplé vody. V  obou pří-
padech přidejte k roztoku několik kapek 
ekologického jaru, díky kterému bude 
čisticí prostředek lépe ulpívat na stě-
nách. Roztok nalijte do rozprašovače, 
nastříkejte na čištěnou plochu a nechte 
delší dobu působit, v  případě WC mísy 
nejlépe přes noc, a poté setřete. Octový 
roztok či roztok kyseliny citronové půso-
bí účinně i proti vodnímu kameni.
 
Nábytek jako nový
Nábytek z  jakéhokoliv materiálu zbavte 
prachu vlhkou utěrkou z  mikrovlákna, 
a pokud je silně znečistěný, použijte na 
něj roztok z  vody a  kuchyňského octa 
v  poměru 10:1. Skvrny odstraňte ně-
kolika kapkami stolního oleje a špetkou 
soli nanesenými na měkkém hadříku.
 
Okna
Namíchejte si vlastní čisticí prostředek 
na okna: Lahev s rozprašovačem naplň-
te ze tří čtvrtin vodou a doplňte octem. 
Při silném znečištění můžete přidat ně-
kolik kapek ekologického prostředku na 
mytí nádobí.



Radíme

{ Pečení }

NAPEČTE SI PERNÍČKY 
TĚSNĚ PŘED VÁNOCEMI
Příprava těsta na perníčky byla v minulosti prací pro silné muže. Při zadělávání se mouka počítala na desítky kilogramů, med na škopky, k tomu 
voda, po odležení bylo potřeba tvrdé těsto naporcovat sekyrou, pak následovalo namáhavé hnětení. Fáze odležení těsta trvala několik týdnů, 
měsíců, ale i let. Tradovalo se, že nejlepší těsto na perník je takové, které se zadělá v den narození dcery a perníky se z něj pečou až v den její 
svatby. V mnoha případech skutečně dostávaly dcery perníkářských mistrů těsto věnem.

Z perníkářské historie
První doklady o  perníkářích v  českých 
městech pocházejí již ze 14. století, ale 
teprve v  16. století se objevují samo-
statné cechy. Zlatým věkem pro výrobce 
perníků v Čechách bylo 17. století. Po-
minul nedostatek medu a zboží šlo dob-
ře na odbyt. Ve druhé polovině 19. sto-
letí nastává pozvolný úpadek vlivem 
různých okolností. Jednou z  nich byla 
konkurence cukrářů a  výrobců bonbo-
nů, kteří do sladkostí místo medu přidá-
vali cukr a jejichž nabídka byla mnohem 
širší než perníkářský sortiment.

Recepty jako dědictví
Pro kvalitu perníků byl vždy rozhodující 
především použitý med. Kromě růz-
ných druhů medu se na zadělání per-
níku používala nejprve žitná, později 
pšeničná mouka. Chuť perníku dotvá-
řelo koření roztlučené na jemný prášek. 
Přesné dávkování bylo součástí tajných 
receptur, které dědil mistrův syn přebí-
rající živnost. Běžně se do perníkového 
těsta přidával anýz, koriandr, fenykl, 
skořice, muškát či badyán, podle sta-
rých německých receptur to byl pře-
kvapivě i pepř.

Tip!

Před pečením potřete perníčky mašlovačkou namočenou ve vodě. Zabrání se tím 
jejich popraskání. Po vytažení z trouby je potřete žloutkem rozšlehaným s trochou 
vody. Perníčky se budou krásně lesknout. Před zdobením je nechte uležet alespoň 
jeden den. Pokud zdobení uspěcháte, nemusí poleva dobře držet.

Recept
Perníčky ihned měkké 

Perníčky připravené podle tradičních receptů potřebují čas 
na rozležení, většinou alespoň tři týdny. Tento recept vám 
umožní napéci si perníky i  těsně před Vánocemi. Skvěle 
chutnají a hlavně budou hned měkké.

Suroviny: 400 g hladké mouky, 140 g moučkového cukru, 
50 g másla, 2 vejce, 2 lžíce tekutého medu, 1 lžička jedlé 
sody, 1 lžička perníkového koření, žloutek z  jednoho vejce 
na potření, bílková poleva na zdobení

Postup: Všechny suché přísady smíchejte v misce, přidejte 
ostatní ingredience a ručně zpracujte na měkké těsto, které 
by mělo mít konzistenci pružné plastelíny. Zabalte ho do po-
travinářské fólie a  nechte přes noc uležet v  lednici. Troubu 
předehřejte na 160 °C a  pečicí plechy vyložte papírem na 
pečení. Těsto vyválejte na tloušťku asi půl centimetru, vy-
krájejte požadované tvary a naskládejte na plech. Pečte asi 
8–10 minut a  ihned po vytažení z  trouby potřete žloutkem 
rozšlehaným s jednou lžící vody.
Jak na polevu: Použijte 150 g toho nejjemnějšího cukru 
moučka, bílek z  jednoho velkého vejce a  několik kapek ci-
tronové šťávy. Aby poleva netekla a dobře se s ní pracovalo, 
třete ingredience dostatečně dlouho, v kuchyňském robotu 
alespoň 15 minut, ručně ještě déle.
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Soutěže a hádanky

32 S CHUTÍ O JÍDLE

{ Pro děti }

ZIMNÍ HRÁTKY 
PRO CHYTRÉ 
HLAVIČKY

 

Soutěž

Vyhraj košík dobrot od Hamé
Co se skrývá v tajence? Napovíme ti: 
Tělo tlusté, kožich bílý, oči černé, rudý nos.
V teple hubne, v mraze sílí, nemá boty, není kos.

Až tajenku odhalíš, napiš nebo nakresli její znění 
a popros rodiče, aby tvůj výtvor poslali na adresu 
Magazín S chutí o jídle, Corporate Publishing, 
Hornoměcholupská 565, 109 00 Praha 10, a to do 
15. 2. 2015. Jednomu šťastlivcovi pak pošleme košík 
plný dobrot od Hamé! Výhercem z minulého čísla 
je Viktorie Votrubová z Votic.
Gratulujeme! 
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Komu co patří?

Honzík, Zuzanka 

a Vojta se chystají na 

zimní radovánky, ale 

ztratili své brusle, 

lyže a sáňky. Dokážeš 

odhalit, co komu 

patří?

Co je to?
Jen tak visí ze střechy
a vymýšlí neplechy. 
Má však zmrzlé nožičky,
hlavičku i ručičky. 
A tak jenom viset musí,
kdo chce, ať to taky zkusí.

 

Uhádni
hádanku
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Kuchyně
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Forma na tradiční trdelník 
TESCOMA
Oblíbenou sladkou pochoutku, 
typickou pro české vánoční trhy, si 
nyní můžete upéct i doma. Unikátní 
patentovaná souprava dvou nerezo-
vých válcových forem ve stojánku od 
Tescomy umožňuje snadné navinutí, 
rozválení a vykynutí těsta i rovno-
měrné propečení trdelníků ze všech 
stran. Víte, že dva domácí trdelníky 
pořídíte jen „za dvacku“? Původní 
recept je součástí balení.

Vykrajovátka na linecké cukroví TESCOMA
Vykouzlete si opravdu vánoční linecké cukroví s vykrojeným a džemem vyplněným středem ve tvaru stro-
mečku, zvonečku, hvězdy, sněhuláka, komety či panáčka. Vychytaná souprava DELÍCIA od Tescomy ob-
sahuje dvě kulatá vykrajovátka s rovným a vlnitým okrajem a šest mini vykrajovátek s motivy pro vykrojení 
středů. S praktickým kroužkem pro snadné uskladnění.

Silikonová forma na tyčinky
Díky silikonové formě od Lékué 
si doma snadno připravíte slané či 
sladké tyčinky. Těsto jednoduše na-
lijete do formy a během pěti minut 
můžete překvapit návštěvu domácí-
mi tyčinkami. Forma je použitelná 
v klasické i mikrovlnné troubě, 
mýt ji můžete bez obav v myčce, je 
z nepřilnavého platinového silikonu 
a vejde se do ní třicet křupavých 
tyčinek.

foto: Tescoma, Lékué (Potten & Pannen)

{ Novinky }

SLADKÉ A VOŇAVÉ VÁNOCE 
K vánočním svátkům neodmyslitelně patří cukrovím provoněný domov. Nechte se inspirovat našimi tipy na vánoční pomocníky v kuchyni.
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