
ATC KULINÁŘ
Vážení obchodní přátelé,

Rádi bychom Vás touto knihou nechali blíže nahlédnout do naší kuchyně. Žádné 
smažené servery nebo uzené tablety! Je to výběr z nejlepších a osvědčených receptů 
našich kolegyň a kolegů z ATComputers. Kulinář ATC vznikl spontánně a dobrovolně. 
Máme radost, že vám můžeme nejen prodávat počítače, ale také předat kulinářskou 
radost.

Věříme, že se Vám takto definitivně dostaneme na kobylku – vlastně na talíř :-).
 
Na dalších stránkách se dozvíte zajímavosti o rumech, pivu, vínu, hamburgerech, 
či carpacciu v podání mimořádných 
kapacit ve svém oboru. Nutno 
podotknout, že jde o přátele, kteří 
své texty napsali speciálně pro tento 
Kulinář ATC. Některé z nich jste mohli 
potkat i na akcích, školeních ATC. 
Některé teprve poznáte. Moc jim za 
spolupráci děkujeme.

Aleš Kilnar 
šéfkuchař AT Computers
předseda představenstva

10dkg historie •
             1,5l odhodlání •

             20cm profesionality •
             3kg zkušeností •

             kýbl šikovných lidí •

Smícháte vše dohromady
a podáváte dle chuti a potřeb.

             Nikdy nezmrazte prosím :-)

RECEPT AT COMPUTERS



PRO VAŠE POTEŠENÍ

Z ÚCTY K VÁM

MOC SI VÁS VÁŽÍME

MÁME VÁS RÁDI

JSME VAŠE ATC!



POLÉVKY
A PŘEDKRMY



„Objevení nového jídla znamená pro lidské 
štěstí víc, než objevení nové hvězdy.“

Zahřívací dýňová polévka 
se zázvorem

Petra Zedková 
účetní

• dýně máslová / Hokaido • 1 velká cibule • 
2 stroužky česneku • cca 5 - 10 cm čerstvého 

zázvoru • 2 velké mrkve • olej • sůl • pár 
sušených dýňových semínek • smetana

Na rozehřáté hluboké pánvi s olejem zlehka restujeme na 
proužky nakrájenou cibuli, přidáme k ní utřený/rozmačkaný

1 stroužek česneku a na jemno nastrouhanou/rozmixovanou 
polovinu zázvoru. Poté přidáme nahrubo nastrouhané 

mrkve, mírně osolíme a ještě chvíli restujeme až do 
„zezlátnutí“ mrkve. Poté celý obsah pánve přendáme do 

hrnce, do kterého jsme si mezitím připravili na kostičky 
nakrájenou dýni. Vše zalijeme vodou a vaříme až do 
rozvaření dýně. Těsně před koncem vaření přidáme 

do polévky druhý stroužek utřeného/rozmačkaného 
česneku a zbytek najemno 

strouhaného zázvoru. Vše v hrnci 
pořádně dohladka umixujeme. Je-li 

polévka příliš hustá, můžeme ji zjemnit 
trochou smetany.

Nakonec na pánvi se lžičkou oleje 
orestujeme dýňová 

semínka, která jemně 
osolíme a restujeme 

je až do chvíle, kdy 
se mírně nafouknou. 

S takto opraženými 
semínky zdobíme 
polévku na talíři.
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„V jednoduchosti je chuť.“

Pórkovo-hruškový krém

Michal Mostýn 
produktový manažer HP

• jeden celý pórek • jedna hruška • máslo • 
zeleninový bujón • pepř • sůl • smetana

Jak je z názvu patrné, není to žádný objev nanotechnologie. Je to 
jednoduché jídlo na přípravu a troufnu si říci, že za 15-20min. můžete 
podávat. Původně jsem chtěl udělat něco z vietnamské kuchyně, která 
mě velmi oslovila, ale řekl jsem si, že zůstanu doma a u jednoduchosti.

Pórek umyjeme (tvrďáci vaří s hlínou :) ), rozřízneme podélně 
a nakrájíme na kolečka. Do hrnce si zatím dáme roztopit máslo 
(prosím opravdu máslo, žádný margarin ani jiný plast!). Kolik 
přesně nevím, já nic nevážím, vařím od oka a nálady. Takže třeba 
jednu větší polévkovou lžíci (1/8 másla cca). Čím větší pórek, 
tím víc másla. Mezitím dáme vařit vodu (1-1,5L) dle toho, 
jestli chceme hustší, či řídší polévku. Ostrouháme hrušku jako 
brambor od slupky (spíše menší - přidá jídlu sladkou příchuť), 
odjádříme a nakrájíme na menší kousky (aby se dobře uvařila). 
Nezapomínáme míchat již potící se pórek - když začne stoupat 
černý dým, něco je špatně.
Následně přidáme hrušku, zalijeme vodou, 
přidáme zeleninový vývar (ten 
jsem nikdy nevařil, tak používám 
ty vaničky) dle chuti pepř a sůl. 
Vše povaříme tak 10min. a je 
téměř hotovo. Ručním mixérem 
to celé rozmixujeme - zde 
doporučuji pořádně - přidáme 
smetanu dle chuti. Nepřehánět, 
ale doporučuji. Dietáři mohou 
tento krok přeskočit. Ozdobíme 
petrželkou a můžeme podávat. 

Občas si tento pokrm „vytuním“ 
opraženým toustem s výrazným 
roztopeným sýrem, např 
madeland.
Nejlépe chutná venku na zahradě...
dobrou chuť!
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„VIVA MÉXICO!
A bacha na prsty od chilli...“

Mexická polévka

Tereza Hrubá 
marketing

• 250g konzervovaných červených fazolí •
400g konzervovaných fazolí v rajčatové omáčce •

250g mletého hovězího masa • půl žluté a půl červené 
papriky • 2 červené chilli papričky • 1 bílá a 1 červená 
cibule • 1 stroužek česneku • 3 lžíce olivového oleje • 
3 lžíce rajčatového protlaku • 1 litr masového vývaru 

• 1 lžička sušeného oregana • 1 lžička kajenského 
pepře • 1 lžička pálivé papriky • sůl a pepř

Na ozdobu : půl svazku petrželové natě, 80g 
zakysané smetany, 80g strouhaného čedaru, nachos

Cibuli oloupejte, nakrájejte na prstýnky, papriky omyjte, 
odstraňte semínka a nakrájejte na menší proužky.

V hrnci rozpalte olej, přisypte cibuli a 2 minuty 
restujte, poté přidejte maso
a opékejte. Vidličkou, nebo 

vařečkou rozmačkejte masové 
hrudky, po 10 minutách prolisujte 
česnek, osolte, opepřete, ochuťte 

kořením a promíchejte. Přidejte 
rajčatový protlak, papriky, zalijte 

vývarem. Jakmile se polévka začne 
vařit, ztlumte plamen a vařte

15-20 minut doměkka. Červené 
fazole slijte a spolu s fazolemi 

v rajčatové omáčce přidejte do 
polévky, dochuťte, promíchejte 

a nechte 5 minut prohřát. 
Podávejte ozdobené zakysanou 

smetanou, sýrem, nasekanou 
petrželkou a nachos.
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„Průměrná délka života by se zvyšovala mílovými kroky, 
kdyby zelenina voněla tak dobře, jako slanina...“

Cuketová polévka

Regína Otahalová 
účetní

• 400g cukety • 50g hladké mouky • 50g 
slunečnicového oleje • 1 bílý jogurt • 1 vejce
• 4 lžíce jáhel • sekaný kopr • sůl
• na ozdobení: 1 rajče, petrželka, 70g 
strouhaného sýra, 1 vejce natvrdo

Cukety nastrouhejte na hrubém struhadle. Ve větším hrnci 
si udělejte světlou jíšku z mouky a oleje, přidejte 1,5 l vody, 
nastrouhanou cuketu, jáhly a osolte. Nechte provařit asi
15 minut. Vejce rozšlehejte v jogurtu, zašlehejte do polévky 
a povařte. Před koncem přidejte sekaný kopr (klidně sušený, 
pokud nemáte čerstvý).

Polévku nalijte na talíře, můžete posypat strouhaným 
sýrem (ale i bez něj je 
vynikající), ozdobte sekanou 
petrželkou, kouskem rajčete, 
vajíčkem natvrdo apod. 
Jáhly můžete také uvařit 
zvlášť a dát doprostřed talíře 
s polévkou.
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„Zkuste to netradičně!
I kapr vás může překvapit.“

Bún Cá
Kapří vývar trochu jinak

Kateřina Petříčková 
obchodnice

• kapr včetně hlavy na vývar • cibule • 2 lžíce rybí omáčky 
• 1 lžíce octa • 300g rýžových vlasových nudlí • 3 velká 

rajčata • halucha jávská – lze vynechat • čerstvé 
bylinky: koriandr, kopr, jarní cibulku, zelenou

a červenou perilu • čerstvé chilli • citron • sůl • 2-3 
plátky sušené garcínie kambodžské • 2 lžíce sladké 

papriky • 100g tapiokového škrobu • olej

Na troše oleje necháme zesklovatět polovinu nadrobno nakrájené cibule, 
přidáme kapří hlavu, ořezky z kapra a ze všech stran opečeme. Zalijeme 

rybí omáčkou, octem a 1,5l vody. Přidáme garcinii kambodžskou. Alespoň 
hodinu vaříme.

Zvlášť osmahneme druhou půlku cibule, přidáme osminky rajčat, 
osolíme a dusíme do měkka. Z kapřího filetu odstraníme co nejvíce 

kostí a kostiček, nakrájíme na tenké plátky i s kůží. Smícháme  
lžíci oleje, sladkou papriku, trochu soli a plátky kapra. Následně 
obalíme v tapiokovém škrobu a smažíme dozlatova. Přebytečný 

tuk odsajeme papírovou utěrkou.

Nudle připravíme dle zakoupeného typu – 
některé se jen spaří horkou vodou, některé je 

třeba ještě povařit. Pokud jste sehnali haluchu 
jávskou, nakrájíme ji na špalíčky a rukama trochu 

promačkáme, aby změkla.

Vývar scedíme a smícháme 
s rajčaty, dochutíme rybí 

omáčkou, octem, případně 
dosolíme.

Do misek rozdělíme nudle, 
osmaženého kapra, haluchu, 

zalijeme polévkou, posypeme 
nasekanými bylinkami. Podle 
chuti přidáme nasekané chilli

a podáváme s citronem.
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„Polévka pro zimní období zahřeje nejen naše 
tělo, ale pohladí i duši.“

Kuřecí polévka v chlebu

Eva Valchářová, Alena Hrehušová,
Vlaďka Kotačková, Martina Cundová 

doprava

• 500ml vlažné vody • 1 lžíce soli s kmínem • 1 lžička cukru 
• 5dkg čerstvých kvasnic • 1kg hladké mouky

• 300g kuřecích stehen • 50g sádla, nebo oleje
• 60g hladké mouky • 2 středně velké cibule
• 2 mrkve • 1 petržel • 3 větší brambory • 2 lžíce 
sladké papriky • 1 lžička kmínu • 4 stroužky 
česneku • pepř • sůl • majoránka • 
polévkové koření • kečup na dochucení

Na chleba

Na polévku

K servírování potřebujete cca 15 dkg plátkového sýru.

Nejdříve si připravíme kvásek – do misky dáme asi 3 lžičky vlažné vody, přidáme 
rozdrolené kvasnice a 1 kávovou lžičku cukru. Vše dobře promícháme a necháme 
vykynout na teplém místě.
Do větší mísy dáme 1 kg hladké mouky, 1 polévkovou lžíci soli s kmínem, přidáme 
vykynutý kvásek a ½ litru vlažné vody. Ze všeho vypracujeme hladké, nelepivé 
těsto. Pokud se těsto zdá řídké, přidáváme dle potřeby mouku. Necháme dobře 
vykynout, cca 1 hodinu. Z takto připraveného těsta vytvarujeme 4 bochánky 
a dáme na plech na pečící papír. Bochánky necháme opět zhruba půl hodiny 
odpočinout a pečeme ve vyhřáté troubě zhruba na 170 stupňů asi 30 minut 
do zlatova. V průběhu pečení chléb potíráme vodou, vytvoří se nám tak 
křupavá kůrčička.

Nejdříve si připravíme kvásek – do misky dáme asi 3 lžičky 
vlažné vody, přidáme rozdrolené kvasnice a 1 kávovou 
lžičku cukru. Vše dobře promícháme a necháme vykynout 
na teplém místě. Do větší mísy dáme 1 kg hladké mouky, 
1 polévkovou lžíci soli s kmínem, přidáme vykynutý 
kvásek a ½ litru vlažné vody. Ze všeho vypracujeme 
hladké, nelepivé těsto. Pokud se těsto zdá řídké, 
přidáváme dle potřeby mouku. Necháme dobře 
vykynout, cca 1 hodinu. Z takto připraveného těsta 
vytvarujeme 4 bochánky a dáme na plech na pečící 
papír. Bochánky necháme opět zhruba půl hodiny 
odpočinout a pečeme ve vyhřáté troubě zhruba 
na 170 stupňů asi 30 minut do zlatova. 
V průběhu pečení chléb potíráme vodou, 
vytvoří se nám tak křupavá kůrčička.

6



„Moje holky jí zbožňují
a je pro ně prostě číslo jedna!“

Skřivánková polévka

Kamil Bačák 
marketing

• 40-50g másla • 5x polévková lžíce hladké 
mouky • 1x vejce • 1,5l zeleninového vývaru 

• sušený libeček • sůl • 1x polévková lžíce 
světlé hotové jíšky Knorr (jen pokud chcete, 

ať je polévka hustší) • čerstvá petrželka

Vyberte správnou velikost hrnce, ať se vám to tam vejde. 

Rozpusťte máslo a jakmile mírně zpění, přidejte mouku a za 
stálého míchání vytvořte jíšku, do které přidejte vajíčko.
Za rychlého míchání spojte vajíčko s jíškou a vytvořte při 

míchání přiměřeně stejné nočky.

Vše zalijte cca jednou čtvrtinou připraveného zeleninového 
vývaru a ještě nadělte nočky podle potřeby. Dolijte 

zbytkem vývaru, osolte a přidejte 
libeček dle vaší chuti (pozor - 

libeček je velice aromatický, takže 
s rozumem).

Vše nechte 20 minut provařit.

Přidejte jednu polévkovou lžíci 
jíšky Knorr a míchejte do jejího 

rozpuštění (jen pokud chcete, 
ať je polévka hustší). Nakonec 
ozdobte čerstvou petrželkou.

Recept babičky mojí manželky, 
vyhlášená kuchařka, která se 

učila vařit v Praze u Brtníků 
a své umění uplatnila ve 

vybraných restauracích 
středních Čech.
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„Když se snoubí chuť a zdraví,
s řepou nás ten pokrm baví! :-)“

Carpaccio z červené řepy 

Eva Jurková 
specialistka rozvoje prodejního kanálu

• červená řepa 2-3 ks • olivový olej 1dl • třtinový 
cukr 2 lžíce • citronová šťáva 1 lžíce • šťáva
z 1 pomeranče • sušený tymián 1/2 lžičky • 
špetka soli • špetka pepře • sójová omáčka 
1 lžíce • nadrobený balkánský sýr 200g • 
polníček

Oloupanou řepu nakrájíme na velmi tenké plátky. V misce 
smícháme olivový olej se šťávou z pomeranče a citrónu, 
sójovou omáčkou a třtinovým cukrem. Uděláme hladkou 
marinádu. Poté přidáme tymián a podle chuti dosolíme 
a opepříme. Marinádu nalijeme do silného igelitového 
sáčku a naložíme do ní plátky řepy. Vytlačíme vzduch
a dobře uzavřeme. Řepu necháme marinovat alespoň 
12 hodin, ideálně 48. Čím déle, tím lépe. Na talíř dáme 
polníček, na něj naaranžujeme 
plátky řepy a posypeme 
balkánským sýrem. Můžeme 
přidat i opražené mandlové 
lupínky.

Recept mám od švagrové
z rodinné 
oslavy, kde 
si na něm 
všichni 
pochutnali.
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„Jednoduchost je nekonečná dokonalost
a v jídle to platí dvojnásob.“

Kájovy námořní vejce

Ladislav Nečas 
obchodník

• vejce (ideálně domácí od slepičky) • trochu 
pravého másla • špetka soli • pár kapek 

olivového oleje

Cílem této úpravy je co nejjemnější vaječná a máslová chuť. Cibulku
a slaninu si tedy nechte na jindy. Pojďme na to!

Oddělíš bílky a žloutky. Bílky hodíš na sucho na pánev, osolíš. Stačí 
od oka, dochucovat budeme na konci. Když pepřit, tak strašně málo 

a nejlépe jenom bílým pepřem. Za stálého míchání a při menší 
teplotě necháš bílky vysrážet - klidně až do sucha. Vysrážené bílky 

rozmačkat tak, ať z nich nejsou moc velké kusy. Následně přidáš 
žloutky a okamžitě začneš míchat. Důležité je, aby zůstaly stále 
mírně tekuté. Jakmile do požadované konzistence chybí už jen 
kousíček, okamžitě odstavit. Ještě mírně dojdou. Přidáš trošku 

másla pro chuť – kdybychom jej dali na začátku, ztratí nám 
přirozenou čerstvou vůni. Pozor na máslo z ledničky! Rádo 

absorbuje okolní pachy a v takhle jemném jídle jsou pak cítit. 
Pokud máš pochybnosti, půl cm raději odkroj.  Pokropíš pár 

kapkami olivového oleje (není nutný) – skutečně kapky. 
Nesmí tam být cítit. V tom stopovém množství má tu 

krásnou vlastnost, že zvýrazní chutě. Ale pozor, ne vždy je 
to žádoucí. Dosolíš podle chuti. Podávej nejlépe na teplé 

talíře. Studený porcelán by je hned vychladil.

Fígl: Buď čerstvě umyté talíře z myčky nebo na 
ně před podáváním nalij horkou vodu a třeba po 

minutě utřít.

Chtěl jsem Vám přátelé dopřát rychlé, chutné
a jednoduché jídlo. Složitější 

recepty nechávám na své kulinářsky 
zdatnější kolegy, které najdete na 
dalších stránkách tohoto lexikonu 

chutí. :-)

Tento recept jsem převzal od 
kulinářského guru Káji Vávře, který 

posádce naší jachty zpříjemňoval léto 
na moři svými dobrotami a užitečnými 

radami. Tímto mu moc děkuji!
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„Musí být na každé
rodinné oslavě :-)“

Pochoutkový salát
od rodičů

Petra Bunčková 
reklamace

• 500g šunkového salámu • 1 střední cibule • 
2 střední mrkve • čtvrtka celeru • 1 brambora • 
2 sterilizované okurky • lžička hořčice • 4 lžíce 
majonézy • špetka pepře

Nejprve mrkev, celer a brambory uvaříme do měkka - po 
vychladnutí nakrájíme na kostičky a přidáme ke zbytku 
ingrediencí, které jsou rovněž nakrájeny na malé kostičky. 
Přidáme hořčici a špetku pepře. Promícháme a na konec 
vmícháme 
majonézu.

Zdravější verze: 
místo majonézy lze 
vmíchat bílý
jogurt 3,5%.
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„Pro někoho nezdravé,
pro masožravce úžasné.“

Vepřová konzerva

Radka Čichoňová 
CAO

• 2,6 kg bůčku • 2 lžíce vegety • ½ lžíce sanytr 
(rychlosůl) • ½ lžičky soli • ½ litru vody

Koupíme bůčkové maso - Já vybírám libovější , ale ne zcela libové. Nebo 
prorostlejší, k tomu přidat trochu plecka, prostě podle chuti každého 

kuchaře. Maso nakrájíme na kostičky (já třeba libové na větší, tu 
prorostlejší část na menší kostičky :-) ) Vložíme do tlakáče, kde přidáme 

vegetu, sůl (já rychlosůl vynechávám), vodu a vaříme zhruba hodinu. 
Pro lepší „pomazánkovější“ vzhled jemně rozmixuji ponorným 

mixérem. Ale fakt jen tak 3-5x ponořit :-) V původním receptu toto 
nebylo, ale mi se to osvědčilo.

Ještě horké naplníme do skleniček a pevně uzavřeme. 
Po vychladnutí vložíme do lednice. 

V původních pokynech bylo, že 
je možno zavařit (asi 45 minut), 
ale myslím, že fakt stačí uzavřít 

hodně teplé. Stejně Vám to
v ledničce moc dlouho

nevydrží :-)

Dobrou chuť!
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HLAVNÍ 
CHODY



Prsíčka Viking

Viktor Gajdica 
obchodník

• balíček kuřecích prsou • brambory • šlehačka 
• koření dle chuti 

Rozpálíme troubu na 210st. Poté kousky kuřecích prsou 
nakořeníme dle chuti a brambory nakrájíme na tenké plátky. 

Do připraveného pekáče vložíme nakrájená kuřecí prsíčka, 
brambory, zalijeme šlehačkou a vše necháme cca hodinu 

zapékat v troubě. :-) Dobrou chuť!

12

„Prsíčka Viking - mňamka, po které již 
dezert netřeba :-)“



Těstoviny Pyri-Pyri

Kuřecí salátek
se ztraceným vejcem

Marcela Rašková 
obchodnice

• kuřecí maso • paprika • cibule • sůl • trocha oleje • koření 
Pyri-Pyri • barevné těstoviny

• kuřecí prso • ledový salát • paprika • rajče • 
okurka • 2 vejce • olej slunečnicový • dijonská 
hořčice • sečuánský pepř • sůl • ocet

Kuřecí maso nakrájíme na kostičky, osolíme a okořeníme kořením Pyri-Pyri dle chuti. 
Je to ostřejší koření! Necháme alespoň 1/2h proležet, ale když spěcháte, není nutno. 
Cibuli zpěníme na oleji, přidáme nejlépe slovenskou papriku, 
chvíli podusíme a  přidáme maso. Mezitím si dáme uvařit barevné 
těstoviny dle návodu. Po uvaření těstovin by i maso mělo být již 
hotové. Těstoviny scedíme a vsypeme je rovnou do masové směsi. 
Důkladně promícháme, prohřejeme a podáváme :-D Moc dobrá je
i studená varianta.

Recept jsem si vymyslela, když jsem od kamarádky dostala koření 
Pyri-Pyri. Od té doby je to oblíbený recept naší rodiny.

Kuřecí prso nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme
a necháme opékat na oleji. Poté si připravíme majonézu 
z vejce, slunečnicového oleje, lžičky dijonské hořčice
a špetky soli. Dále nakrájíme zeleninu na nudličky
a smícháme s majonézou.

Příprava ztraceného vejce - v kastrůlku zavaříme vodu, 
přidáme trošku octa a stáhneme plamen na minimum. 
Pomocí lžíce roztočíme vodu, aby vznikl vír
a doprostřed rozklepneme vejce. Vaříme 2,5 minuty.

Na talíř rozprostřeme listy salátu, na ně 
položíme zeleninu s majonézou a kuřecí maso. 
Navrch položíme ztracené vejce, které lehce 
nařízneme. Podáváme s čerstvým pečivem.
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„Rychlovka do 35 minut!
Rychlí stihnou více!“



„Zní to jako čínské jídlo, ale to je tak jediné. 
Pouze nádherná vůně se tomu blíží...“

Jitrnice na čínský způsob

Michal Mostýn 
produktový manažer HP

• 4x jitrnice • jedno větší jablko, nebo 2 malé • 
4 stroužky česneku • 1 vajíčko • kari koření • 
chilli koření • sójová omáčka • dobrá nálada

Vše začne přípravou surovin. Jitrnice zbavíme střívek, jablko(a) oloupeme, 
odjádříme a nakrájíme na větší kousky (než jak bychom krájeli cibuli). 

Na pánev dáme jitrnici a osmahneme (zde velký důraz na dobrou 
jitrnici, utváří nám celkovou chuť pokrmu - zní to jako klišé, ale hodí se 

to :) ). Nedáváme žádný tuk, jitrnice je většinou již mastná sama
o sobě, lehce necháme vypéct a přidáme nakrájená jablka, kari, chilli 

koření (obojí mám rád, tak tím nešetřím), důležité je vše zamíchat, 
přikrýt a nechat podusit cca 3-5 minut. Pokud bychom to nepřikryli, 

voda z jablek se vypaří a bude to suché. Stane se a pak přemýšlíte, 
kde jste udělali chybu a příště si to pohlídáte. Pak přidáme na 

plátky nakrájený česnek a sójovou omáčku (opět nešetřete - 
klidně 3-5 polévkových lžic i více). Záleží, jak máte rádi výraznou 

chuť. A teď do toho dáme jedno vajíčko, které vmícháme do 
téměř hotové směsi. Opět párkrát prohodíte, zamícháte

a nechte 2-3min. provařit a můžeme servírovat.

Pokud máte mega-jitrnice, přidejte více jablek 
a ekvivalentně i další vajíčko, česnek, koření atd. 
Čím více přidáte jablek, o to to bude křupavější.

Testoval jsem k tomu všelijaké pečivo - čerstvý 
rohlík, starý rohlík, celozrnné zdravé i „rádoby 

zdravé“ pečivo, ale dlouholetým testováním na 
sobě jsem usoudil, že čerstvý chléb je k tomu 

nejlepší. Mouka/nemouka, pšenice/nepšenice. 
Prostě dobrý poctivý český chleba je TOP!

No a už zbývá jen popřát dobrou chuť.
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„V jednoduchosti je krása... Vynikajúce a hlavne rýchle jedlo, 
keď sa človek ponáhľa. A najmä, keď má talianske korene :)“

Rýchle a chutné
špagety so šalátom

Šalát:

Tibor Križan 
obchodník ATC SK

• špagety (1 balík) • morcadella (1 konzerva) • 
cibuľa (polovica) • olej (olivový) • soľ • smotana 
na varenie • syr Karička (trojuholníkový) • kečup

• paradajky • olivy • cibuľa (polovica) • olej 
(olivový) • soľ • korenie (čierne mleté)

Ako prvé dáme  variť do hrnca vodu na špagety. Túto vodu 
osolíme a pridáme do nej kvapku oleja. Čakáme kým voda 
nezačne vrieť...  Následne vložíme do vody špagety a varíme 
cca 8-10 minút (podľa druhu).

Medzi tým si dáme na panvicu/do hrnca pl. lyžicu oleja. 
Nakrájame polku cibule (bielej) na kocky a pridáme 
na rozohriaty olej. Smažíme na malom plameni, kým 
sa cibuľka neleskne. Následne pridáme 1 konzervu 
Morcadelly. Počkáme, kým sa Morcadella trošku 
zohreje a potom môžeme postupne pridávať Karička 
syr (tie trojuholníky treba trošku pokrájať, alebo 
aspoň rozdeliť na polku nech sa ľahšie roztopia). 
Potom pridáme naozaj max.  2-3 pl. lyžice smotany 
na varenie a kečup (od oka a podľa chuti. POZOR! 
nech to nie je veľmi kečupové) 

Šalát: 

Nakrájame nadrobno cibuľu. Pridáme 
nakrájanú paradajku na kocky a olivy.  Podľa 
chuti pridáme olivový olej, soľ a korenie.

Môžeme podávať! :)

16



„Jezme spokojené maso!“

 Bio beran na divoko

Barbora Horecká 
obchodnice

• dobře vyběhané skopové • máslo • dost 
velká cibule • sladká i pálivá paprika • sůl • 

pepř • rajský protlak z rajčat a trochu vývaru

Maso zbavíme blan, blanek a všech podezřelých bílých cancek. 
Maso dáme na máslo, které musí už trochu  prskat z pánve, pak 

přidáme cibuli a vsypneme obě papriky. Smažíme, smažíme, 
moc nás to nebaví, tak rychle  přilijeme vývar a máme veget 

bo to konečně přestane tak prskat. Osolíme, opepříme, 
přimícháme rajský protlak, až beran podlehne úplně

a dodusíme ho. Můžeme podlít červeným vínem, nebo si ho 
dát k tomu.

K tomuto jídlu jsem přišla na vlastní zahradě. Naučila 
jsem se ho dřinou a odříkáním, 

což pro mne vaření vždy 
znamenalo.
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„Skvělý za studena,
ještě lepší teplý.“

Monika Doleželová 
CFO

• 500g cherry rajčátek, přepůlených • 1 stroužek 
česneku • sůl a pepř • trocha olivového oleje • 5 lžic 
vlašských ořechů • 4 velké hrsti baby špenátu
• hrst bazalkových lístků • 200g plátkové slaniny 
• 100g nivy nakrájené na malé kousky • 2 lžíce 
vinného octa • 4 lžíce slunečnicového oleje

1. Přepůlená rajčata dejte do malého pekáčku, potřete je 
propasírovaným česnekem, osolte a opepřete, pokapejte olejem 
a dejte péct na patnáct minut do trouby předehřáté na 190 st. 
Ve stejnou dobu dejte do trouby nasucho péct i ořechy. 
Po pár minutách krásně zkřehnou. Poté je nasekejte a vše 
dejte stranou.

2. Ve velké míse smíchejte špenát s bazalkou a lehce 
okořeňte. Plátky slaniny nasucho vysmažte, na závěr 
zakápněte olivovým olejem a udržujte teplé. Vinný ocet 
a slunečnicový olej smíchejte 
v malém rendlíku a přiveďte k varu 
(ocet bude velmi silně cítit). Pak 
zálivkou přelijte salát. S rajčaty 
a slaninou ho smíchejte až na 
pikniku. Navrch nasypte nivu 
a ořechy.

Zbyde-li vám 
z pikniku, přendejte 
ho doma na pánev 
se zahřátým olejem 
a nechte špenátové 
lístky „zavadnout“ 
a sýr rozpustit. 
Promíchejte 
a podávejte k masu 
nebo samotné.

Špenátový salát s nivou
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„Chilli zahřeje na duši i na těle.
Někdy i 2x...“

Chilli con carne

David Vyvial 
produktový manažer, X-POS

• 3 lžíce oleje • 1 velká cibule • 1 červená paprika • 
2 stroužky česneku • 1 zarovnaná lžička mletého chilli • 
1 vrchovatá lžička sladké papriky • 1 lžička třtinového 

cukru • 1/2 lžičky mleté skořice • 1/2 lžičky drceného 
římského kmínu • 1/2 lžičky sušené majoránky • 
500g libového mletého hovězího masa • 300ml 
hovězího vývaru • 400g loupaných rajčat • 400g 
konzervovaných červených fazolí • 2 lžíce rajského 

protlaku • 2 kostičky kvalitní hořké čokolády

V hrnci na rozehřátém oleji necháme zesklovatět jemně nasekanou 
cibuli. Přidáme jemně nasekanou papriku a česnek, chilli, sladkou 

papriku, skořici a římský kmín. Po 3 minutách přidáme hovězí 
maso. Opékáme asi 8 minut, všechno maso by mělo být opečené 

pěkně dohněda.

Přidáme rajčata, majoránku a cukr, osolíme a opepříme dle 
chuti. Přidáme rajčatový protlak a vše důkladně zamícháme. 

Na mírném plameni necháme asi
20 minut probublávat pod pokličkou. Občas 

zamícháme, aby se nám směs nepřichytila 
na dno hrnce. Přidáme fazole a čokoládu 

a necháme probublávat dalších 10 minut. 
Následně můžeme přidat ještě chilli, pokud 

chceme jídlo ostřejší. Důkladně promícháme 
a necháme asi 10 minut 

odpočívat pod pokličkou.
Jako přílohu podáváme 

rýži, tortilly, nebo pečené 
kukuřičné placky.

Na dochucení použijeme 
rajčatovou salsu, papričky 

jalapenos a zakysanou 
smetanu, které servírujeme 

v mističkách zvlášť.
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Záviny s Jalapeňos
jako stvořené k sudu vychlazeného piva!

• 2 x listové těsto chlazené • 300g uzeného (krkovička, 
moravské uzené, anglická slanina, šunka ... vše dle 
chuti) • 300g sýru (150g eidam, 150g uzené) • 1 velká 
cibule • 1 vejce na potření • feferonky jalapeňos - 
dle chuti a odvahy

Nejdříve nadrobno nakrájíme cibuli a veškeré uzené maso, které máme. 
Na větší hluboké pánvi necháme zlehka vypotit anglickou slaninu, 
přidáme cibulku, po chvilce zbylé uzené pomalinku polehounku 
opékáme, až se vůně a chutě propojí. Poté odstavíme z plotny
a necháme kapánek zchladnout. Mezitím si na hrubém struhadle 
nastrouháme oba sýry a promícháme je. Rozložíme si listová těsta, 
rozválíme na tenký plát a na každý poklademe polovinu masové 
směsi z pánve, zasypeme sýrem. Feferonky jalapeňos si podélně 
rozkrojíme, vyndáme semínka a nakrájíme na čtvrtky, které 
klademe ve dvou řadách na sýr. Kdo se nebojí a má rád pálivé, 
může přidat i třetí řadu. :-)

Těsto zavineme do závinu, konec potřeme 
rozšlehaným žloutkem, aby se nám závin při 
pečení nerozevřel. Propícháme vidličkou, ať může 
pára utéct a závin se nenafoukne. Celý závin 
nakonec potřeme zbylým vajíčkem. Kdo má rád, 
může posypat sezamovým nebo slunečnicovým 
semínkem. Vložíme do rozehřáté trouby na 200 
stupňů a po 10 minutách pečení ztlumíme na 180 
stupňů, pečeme dozlatova. 
Po vychlazení se záviny nakrájí 
na 1 cm tenké proužky, které se 
ještě přepůlí a vznikne sousto 
tak akorát do pusy. 

Samozřejmostí je, že už od rána 
chladíme bečku piva, protože 
bez pořádného čepovaného 
s čepicí by toto jídlo nebylo 
kompletní. 
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„Na dopravě nám to pálí,
ostré jídlo nám tu chválí.“

Eva Valchářová, Alena Hrehušová,
Vlaďka Kotačková, Martina Cundová 

doprava



„Zeleninu lze připravit i tak,
aby chutnala i milovníkům steaků.“

Cukeťák od Hanky

Hana Matušková 
specialistka rozvoje prodejního kanálu

nastrouhaná cuketa (jedna větší) •
1 hrnek dětské krupice •

30dkg měkkého salámu na malé kostičky •
1 hrnek nastrouhaného Eidamu •

1/4 hrnku oleje •
1 větší cibule na kostičky •

4 stroužky lisovaného česneku •
2 vejce •

1 prášek do pečiva •
sůl a pepř •

majoránka •
kmín celý •

Vše smíchat a péct na plechu 
vysypaném strouhankou na 190 

stupňů cca 30-45 minut, záleží na 
tlouštce „těsta“. 
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„Jednoduché postupy častokrát vedou 
k překvapivě dokonalým výsledkům.“

Vepřová pečeně
s mysliveckou cibulkou

Petr Mžíček 
zástupce ředitele nákupu

• 600g vepřové pečeně • 3 střední cibule • 3 lžíce 
másla • 2 lžíce oleje • sůl • mletý pepř • 5 kuliček 
nového koření • 5 kuliček černého pepře • 
3 bobkové listy • 1 litr hovězího vývaru

Pro přípravu potřebujeme nejlépe oválný 
litinový pekáč s pokličkou, nebo větší hrnec.

Pro 4 osoby: Vepřovou pečeni, pokud je třeba, očistíme z obou 
stran, osolíme a opepříme. Připravíme si litr horkého vývaru. 
Rozehřejeme přepuštěné máslo s olejem a maso ze všech 
stran zprudka opečeme dohněda. Stáhneme oheň, podlijeme 
vývarem tak, aby maso bylo ponořeno maximálně z 1/3, 
částečně přikryjeme pokličkou a dusíme 1 až 1/2 hodiny. 
Během této doby maso pravidelně otáčíme, průběžně 
uvolňujeme hnědé zbytky výpeku 
přichycené na dno a dle potřeby 
přiléváme vývar opět tak, aby maso 
bylo ponořeno do 1/3. Po jedné hodině 
dušení by v nádobě měl zůstat výpek 
v objemu přibližně 2 lžíce na porci.
V průběhu přípravy 
masa si připravíme 
mysliveckou cibulku. 
Cibuli stejnoměrně 
nakrájíme na 
středně velké 
kousky, necháme jí 
zesklovatět, přidáme 
nové koření, celý 
pepř, bobkový list, 
podlijeme vývarem 
a pomalu dusíme do 
měkka. 
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„Konec hladových večerů
– se zárukou.“

Omeleta s tvarůžkami

Lukáš Neuwirth 
vedoucí reklamačního oddělení

• 2 brambory • 2 vajíčka • 2 tvarůžky • sůl
• olej • mléko

Na troše oleje dejte smažit na tenké plátky nakrájené brambory 
(mohou být předvařené). Vejce zbavte skořápek a rozmíchejte
v hrnku. Přidejte špetku soli, případně lžičku mléka. Připravte 
také syrečky –rozkrojte je napůl, aby byly tenčí (vzniknou 4ks, 

což je akorát).

Když už jsou brambory z jedné strany hezky opečené, 
obraťte je a po přibližně další minutě zalijte obsahem 
hrnku. Navrch položte syrečky a vše přiklopte velkou 
poklicí. Jakmile jsou syrečky dobře uvolněné, je dílo 

hotovo. Pokud máte rádi kečup, neváhejte ho použít.

Poté, co jsme poprvé 
ochutnali tvarůžky na pizze, 

zkusili jsme je přidat i na 
tuto jednoduchou omeletu. 

Výsledek nás nezklamal :-)
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„Klasika, na kterou se vždycky těším
a připomene mi domov.“

Kuře na zelí

Petr Vaněk 
místopředseda představenstva

• kysané zelí • čtvrtky kuřete • cibule • grilovací 
koření, nebo směs koření dle chuti

Kysané zelí (u nás domácí od táty), nebo koupené propláchneme 
v čisté vodě, rozložíme do pekáče, nakrájíme oloupanou cibuli 
(cibule) na hrubá kolečka a položíme na zelí. Kdo má rád, může 
použít ještě kousky čerstvého libečku.Kuřecí čtvrtky posypeme 
grilovacím kořením (nebo solí a paprikou, zkrátka dle chuti, 
ale grilovací je zde klasikou) a zalijeme přiměřeně vodou. 
Přikryjeme alobalem, nebo druhou částí pekáče a pečeme 
1 - 1,5 hodiny dle trouby. V průběhu pečení kontrolujeme 
a ochutnáváme. Na závěr odkryjeme pekáč, kůžičku 
ogrilujeme  z obou stran. Dle chuti můžete zalít troškou 
smetany.

Jako příloha jsou ideální vařené brambory, nebo 
čerstvý chléb. U brambor v létě mám rád při vaření 
ještě čerstvý libeček, který vařím společně s nimi a dá 
bramborům neopakovatelnou chuť.

Toto jídlo začala vařit máma
s tátou na základě receptu z rodiny, 
když jsem byl ještě malý kluk. 
Nějak ve mně zůstalo zachováno 
a vždy mi připomene mé dětství 
a domov. A když 
se vrátím z cest, 
je to pro mne 
jasná volba. Přeji 
dobrou chuť.
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Krevety se zeleným pepřem, 
paprikou a citronem
• 2 lžíce olivového oleje • 400g uvařených krevet • 1 lžička mleté 
papriky • sůl • 2-3 lžíce nakládaného pepře • šťáva z 1 ks citronu

Na velké pánvi rozehřejeme olivový olej, přidáme uvařené 
krevety (nevyloupané, pokud nemáte čas), mletou papriku 
a špetku soli. Krevety opékáme na rozehřáté pánvi kolem 
1-2minut. Přidáme okapaný nakládaný pepř, šťávu
z citronu a max. minutu opékáme. Krevety dáme do 
velké misky, nebo servírujeme se salátem z rukoly
a rajčat, s olivovým olejem, solí a citronovou šťávou.

Toto je můj velmi oblíbený recept na krevety, který mě 
zaujal v jídlech kuchaře jménem Gordon Ramsay.
Je velmi rychlý, pokud nemám čas, dělám ho
z neloupaných velkých tygřích krevet. Pokud mám 
čas, tak krevety vystřívkuji a zbavím prostřední části 
krunýřku a střeva. Příprava trvá skutečně pár minut.  
Mletá paprika a nakládaný celý pepř dodají krevetám 
jemně pikantní chuť. Neseženete-li vařené krevety 
(Makro) kupte syrové a opékejte je o něco déle.

Grilovaná chobotnice
• chobotnice 2 až 2,5kg • balzamikový ocet na dochucení • 
balzamiková redukce (krémové balsamiko) • olivový olej • rukola 
omytá a osušená • citronová šťáva • cherry rajčátka na ozdobení 

• sůl • pepř • bobkový list • nové koření • třený česnek

Chobotnici umyjte, odkrojte hlavu, vložte do vroucí vody s celým pepřem, bobkovým 
listem, novým kořením a na mírném ohni vařte doměkka (trvá to cca 60 minut).

Až je hotová, slijte vodu, nechejte trošku vychladnout, odkrojte jednotlivá chapadla 
a ta aspoň na  hodinu vložte do marinády vzniklé z krémového balzamika a olivového 

oleje (v poměru 1 díl balzamika a 2 díly oleje), můžete přidat třený česnek. Vyjměte
a zprudka ogrilujte, nebo opečte na grilovací pánvi.

Olej a citronovou šťávu (v poměru 2 díly oleje, 1 díl citronové šťávy) metličkou 
prošlehejte na hladkou emulzi. Omytou rukolu rozdělte na jednotlivé talíře, 

promíchejte se vzniklou emulzí, osolte, opepřete, poklaďte grilovanou chobotnicí.
Na závěr můžete pokapat balzamikovou redukcí, ozdobte přepůlenými rajčátky

a ihned podávejte například s čerstvým pečivem.

Jednou jsem byl v restauraci, kde mi 
jako specialitu nabídli grilovanou 

chobotnici. Moc mi chutnala a tak 
jsem zajištoval, jak ji udělali. Neřekli 

mi to, že prý jde o tajemství. Tak jsem 
„gúglil“, zjišťoval a zkoušel.

Není to jídlo, které dělám pravidelně, 
ale když je chuť a chci třeba potěšit 

rodinu, jedu kolem obchodu, 
koupím ji a připravím.

Jídlo je má vášeň a vaření 
koníček.
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„V mé jednoduchosti je síla
a nezapomenutelná chuť.“

Slovenské halušky
s brynzou a slaninkou

Kateřina Tomaszková 
asistentka obchodního týmu

• 800g syrových brambor • cca 250g hladké 
mouky - dle potřeby • 1 vejce • cca 250g 
brynzy - jak kdo má rád • cca 150g slaniny 

- čím více, tím určitě lépe :-) • sůl dle chuti

Pro 4 osoby: Syrové brambory nastrouháme na jemném 
struhadle, odstraníme přebytečnou vodu, smícháme

s vajíčkem, solí a přidáme mouku. Mouky raději méně 
a následně přidávejte, aby mělo těsto polohustou 

konzistenci. Pokud bude moc husté - budou z toho lokše 
:-D Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu a přes 
„nokové“ síto propasírujte těsto. Pokud nemáte síto, lze 

tvořit malé „nočky“ též lžičkou. Halušky jsou hotové, 
jakmile vyplavou na povrch. Trvá to zhruba 5-10 min.

Během vaření si ještě připravte na 
kostičky nakrájenou slaninu, kterou 
na pánvi opečte dokřupava. Kdo má 
rád, může rovněž přidat na kostičky 

nakrájenou cibuli.
TIP: lze zakoupit též slaninové kostky

Uvařené halušky 
scedíme a promícháme 

s brynzou, případně 
kysanou smetanou

a ozdobíme slaninkou.

Dobrou chuť :-)  
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Kuřecí fajitas 
s guacamole salsou

Tomáš Machowski 
produktový manažer

• 1 červená paprika • 1 žlutá paprika • 1 červená cibule • 2 kuřecí 
prsa • 1 lžička mleté uzené papriky (sladké) • špetka mletého 
kmínu • 1 limetka • olivové olej • 4 moučné tortily • 100g 
zakysané smetany • 200g guacamole • 100g nastrouhaného 
sýru cheddar

• 2 avokáda • 2 rajčata • 1 limetka • 1 menší cibule (bílá 
nebo červená) • 1 stroužek česneku • hrst nasekaného 
koriandru • sůl • pepř • lžička olivového oleje

Fajitas:

Guacamole salsa:

Kuřecí maso očistíme, nakrájíme na dlouhé pruhy (cca 1cm široké). 
Oloupanou cibuli a papriky zbavené jádřinců a všech semínek 
nakrájíme na dlouhé silné pruhy. Maso spolu se zeleninou vložíme do 
mísy, přidáme mletou uzenou papriku, cibuli, špetku kmínu, šťávu 
z poloviny limety, osolíme, opepříme, zakápneme olejem, dobře 
promícháme a odložíme stranou.

Mezitím si připravíme guacamole salsu.Oloupeme avokáda, 
nakrájíme na hrubší kostky a vidličkou (nebo 
šťouchadlem) rozmačkáme. Přidáme limetovou šťávu, 
rajčata nakrájená na kostičky, jemně nasekanou 
cibulku, hrst nahrubo rozsekaného koriandru, jemně 
sekaný česnek, sůl a pepř. Zakápneme olivovým 
olejem, vše dobře promícháme a necháme odležet.

Na dobře rozehřátou pánev vložíme 
maso spolu se zeleninou, zprudka 
opečeme (cca 7-11 minut), před 
koncem vymačkáme šťávu ze zbylé 
1/2 limety. Mezitím na druhé 
pánvi krátce ohřejeme tortily 
(2-3 minuty). Do teplých tortil, 
potřených smetanou
a guacamole, přidáme opečené 
maso se zeleninou, posypeme 
sýrem a podáváme.

„Jednoduchá, lehká, barevná a pikantní 
- taková je mexická kuchyně. Ochutnejte trošku exotiky.“
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„Jak krásně vypadá, tak skvěle chutná. 
Prostě super bašta!“

Zapečená krkovička

Denisa Pěšalová 
marketing

• 5 plátků vepřové krkovičky • 5 stroužků česneku
• 2 větší cibule • sůl

• 2 lžíce oleje • 2 lžíce sójové omáčky • 6 lžic 
kečupu • 1 lžička medu • 1 lžička sladké papriky • 

1/2 lžičky pepře • máslo na vymazání pekáčku

Marináda:

Masíčko naklepeme, osolíme a potřeme utřeným česnekem.
Pekáček vymažeme máslem a vložíme do něj plátky masa.

Cibuli nakrájíme na půlměsíčky a poklademe ji na maso.
Z uvedených surovin si uděláme marinádu, do které přidáme 
1 dcl vody. Marinádou zalijeme maso a pečeme nezakryté při 

180 stupních cca 1,5 hod., popř. i déle. Průběžně poléváme 
marinádou s výpekem a bude-li se nám zdát, že se maso 

připéká, můžeme přidat trošku horké vody. 
Jakmile bude maso krásně zlatavé

a křehoučké,máme hotovo. Podáváme
s opékanými brambory, domácí tatarkou

a zeleninou :-)

Tento recept jsem našla na internetu
a okamžitě se zařadil do našeho domácího 

žebříčku TOP 5 
nejoblíbenějčích 

jídel :-) Maso je díky 
ingrediencím

v marinádě výraznější, 
ale s opékanými 

brambory a salátkem 
chutná i dětem :-)
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„Miluji úspěch. Pohostit přátelé tímto jídlem 
je „úspěch zaručený!“ :)“

Japonské maso

Andrea Šimonová 
vedoucí prodejního teamu SI

• 1 lžička pálivé papriky
• 1 lžička kari
• 1-2 lžičky soli
• 1/2 lžičky pepře
• 2 polévkové lžíce tmavé sojové omáčky

Maso nakrájíme na co nejmenší kousky, přidáme nadrobno 
nakrájenou cibuli a všechny ostatní ingredience. Promícháme
a necháme v chladu odpočinout do druhého dne. 
Na rozehřáté pánvi smažíme z obou stran placičky. Doporučuji 
rozmáčknout velkou lžící masa na placičku = optimální 
velikost.
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„Je to vlastně taková vodka s pomerančovým 
džusem ochucená kachnou. :)“

Kachní prsa 
na pomerančích

Alžběta Banašová 
projektová manažerka

• kachní prsa • pomerančová šťáva z 1,5 
pomeranče • 2 lžíce medu • vodka • brambory 

(jako příloha, nikoli na výrobu vodky)

Kachní prsa omyjeme, kůži nařízneme až k masu do mřížky
a osolíme. Prsa začneme kůží dolů opékat na pánvi cca 

8-10minut. Poté otočíme a opékáme cca 2-3 minuty z druhé 
strany. Opečená prsa zabalíme do alobalu a necháme

15 minut odležet. Do výpeku přidáme pomerančovou šťávu,
2 větší lžíce medu a zhruba 1 panák vodky (velikost panáku

v závislosti na psychickém rozpoložení kuchaře). Vše 
vaříme, dokud omáčka lehce nezhoustne. Kachní prsa 

nakrojíme a přelijeme omáčkou. Jako příloha jsou ideální 
šťouchané či opečené brambory.
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Pečený losos
s rajčaty a olivami
• čerstvý losos (min. 500g pro cca 3-4 osoby) • 
rajčata (ideálně cherry) • zelené olivy bez pecek 
200g • sůl • pepř • olivový olej • bazalka 
(čerstvá) • tymián • brambory • citron

Plech vylejeme olivovým olejem. Lososa rozporcujeme (i s kůží), 
osolíme, opepříme. Poklademe na plech a posypeme olivami, 
cherry rajčátky (předem propícháme vidličkou).

Posypeme tymiánem a čerstvou bazalkou (ev. sušenou). 
Pečeme při 170 st. Celsia cca 20min přikryté, poté ještě cca 
15 min. odkryté. Jako příloha jsou vhodné brambory.
Na talíři ozdobíme čerstvou 
bazalkou a citronem.

„Až vyzkoušíte, budete si přát, aby takové ryby plavaly 
i ve vašem rybníku :-) …i jídelníčku :-)

Lukáš Santarius 
produktový manažer



GRILL



„Rychlovka,
 která překvapí!“

Grilovaná plněná vepřová 
panenka v pepři a soli

Petr Vaněk 
místopředseda představenstva

• vepřová panenka • na hrubo drcený pepř
a hrubozrnná sůl • česnek • bylinky ze 

zahrádky (tymián, libeček, petržel,...)
• olivový olej • bambusové špejle

Na ozdobení jarní cibulka, možno ugrilovat šalotku, nebo jako 
přílohu grilovanou cuketu s gorgonzolou a chilli

Panenku očistíme, odblaníme, rozkrojíme podélně, do řezu 
vložíme oblíbené bylinky, najemno nakrájený česnek, sůl, 

pepř, co kdo má rád. Následně prošijeme špejlí
a panenku obalíme do nahrubo drceného pepře

a soli, jemně zakápneme olivovým 
olejem a dáme na rozpálený gril, 
nebo grilovací pánev. Grilujeme 

dle potřeby tak, aby byla panenka 
„medium“. Před podáváním 

vytáhneme špejli, nakrájíme
na plátky a je hotovo.

Recept, jak na grilu 
udělat vepřovou 

panenku jinak, jsem 
vymyslel jednou ve 

spěchu. Přišla nečeká 
návštěva a měla chuť 

na „něco“ na grilu. 
Ještě, že mám „za 
rohem“ Globus :)
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„To je maso, masíčko!
Jako z nemluvněte :)“

Grilované jehněčí kotletky

Stanislav Pražák 
produktový manažer

• jehněčí kotletky 1kg • olivový olej • sůl
• pepř • česnek

Koupím přiměřeně (1kg) jehněčího hřebínku s kostí (řezník
v Globusu v Ostravě mi to rád zpracuje, abych měl výsledný tvar 
viz foto) a doma nakrájím na malé kotletky lahodné mému 
oku. Naložím do větší mísy, do které jsem si předtím připravil 
drcený česnek a olivový olej, jemně osolím a opepřím. 
Uložím do lednice na několik hodin. Griluji ideálně na druhý 
den na rozpáleném grilu s přikrytou pokličkou cca při 
teplotě 220-250 stupňů Celsia 3-4 minuty z každé strany, 
maso musí být uvnitř růžové a šťavnaté, a ne vysušené 
dlouhým grilováním. Poté podávám s čerstvým chlebem, 
bramborem, pivem či vínem. Lze doplnit grilovanou 
zeleninou.

Zjistil jsem, že mi velice 
chutnají jehněčí kotletky, ale 
jsou velmi málo dostupné
v restauracích = zašel jsem do 
Globusu, který jehněčí maso 
prodává, ale neprodává maso 
zpracované na kotletky: tak 
jsem řezníkovi 
vygoogloval
u masového pultu, 
jak chci opracovat 
jehněčí hřbet
a on mi kupodivu 
vyhověl.
Opravdu 
doporučuji, je to 
cenově dostupná 
delikatesa.
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„Nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou 
láskou se to dává dohromady.“

Čokoládový dort

Lenka Víchová 
asistentka logistiky

200g oblíbených sušenek •
100g rozpuštěného másla •

• 150g kvalitní hořké čokolády nakrájené 
nadrobno • 180g kvalitní mléčné čokolády 
nakrájené nadrobno • 6 PL másla, při 
pokojové teplotě (85g) • 1 hrnek smetany 
(31%) (240g) • 1 PL likéru, např. Kahlua, 

rum, brandy, atd. (volitelné)

Korpus:

Náplň:

Korpus:
Rozpustíme máslo a vmícháme 

do něj rozdrcené sušenky. Směs 
vtlačíme na dno připravené 
koláčové formy a necháme 

ztuhnout v lednici.

Náplň:
Čokoládu a máslo vložíme do 
ohnivzdorné mísy. V menším 

hrnci přivedeme k mírnému varu 
smetanu a ihned nalijeme na 

čokoládu. Necháme 
1 - 2 minuty stát, dokud se 

čokoláda nerozpustí. Promícháme 
ruční metlou dohladka, přidáme 
likér. Náplň nalijeme na  korpus 

a necháme vychladit v lednici 
ideálně přes noc, dokud není 

náplň pevná.
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„Orgasmus,
 který Vás nikdy neomrzí :)“

Sladký orgasmus

Tomáš Martinák 
obchodník

• polohrubá mouka (1,5 hrnku) • cukr krupice (1,5 hrnku) • 
vejce (2ks) • prášek do pečiva (1ks) • jedlá soda (2 lžičky) • 
ananasový kompot (1 menší plechovka - rozmixovat i se 
šťávou)

Těsto:

Krém:
• pomazánkové máslo (2 kelímky) • vanilkový pudink 
(1 kelímek) • cukr krupice (1,5 lžíce) • vanilkový cukr 
(1 sáček) • sekané mandle (1-2 sáčky) • čokoláda na 
vaření (1 ks).

Těsto připravíme smícháním všech ingrediencí k němu 
potřebných...a dáme na plech. Ten si ještě předtím 
vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Pak dáme 
do trouby a pečeme při 170 stupních asi 15 minut.
Poté necháme vychladnout
a potřeme připraveným 
krémem z pomazánkového 
másla, pudinku, cukru. 
Nakonec posypeme sekanými 
mandlemi a polijeme horkou 
čokoládou - tu připravíme 
tak, že 100g čokolády na 
vaření a 70g ztuženého tuku 
rozpustíme ve vodní lázni. 
Jakmile je hotovo, můžeme 
servírovat.

Tuto dobrotu mě naučila 
moje žena, když ještě nebyla 
moje. Tak dlouho mi ji pekla, 
až jsem si ji vzal. Dnes mám 
sice nějaké kilo navíc, ale co 
:).
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„Jednoduše,
 rychle a chutně.“

Tvarohové knedlíky

Tomáš Holáň 
vedoucí logistiky

• 250g tvaroh • 1 vejce • 7-10 lžic krupice 
(podle hustoty tvarohu) • případně jahody, 

nebo jiná náplň

Tvaroh smícháme s vejcem a krupicí a z těsta vytvarujeme 
knedlíky, do nichž můžeme vložit vybranou náplň, avšak 

výborné jsou i samotné. Knedlíky dáme do vroucí vody
a vaříme 7-10 minut (hotové knedlíky plavou na hladině), 

následně podáváme vroucí dle chuti s cukrem, skořicí, 
máslem.

Naučila mě je moje žena poté, co pochopila,
že složitější věci mě 

připravovat nedonutí :-)
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„Musíme se posilnit,
dokud to jde.“

Kukíkovy muffinky

Zdeňka Palečková 
specialistka rozvoje prodejního kanálu

• celozrnná mouka 2 hrnky • třtinový cukr 3/4 
hrnku • mléko 1 hrnek • rostlinný olej 1/2 hrnku 
• vejce 2 ks • vanilkový cukr 1 balení • prášek 
do pečiva 1 balení • kakao 1 lžíce

Všechny ingredience kromě kakaa odměříme, dáme do mísy
a řádně promícháme metlou. Část těsta dáme stranou
a obarvíme kakaem. Polovinu světlého těsta rozdělíme do formy 
na muffinky,  potom přidáme kakaové těsto a navrch zalijeme 
druhou polovinou světlého těsta. Kokos, rozinky a další 
ingredience dle chuti přidáváme do hnědého těsta.
Pečeme pozvolna v předehřátě troubě na 175°C
cca 30 - 40 minut.

Muffinky jsou vynikající
a velmi rychlé.

Recept jsem našla jednou 
o víkendu, když jsem 
potřebovala doma využít 
otevřené bezlaktózové mléko. 
:)

Dle chuti: kokos, kakaové boby, rozinky...
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„Podmanivá chuť tvořená hořkou čokoládou
a svěžími malinami. “

Čokomalina bez mouky

Sabina Zedníková 
obchodní asistentka

• 90g másla • 200g čokolády s vysokým obsahem kakaa 
• 1 lžička instantní kávy • 1/2 lžičky vanilkové esence 

• 4 vejce • špetka soli • 40g cukru • špetka skořice

Maliny:

Krém:

Korpus:

• 200g hořké čokolády • 350ml šlehačky
(dva kelímky) • špetka soli

• 400g malin (příp. lesní ovoce) • 1 sáček
červené dortové želatiny • 2 lžíce cukru

Spodní část dortové formy vyložíme pečícím papírem.

Máslo s čokoládou a kávou pomalu rozehřejeme ve vodní 
lázni a necháme trochu zchladnout. Poté přimícháme žloutky, 
vanilkovou esenci a skořici. Z bílků a špetky soli si vyšleháme 

sníh, který následně vmícháme do čokoládové směsi - nejdříve 
1/3 sněhu (aby se směs odlehčila), poté lehce vmísíme zbytek 

sněhu.

Nalijeme do dortové formy a pečeme +- 15 minut na 
160 °C v rozehřáté troubě, propečení zkoušíme špejlí. 

Upěčený korpus necháme zchladnout v dortové formě.

Na krém si vyšleháme smetanu ke šlehání a opatrně 
přimícháváme rozpuštěnou čokoládu. Krém nalijeme 

na korpus a necháme vychladit v ledničce, dokud 
krém neztuhne. 

Na vychlazený a ztuhlý dort poklademe 
ovoce (pokud je zmražené, necháváme 
rozmrazit a zbavíme přebytečné vody) 
a zalijeme dortovým želé připraveným 

dle návodu (místo vody můžeme použít 
šťávu z ovoce).

Dort necháme vychladit v lednici 
nejlépe přes noc.
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Blondies s mandlemi

Terezie Petříčková 
obchodnice

• 100g másla
• 50g cukru krupice
• 3 vejce
• ½ lžičky vanilkového extraktu
• 400g bílé čokolády
• 150g hladké mouky
• ½ lžičky prášku do pečiva
• 80g mandlí
• sůl

Na pekáč 20x30 cm potřebujeme:

Troubu rozehřejme 
na 170 °C. Máslo 
rozpustíme
s polovinou čokolády, 
prošleháme s cukrem, 
vejci, vanilkou
a přidáme mouku
s práškem do pečiva
a špetkou soli. Na závěr 
vmícháme nasekanou 
zbylou čokoládu
a mandle. Pečeme 
na plechu vyloženém 
pečicím papírem asi 
20 minut, aby povrch 
zezlátl, ale vnitřek zůstal 
stále vláčný.
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„Nic se nesmí uspěchat,
hlavně at´pak není hlad…“

Vánočka
nejen o vánocích

Monika Tajdusová 
obchodnice

• 750g pol. mouky • 150g cukru • 160g másla 
• 1 lžička soli • 1 vejce • 2 žloutky • 250ml 

mléka • oříšky, rozinky,... • kvásek

Příprava kvásku: kvasnice rozetřeme s 1 lžící cukru moučky, poté 
přidáme 2 lžíce hl. mouky a 4 lžíce mléka , uděláme ze všeho  

kašičku a necháme vzejít.

Nejprve necháme vzejít kvásek, ideálně v troubě na 30°C. Dává si 
na čas, trvá to cca 20 minut. Kvásek je hotový, jakmile se na jeho 

povrchu vytvoří bublinky. Pokud přidáváme rozinky, je dobré je 
spařit horkou vodou ve skleničce, nebo je naložit na chvíli do rumu.

Mezitím vsypeme sypké věci společně do mísy. Když je kvásek 
hotový, dodáme do mísy mléko, vajíčka, máslo  (jemně změklé) 

a kvásek. Zapneme robot a cca 10 minut hněteme hmotu, 
dokud se nevytvoří celek, který moc nelepí. Rozinky a oříšky 
můžeme přidat buď už do hnětení nebo klidně až u pletení. 

Těsto necháme kynout a máme 1,5 hodiny 
čas na dobrý film :)  Poté, co těsto vykyne, 

rozdělíme ho na 3 x 3 části, ze kterých 
uděláme culíky. Ze 3 největších uděláme 

spodní patro a postupujeme směrem nahoru. 
Nejmenší části budou nahoře. Těsto bývá 

značně svéhlavé a proto je potřeba mít nad 
ním kontrolu a každé patro potřít bílkem. 

Jakmile máme vánočku celou, necháme 
ji na 20 minut odpočinout, opět na 

teplejším místě, bude  ještě kynout. Poté 
ji opět celou potřeme bílkem, je praktické 
trochu ji zpevnit špejlemi, aby celá držela 

pohromadě a dáme ji péct do trouby.
Pečeme 30min/180°C. 

Přeji dobrou chuť 
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„Nikdy neodoláme...“

Medové řezy
naší babičky

Renata Kanátová, Petra Bunčková,
Denisa Pěšalová 

call centrum, reklamace, marketing

• 4 vejce • 260g moučkového cukru • 95g másla 
• 4 lžíce medu • 650g hladké mouky •
1/2 balíčku prášku do pečiva

• 300g másla • 250g moučkového cukru • 
5dl mléka • balíček vanilkového cukru • 
50g maizeny • rum • 200g čokolády na 
vaření

Krém

Vejce, cukr, máslo a med vyšleháme nad parou do 
zhoustnutí, následně přidáme mouku a prášek do pečiva. 
Rychle zpracujeme, těsto rozdělíme na 4 díly a každý díl 
vyválíme na plechu. Pečeme cca na 180 stupňů
10 minut. Na vychladnuté pláty naneseme krém. Krém 
připravíme tak, že smícháme mléko, vanilkový cukr
a maizenu a uvaříme za stálého míchání na hustou kaši 
a necháme vychladnout. 
Následně vmícháváme 
do másla s cukrem, které 
jsme vymíchali do pěny. 
Přidáme rum dle chuti.). 

Vrchní plát potřeme 
rozpuštěnou čokoládou 
a ideálně necháme 
v chladu odležet do 
druhého dne.

Tyto řezy peče naše 
babička na každou 
rodinnou oslavu a nesmí 
chybět ani na vánočním 
stole. Jsou úúúúžasné :)
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„Potěší, osvěží,
 nadchne a neurazí!“

Nepečená letní
jablečná klasika

Pavel Beseda 
manažer rozvoje prodejního kanálu

• dva balíčky piškotů • jablečné pyré z Kau • dva 
vanilkové pudinky • dva vanilkové cukry • půl 

litru vody • asi dvacet deka cukru krupice

Asi 250 ml vody, cukru - vanilkový i krupici (všechny) a jablečné pyré, dáme do 
většího rendlíčku. Mezitím si v pivním půllitru (bez piva), či v čemkoli jiném, 

připravíme opět asi 250 ml vody, smícháme s pudinky, řádně promísíme
a zvolna naléváme do jablečné směsi.  Následně přichází to nejnáročnější, 

mícháme do zhoustnutí, což netrvá tak dlouho.

Na dno dortové formy libovolného tvaru vyskládáme piškoty, které 
následně zalijeme dortovou směsí. Postup opakujeme, dokud nám ještě 

zbývá směs, poslední vrstva by měla být ze směsi, vypadá to lépe.

Na závěr necháme pár hodin ztuhnout v chladné místnosti, či ledničce, 
ideálně přes noc. Před podáváním ušleháme šlehačku, ozdobíme

a podáváme s lístkem máty.

Pokud dort chceme mít více jablkový, použijeme 
více jablečného pyré, či povaříme

a rozmixujeme jablka.

Recept je možný si libovolně upravovat, 
případně doplňovat tím, co má člověk rád 

(skořice, tuzemák...).

Jako maličký si pamatuji, že nám ho babička 
občas dělávala. Když jsem zestárl a zmoudřel, 

koupil jsem si ho v jedné kavárně na jihu Brna. 
Z ceny jsem každopádně nebyl úplně nadšen, 

proto jsem si ho začal dělat sám. 
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„Kvalitní bábovka
- základ rodinného štěstí!“

Maminčina bábovka 
(Hančina varianta verze 4.6)

Hana Šimíčková 
produktová manažerka

• 14dkg másla (z farmy) • 15-16dkg cukru 
(třtinový) • 4 vajíčka • 26dkg polohrubé mouky 
(bio špaldová celozrnná) • 3/4 prášku
do pečiva • mléko (z farmy) • mleté kakao

Třeme máslo s cukrem a přidáváme postupně žloutky. Mícháme 
vařečkou přibližně 20minut. Přidáme mouku, prášek do 
pečiva a 6 polévkových lžic vlažného mléka a znovu důkladně 
promícháme. Nakonec opatrně vmícháme sníh z bílků. Aby 
byla bábovka mramorovaná, zprvu dáváme 3/4 těsta do již 
připravené (máslem vymaštěné a moukou vysypané) formy 
a zbytek zpracujeme s kakaem a zbytkem bílkového sněhu. 
Dáme do vyhřáté trouby a pečeme při teplotě 180 stupňů 
cca 30 minut.

Byl to první pečený sladký 
dezert, který jsem se od 
maminky naučila. A učím 
se vlastně dodnes... Je to 
tahoun a přečkal všechny moje 
pokusy, dokonce i se zdravými 
potravinami..:)
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„Jíst musíme stále, tak i dnes,
někdy nás však čeká krutý běs.

Každý z nás ví, co je pres,
dnes ať vládne styl Kein Štress!“

Pravý valašský frgál

Martin Wanke 
marketingový ředitel

• hladká mouka 500g • vejce 2 ks • mléko 500 ml • droždí 40g • mléty cukr 
80g • citronová kůra • sůl (špetka) • olej (půl deci) • hera

Na 4 frgály je potřeba: 

Jak jsem se nedávno dozvěděl, pravý valašský frgál musí mít přesně 30cm v průměru ve 
tvaru kruhu s náplní makovou, povidlovou, hruškovou či tvarohovou. Cokoli jiného je koláč. 

Základ všeho je kynuté těsto – do menší misky dáme trošku mouky, cukru a droždí a směs 
zalijeme malým množstvím ohřátého mléka (ne studené, ne horké!) – necháme vzejít 

kvásek. Mezitím si do misky dáme hladkou mouku, vejce, sůl, zbytek cukru, citrónovou 
kůru, heru v pokojové teplotě (tzv. povolenou) a část ohřátého mléka. Vlejeme kvásek 
a vypracujeme vláčné těsto. To musí být více tekuté, než jste obvykle zvyklí. Samotné 

hnětení trvá i 40minut v robotu! V rukou to ani nezkoušejte. Na to já tedy nemám 
:-). Použijeme tolik mléka, kolik je třeba, zpravidla všechno :-). Těsto nakonec 

překryjeme utěrkou a dáme na teplé místo vykynout. Po vykynutí těsto rozdělíme 
na bochánky s pečicím papírem po 240g. Bochánky těsta rozválíme 
válečkem či rukama (já rukama - je to snadné a zvládnu to i já, je to 

takové patláníčko) do kruhu o velikosti 30cm rovnou na pečící papír. 
Samozřejmě musí být vše rovnoměrně plné - nechejte si od kraje 1cm 

volný! 

Hrušková náplň na 4 frgály:
hrušky 900g • cukr mletý 500g • rum 1dl • skořece 30g • Badián 

30g • vanilkový cukr 50g • strouhanka na zahustění 

Postup: 
Všechny suroviny smícháme dohromady a dobře promícháme. To mi 

jde nejlépe :-).

Poleva na 4 frgály: 
rum 1dl • mletý cukr 50g • vanilkový cukr 50G • máslo 200g

Dohotovení: 
Na každý plech s 240g těsta přidáme 400g tvarohové, 

hruškové, makové a povidlové náplně. Či výběr dle libosti. 
Náplň rozetřeme po těstě. Necháme cca 1 cm okraje frgálu 
bez náplně. Okraj poté potřeme připraveným rozšlehaným 

vejcem.
Každý frgál posypeme drobenkou, kterou rozdělíme 

rovnoměrně ne všechny frgály. Takto připravený 
frgál necháme ještě chvíli nakynout a pak pečeme 

v rozehřáté troubě asi při 200°C 12-15 min. Ještě 
teplý okraj frgálu potřeme mlékem. Na závěr si 

rozehřejeme máslo, ke kterému po odstavení 
přidáme vanilkový cukr a rum. Touto směsí hojně 

pokapeme povrch frgálu. A pak už jen... mňam.
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„Dnes nevlídno jest a prší tolik,
že sklenku bych snes...myslím Laphroaig“*

Skotská whisky 
Laphroaig pro každého

Rostislav Vybiral 
CIO

Skotské sladové whisky z ostrova Islay jsou charakteristické svým 
kouřovým aroma a chutí rašeliny nebo mořské soli. Právě do Skotska 
se snad whisky dostala přes ostrov Islay z nedalekého Irska. Obzvlášť 
útlocitní jedinci mohou mít při pití pocit, že dochází k dezinfekci jejich 
útrob.

Nalijte do sklenice kapku, nebo jen pár kapek čisté pramenité vody, 
která uvolní nové chutě a nápoj se rázem zjemní.

Whisky nejlépe vychutnáte ze sklenice se zúženým hrdlem. (viz 
foto).

Název 
Laphroaig má 
původ
v keltském 
jazyce a bývá 
často nesprávně 
vyslovován. 
Správná 
výslovnost je 
lə-FROYG.

*Autor básně: 
Karel Franczyk.
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PŘÁTELÉ ATC
A ŠPICKY VE SVÉM OBORU
NAPSALI EXKLUZIVNE PRO 

ATC KULINÁŘ:
ˇ



Exkluzivně pro ATC kulinář!

Čepujeme s Lukášem Svobodou! Historie piva

Lukáš Svoboda
mistr světa v čepování piva 2010 a skvělý chlap

„
“

Pivo je nejstarším a nejoblíbenějším alkoholickým nápojem na světě. Vaří se ze sladu 
vyrobeného nejčastěji z ječmene, ale použitelné jsou i jiné obiloviny, například pšenice. 
Pivo lze vařit i z kukuřice, prosa či rýže. Archeologové odhadují, že první pivo vzniklo 
náhodným zkvašením zrna. První dochovaný důkaz o vaření piva pochází ze starověkého 
Sumeru a je starý celých 6000 let. Pivo bylo většinu své
historie kalné a tmavé.

Pokročilejší vaření piva zaznamenáváme v době starého Egypta. O pivě se Egypťané 
dozvídají od Babyloňánů, a hned si získalo takovou oblibu, že se stalo národním 
nápojem. Egypťané ho nazývali kaš a pili ho skrz slámu, aby se jim do úst nedostaly 
nepříjemné kousky obilí. Vařily ho převážně ženy a připravovalo se například i z datlí 
a máku. Stalo se dokonce jakýmsi platidlem – pracovníci na stavbách pyramid jím byli 
odměňováni za práci. Kolem roku 2000 let před naším letopočtem jsou zaznamenány 
první zmínky o veřejném výčepu. Byla to doba babylonská, vládl král Chammurabi. Pivo 
se pilo většinou teplé. Až Vikingové přišli na to, že když pivo projde chladem, uchová 
si více alkoholu, takže ho začali pít studené.

Pivo se používalo i v medicíně. Starověký lékařský dokument, sepsaný přibližně 1600 
let před naším letopočtem, popisuje přes 700 receptur, z nichž 100 obsahuje ekvivalent 
slova „pivo“! V té době pivo vařily především ženy a v některých místech i kněžky. Jen 
pro zajímavost: na začátku, při vzniku prvního piva, tehdy jakési kaše, byla žena, která 
se starala o domácnost a měla za úkol nakrmit nejen děti, ale i muže, který se večer co 
večer vracel z lovu nebo z válečného tažení. Proto můžeme použít pořekadlo „kam čert 
nemůže, nastrčí ženu“, i když v tomhle případě bychom jí měli spíše poděkovat.

Spolu s rozšiřujícím se římským impériem se Evropou i mimo ni šířila také popularita 
piva. Ostatně anglické „beer“ pochází z latinského „bibere“, což znamená „pít“. Také 
české slovo „pivo“ znamenalo původně „pitivo“, tedy nápoj obecně.

Během dalšího tisíce let bylo vaření piva čistě zemědělskou záležitostí. Až ve středověku 
se z pivovarnictví stal vzkvétající průmyslový obor. Původně to byli evropští mnichové, 
kteří střežili umění vařit pivo. Ve středověku byly zásoby vody často kontaminované. 
Není divu, že pivo bylo považováno za mnohem bezpečnější nápoj. Bylo totiž vyrobeno 
z převařené vody, a také mělo díky hořkým látkám z chmele, kyselému prostředí 
a obsahu oxidu uhličitého bakteriostatické účinky. Navíc obsahovalo vitaminy a kvasnice, 
které také potlačovaly růst bakterií. V rodinách se běžně pilo během dne.

2004 Začínající výčepní v restauraci U Pinkasů/Praha
2006 Vítěz soutěže o nejlepšího výčepního v České republice/Plzeň
2006 Druhé místo ve světovém finále Master Bartender, New York/USA
2007 Finalista Českého finále Master Bartender/Plzeň
2007 Spoluzakladatel a spolumajitel pivnice Konvikt/Praha
2008 Vícemistr republiky Master Bartender/Plzeň
2009 Finalista Master Bartender/Plzeň
2010 Vítěz českého finále Master Bartender/Plzeň
2010 Vítěz světového finále soutěže Master Bartender v konkurenci
 17 států z celého světa/Praha
2011 Pracuje pro společnost Ambiente/Praha
2011 Porotce ve světovém finále soutěže Master Bartender/Plzeň
2012 Spolumajitel Lokál CZ, s. r. o.

aneb Jak na hladinku
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Zrození legendy
Dostáváme se k roku 1813, kdy se narodil Josef Groll. Nyní se budeme věnovat historii 
plzeňského piva, a to přímo pivu Pilsner Urquell. Plzeň, české město ležící na obchodní 
stezce, která spojuje Prahu a Bavorsko, založil král Václav II. v roce 1295. Měšťanům 
zároveň udělil právo várečné, tedy právo vyrábět slad, vařit a prodávat pivo. Základy 
moderního vaření piva se však ve střední Evropě rozšířily až v devatenáctém století.

Bod zlomu nastal v roce 1838 právě v Plzni. Dříve se občas stávalo, že městská rada 
přikázala pivo pochybné kvality exemplárně vylít přímo na hlavním náměstí. Nedá se 
však říct, že by to byl příliš úspěšný zastrašující prostředek – v roce 1838 se rozzlobení 
obyvatelé Plzně rozhodli na protest vylít celých 36 sudů nepitelné břečky do městské 
stoky. Tato příhoda přiměla některé místní pivovarníky k tomu, aby se sdružili s cílem 
najít takový způsob vaření piva, který by zajistil stálejší kvalitu. A tak byl učiněn první 
krok ke změnám, které ovlivnily celý pivovarnický průmysl a nastavily standardy pro
všechny spodně kvašené ležáky plzeňského typu.

Plzeňští pivovarníci poté udělali klíčové rozhodnutí: najali si mladého architekta 
Martina Stelzera, aby pro ně postavil nejlepší pivovar na světě. Stelzer se rozjel široko 
daleko po světě, aby si prohlédl to nejlepší z pivovarnické architektury a techniky. 
Při svých cestách objevil sládka, který měl změnit celý dosavadní způsob vaření piva. 

Ano! Poněkud nepřitažlivého, ale nadaného mladého Bavora 
jménem Josef Groll.

Pro svou stavbu si Martin Stelzer vybral pozemek na břehu řeky 
Radbuzy, který nabízel řadu přirozených výhod. Jednou z nich bylo 

i pískovcové podloží, jež umožňovalo snadno vyhloubit dlouhé 
tunely pro skladování piva v chladu. Ještě hlouběji pod povrchem 

byly prameny, zdroje měkké vody, které posléze učinily plzeňské pivo 
tak jedinečným.

Pátého října 1842 zkombinoval Josef Groll bavorský způsob spodního 
kvašení s místními, svým způsobem unikátními ingrediencemi, 
označovanými obvykle jako „genius loci“, tj. velmi měkkou vodou, 
světlým sladem vyrobeným ve vlastní sladovně a žateckým chmelem, 
který je považován za nejlepší na světě.

V novém, na svou dobu technologicky vyspělém pivovaru tak vytvořil 
vůbec první zlaté, jiskrně průzračné pivo. Pivo Pilsner Urquell má 39 IBU 
(international bitter units – česky MJH – mezinárodní jednotka hořkosti), 
zatímco ostatní ležáky okolo 33-35 IBU. Master Zlatý má dokonce 50 IBU.

Tradici vaření piva k nám přinesli pravděpodobně již Slované, kteří přišli na naše území 
kolem roku 510. Do té doby neznámé „koření“ – chmel – se u nás však objevilo až 
v 9. století, tedy v počátcích českého státu. Chmel k nám byl přivezen z asijského 
Kavkazu, dnešního Čečenska. Slované brzy pochopili, k čemu je tato rostlina dobrá, 
a začaly se rýsovat první náznaky vaření piva. První zmínka o pivu v Čechách pochází 
z roku 993 z kláštera na pražském Břevnově. Ale prvním historickým dokladem je až 
nadační listina první českého krále Vratislava II. z roku 1088. Dochovaly se i písemné 
zmínky o založení pivovaru v Cerhenicích v roce 1118.

Ve 12. století už nebylo vaření piva výsadou mnichů, ale všeobecně oblíbenou činností 
prostého lidu na celém území českého státu. Brzy si toho všimla šlechta, která do té doby 
dávala od vaření piva ruce pryč, protože jí připadalo pod její úroveň. Šlechta také zjistila, 
že se na vaření piva dá zbohatnout, a proto si ho začala vařit ve vlastních pivovarech 
a upírala toto právo městům. Důležitý je proto rok 1517, kdy podle Svatováclavské 
smlouvy města přiznala šlechtě právo na vaření piva a jinou hospodářskou činnost.

V 11. až 13. století se chmel dostal i do dnešní Anglie a byly založeny první pivovary 
v dalších evropských zemích. Prvním z nich byl roku 1046 pivovar u Mnichova, který 
tam stojí dodnes. Středověké české království mělo všechny zdroje potřebné k vaření 
piva, a navíc bylo kosmopolitní křižovatkou Evropy. Ve 14. století se začaly zakládat 
cechy, které se staraly o ochranu práv měšťanů před šlechtou a později určovaly cenu, 
pořadí vaření a podobně. V roce 1516 princ Vilém IV. Bavorský vydal zákon o čistotě 
piva „Reinheitsgebot“, který platil až do roku 1993, kdy ho nahradily zákony Evropské 
unie, především na popud Francie, která jinak neměla šanci jak se dostat na perspektivní 
německý trh. V roce 1604 císař Rudolf II. povolil plnou svobodu varů.

Jak si pivo získávalo stále větší oblibu (i dnes patří naše spotřeba piva na osobu 
k nejvyšším na světě), stávalo se pivovarnictví důležitou součástí hospodářství celého 
regionu. Pivovarníci se proto začali intenzivněji věnovat samotnému procesu vaření piva 
i jeho dalšímu zlepšování. O velkou reformu se zasloužil sládek František Ondřej Poupě 
(1753–1805). Navrhl řadu inovací a změn v pivovarnictví, určil například dávkování 
surovin a dobu výroby. Zajímavostí je, že jako první začal používat teploměr, do té 
doby při vaření piva neužívaný. Později v Brně založil pivovarskou školu, která byla 
zřejmě první v celé Evropě. Jeho výrok „pšenice na koláče, oves pro koně a jen ječmen 
na pivo“ se stal legendárním.

V 16. století u nás bylo na 3000 pivovarů všech 
myslitelných typů a velikostí. V roce 1918 
jich však zbývalo už jen 562 a toto číslo dál 
klesalo. Socialismus znamenal v podstatě konec 
pivovarnictví u nás, protože za celou dobu 
vznikly jen dva nové pivovary – Most a Nošovice 
–, zatímco stovky jiných zanikly.



Důležitá data z historie Sládci v měšťanském pivovaru:

Sládci Plzeňského Prazdroje:

Víte, že...?

Vrchní sládci pivovaru v Plzni

1842–1845 Josef Groll
1845–1850 Sebastian Baumgartner
1850–1879 Jakob Blochl

1946–1958 Antonín Vlasák
1959–1965 Jiří Heller
1965–1976 Vladimír Konečný
1976–1988 Jan Majer
1988–1992 Václav Berka
1992–1995 Jaroslav Rous
1995–2004 Jaroslav Gubiš
2004–2005 Miroslav Sekora
2005–2010 Petr Kofroň
2011  Jiří Fusek

Ve světě se ročně vypijí přibližně 1,8 miliardy piv. V České republice hospodaří 38 
společností ve 48 průmyslových pivovarech a více než sto minipivovarů. Ten nejstarší, 
U Fleků v Praze, pochází z roku 1499.

S celkovým prodejem téměř 9,9 milionu hektolitrů v roce 2010 (včetně licenčních výrob 
v zahraničí) a s exportem do více než padesáti zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, 
a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.

Z hlediska celkové produkce piva zaujímá ČR ve světě dvacátéčtvrté místo s roční 
produkcí cca 18,0 mil. hl. Česká republika se podílí 1,2 % na světové výrobě piva a 3,4 % 
na výrobě piva v Evropě. Největšími světovými producenty piva v roce 2010 byla Čína 
(450,0 mil. hl), následovaly USA (235 mil. hl), Brazílie (114 mil. hl), Rusko (102 mil. hl), 
Německo (95 mil. hl).

V průměrné roční spotřebě piva na obyvatele patří České republice nadále první místo 
na světě s téměř 145 litry vypitého piva na 1 obyvatele v roce 2011, v roce 2006 to bylo 
dokonce 160 litrů na hlavu. Velmi oblíbené je pivo i v Irsku (114 l/obyv.), v Německu 
(100 l/obyv.) a Rakousku (78 l/obyv.).

Spotřeba piva se zvyšuje zejména v Asii, dále i v Latinské Americe a ve východní 
Evropě, zatímco v západní Evropě a v Severní Americe stagnuje, nebo klesá. Největšího 
relativního meziročního nárůstu produkce piva v roce 2010 bylo dosaženo v Rusku (8,0 
%), ve Venezuele (5,0 %) a v Číně (6,8 %).

1946–1958 Antonín Vlasák
1959–1964 Ivo Hlaváček
1965–1976 Jiří Heller
1976–1986 Josef Schejbal
1987–1991 Pavel Průcha
1992–1994 Jaroslav Pesler
1994–2000 Václav Berka
2001–2005 Pavel Šemík
2005  Jan Hlaváček

1879–1888 Josef Binder
1888–1928 Josef Bayer
1929–1946 Jan Šebelík

1842 5. října byla uvařena první várka piva Pilsner Urquell
1853 Grollovo pivo je poprvé uvedeno na trh jako Plzeňské pivo
 (Pilsner Beer)
1856 export piva Pilsner Urquell do Evropy (celkově 75 %)
1859 Plzeňské pivo je ve snaze zabránit imitacím registrováno
 jako ochranná známka
1873 Plzeňské pivo bylo poprvé vyvezeno do USA
1892 u připomenutí 50. výročí byl položen základní kámen brány
 do plzeňského pivovaru
1898 je registrována ochranná známka Pilsner Urquell
1907 je postavena 47 metrů vysoká replika holandské majákové
 věže (vodárenská věž)
1913 poprvé dosaženo výstavu piva přes 1 milion hektolitrů
 (obchodní zastoupení ve 34 zemích)
1914 začátek 1. světové války a pokles výstavu až na 83 tisíc hektolitrů
1927 Pilsner Urquell je jedním z nejpopulárnějších piv v Evropě
1939 - 1945 Druhá světová válka škodí produkci, ne však kvalitě
 (výstav cca 500 tisíc hl)
1946 probíhá znárodnění a stát slučuje pivovary západních
 Čech do jednoho
1989 pád socialismu, je doporučena modernizace pivovaru
1992 v rámci privatizace je vytvořena akciová společnost
 Plzeňské pivovary
1999 Plzeňský Prazdroj, a. s., se stává součástí koncernu
 South African Breweries plc.
2002 SAB plc. získává Miller Brewing Company a stává se
 světovou dvojkou v produkci



Základní suroviny k výrobě 
piva Pilsner Urquell
a varný proces

Následuje chlazení na teplotu 5 až 6 °C a prokysličení. To je velice důležité pro pomnožení 
přidaných kvasnic, které aktivují kvašení.

Kvašení probíhá při teplotě maximálně 9,5 °C a trvá přibližně 12 dní. Přidáváme kvasinky 
spodního kvašení PILSNER H. Kvašení probíhá v kvasném ck (cylindrokónickém) tanku 
a cukry se během něj mění na alkohol a CO2. Dále nám vzniká takzvané mladé či zelené 
pivo. To přečerpáme do ležáckých tanků, ve kterých ho necháme 23 až 25 dní dozrát při 
teplotě 0 až 1,5 °C. 

K posledním krokům patří takzvaná membránová filtrace, při níž se pivo zbavuje kvasnic 
a kalů.

Pasterizace probíhá při 72 °C, maximálně deset vteřin. Zvýší se tím doba mikrobiologické 
trvanlivosti.

Pivo se poté stáčí do sudů, lahví, plechovek 
nebo cisteren. Tato poslední fáze je nedílnou 
součástí naší pivní kultury, a přitom ji zákazník 
vůbec nevidí. Je to především z toho důvodu, že 
mnoho pivovarů se zaměřuje na vnější image 
značky na úkor kvality čepování, a tím i chuti 
piva v hospodách.

Z nejkvalitnějšího dvouřadého jarního ječmene vyrobíme slad na sladovně přímo 
v pivovaru tak, že ječmen namočíme na 45% vláhy, protože ječmen za sucha obsahuje 
pasivní enzymy. Namočením aktivujeme klíčení. Potřebné enzymy se probudí a začnou 
štěpit složitější látky na jednodušší. Necháme 5 až 6 dní klíčit při teplotě do 18 °C. Poté 
sušíme při teplotě 84 °C . Tento proces trvá přibližně 10 dní. Čím vyšší teplota, tím je 
slad tmavší. Nakonec necháme odpočívat minimálně 6 týdnů.

Slad rozdrtíme ve šrotovníku a získáme takzvaný sladový šrot. Ten smícháme s vodou ve 
vystírací kádi, která je měděná a má přímý plynový ohřev. Začne takzvané rmutování. 
Rmutování startuje na 27 °C a končí při teplotě kolem 73 °C. Vždy se provařuje třetina 
rmutu v jedné kádi a ve druhé je zbytek a takto se to točí po celou dobu. Po povaření 
prvního rmutu se celé „dílo“ neboli „kaše“ smíchá. Tento proces se opakuje celkem 
třikrát. Vzniká cukerný roztok – sladina.

Odrmutované dílo přečerpáme do scezovací kádě s dvojím dnem. Oddělíme pevný podíl 
(mláto) od tekuté sladiny. Trvá to asi tři hodiny. Sladinu přečerpáme do mladinového 
kotle.

V chmelovaru přidáme natřikrát 
chmel a vaříme při 100 °C 
přibližně 110 minut. Na hektolitr 
potřebujeme přibližně 400g 
chmele nebo 180 g granulí. Chmel 
se přidává natřikrát a provařování 
trvá tři hodiny, provařujeme také 
natřikrát. Poslední várku chmele 
přidáme těsně před koncem 
vaření, abychom získali krásné, 
lahodné aroma. Vzniká nám 
mladina. Mladinu přečerpáme do 
vířivé kádě, v níž oddělíme horké 
a chladové kaly.
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Styly čepování
Všechny níže popsané druhy 
čepování mají společných několik 
věcí.

Zásadní shodou je čepování na 
jeden zátah a vždy tak, aby se 
koncový náhubek pípy nevzdálil od 
skla ani na několik centimetrů. 

Tedy čepování bez přerušení po 
skle. Sklenici máme vždy umytou 
a perfektně opláchnutou. Těsně před 
čepováním nesmí být suchá, ale vždy 
mokrá a přebytečná voda se nechá 
pořádně odkapat. Vše ostatní už je 
čistě v rukou dobrého výčepního, 
jelikož pivo nám z pivovaru přijíždí 
v nejlepší kondici.

Snahou následujících druhů čepování 
je co nejčerstvější pivo na stole 
zákazníka. Pivo musí být v bezvadném 
stavu a zachovat si všechny detaily 
chuti. Každý pivovar si určuje vlastní 
způsob čepování, teplotu a servis. Například Pilsner Urquell doporučuje čepování na 
jeden zátah, tzv. hladinku, v optimální teplotě 7 °C. Pivo takto načepované má nejlepší 
pitelnost a nejlepší kombinaci chuti a vůně.

šnyt hladinka mlíko čochtan

3 Mlíko

Čochtan

Vypláchnutou sklenici necháme důkladně odkapat, pootevřeme výčepní kohout 
a necháme vytéct trošku oxidované pěny, která má viditelné bubliny. Asi po dvou 
vteřinách už vidíme jasně bílý proud konzistentní pěny. V tuto chvíli přiložíme sklenici 
ve sklonu 45° k ústí pípy a při stálém pootevření, nikoli otevření (klika je pootevřena 
asi na 40°), držíme po celou dobu čepování. Jakmile pěna dosahuje na okraj sklenice, 
začneme sklenici pomalu dávat do svislé polohy tak, abychom ji doplnili až po okraj. 
Když máme sklenici plnou, švihem výčepní kohout uzavřeme. Účelem je naplnit sklenici 
až po okraj krémovou až smetanovou pivní pěnou, která je pitelná a plná piva. Na první 
pohled připomíná sklenici mléka – odtud její název.

Kouzlo „mlíka“ se naplno projeví, je-li vypito ihned po načepování. Po napití cítíte 
překvapivě pivo, ale jemnější, a především sladší. Mlíko po dočepování obsahuje jen asi 
54,5 % CO2 z původních 100 %. Je to především díky způsobu, jakým se mlíko čepuje.

Mlíko je svérázný a atypický 
styl čepování. Oblíbily si ho 
především ženy. Štamgasti a 
stálí hosté si tímto stylem spíše 
zpestřují pití piva.

Čepování čochtana je přesně opačné než u mlíka. Účelem je naplnit sklenici bez pěny 
a taktéž na jeden zátah. Pivo pak obsahuje ze všech způsobů čepování nejvíce přírodního 
CO2, plných 100 %, a to opět díky způsobu čepování. Pivo se zdá velice syté a má až 
nezvykle vysoký říz. Kohout je hned od začátku puštěný naplno, jen zpočátku necháme 
přebytečnou pěnu vytéct mimo sklo. Jakmile máme výčepní kohout otevřený naplno 
a začne téct čiré pivo, přiložíme sklenici ve 45° a necháme ji po skle naplnit až po rysku. 
Pivo nesmí mít ani náznak pěny. Nevýhodou tohoto způsobu čepování zůstává fakt, že 
kvůli absenci pivní pěny pivo rychle ztrácí na kvalitě a mění chuťové vlastnosti. Na druhé 
straně dobře zahání žízeň. Nesmíme si ho plést s pivem, které někde stálo i několik desítek 
minut (zvětralé nebo odkapané 
pivo). Naopak je velmi čerstvé 
a musí se okamžitě po 
dočepování podávat hostovi na 
stůl. Čochtan je pivo bez pěny 
pro skutečné znalce, kteří vědí, 
jak ho pít.



1. Výčepní je vždy dobře naladěn a usměvavý.

2. Dbá na dokonalost svého vzhledu a na čistotu výčepu.

3. Vykonává svou práci s radostí a pochopením.

4. Přemýšlí o novinkách a zlepšovácích.

5. Dělá z hostů štamgasty.

6. Dbá na nejvyšší kvalitu a čerstvost čepovaného piva 
a kontroluje ji.

7. Během směny pije pivo pouze v rámci pravidelné 
„ochutnávky“ a nikdy nepije tvrdý alkohol.

8. Podílí se na obsluze a pracuje v týmu.

9. Dodržuje interní pravidla restaurace a dbá na provozní 
dokonalost výčepu.

10. V době úklidu či po obědech aktivně uklízí a pomáhá 
kolegům.

Šnyt neboli košt

Hladinka

Nadvakrát

Košt si rádi dopřávali výčepní po každém naražení nového sudu, aby si ověřili kvalitu piva. 
Velice oblíbený býval v dávných dobách i u štamgastů, kteří si ho dávali vždy nakonec. 
Nyní je šnyt velice populární způsob pití piva u znalců. Pivo se čepuje opět na jeden 
zátah, se vším, co k tomu patří – mytí a oplach je samozřejmostí před každým čepováním. 
Necháme trochu piva odtéct a poté začínáme jako u mlíka s tím, že pěnu nenecháme až 
po okraj, ale několik centimetrů pod okrajem sklenice. Poté přecházíme ke krátkému 
čepování hladinky, ale jde o opravdu nepatrné přiblížení se tomuto způsobu čepování. 
Pivo má bohatou pěnu, 
ale ve sklenici je viditelné. 
Zachovává si tak všechny 
své nejlepší vlastnosti.

Vrcholem mistrovského umění je čepování piva Pilsner Urquell na jeden zátah. Jde o málo 
rozšířený styl, a přitom je nejsnazší a k pivu nejšetrnější. Zákazník pivo dostává okamžitě, 
jelikož je načepováno během několika vteřin, a to v té nejlepší kvalitě, při zachování všech
nejdůležitějších vlastností. To samozřejmě platí jen v případě, že jsou bezchybně dodrženy 
všechny kroky předcházející samotnému načepování piva: dokonalé vypláchnutí 
pivního skla, jeho odmaštění, odkapání přebytečné vody a dodržení správné teploty jak 
čepovaného piva, tak i skla, do kterého čepujeme. Výsledkem je pivo o ideální teplotě 
7 °C se správným poměrem 
krásné krémové pěny 
a ideálním obsahem 
přírodního CO2 (84 %), 
který ovlivňuje chuť piva.

Jde o nejrozšířenější způsob čepování piva v naší republice, a bohužel to není ten 
nejlepší postup. Mnohdy totiž nezůstává u čepování nadvakrát a k načepování je třeba 
více „pokusů“. Pivo tím ztrácí na své plné chuti, na teplotě i řízu a pěna se mění v cosi 
neidentifikovatelného. Tento postup zkrátka nepřináší pivu žádný prospěch. Pokud je 
pivo přesycené, je to vždy způsobeno nevhodným skladováním a tím, že s ním majitelé 
či barmani špatně zacházejí. Takový způsob čepování nemůžu u piva Pilsner Urquell ani 
u jiných piv z tohoto pivovaru v žádném případě doporučit.

Desatero dobrého 
výčepáka
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Tichá vína - Rozdělení tichých vín
Stolní víno

Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru

Jakostní víno

Jakostní víno s přívlastkem

Zemské víno
Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů 
vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to 
z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. 
Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno 
názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční 
tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají 
vína lehčí se 7-11% obj. alk., méně extraktivní, 
vhodná k běžnému stolování. 

Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba 
vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a cukernatost 
hroznů musí dosáhnout min. 15 °NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako: 

Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které 
musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. 

Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů 
sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. 

Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné 
vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se 
nesmí zvyšovat cukernatost moštu. 

Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých 
odrůd je min. 15%, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé druhy: 

Výběr z cibéb 

Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 °NM. Takto vyzrále hrozny se díky 
extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, 
vzácné a proto drahé. 

Ledové víno

Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých 
hroznů sklizených při teplotě alespoň -7 °C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny při 
lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová 
vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. 

Slámové víno

Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či 
rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah 
extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou se 
užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, 
sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. 

Suchá

Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat:
• max. 4g zbytkového cukru na litr nebo
• max. 9g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou  
 je 2 gramy nebo méně.

Polosuchá

Vína se zbytkovým cukrem, který je větší, než nejvyšší hodnota stanovená pro vína suchá, ale nepřesahuje 12g v litru 
vína .

Polosladká

Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 
45g na 1 litr .

Sladká

Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná 
o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté 
u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem 
ve výši nejméně 45g na litr. 

Kabinetní víno 

Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je 
kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21 
° NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína.

Výběr z hroznů

Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, 
které vyzrály na 24-27 °NM. Bývá to víno plné, 
extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy 
s vyšším obsahem zbytkového cukru. 

Pozdní sběr

Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším 
termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24 
°NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína. 

Výběr z bobulí

Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznů, 
které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval 
alespoň 27 °NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, 
polosladká či sladká vína. 

Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky:

• Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici  
 pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrůd.
• Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha.
• Cukernatost hroznů musí být min. 14 °NM.
• Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem 
  oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno.

Nevinně o víně



Rozdělení šumivých vín podle obsahu cukru

Teplota vína při degustaci

Typ  Charakteristika 

Brut nature Obsah cukru je nižší než 3g na 1 litr, tento údaj lze užít pouze
 na produkty, kterým po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr 
Extra brut Obsah cukru se pohybuje mezi 0 a 6g na 1 litr 
Brut Obsah cukru je nižší než 15g na 1 litr 
Extra dry Obsah cukru se pohybuje mezi 12 a 20g na 1 litr 
Sec  Obsah cukru se pohybuje mezi 17 a 35g na 1 litr 
Demi-sec Obsah cukru se pohybuje mezi 33 a 50g na 1 litr 
Doux  Obsah cukru je vyšší než 50g na 1 litr

8 – 10 °C Mladá lehká bílá vína, neutrální odrůdy
 Mladá růžová vína
 Přírodně sladká a dezertní vína
 Šumivá a perlivá vína 
10 – 12 °C Vyzrálá a plná bílá vína, aromatické odrůdy
 Vyzrálejší a aromatická růžová vína 
14 – 16 °C Lehčí červená vína
16 – 18 °C Vyzrálá, plná a starší červená vína; případně
 vína školená v sudech barrique

Správná teplota je jedním ze základních předpokladů pro degustaci vína. Ideální 
teploty nejen pro degustaci, ale i pro běžné servírování moravských a českých vín 
jsou uvedeny v tabulce:

Schématický postup výroby vína
Surovina pro výrobu vína

Základní surovinou pro výrobu vína jsou čerstvé vinné 
hrozny. Hrozny se sbírají na vinici v našich podmínkách 
zhruba v období konec srpna (velmi ranné odrůdy) až 
konec listopadu (pozdní odrůdy). Výjimkou je sbírání 
v zimních měsících za mrazu při výrobě ledového vína.
Odrůdy pro výrobu vína můžeme zjednodušeně rozdělit 
na bílé (pro výrobu bílých vín) a modré (pro výrobu 
červených vín).

Výroba bílých vín

U bílých vín se rmut v krátké době lisuje. Doba lisování od odzrnění se může pohybovat od „téměř okamžitě“ po 
několik hodin. Většinou ze nechá rmut macerovat 3-6 hodin kvůli lepší extrakci aromatických látek, které jsou uloženy 
ve slupce bobulí.

Odzrnění 

Co nejrychleji po sklizni se oddělí třapina od dužniny 
(bobulí). Tento proces se nazývá „odzrnění“ (kvůli 
starému označení bobulí jako „zrno“). Třapiny jsou 
odpadem a zpravidla se použijí jako hnojivo ve vinici. 
Důležité je, aby toto oddělení proběhlo šetrně, aby se 
nepoškodily pecičky v bobulích, ze kterých by se poté 
mohly dostávat do vína hořké látky. Takto oddělené 
bobule (resp. mošt s narušenými bobulemi) se nazývá 
„rmut“.

Výroba červených vín

Výroba červených vín se od bílých liší tím, že se rmut 
lisuje až poté, co prokvasí spolu se slupkami. Právě ve 
slupkách se totiž nachází barviva, které si díky kvašení 
extrahují do rmutu. 

Lisování

Lisováním se oddělí mošt a vylisované slupky – „matoliny“. Existují různé typy lisů – např. vřetenové, hydraulické 
či pneumatické. Výlisnost se zpravidla pohybuje od 60 do 80%.
Po vylisování se dnes mošt zpravidla odkaluje (oddělí se usazeniny – zbytky třapin, kalící látky atd.). Po odkalení může 
následovat zvýšení cukernatosti (pouze u stolních a jakostních vín – u vín s přívlastkem se cukernatost zvyšovat nesmí). 
Pokud se cukernatost zvyšuje u červených vín, děje se to ihned po odzrnění, aby přidaný cukr kvasil spolu se rmutem.

Kvašení

Jak již bylo zmíněno, u bílých vín kvasí mošt (po vylisování); u červených vín rmut (tedy mošt spolu se slupkami – lisuje 
se až po prokvašení rmutu). Kvašení může nastartovat buď samovolně (díky kvasinkám, které jsou již na hroznech na 
vinici), nebo se dnes zpravidla používají speciální selektované kmeny kvasinek. 
Kvašení je známým procesem (zjednodušeně) přeměny cukru na alkohol za vzniku kysličníku uhličitého a tepla. 
Současným trendem (zvláště u bílých vín) je chlazení kvasícího moštu tak, aby teplota kvasícího moštu nepřekročila 
18 – 20 °C. Při této teplotě se ve víně uchová mnohem více přírodních aromatických látek, než kdyby se mošt nechal 
kvasit samovolně při vyšších teplotách. Kvasící mošt ze nazývá „burčák“ a je to zejména v našich zemích oblíbený nápoj. 

Hlavně u červených vín se často po hlavním kvašení prování ještě tzv. jablečno-mléčná fermentace, tj. přeměna hrubé 
kyseliny jablečné na hladší kyselinu mléčnou díky speciálním bakteriím.

Školení vína

Školením vína se rozumí proces manipulace vína od dokvašení až přípravu k láhvování (případně prodeji jako sudové 
víno). Je to zejména stáčení (oddělení vína od usazených kvasnic), přídavek oxidu siřičitého k zabránění oxidace, čiření 
(odstranění bílkovin a dalších nežádoucích látek); případně další operace. Významnou částí školení vína je filtrace. 
Školení má velký vliv na charakter vína a vyžaduje pečlivého a odborně zdatného sklepmistra. Na charakter vína má 
vliv také to, jestli se skladuje v nerezových nádobách, nebo v dřevěných sudech, u kterých je mnohem silnější proces 
tzv. mikrooxidace. Nové dřevěné sudy také dodávají vínu další chuťová a aromatické látky.

Výroba růžových vín

U růžových vín se rmut z modrých hroznů nechá 
několik hodin naležet, aby došlo k částečnému uvolnění 
červeného barviva ze slupek. Poté se vylisuje a dále 
zpracovává jako bílé víno.

Uchování, skladování a trvanlivost vína
Cílem tohoto článku je shrnout základní informaci o tom, proč a jakým způsobem skladovat či archivovat 
víno, jak nejlépe vybrat víno k archivaci a kdy lze očekávat optimální láhvovou zralost.

1. Máte operativní zásobu rozličných druhů vín pro různé příležitosti a použití, což se může hodit zejména 
v případě nečekaných návštěv. 

2. Každé kvalitní víno má svůj unikátní charakter daný ročníkem, odrůdou, původem a také „rukopisem 
vinaře“. Pokud narazíte na víno, které vám obzvlášť chutná, je velkým potěšením mít tohoto vína více 
láhví a mít možnost víno chutnat v různých fázích zrání. 

3. Přestože u nás není investování do vína příliš rozšířeno, je velmi potěšitelné sledovat, když hodnota 
dobře nakoupeného vína stoupá. Ne vždy ovšem platí známé přísloví, že nejlepší jsou mladé ženy a stará 
vína. Současným trendem je konzumovat většinu vín relativně mladých, tj. 1 - 3 roky po sklizni. 

Proč si archivovat víno?



Veltlínské zelené  tvrdé a polotvrdé sýry holandského typu - ementál, eidam, gouda, Zlatá Praha… 
Neuburské  polotvrdé a tvrdé sýry holandského typu s kořením - eidam, gouda, Leerdammer… 
Ryzlink vlašský  tvrdé sýry typu čedar - Chester, Cantal, Laguiole…  
 zrající sýry, sýry typu trapist - Bel paese, Reblochon, Blaťácké zlato… 
Sauvignon  polotvrdé sýry holandského typu - gouda, eidam (i uzený), Archivní sýr, Zlatá Praha… 
 tvrdé ovčí a kozí sýry - Pecorino, oštěpek... 
Sylvánské zelené tvrdé sýry - ementál, Gruyere, Beaufort, Moravský bochník…  
 čerstvé ovčí a kozí sýry - feta, brynza, balkánský sýr… 
Rulandské bílé tvrdé sýry - Parmigiano reggiano, ementál, Gran Moravia, Primátor…  
 tvrdé kozí sýry - Picodon, Crottin de Chavignol… 
Rulandské šedé tvrdé sýry - Parmigiano reggiano, ementál, Gran Moravia, Primátor…  
 zrající sýry, sýry typu trapist - Reblochon, Bel paese, Blaťácké zlato…  
 uzené pařené sýry - oštěpek, Parenica, Koliba… 
Ryzlink rýnský tvrdé a polotvrdé sýry holandského typu (i uzené) - ementál, eidam, Madeland …  
 zrající sýry, sýry typu trapist - Munster / Geromé, Oud Brugge, Pere Joseph, Hermadur … 
Chardonnay tvrdé a polotvrdé sýry holandského typu - Gruyere, Beaufort, eidam, gouda...  
 tvrdé ovčí a kozí sýry - Pecorino, Manchego, Picodon … 
Malvazia čerstvé sýry, gervais s ovocem, Čerstvý kozí sýr… 
Malverina  čerstvé sýry, gervais s ovocem, Čerstvý kozí sýr… 
Müller-Thurgau čerstvé sýry s ovocem a ořechy… 
 čerstvé ovčí a kozí sýry - Zieger, brynza, balkánský sýr, Čerstvý kozí sýr … 
Veltlínské č. rané čerstvé sýry - Mascarpone, Ricotta… 
Aurelius tvrdé ovčí sýry - Pecorino, Manchego, Kefalotiri…  
 sýry s dvojí plísní - Cambozola, Vltavín… 
Pálava uzené a pařené sýry - Kaškaval, Mozzarella, Koliba…  
 sýry s modrou plísní - Bleu d´Auvergne, Gorgonzola, Zlatá Niva… 
Irsai-Oliver čerstvé sýry s ovocem a ořechy…  
 sýry s modrou plísní - Bleu d´Auvergne, Gorgonzola, Zlatá Niva… 
Muškát čerstvé sýry - Mascarpone, gervais…  
 sýry s modrou plísní - Stilton, Gorgonzola, Zlatá Niva… 
Tramín sýry s modrou plísní - Roquefort, Gorgonzola, Paladin…  
 zrající sýry, sýry typu trapist - Port Salut, Brigand, Maroilles, Blaťácké zlato...

Veltlínské zelené  tvrdé a polotvrdé sýry holandského typu - ementál, eidam, gouda, Zlatá Praha… 
Rulandské modré měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Hermelín…  
 tvrdé a polotvrdé sýry holandského typu - ementál, Pecorino, Moravský bochník… 
Modrý Portugal měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Premier…  
 polotvrdé sýry holandského typu - eidam, gouda, Madeland, Archivní sýr… 
Cabernet Sauvignon měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Hermelín…  
 sýry s modrou plísní - Roquefort, Bleu d´Auvergne, Paladin… 
Cabernet Moravia měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Hermelín…  
 polotvrdé sýry holandského typu - gouda, eidam, Leerdammer, Madeland… 
André měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Hermelín… 
Zweigeltrebe měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Premier… 
Frankovka měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Géramont…  
 polotvrdé sýry holandského typu s kořením - eidam, gouda, Zlatá Praha... 
Svatovavřinecké měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Hermelín…  
 sýry s dvojí plísní - Cambozola, Vltavín... 
Neronet  měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Hermelín… 
Laurot měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Géramont… 
Merlot měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Hermelín… 
 zrající sýry, sýry typu trapist - Port Salut, Reblochon, Bel paese, Hermadur… 
Alibernet  měkké sýry s bílou plísní - Camembert, Brie, Premier… sýry s dvojí plísní - Cambozola, Vltavín…

Která vína k archivaci vybírat?

Jak se víno vyvíjí?

Tichá bílá vína

Tichá červená vína

Kdy nastane ideální zralost vína

Jak uchovávat a archivovat víno?

1. Odrůda, obsah kyselin a extraktu. Existují odrůdy, které dávají vína s vyšším obsahem extraktu. Čím vyšší je obsah 
extraktu, tím větší předpoklad k archivaci víno má. Je to mimo jiné proto, že čím vyšší je obsah kyselin (jako důležitá 
součást extraktu), tím horší podmínky pro rozvoj má nežádoucí mikroflóra. Existují samozřejmě výjimky, ale obecně se 
dá říci, že k archivaci jsou nejlepší odrůdy jako Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a vlašský, Sauvignon, Chardonnay 
a další; u červených vín např. Rulandské modré, Cabernet Sauvignon atd. Naopak odrůdy s nižším obsahem kyselin 
a extraktu, jako je například Müller-Thurgau či Veltlínské červené ranné zrají rychleji a jsou vhodné ke konzumaci 
spíše jako mladé a svěží. 

2. Obsah alkoholu. Ten přispívá k celkové „robustnosti“ vína a mimo jiné omezuje možný rozvoj nežádoucích bakterií. 
Víno, které chceme delší dobu skladovat, by mělo mít min. 12% obj. alk. Výjimkou jsou přírodně sladká vína, např. 
ledové víno, u kterých je extrémně vysoký obsah cukru a naopak nižší obsah alkoholu. 

3. Obsahem volné kyseliny siřičité. Ta chrání víno před oxidací - víno s nízkým obsahem kyseliny siřičité rychle stárne, 
případně se může oxidací úplně zkazit. 

Prakticky každé víno se vyvíjí od fáze mladosti, přes 
fázi optimální zralosti až po přezrálost, kdy je již za 
svým zenitem. Mladé víno nás láká svěžími kyselinkami 
a ovocitým buketem, může být ale „rozhárané“, 
„rohaté“. Ve fázi optimální zralosti se víno projevuje 
optimálním spojením všech extraktivních složek vína 
a ve vůni i chuti jsou patrné typické tóny po zrání 
v láhvi. Pokud je víno za fází optimální zralosti, působí 
„rozpadlým“, prázdným dojmem. 

Fáze ideální zralosti nezávistí jen na samotném vínu, 
ale i na chuťových preferencích konzumentů. Někdo 
má raději svěží, ovocitý charakter vína, jiný preferuje 
vyzrálé, archivní tóny. Obecně lze u moravských 
a českých vín předpoklad ideální láhvovou zralost: 

· u běžných jakostních a kabinetních vín 1 - 3 let po 
sklizni 
· u extraktivních pozdních sběrů a výběrů 3 - 6 (i více) 
let po sklizni 
· u bobulových výběrů, ledových a slámových vín min. 
po 3 letech, ale někdy i mnohem později. Obecně bílé 
víno zraje v láhvi rychleji, než červené. 

Pro archivování vína je ideální vinný sklep 
s konstantní teplotou 10 až 12 °C. To 
je také teplota, která je ideální pro 
servírování většiny bílých a růžových 
vín. Pro archivaci při vyšší teplotě je 
nutno počítat s tím, že víno bude zrát, 
resp. stárnout rychleji. Pokud nemáte 
k dispozici vinný sklep, je pro uchování 
na kratší dobu (v řádu měsíců) možno 
využít i jiný vhodný prostor, např. 
chladnou komoru či speciální místnost 
s chlazením. Větším zlem, než mírně 
vyšší teplota při skladování, je časté 
kolísání teploty.

Je třeba si dát pozor na to, aby v prostoru pro 
uchování vína nebyly žádné cizí pachy, které by se přes 
korek mohly dostávat do vína. Při skladování vína je třeba 
zabránit přístupu světla. Láhve s korkovým uzávěrem musí 
být při skladování položeny tak, aby byl korek smáčen vínem 
a nevysychal. .

Víno a sýry - vhodné a doporučené kombinace



Postup podávání jídel a vín

Hlavní jídlo:

Příklady vzájemných vztahů mezi jídlem a víny:
Lehká vína - lehká jídla. Jídlo, kde je málo koření, málo tuků (ryba, hubená drůbež, bílé maso) kombinujeme 
se suchými kabinetními víny - Sylvánské, Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Modrý portugal.

Hutná jídla - plná vína. Více tuků v jídle (prorostlé vepřové, pečená ryba, jídla s majonézou) potřebuje více alkoholu 
a extraktu ve víně - pozdní sběry nebo jakostní vína s vyšším obsahem alkoholu. Chardonnay, Rulandské šedé, 
Rulandské bílé, Neuburské, Kerner, Rulandské šedé, Rulandské modré, Dornfelder.

Kořeněná jídla - plná a výrazná vína. Suchá a výrazně chutnající, případně láhvově zralá červená vína odrůd Frankovka, 
Rulandské modré, Svatovavřinecké, Merlot, Cabernet Sauvignon se dobře snoubí s hovězí pečení, steaky, skopovým, 
zvěřinou.

Sladká jídla, sladká vína. Se sladkými jídly se lépe kombinují vyzrálá sladká vína nežli mladá, svěží a řízná sladká vína. 

Kyselé + kyselé se sčítá Kyselé jídlo a kyselé víno se projeví v chuti agresivně, kyselina chutná kovově.
Kyselina + tuky Kyselina vinná rozpouští tuky a projev je příznivý.
Kyselina + alkohol + koření Kyselina s alkoholem zvyšují ostrost koření.
Kyselina + sladkost Snášejí se dobře a zvyšují svěžest pokrmu.
Třísloviny + sůl Nesnášejí se dobře, způsobují chuťový zmatek.
Sůl + sladké Vzájemně se nevyrovnávají zcela, ale pocity se zjemňují.
Třísloviny a sladké Tříslovité jídlo a sladké víno se dobře doplňují.
Hořké + kyselina Nesnášejí se, zvyšují pocit hořkosti.
Třísloviny + tuk Vhodná kombinace. Vzájemně se neutralizují.
Sladké + sladké Harmonická kombinace. Pocit sladkosti se nesčítá, ale snižuje.
Hořké + tříslovité Tříslovité víno zvyšuje hořkost jídla. Jedinou výjimkou je kombinace ořechů 
 a mladého červeného vína.
Třísloviny + uzené tóny Hořce tříslovitá chuť mladých červených vín, která v kombinaci s jinými jídly vadí, 
 se chutí uzených nebo grilovaných jídel eliminuje.
Uzené + kyseliny Jen vína se zralou kyselinou nebo barrique se silným toastováním. 

Aperitiv. Posláním aperitivu je oddělit vzácný okamžik od všedního dne, povzbudit napětí při očekávání dalšího dění, 
zvýšit chuť k jídlu, naladit společnost, ale nezasytit. V teplých dnech: vinný střik s minerálkou a pak vychlazené sladké 
bílé víno. V chladných dnech: suché, bílé šumivé víno a pak suchý výběr s vyšším obsahem alkoholu.

Polévka nesladká, kořenitá: stará vyzrálá vína nebo vínovice.

Polévka jarní, zeleninová: lehká, ovocitá vína odrůd: Müller-Thurgau, Sylvánské, Veltlínské zelené.

Polévka krémová: vyzrálé Neuburské, Rulandské bílé.

Předkrm: má udržet očekávání hlavního jídla v určitém napětí. Nesmí být příliš vydatný a proto se podávají lehká, 
bílá vína - hlavně jsou vhodná kabinetní vína k zahnání mírné žízně, která je na počátku stolování větší. Výjimkou je 
hutný předkrm jakým jsou husí játra. Ten spojujeme s aperitivem a podáváme k němu přírodně sladká vína (bobulové 
výběry apod.). 

Ryby
· vařené, dušené - bílá kabinetní vína
· uzené, případně s omáčkou - bílá vína pozdních sběrů
· grilované, smažené, případně s výraznou chutí omáčky - vyzrálá, bílá jakostní vína nebo lehčí vína červená
· úhoř - lehčí červená vína
· mořské ryby - bílá vína (neboť mořská sůl a červené víno dávají hořkou chuť) 

Masité pokrmy
Staré pravidlo - „bílé víno k bílému masu a červené víno k tmavému masu“ platí KDYŽ příprava bílého mase je velmi 
jemná a tmavá masa jsou velmi výrazná. ALE kombinace se mění podle přípravy pokrmů: 

· maso bez omáčky - víno k chuti masa
· maso s omáčkou - víno k chuti omáčky
· maso vařené, dušené - bílá vína kabinetní
· maso grilované, hubené - bílá masa pozdních sběrů
· maso grilované, pečené, prorostlé - velmi plná bílá vína, klarety, jemná červená vína
· maso skopové, zvěřina - vína červená, barevná, s bohatou tříslovinou
· maso s bohatou zeleninovou oblohou - lehčí víno nežli k typu masa
· uzeniny na dřevěném podtácu - selské bílé i červené víno

Sýry 
· čerstvé - svěží bílá vína Müller-Thurgau, Sylvánské, Veltlínské zelené
· máslové sýry, sýrové paštiky - Neuburské, klarety
· sýry s bílou plísní - lehčí, suchá bílá vína Rulandské šedé
· krájené sýry - velmi plná, bílá vína, klarety, jemné Rulandské modré
· sýry s tmavou plísní - zralá červená vína, ale nepříliš tříslovitá, bobulové výběry
· sýry s velmi výraznou chutí - červená, plná, barevná, tříslovitá vína 

Ryzlink vlašský  vyznačují vyšším obsahem kyselin, které mohou být až ocelové, při lepší vyzrálosti hroznů a nižší 
sklizni jsou svěže pikantní a ve vyšších stupních přívlastkových vín působí příjemným zralým dojmem, tvoříce 
harmonii se zbytkovým cukrem. Vína Ryzlinku vlašského zachycují celou kvalitativní škálu bílých vín počínaje lehkými 
a prostými, tvrdými víny stolními ke svačinám s uzeninou, která přinášejí osvěžení při namáhavé manuální práci; přes 
svěží vína jakostní, z nichž zavoní rybíz či angrešt a na vápenité půdě kytice lučního kvítí; až po delikátní, medově 
vyzrálá vína výběrů s příchutí hrozinek, podbarvená citronovými tóny jemné botrytidy.

Neuburské pochází z Rakouska a nejvíce se rozšířilo 
na Moravě a v druhé polovině 19. století. Víno je 
příjemně harmonické, plné, neutrální a při zrání na 
lahvi dostává jemně malinovou vůni. Láhvově zralá 
vína mají vyšší viskozitu a výrazné tóny druhotných 
buketních látek. Víno je na moravském venkově velmi 
oblíbené. 

Veltlínské zelené je hlavní rakouskou odrůdou révy 
a u nás jsou největší výsadby hlavně na Znojemsku, 
Mikulovsku a Velkopavlovicku. Vína Veltlínského 
zeleného jsou poměrně neutrální. Na prvohorních 
půdách Znojemska mají kořenitě hořkomandlovou 
chuť. Na spraších mívají jemnou lipovou vůni. Jsou 
oblíbená k dennímu stolování a ředěna vodou jako 
vinný střik tiší žízeň. 

Müller-Thurgau se rychle rozšířil pro ranější zrání, pravidelné a bohaté úrody, nižší obsah kyselin a příjemné 
aromatické látky ve víně. 

Víno a jídlo

Bílá vína - odrůdy



Sylvánské zelené bylo do určité míry vytlačeno 
z výsadeb Neuburským. Vína jsou poměrně neutrální, 
po vyzrání na láhvi velmi harmonická, plná, výborná 
pro společenské události, neboť jejich pití neunavuje. 

Rulandské bílé (Pinot blanc) se u nás pěstuje od 
nepaměti a zřejmě bylo dovezeno cisterciány 
z Burgundska nejpozději Karlem IV. Ta je po dosažení 
láhvové zralosti možno zařadit mezi vína výjimečně 
vysoké jakosti, pokud byla správně vyškolena. Na 
světových trzích se platí za taková vína nejvyšší ceny. 

Rulandské šedé (Pinot gris) je burgundská odrůda, 
která vznikla pupenovou mutací z odrůdy Burgundské 
modré. Zraje poněkud dříve než Rulandské bílé a mívá 
méně kyselin. 

Muškát moravský je kříženec odrůd Muškát Ottonel 
x Prachttraube. Je to odrůda raná s muškátovou vůní.

Ryzlink rýnský. Víno vyniká jemností, kořenitostí, 
harmonií s výraznější, ale velmi příjemnou kyselinou 
a delikátními aromatickými látkami, jež zaujmou 
nevtíravým, a přece dlouho trvajícím vjemem. 
Má potenciál k dlouhodobé uchovatelnosti vína. 

Sauvignon pochází z největší francouzské vinařské 
oblasti Bordeaux, kde se pěstuje v oblasti Sauternes.  
Hrozen je malý a bobule obsahují vysoce aromatické 
látky, které zpočátku tvorby mají tóny vůni kopřiv, 
nebo po černém rybízu či angreštu a při pozdějším 
zrání pak přecházejí do vůně zralých broskví..

Pálava je křížencem odrůd Tramín x Müller-Thuragu 
a její hrozny se barvou podobají Tramínu. Vína 
mají poněkud více kyselin než vína Tramínu a vůně 
připomíná vanilku. Víno je harmonické, aromatické 
a plné. 

Muškát Ottonel pochází z Francie a dává v teplých 
oblastech jemná muškátová vína. Je pravděpodobným 
křížencem mezi Chrupkou a Muškátem bílým. Je to 
pěstitelsky obtížná odrůda, a proto z moravských vinic 
postupně mizí. 

Aurelius. Odrůda vznikla u nás křížením odrůd 
Neuburské x Ryzlink rýnský Ing. Veverkou 
a Ing. Zatloukalem v Perné u Mikulova.

Hibernal pochází z mezidruhového křížení:
Seibel  x Ryzlink rýnský.

Veltlínské červené rané je ranou odrůdou pocházející 
z Itálie, kde patří k velmi rozšířené skupině odrůd 
nazývaných Malvasia. Zrání vína pokračuje velice 
rychle, a proto se musí brzy láhvovat, nejlépe do 
Vánoc. Má však málo příznivců, protože nedovede 
konzumenta oslovit ničím typickým.

Modrý Portugal, které se k nám rozšířilo z Rakouska

Frankovka patří k nejcennějším u nás pěstovaným 
modrým odrůdám. Velmi dobře se hodí pro zrání na 
lahvi, dají se využít pro výrobu vín v barrique. 

Rulandské modré (Pinot noir) Víno je nejen plné, ale 
i kořenité a mimořádně dobré pro zrání na sudech 
i na lahvích. Pro víno této odrůdy je typická světle 
granátová barva. Když se víno v neplném poháru 
pohne k jedné straně tak, aby se vytvořila tenká 
vrstva vína, pak okraj vína má zlatavě cihlovou 
barvu. Při stárnutí se v něm ozývají tóny švestkových 
vůní láhvové zralosti. 

Zweigeltrebe je křížencem Frankovky 
a Svatovavřineckého. Pochází z Rakouska, kde se 
někdy setkáváme též s názvem Rotburger. Vína 
jsou v prvním roce hrubší, ale po vyzrání bývají 
harmonická, pevná, odrůdově typická, vhodná 
k bohaté, masité stravě. 

Cabernet Sauvignon pochází z francouzské vinařské 
oblasti Bordeaux, kde se pěstuje spolu s dalšími 
odrůdami Cabernet franc a Merlot k výrobě 
červených vín. Již v bobulích se objevuje typické 
aróma připomínající Černý rybíz, někdy i s travnatou 
příchutí. Víno zraje velice pomalu a vyžaduje školení 
v sudech. Teprve při zrání vína na sudech barrique 
a po dlouhodobém uložení na lahvích se objevují 
nejvzácnější tóny zralosti a plnosti červeného vína. 

Dornfelder - Středně raná moštová modrá odrůda. 
Vznikla křížením ( Jakubské x Trolínské) x (Modrý 
Portugal x Frankovka). Odrůda byla vyšlechtěna ve 
Zkušebním ústavu pro pěstování révy a ovoce ve 
Weinsbergu v Německu. Víno je výborné kvality, 
tmavočervené barvy, jemně aromatické vůně a chuti. 
Pro svoji intenzivní barvu je v Německu ceněna jako 
surovina pro zvyšování barevnosti červených vín 
i pro zrání v sudech barrique.

Svatovavřinecké se k nám dostalo z Francie, kde nese 
tato odrůda označení Saint Laurent. Mívá větší množství 
kyselin. Její víno je u nás oblíbené, ale nejvíce se užívá do 
kupáží k výrobě známkových vín, kde jsou kyseliny vítané 
při spojování se zahraničními víny z jižních oblastí. 

Neronet je barvířka - odrůda, jež má červené barvivo 
nejen ve slupce, ale i ve šťávě bobulí. Je křížencem našich 
odrůd Svatovavřinecké a Portugalské modré a odrůd 
francouzských Alicante Bouschet a Cabernet Sauvignon. 
je to odrůda doplňková, která se užívá k tomu, aby 
se zlepšila barevnatost červených vín přirozeným 
způsobem. Kromě toho dodává směsím červených vín 
hebkost a plnost a poněkud jižní charakter. 

André je stejným křížencem jako předchozí odrůda. 
Vznikla u nás a vyznačuje se výbornou odolností proti 
mrazům. Víno je tvrdé, potřebuje delší ležení. 

Alibernet - odrůda byla vyšlechtěna křížením odrůd 
Alicante Bouschet a Cabernet Sauvignon.  Je to barvířka.

Cabernet Moravia  - Odrůdu vyšlechtil Lubomír Glos 
v Moravské Nové Vsi křížením (Cabernet Franc x 
Zweigeltrebe).
Červená vína mají tmavě granátovou barvu, jemně 
kabernetové tóny ve vůni i v chuti. Po odbourání 
kyseliny jablečné je víno velmi plné, hebké, s dobře 
strukturovanými tříslovinami a s dlouhou perzistencí.

Merlot  - Původní francouzská odrůda geneticky 
blízká Cabernet Franc. Víno Merlotu mívá rubínovou 
až granátovou barvu, jejíž odstín záleží na velikosti 
sklizně, a protože to je odrůda plodná, objevují 
se na trhu i vína světle rubínová s travnatou vůní 
a nahořklou dochutí. Ale Merlot od dobrých 
výrobců mívá tmavě granátovou barvu, jemnou vůni 
přezrálého černého rybízu ve směsi s vůní černých 
třešní, švestek a fíků, po delším ležení na láhvi se 
objevují tóny tabáku, lanýžů, kávy nebo čokolády. 

Chardonnay pochází též z Burgundska a je to odrůda 
rozšiřovaná dříve společně s Rulandským bílým. 
Víno je kořenitější, velmi plné, s elegantní kyselinou 
a velmi vhodné k delšímu zrání na láhvi. Je výbornou 
surovinou pro výrobu nejjakostnějších sektů. 
V současné době se stalo vínem módním a nejlépe 
placeným na celém světě. 

Tramín. Plná, vysoce aromatická a sladká vína této 
odrůdy se pijí hlavně ke sladkým dezertům nebo jako 
aperitiv před obědem, či k předkrmům, jako jsou 
kupříkladu husí játra. 

Irsay Oliver je maďarskou odrůdou, která zraje 
brzy a jejíž hrozny jsou vhodné i jako hrozen stolní. 
Muškátové víno se užívá většinou k navonění směsí 
známkových vín. 

Červená vína - odrůdy



Pojďte si povídat o RUMu
s Pavlem Sychou

oblíbení specialisté
na rumy

„
“

Představte si, že jste otrok. A tím nemyslím každodenní vstávání v šest, na vlak, do práce, 
z práce, večeře, spát a znovu dokola. Myslím, opravdový otrok. Nesbíráte bavlnu, kolem Vás 
nerostou kakaovníky, ale kam se podíváte, tam je cukrová třtina. Každý den ta samá rutina. 
A protože radost a zábavu hledá člověk v každé životní situaci, zkoušíte se bavit tím, co máte 
k dispozici.  Jako otrok bez valného majetku sáhnete po něčem co je volně k dispozici,  a začnou 
se dít věci. Jako tehdy na Barbadosu, někdy v 16. století, kdy se sešli otroci nad melasou, 
odpadním produktem při výrobě cukru z cukrové třtiny a zkoušeli vymyslet, jestli by z toho 
přece jen nešla vymyslet nějaká zábava. Zkvasíme to? Zkvasíme to!

Lidé si v dnešní době spojují RUM zejména s oblastí Karibiku, a to rozhodně právem. Není 
úplně v povědomí, že prapůvodní vlastí té základní suroviny pro výrobu rumu, tedy cukrové 
třtiny, je jihovýchodní Asie. Tam se z ní vyráběl nápoj, který bychom mohli považovat za 
jakéhosi předchůdce rumu. V 8. století n.l. přivezli cukrovou třtinu do Španělska Arabové 
a teprve odtud putovala do Nového světa. Takže, oproti obvyklé představě, Kolumbus se 
s třtinou plavil přes oceán, ovšem opačným směrem. Trvalo ještě dlouho, než se v některých 
palírnách stal rum primárním obchodním artiklem a ne pouhým doplňkovým sortimentem 
vyrobeným z odpadní suroviny.

Za rodiště rumu je skutečně považován Barbados, ovšem jeho výroba se záhy rozšířila po celé 
karibské oblasti. Řada palíren vznikla i na východním americkém pobřeží, kterému se dodnes 
říká Nová Anglie. V 18. století byl novoanglický rum ceněn mnohem více než rumy karibské 
a jeho výroba byla jedním z hlavních místních průmyslových odvětví. 

Navíc byl rum důležitou součástí tzv. trojúhelníkového obchodu, který stál u zrodu bohatství 
třinácti kolonií, z nichž později vznikly Spojené státy americké. Melasa z Karibiku byla 
dovážena do Nové Anglie. Tam byla destilována na rum, a ten byl vyvážen do Afriky a směněn 
za otroky pro práci na karibských plantážích. Zákaz obchodu s otroky a rostoucí obliba whisky 
a bourbonu v 19. století ovšem znamenaly úpadek novoanglického rumu. Poslední ránu mu 
pak zasadila prohibice.

Kdysi dávno, v dřevních dobách ušlechtilého alkoholu, 
znamenala v naší republice zkratka RUM pro někoho 
Rozumně Uloženou Měnu, pro jiného Rychlý Umrtvovač 
Mládeže. A pro mnohé milovníky kvalitního pití byla 
vrcholem rumového požitku dochuť v ústech, která 
zbyla po křupnutí rumové pralinky. To byly smutné 
časy…

Máte to tak pořád? Pojďte si o rumu trochu … povídat. 
Třeba …

Pavel Sycha
a Martin Toman

Cože? Zpracovat odpad na RUM? V dnešní době je zpracování 
odpadů velké téma, ale myslíte si, že se někdy dočkáme přeměny 
odpadu v něco tak úžasného jako rum…?

Z pohledu dnešního milovníka rumu musím říct: „Díky španělská 
vládo, že ses uměla chopit příležitosti“.

O historii rumu

www.povidaniorumu.cz



Slovy českého klasika: “Jamalalicha? Jamalalicha. Jamalalicha, i paprťála, chánua, chánua, 
e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. … patláma, patláma, patláma a žbrluch! 
A nebo teda česky … No prostě, nahoru dám melasu, zkvasím to, spálím to, zchladím to, skapu 
to ...stáčím to, piju to, chutná to.”  No … tak elegantní a krátký proces to není. Takže raději 
alespoň o trochu podrobněji...

Whisky má svou domovinu ve Skotsku, burbon v USA, koňak ve Francii. To umožňuje sjednotit 
legislativu a do jisté míry i výrobní postupy. Nebo je alespoň definovat. Jenže Karibik? Bývalé 
kolonie několika různých států, nesvázané jednotnou legislativou, kterou by zdědily, ani 
tou, kterou by se cokoliv snažily nově sjednotit. Karibská (rumová) unie neexistuje, a tak je 
bezpečné říct jen to, že rum je nápoj, který má původ v cukrové třtině. Dále se postupy odvíjí 
od lokálních tradic.

Výběr cukrové třtiny  
 
Některé destilerky upřednostňují třtinu rostoucí v konkrétní lokalitě, či na specifickém 
druhu půdy. A vybírají se jen tu s nejlepšími vlastnostmi, což je přirozeně „ta jejich“. 
Z třtiny se získá produkt, který je možné fermentovat. Nejčastěji je to právě melasa, 
může to být přímo vylisovaná čerstvá šťáva (někteří výrobci skutečně pochopili, že 
třtiny je na cukr škoda) nebo zahuštěná forma šťávy – tzv. třtinový med.

Fermentace
 
Zde funguje podobný systém 
jako u moderního vinaření 
a experimentuje se zejména 
s druhy kvasinek. Dle druhu 
pak kvas probíhá bouřlivěji, 
což je vhodné zejména pro 
lehčí rumy (Bacardi), či 
velmi pomalu, několik dnů 
až týdnů, čehož se využívá 
u rumů těžších (například 
Jamajské rumy).

Výrobu rumu můžeme rozdělit do několika logických kroků:

Tak si vyberte, já sice nejsem vědec, ale ten odborný název cukrové 
třtiny, co zní jako zaklínadlo z Harryho Pottera,  je můj favorit.

O výrobě Pavel Sycha

Martin Toman

V první polovině 19. století nabídl totiž Španělský královský výbor pro rozvoj odměnu 
každému, kdo se zaslouží o zlepšení kvality rumu. A tak vznikla myšlenka „vědeckých grantů„.
Ne, to si dělám srandu, tedy s tím pojmenováním. Ta pobídka totiž byla skutečná.

V roce 1843 se na Kubu přestěhoval Facundo Bacardi Masso a začal experimentovat 
s výrobními procesy - způsoby destilace, filtrace, užitím speciálních kvasinkových kmenů. 
Jeho snažení přineslo výsledky a lehké, jemné rumy jsou dodnes vlajkovou lodí společnosti 
Bacardi. Jen značku Bacardi, kterou jistě znáte, moc nezmiňujte, pokud náhodou zamíříte na 
Kubu. Z pohledu Kubánců je tato značka tak trochu černá ovce, neboť členové rodiny Bacardi 
během revoluce Kubu opustili a zavedenou značku si odvezli s sebou do Portorika…

Karibik je určitě oblastí, ve které hraje rum důležitou roli napříč dějinami, ovšem ne oblastí 
jedinou.  Rum hrál významnou roli například v dějinách Austrálie. V počátcích kolonizování 
Austrálie se zde rum běžně používal při nedostatku mincí i jako platidlo (jó to byly časy…). 
Když se pak v r. 1808 nově jmenovaný guvernér Nového Jižního Walesu, William Blight (ano, 
to je ten nechvalně proslulý kapitán ze vzbouřené plachetnice Bounty), pokusil tuto praxi 
zrušit, byl kvůli tomu svými podřízenými sesazen. 

Ono, popravdě, obchodování s rumem bylo jistě spíše záminkou a hlavní příčinou celé události 
byla Blightova schopnost nadělat si nepřátele mezi významnými usedlíky. Přesto incident 
vešel do dějin pod jménem Rumová rebelie a je uváděn jako jediný úspěšný politický převrat 
ozbrojenými silami na australském kontinentě.

Když už jsme u té historie, slušelo by se poznamenat, z čeho vlastně ten název „ RUM“ 
vznikl. Jenže, víte jak je to s historií. V suché vědecké publikaci bychom našli konstatování, 
že „ historické prameny se rozcházejí“.  Bulvár by nám nabídnul několik zaručeně ověřených 
informací. Dejme šanci zlaté střední cestě, a z uvedených hypotéz, ať si každý vybere tu, která 
je mu nejpříjemnější.

V Odborném vědeckém názvu cukrové třtiny „Saccharum officinarum” najdete 
rum hned dvakrát.  Slovo “Rumbullion”, které znamená “velká vřava”, bylo jedním 
z prvních označení nápoje, který z melasy vyráběli otroci. Můžeme se jen domýšlet, jak 
někoho napadlo spojovat alkoholický nápoj a velkou vřavu. Já bych jistou představu 
měl... 

V Holandsku existuje jistý typ velkých sklenic na alkoholické nápoje, kterým se 
v anglickém přepisu říká “Rummer”. A některé prameny uvádí … … … no však víte, 
jak se to v historických knihách píše. A aby hypotéz nebyl lichý počet, přidám čtvrtou.
V Malajsii se jistému druhu cukrového likéru říká „Brum“.

Historie nabízí ještě mnoho zajímavého, třeba spojení rumu a námořnictví nebo vznik grogu. 
Pojďme se ale posunout a chvíli si povídat… 

Cože? Zpracovat odpad na RUM? V dnešní době je zpracování 
odpadů velké téma, ale myslíte si, že se někdy dočkáme přeměny 
odpadu v něco tak úžasného jako rum…?
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Alespoň nějaké vodítko nám může poskytnout oblast původu, respektive jazyk, kterým se 
v dané zemi mluví.

Oblasti, ve kterých se mluví španělsky, obvykle produkují zejména rumy lehké, jemné 
a chuťově čisté, jako jsou například rumy z Kuby. Může za to převažující produkce na rumových 
kolonách, na lahvích najdete napsáno „RON“.

V anglicky mluvících oblastech převažují rumy těžší, tmavší, převážně produkované metodou 
pot-still. Chutnají typicky výrazněji po melase, vyznačují se plným tělem a výraznější chutí. Na 
lahvích najdete pro nás obvyklý nápis „RUM“.

Poslední charakteristickou oblastí jsou bývalé francouzské kolonie, které produkují 
„zemědělný rum“ neboli „RHUM AGRICOLE“. Je vyráběn přímo ze šťávy cukrové třtiny, má 
velmi specifickou, a pro někoho až „ nerumovou“ chuťovou charakteristiku. Francouzský vliv 
je vidět i v jejich kategorizaci, neboť se dle stáří často označuje jako VSOP, či X.O., podobně 
jako koňak.

Kromě tohoto jednoduchého vodítka můžete narazit na zvláštnosti typu „Overproof rum“, 
kterému je ponechána jeho síla po vypálení a může dosahovat až přes 75%, místo typických 
37-43 %. Nebo třeba na rumové “Elixíry”, což jsou rumy nižšího věku, obvykle 5-7 let, 
doslazené, aromatizované, s lehce sníženým obsahem 
alkoholu. Divili byste se, jakou dokážou udělat parádu. 
Některé rumy bývají někde uprostřed technologického 
procesu obohacené o nějakou další přísadu, koření, 
bylinky, či třeba citrusové plody. 

Destilace
 
Většina výrobců používá ve výrobním procesu kontinuální destilaci za použití destilační 
kolony. Alkohol se při průchodu kolonou destiluje násobně a výsledný produkt je 
charakterizován zejména jemností a vysokým obsahem alkoholu. Zlí jazykové tvrdí, že 
už nejde vlastně ani poznat, z jaké suroviny ten destilát pochází. Naopak rum, který 
se destiluje klasicky v měděných kotlících je aromatičtější a chuťově plnější. Na láhvi 
můžete najít tuto metodu jako „pot – still“. Rumy zrající kotlíkovou metodou jsou obvykle 
určeny k dlouhodobému zrání a tvoří větší podíl zejména v lahvích rumů staršího věku.

Zrání
 
Zrání je proces, který je z pohledu Master blenderů (rumových mágů) tím zásadním, 
co se kvalit výsledného produktu týče. Vypálený destilát se ukládá do dřevěných sudů. 
Nejčastěji se volí použité sudy po Burbonu. Je to zejména z ekonomického hlediska. 
Ovšem moderní marketing, kterým je rumový business zasažen, velí, aby měl každý 
výrobek svůj příběh. A tak se experimentuje, používají se sudy po sherry, portském, 
v menší míře taky koňaku, či dalších druzích alkoholu. Výrobci se chlubí zráním ve 
specifickém prostředí nebo nadmořské výšce, zkrátka hotová alchymie. Není to 
samoúčelné, protože typ sudu má opravdu velký podíl na výsledné chuti a z části i barvě 
produktu. Za zmínku stojí také tzv. andělský podíl, neboli část obsahu sudu, který se 
během zrání přes dřevo odpaří.  Na rozdíl od evropských destilátů – whisky a koňaku, 
u kterých se díky prostředí odpaří cca 2-4% ročně, v karibském prostředí se uvádí až do 
10%! Ono se pak řekne, že dlouho stařené rumy jsou drahé… 

Mimochodem, napadlo vás někdy, jestli je rum s nápisem 21y.o. skutečně 21 let starý? 
Nebo jaké stáří se skrývá pod zkratkou X.O. – extra old? Není to tak jednoduché, to víte, 
žádná Karibská Rumová Unie…

Filtrace
 
Proces, jehož smysl je zřejmý. Produkt tím získává na čirosti a jsou z něj odstraněny 
veškeré pevné částice. Občas se můžeme setkat i s bílým rumem, u kterého je 
deklarováno delší zrání v sudech. Díky zrání jde o produkt jemný, bezbarvost potom 
získává právě filtrací přes aktivní uhlí. Některé destilerky se ovšem filtraci brání a hrdě 
na svém produktu uvádějí „ nefiltrováno “ neboť dle jejich přístupu se filtrací kromě 
nečistot, odstraňují i jemné chuťové nuance. 

Blending a lahvování
 
Tak jako se jednotlivé ročníky vína, či stejná vína z různých sudů mohou lišit, stejně tak 
i výsledný rumový produkt, který je stáčen do láhví může vzniknout jako směs (blend) 
rumů z různých nádob a dokonce i různého stáří. Master blender je pak osoba, která je 
zodpovědná za výslednou chuť produktu. Jména některých slavných master blenderů 
můžete najít na lahvích rumu a v rumovém světě se jedná o skutečné celebrity. Podobně 
jako u jiných ušlechtilých destilátů, i u rumu platí, že čím kvalitnější produkt, tím větší 
důraz je kladen na kvalitu obalu. Top rumy můžeme najít v nádobách velmi výrazného 
designu, které produktu dodávají další rozměr. 

Tak to je trochu oříšek. Různé státy, různá 
pravidla, různé postupy, různé produkty…

A pořád ještě člověk může narazit 
na rum, který se tak nějak 
vymyká všem kategoriím…
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Vlastně všechny ty vyjmenované doplňky jsou fajn. A pokud se nerozhodnete podívat 
se přímo do některé se zemí, kde kdysi vznikaly první rumové palírny, kvalitní doutník je 
určitě dobrá investice pro pohodový rumový večer i v české krajině. Pokud tomuto zlozvyku 
nechcete propadnout, dopřejte si kousek opravdu kvalitní čokolády. I když v tomto případě 
bych se bál závislosti mnohem víc…

Vaření a rum? Určitě to jde dohromady, zejména do omáček či dezertů. Povím vám, takové 
na másle jemně opečené kousky meruněk, co je posypete třtinovým cukrem, necháte 
zkaramelizovat, zalijete rumem, oflambujete, přidáte trochu smetany a ozdobíte kouskem 
máty… 

Nebo něco na pití? Bílý rum, kousky nakrájené limetky, třtinový cukr, snítka máty, ledová tříšť 
a soda a ještě trošku šťávy z limetky…  Že to znáte?  Tak to je jenom dobře.  Mojito je mnohem 
příjemnější rumová asociace než … pralinka.

No, konečně něco praktického, řeknete si možná. Vezměte tedy do ruky sklenici, může být 
whisky-type, ale raději mírně uzavřenou, takový baculatější tulipán…přestaňte myslet na 
… zkrátka přestaňte myslet, a jen si představte cestu, kterou tento nápoj urazil, z třtinové 
plantáže až do vaší sklenice. Hezký příběh v tom je … Rum je ušlechtilý destilát a zaslouží si 
vaši plnou pozornost, pokud máte to štěstí, že doputoval až k vám. Nalaďte všechny smysly, 
protože prakticky všechny můžete při degustaci zapojit.

Když už tedy máte vybranou sklenici, s ledem či bez? Upřímně, jednoznačná odpověď 
neexistuje, alespoň při pohledu na místní obyvatele rumových oblastí by šlo odvodit 
jen to, že čím starší a dražší daný rum je, tím větší je pravděpodobnost, že bude 
konzumovaný jen tak, bez ledu, při pokojové teplotě. Pokud by byl rum podchlazený, 
lehce otupí Vaše chuťové buňky. To může být teoreticky výhoda, ovšem jen u alkoholu 
nižší jakosti, či tam, kde chuťové buňky nemají o co přijít. A protože předpokládám, že 
si nalejete rum kvalitní, nechte ho jen tak, vydechnout, ať odkryje vše, co se do něj po 
dobu jeho zrání schovalo.

Pokud přece jen rádi experimentujete, led obvykle potlačí sladkost, a nechá vyniknout 
ostřejším tónům, z kategorie kořeněných, tabákových a dřevitých.

Trocha vody do sklenice zahladí texturu, a rum působí jemnějším dojmem. Podobně 
jako u whisky, rum se lehce ve svém projevu otevře. U některých mohutnějších vzorků 
kapka vody dodá zážitku nový chuťový rozměr.

Podívejte se, jak na vás rum působí ve sklenici. Paleta barev a odstínů, co různé rumy 
nabízejí, si nezadá s tím, co na podzim nabízí procházka listnatým lesem. A pak se 
přibližte svým nosem k okraji sklenice. Ne jako u vína, přece jen, alkoholu je v rumu 
víc. Ale pár centimetrů od okraje, tak aby o sobě postupně dávaly vědět jednotlivé 
tóny, které budou měnit svoji charakteristiku taky s tím, jak budete sklenici v ruce 
zahřívat.

Pak už je dovoleno po malých doušcích nechat rum, aby zasáhl všechny chuťové 
pohárky, které zaznamenají sladkost, hořkost, kyselost či slanost. A nezapomeňte, že 
i rum má svoji texturu. Dobrota, co?

Ještě jeden tip na závěr. Pokud to okolnosti dovolí, nechte prázdnou sklenici, aby se 
z ní odpařily zbytky alkoholu. Odměnou vám bude vůně tabáku, vanilky a dřeva.

Jestli jste opravdoví labužníci, dříve či později budete chtít 
zážitek z rumu umocnit nějakým vhodným doplňkem. 
Co vás tak napadá? Bílý písek, vlhký vzduch, podvečer, 
houpací síť, šumící moře a vůně kvalitního zapáleného 
doutníku…

Ještě něco navícJak rum pít
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Briošky
600g hladké mouky •

½ kostky droždí •
75ml slun. oleje •

200ml mléka •
100ml vody •

sezam na posypání •
žloutek na potření  •

sůl •

Vojtovy
burgery

Fenomén Hamburger
Maso - jak na něj!

Snad každý už ho někdy ochutnal. Buď v restauraci nebo jím zahnal hlad ve dvě ráno 
v hladovém okně na ulici. Může to být nádherný gastronomický zážitek hrajících chutí 
nebo hrozný průšvich. Pojďme si z toho udělat to první.

Jednou z nedůležitějších součástí hamburgeru je pečivo neboli brioška. Měla by být 
hutnější a rozhodně by se neměla drolit. Mám tu pro Vás svůj odzkoušený recept. Je 
důležité dát obvzláště pozor na kynutí a vytvarování bulky. Při špatném propracování 
popraská.

Vojtěch Fňukal
Muff ny Brno

• Vaří pro pořady České televize
• Česká špička v hamburgerech
• Majitel pekařství s vyhlášenými muffiny

Mléko lehce ohřejeme, rozrolíme do něj droždí a necháme vykvasit. Do mísy dáme všechny suché 
složky a smícháme je. Pak přidáme kvásek, olej a postupně přiléváme vodu. Těsto musí být vláčné, 
aby se s ním dalo pěkně pracovat. Necháme na teplém místě vykynout (cca 30 minut) a nakrájíme 
porce po 130g. Porce vytvarujeme do bochánků. Dbáme na to, aby stěny byli krásně  hladké bez 
prasklin. Dáme na plech, necháme znovu vykynout. Poté potřeme vejcem a posypeme sezamem. 
Pečeme v troubě cca 20 minut na 165 °C. 

Před podáváním bulku rozkrojíme a rozkrojené části opečeme do křupava. Je dobré je před 
opečením pomazat trochou povoleného másla. Získají tím příjemnou máslovou chuť a zabráníme 
rychlé prosáknutí bulky od šťáv a omáček. 

Další neméně důležitou součástí je samozřejmě MASO. Já používám části z předního 
hovězího, které obsahují ideálně 20% tuku, jako jsou žebra nebo krk. V dnešní době vám 
dobrý řezník maso namele čerstvě přímo před vámi. Proto je zbytečné kupovat již hotové 
mleté směsy, u kterých nevíte co obsahují.

Další duležitou věcí u masa je jeho vyzrálost. Když je maso krásně vyzrálé, stačí ho pomlýt 
jednou nahrubo a bude jemné a šťavnaté. Mladé maso musíme pomlýt alespoň dvakrát, 
ale i tak bude trochu tužší. Proto je lepší na mase nešetřit. Při dochucování nechme masu 
jeho osobitou chuť, ať přirozeně rozvášní naše chuťové pohárky a proto ho jen, chvíli před 
grilováním, osolte a opepřete. Další ingredience jsou na vaší fantazii, jen dbejte aby se 
chutě zbytečně „nepojídaly“ navzájem.

i



Hovězí burger z vyzráleho masa Rybí burger s quacamole
s BBQ omáčkou a křupavou slaninou

Hovězí maso pomeleme nahrubo (cca na šajbu 5–6). Maso pečlivě 
promýcháme a vytvarujeme porce, které necháme 30 minut odležet 
v chladu. Před grilováním je dobré maso nechat chvíli v pokojové teplotě, 
aby na žáru nedostalo šok. Poté uděláme z porce placku, tak aby byla 
o trochu větší než bulka. Doprostřed uděláme lehce palcem důlek 
(při opékání to zabrání „vypouknutí“). Osolíme a opepříme. Na grilu, 
případně na pánvi s olejem, opečeme každou stranu do zlatova. Zbytečně 
neobracejte vícekrát. Nechte první stranu dostatečně propéct alespoň 
2 minuty a pak otočte a dopečte.

Přesnou dobu grilování vám nedokáži říct. Každé maso se dělá jinak dle 
stáří a struktury, proto to chce vyzkoušet na první placce.

Cibuli, česnek, feferonku, zázvor a citronovou trávu vložíme 
do mixéru i s polovinou ryby a rozsekáme. Druhou polovinu 
ryby nakrájíme na malé kostky, aby vynikla struktura masa. Vše 
smícháme a přidáme jarní cibulku nasekanou na jemno, vejce 
a škrob. Pečlivě zamícháme a dochutíme solí, pepřem a můžeme 
i trochou rybí omáčky. Ryba ve finále velkou část chutě stáhne do 
sebe, proto se nebojte, když bude chuť opravdu silná. 

Z těsta vytvarujeme placky, které opékáme na oleji, sádle, nebo 
přepuštěném másle na pánvi. Pokud byste chtěli placky připravit 
na grilu, použijte grilovací tácy pro toto určené. 

Avokádo rozpůlíme a vyjmeme pecku. Lžící 
vydlabeme dužninu, kterou dáme do mísy 
a rozmačkáme vidličkou. Rajče spaříme ve vařící vodě, 
zchladíme ve studené vodě, oloupeme slupku, vyndáme 
semínka s dužinou a masité kraje nakrájíme na kostičky. 
Oloupanou cibuli nasekáme najemno. Koriandr přesekáme 
a vše přidáme k avokádu. Promícháme a dochutíme solí, 
pepřem a šťávou z citrónu. Pokud chceme, tak můžeme 
podávat i bez majonézy, pokud nás majonéza baví, tak ji v této 
fázi vmícháme :-).

Na kompletaci rybího burgeru bych doporučil rukulu, popřípadě masité
rajče nakrájené na plátky. Nezapomeňte briošky před kompletací lehce opéct. 

Těchto omáček jsou stovky receptů. Já si pro vás 
připravil jednu jednoduchou, která se nevaří a je 
hotová za chvíli. Ale to neznamená, že je obyčejná. 
Věřím, že vás její chuť příjemně překvapí. 

Všechny složky dáme do mísy a metličkou smícháme. Množství chilli přidávejte shodně odpovídající vaší odvaze.
Dochuťte solí. 

Plátky slaniny rozprostřeme na pečící papír na plech 
a upečeme do křupava v rozehřáté troubě na 160 °C. 

• 400g ideálně z vyzrálého hovězího krku 
• sůl + pepř

• 300g bílého rybího masa 
• 1 malá cibule
• 2 stroužky česneku
• chilli (dle chuti) 
• půl palce zázvoru
• 4cm citrónové trávy
• 1⁄2 jarní cibulky
• 1⁄2 vejce
• 1 lžička škrobu
   – nemusí být !
   (kukuřičný nebo bramborový) 

• sůl +pepř

• 2 avokáda
• 2 střední rajčata
• 1 střední červená cibule
• 1 stroužek česneku
• hrst koriandru
• případně můžeme pro zjemnění
   přidat trochu majonézy
• citron

• 300g rajčatového protlaku
• 120g třtinové melasy
   (běžně k dostání ve zdravé výživě) 
• 25g worcestru
• 30g balsamica
• 15g chilli
   (ideálně ze zauzených papriček)
• 15g hořčice
• sůl 

Burger - 2 porce Rybí burger – 2 porce 

Guacamole – 10 porcí BBQ – 10 porcí
Křupavá slanina

Kdo má rád sýr, tak doporučuji plátek čedaru, který přidejte na horké maso, aby se lehce rozpustil. Jako doplňky pro 
komletaci bych doporučoval kyselý okurek a dobré masité rajče nakrájené na plátky. Můžeme proložit i kouskem listového 
salátu. Zelenina by ale neměla být přímo z lednice. Čím menší rozdíly v teplotě budou mít všchny ingredience, tím si 
burger víc vychutnáte. Kdo si to rád ještě přiostří, pak doporučím štavnaté a křupavé papričky jalapeño. 



Z kloboučků portobella odstraníme nožku a naplníme nastrouhaným 
sýrem. Dáme do rozpálené trouby na 200°C a necháme 7-10 minut upéct. 

Málo kdo si dokáže představit burger bez dobrých hranolek. Tady máte 
popis, jak je dělám já. 

Brambory typu A oloupeme a nakrájíme na hrubší hranolky. 
V nádobě je zalejeme vodou a necháme aspoň hodinu odležet, 
ideálně přes noc, aby do vody pustily přebytečný škob. Poté vodu 
zcedíme a pečlivě čistou utěrkou vysušíme do sucha. V rozehřátém 
oleji na 220°C smažíme do zlatova. Necháme dobře okopat od 
oleje. Osolíme a hned podáváme.

Zelí nakrájíme na tenké nudličky. Můžeme nechat přesekat v mixeru. 
Přidáme najemno nakrájenou cibuli a nahrubo nastrouhanou 
mrkev. Osolíme, opepříme, zakápneme trochou citronové štávy. 
Přidáme majonézu a zakysanou smetanu. Vše pečlivě promačkáme 
a promícháme. Dochutíme solí, pepřem, popřípadě citrónem.

Na začátku si rozehřejeme troubu 
na 250°C. Papriky překrojíme napůl, 
očistíme od semínek, dáme na plech, 
pokapeme olivovým olejem a necháme 
10 až 15 minut péct v troubě. Šlupka 
u paprik by měla být spálená do černa. 
Když tomu tak je, dáme papriky do 
mísy nebo hrnce a zakryjeme poklicí 
nebo fólií, aby se papriky horkem 
spařili. Po 10 minutách papriky 
vyndáme a prsty nebo nožíkem 
stáhneme spálenou šlupku. Mělo by 
to jít téměř samo. Takhle připravené 
papriky nakrájíme na malé kostičky. 
Oloupaný česnek nasekáme na drobno, 
na pánvi s olivovým olejem zlehka 
orestujeme do měkka a smícháme 
s paprikou. Pak dochutíme solí, pepřem 
a přidáme trochu čerstvého tymiánu, 
který případně přesekáme na menší 
kousky. 

Zde bych doporučil buď rukulu, nebo kousek salátu. Pečené papriky a upečený portobello se plýsňovým sýrem už udělá 
dostatek parády mezi opečenou brioškou.

• 2ks kloboučků portobello
• 100g plýsňového sýru (niva, roquefort,...) 

• 2ks červené papriky 
• 3 stroužky česneku 
• olivový olej
• čerstvý tymián

• 1⁄2 hlávky bílého zelí 
• 2 střední oloupané cibule 
• 3 střední oloupané mrkve 
• 100g majonézy
• 100g zakysané smetany 
• 1 citon (štáva) 
• sůl pepř

Portobello - 2 porce 

Hranolky

Salát Coleslaw

Co dodat na závěr. Snad jen odvahu!
Pusťte se do toho a „kein štress“!

Dobrou chuť :-)

Omáčka z pečených paprik 

Portobello burger Doplňky 
k burgrům

„
“



Vyzkoušejte mé Vongole!

„

“

Na pánev dáme rozehřát olivový olej,  přidáme rozmačkaný česnek a vložíme 
vongole, přidáme trochu bílého vína. Pokud se vám mušle neotevřou, vyhoďte je. 
Vařené špagety prohodíme s mušlemi a nasekanou petrželkou a servírujeme.

Středomořská Zaděnka druhu Chamaeleagalina je milovníkům italské kuchyně určitě 
známá pod jménem Vongola. Má křehké a velmi chutné maso.

• špagety
• 1 kg vongole
• olivový olej
• 3 stroužky česneku

• petrželka
• mletrý pepř bílý
• sůl
• bílé víno

K mušlím Vám mohu dporoučit 
víno Chardonnay 2013 pozdní 

sběr, Vinum Palaviense
(v. podoblast mikulovská, obec 

Perná, trať Purmice), suché

Jeden z nejrenomovanějších 
šéfkuchařů, specialista na italskou, 

bavorskou a českou kuchyni!

Od dětství jsem se rád 
pohyboval v kuchyni, kde mě 
svými dobrotami inspirovala 
moje babička.

Radost z vaření mě provázela 
i nadále. Proto jsem se rozhodl 
i svoji profesní dráhu zasvětit 
gastronomii. Znalosti o vaření 
jsem získával i v Německu, 
Itálii a Mallorce. Jsem členem 
AKC. Vystudoval jsem Vysokou 
školu hotelovou. Následně 
jsem založil kurzy vaření, které 
najdete na www.miloskopal.cz.  

milos@miloskopal.cz
www.miloskopal.cz



Jak na humra!

Humra očistěte kartáčem pod studenou vodou a připravte si dostatečně velký hrnec. 
Pokud chcete humra servírovat vcelku, přivažte mu předem ocas na plochou dřevěnou 
vařečku nebo menší dřevěné prkénko. Vložte humra do vařícího zeleninového 
vývaru či osolené vroucí vody s bobkovým listem a cibulí atd. Kilový humr se vaří cca 
16 minut.

Po uvaření humra naporcujeme. Musíme dbát na to, abychom humra nevařili 
dlouho. Maso by bylo tuhé.

Humr americký (Homarus americanus, angl. lobster american),
zvaný také kanadský, bývá v České republice k dispozici nejčastěji. Žije 
v severozápadním Atlantiku počínaje Kanadou a konče mysem Hatteras 
v Severní Karolíně. Všechny tři druhy humrů mají společnou dlouhověkost. 
Někteří vědci odhadují, že se mohou dožít až 100 let, ale pravděpodobnější 
je polovina tohoto věku. Kvůli opakované výměně krunýře však jde humří 
stáří těžko určit. K lovu se dodnes používají proutěné koše a drátěné klece 
s nástrahou z rybího či krabího masa. Rybáři je opatří bójkou, na pobřeží je 
spustí do vody, průběžně je kontrolují a osvobozují z nich pohlavně nedospělé 
humry mladší 6 let a plodné samice s vajíčky, aby se populace mohla obnovovat. 
Humři se většinou loví v létě a na místo určení se dopravují letecky při teplotě 
mezi 2–5 °C. 

Humři určení pro MAKRO jsou do 24 hodin po výlovu naloženi do letadla 
mířícího z Bostonu do Frankfurtu a za dalších 24, max. 32 hodin je zaměstnanci 
rybí platformy v Praze ukládají do vivária (tank naplněný mořskou vodou).

• cibule • bobkový list • mrkev • celer • sůl

• cherry rajčátka • česnek • olivový olej • petržel 
• smetana • sůl • pepř • pečivo • rukola • aceto

Humr:

Přeliv:

K humrovi Vám mohu dporoučit víno 
VOC Pálava - Ryzlink vlašský 2012

(v. podoblast mikulovská, obec Perná, 
trať Purmice), suché

Víte, že...



Salát z chobotnice

K chobotnici Vám mohu doporoučit 
víno Crémant de Vinselekt  - Blanc de 

Noir 2008, Extra brut

• 1 chobotnice čerstvá
• 1 mrkev 
• 1/4 celeru
• 1 kořen petržele

• 100 - 200ml olivového oleje
• 2 citrony 
• mletý bílý pepř, sůl
• listová petržel

Do studené vody vložíme dobře očištěnou a omytou chobotnici, přidáme oloupanou 
zeleninu, osolíme a pozvolna vaříme dvě až tři hodiny podle velikosti. Vařenou 
chobotnici vyjmeme a necháme ji vychladnout. Vyšleháme olivový olej s citronovou 
šťávou, osolíme, opepříme a přidáme trochu cukru a najemno nasekanou petrželku.

Vložíme do marinády a necháme nejméně 3 hodiny proležet. Podáváme s čapatou.



Co jste nevěděli o 
špagetách Carbonara

Velký a lehký, aby se v něm rychle mohla 
měnit teplota a snadno se s ním zacházelo, 
když je plný těstovin a vroucí vody. Hodit se 
bude i poklička, která proces vaření urychluje.

Těstoviny potřebují hodně vody, aby se v ní mohly volně pohybovat, jinak se budou lepit. Na 
450g těstovin je třeba 7 litrů vody, ale i když vaříme pouze malé množství, neměli bychom nikdy 
používat méně než 3 litry vody! Na každých 225g těstovin navíc přilijeme 1 litr. V jednom hrnci 
by se nemělo vařit víc než 1kg těstovin. Velké množství těstovin se vaří daleko hůř, navíc je tu 
otázka hmotnosti takového hrnce. Lepší je rozdělit si várku na dvě půlky.

Na každých 450g těstovin by se mělo do 
vody nasypat alespoň 1,5 lžíce soli, pokud 
možno mořské. Pokud vaříte nevýraznou 
omáčku, můžete dát soli ještě víc. Sůl se 
přidává v okamžiku, když voda začne vřít.

450g průmyslově vyráběných sušených těstovin uspokojí 4 – 6 strávníků v závislosti na tom, co 
s nimi budete podávat a jaký máte hlad. Na jednoho člověka počítejte zhruba 100g sušených 
těstovin jako rozumnou porci, ke které podáváte zeleninovou omáčkou. Párkrát si to zkuste, 
abyste zjistili svou optimální dávku.

Ve chvíli, kdy je voda osolena a zuřivě vaří. Vložte všechny těstoviny naráz. U špaget si pomozte 
při ohýbání vidličkou nebo vařečkou, aby se všechny co nejdřív dostaly pod vodu; rozhodně je 
nelámejte. Hrnec zakryjte pokličkou, aby se urychlil návrat k plnému varu. Dejte ale pozor, aby 
vám voda nevyvřela; proto jakmile voda vaří, dejte pokličku stranou, nebo ji nechte na hrnci 
stát našikmo, aby mohla pára unikat ven. Průběžně promíchávejte vařečkou.

Tady má každý Ital a milovník těstovin jasno. „Al dente“ je ten kýžený standard. Co je to 
al dente? Jde o označení konzistence uvařené těstoviny, která by měla být mírně tvrdkavá. Mezi 
zuby byste měli cítit jemný odpor. Na balení těstovin máte uvedenu dobu vaření, např. 10 – 12 
minut. Al dente znamená těch 10 minut, ale vždy se nejdřív přesvědčte, zda už jsou hotové.  
Průměrnému Čechovi zvyklému na rozvařená kolínka ze školní jídelny by al dente připadalo 
hodně tvrdé přesto až jednou takové špagety nebo jiné tvary zkusíte, nebudete chtít jinak.

Foto:
Josef Kubát

Olej se do vody zásadně nepřidává! Lze ho 
použít pouze v případě, že si vaříte doma 
vyrobené plněné těstoviny. V tom případě se 
přidává lžíce oleje, aby se těstoviny netrhaly. 

Dostatečně velký na požadované množství, 
pokud možno s nožičkami pro lepší stabilitu. 
Cedník má čekat nachystaný v dřezu.

• špagety
• 250g pancetty nebo kvalitní
   anglické slaniny
• 3x žloudek

• Petržel
• trochu vývaru
• 3 lžičky parmazánu
• olivový olej

Těstoviny vaříme na skus v dostatečném množství vydatně osolené vody 
spolu s několika lžícemi olivového oleje. Slaninu nakrájíme na malé kostičky 
a orestujeme nasucho dokřupava na pánvi. Zeleninový vývar přilijeme 
k opečeným krutonkům slaniny. Smícháme smetanu, žloutek a parmezán 
a prošlehneme metličkou.Uvařené těstoviny slijeme a přidáme rovnou 
z hrnce  do pánve ke slanině. Ihned přidáme směs žloutku, vývaru 
s těstovin,  parmazánu a promícháme. Vydatně opepříme nahrubo mletým 
pepřem. Omáčka se začne postupně odpařovat, nakonec by měla těstoviny 
pouze obalit, nesmějí v ní plavat. Stáhneme z ohně a pečlivě promícháme.

Hrnec 

Voda

Sůl

Kolik těstovin na osobu?

Kdy se těstoviny dávají do hrnce? Kdy těstoviny vytáhnout?

Olivový olej

Cedník

Jak je vaří Miloš?

Ke špangetám Carbonara Vám mohu 
doporoučit víno Rulandske šede 2010 pozdni 

sběr, barrique, Ch.Dowina (v. podoblast 
mikulovská, obec Rakvice, trať Trkansko)



Co je vlastněCarpaccio?
Název čtěte jednoduše, a to: Karpačo. Není to vůbec starý pokrm, protože jeho historie sahá 
do roku 1950, kdy jedna hraběnka v restauraci v Benátkách, měla neobvyklé přání. Toužila po 
syrovém masu, ale nechtěla tatarák, a tak ji místní kuchař donesl nakrájené hovězí maso na 
velice tenké plátky. Pojmenoval ho podle benátského patriota a malíře, protože temně rudé 
carpaccio mělo přesně tu barvu, kterou onen malíř miloval. Netrvalo dlouho a pokrm se stal 
velice oblíbeným v celé zemi a brzy se rozšířil i do světa.

Co se týče hovězího carpaccia, připravuje se z toho nejlibovějšího a nejkvalitnějšího 
masa, které se krájí na velmi slabé plátky. Plátek carpaccia musí být téměř průhledný. 
Takto maso stěží nakrájíte i v případě, jste-li majitelem nejostřejšího japonského 
nože. Ostrý nůž je samozřejmě podmínkou, ale krájení musíte trochu pomoci. Tenkých 
plátků docílíte jednoduše tak, že maso dáte lehce zmrazit, potom se tenké plátky 
krájejí jedna báseň! Maso se ale prudkým zmražením může poškodit a po nakrájení 
a rozmrznutí jeho struktura nemusí vypadat hezky.

Restaurační zařízení velice podceňují přípravu tohoto 
pokrmu. Nezřídka vám přinesou plátky masa, tlustého 
několik centimetrů. Ale to si rovnou můžete objednat 

tatarák. Předností carpaccia je totiž jeho jemnost, 
z níž plyne lahodnost. Některé restaurace si carpaccio 

zařadily do jídelního lístku, aniž by věděli, o co se jedná. 
Klidně vám totiž přinesou grilované hovězí plátky. 

Důvod? Neznámý. Dalším problémem je příliš výrazná 
marináda nebo moc citrónu. Ostrá chuť, která jemnost 

masa přebije je taktéž nežádoucí!

Elegantnější formou je rozmělňování plátků masa. Ukrojíte si co nejtenčí plátek 
a ten potom rozmělníte přes igelit válečkem, klepání se nedoporučuje, protože maso 
má velice jemnou strukturu. To samé platí u tuňáka i lososa. Řepa nebo kedlubna se 
vůbec zamražovat ani rozmělňovat nemusí.

Marináda je u tohoto pokrmu nepostradatelná. Vyrobíte si ji jednoduše z trochy 
olivového oleje, mořské soli a mletého pepře. Když touto marinádou přelijete 
carpaccio, přidáte rukolu, parmezán a ještě pár kapek citrónu, ničemu neuškodíte.

Jedná se o tenké plátky syrového 
masa, servírovaného na talíři nejčastěji 
za doprovodu rukoly, citrónu 
a různých omáček. Vše musí být 
studené. Carpaccio se nejčastěji 
připravuje z masa hovězího, 
velice často ale můžete 
narazit i na carpaccio 
z tuňáka, nebo 
lososa. Vegetariáni si 
vyvinuly svou formu 
tohoto pokrmu a na 
způsob carpaccia 
se připravují řepy, 
nebo kedlubny. 
Všem typům úprav 
potom sluší hobliny 
parmezánu!

Příprava masa

V čem restaurace chybují

A co etiketa?Foto: Petr Šolar
www.fotosolar.cz



Víte, kdy se můžete
sklánět nad jídlo?

S bontonem je někdy zábava,
ale přesto je nutné brát jej vážně. 

• Při přípitku držíme sklenici za stopku a při ťuknutí se díváme do očí. Ťukáme 
si s vínem a sektem. Sklenku s koktejlem, pivem, nebo tvrdým alkoholem 
pouze pozvedneme. 

• Látkový ubrousek nikdy nedáváme za pásek nebo za límeček pod krk. Pokládáme 
jej na klín, kde zůstane po celou dobu jídla. Pouze si jim vždy před napitím a po jídle 
otřeme ústa. Po skončení stolování jej volně položíme na stůl. 

• Papírový ubrousek naopak na klín nepatří. Po jídle jej zmačkáme a dáme na talíř. 

• Příbor se drží tak, že jej svíráme v ruce horní dvě třetiny rukojeti. Vidličku i nůž uchopíme 
jako tužku. Zápěstí by se nemělo dotýkat stolu. Hlavu neskláníme příliš k talíři, pokud se 
zrovna nenacházíme v čínské restauraci, kde se skláníme nad hůlkami stejně jako to dělají 
i Číňané. Měli bychom požadovat tolik jídla, kolik opravdu sníme. Talíř, kde se nachází plno 
rozházeného jídla, nevypadá nejlépe. Pokud už pokrm nedojíte, odložte příbor na stranu, 
tím dáte najevo, že už jste s jídlem skončili.

• Chleba neukusujeme, ale vždy ulamujeme sousta. Pokud jíme jídlo, které nevyžaduje 
použití nože, ale pouze vidličku, můžeme si chlebem na vidličku pomáhat. Ve Francii byste 
měli talíř nakonec vytřít kouskem chleba, dáte tím najevo, že vám chutnalo. 

• Párátko ve vybrané společnosti u stolu nepoužíváme. Mezi známými můžeme, ale ústa si 
vždy zakryjeme dlaní. 

• Švédský stůl je čím dál oblíbenější v lepší společnosti. Název tomu sice nenapovídá, ale 
obsahuje i jídla teplá. Měli byste se nechat obsloužit personálem, který se u daného pokrmu 
nachází. Na talíř nakládejte s rozumem, není zakázáno jít si přidat, ale hloupě vypadá, 
když se na vašem talíři nenachází vzhledný a chutný předkrm, ale hromada jídla. Rovněž 
nenakládejte na talíř zároveň předkrm a hlavní chod, nebo maso a rybu. Především ne se 
sladkostmi. Pokud si půjdete naložit víckrát, vždy si vezměte nový talířek a nový příbor.

Perličky z knižního vydání 
Společenský katechismus 

Gutha-Jarkovského z roku 1907
Ruku podávejte beze vší affektace. Při podání ruky 

neprovozujme tedy žádného tělocviku, jakož vůbec ve 
společnosti žádného tatrmanství. Pán dámě nepodává 

ruky první, dáma ve svém salonu ale první podá ruku hned 
příteli svého chotě.

Na návštěvě: Pán odloží v předsíni svrchník a deštník. Není-li 
v předsíni ani sluhy ani věšáku, postaví se deštník do kouta 

a svrchník vezme se přes ruku. Dáma nesmí položit svůj slunečník 
přes kolena, aby nepřekážel sousedkám. Klobouk držeti dlužno vždy 

tak, aby nebylo viděti jeho vnitřku. Ze strany hostitele není pak slušno 
nutiti návštěvníka, aby odložil. Jsou lidé, kteří hostu klobouk přímo 

z ruky trhají! Muž pozdravuje na ulici sejímaje klobouk. Mnozí vytýkají 
tomuto způsobu nebezpečí pro zdraví pro pozdravujícího, ale není známo, 

že by pro pozdrav by kdo byl zemřel. 

Pro soudržnost rodiny, upevňování rodinných vztahů 
je společný čas u jídla skutečně velmi důležitý. 
Následně pak ve společnosti na sebe prozradíme více, 
než budeme chtít tím, jak ovládáme etiketu stolování. 
Přestože již dávno máme určité věci zažité, stane se, 
že si ve společnosti nevíme rady a proto není na škodu si 
zopakovat, co se sluší a patří. 

„
“

• Začít jíst dříve, než mají ostatní jídlo 
 před sebou. 

• Mluvit nahlas s plnými ústy. 

• Opírat se lokty  o stůl, případně si 
 opřít bradu o dlaň. 

• Olizovat nůž či si ho dávat do úst.

• Odložit použitý příbor vedle talíře.

• Pít tak, že na skleničce zůstanou otisky 
 rtěnky, nebo zbytky jídla.

• Foukat pokrmy pro ochlazení, nebo 
 čichat do nich.

• Kouřit mezi jídly, pokud se ovšem 
 nenacházíme v čistě kuřácké společnosti, 
 což je výjimka.

Nejčastější chyby při stolování !!!



Všem kuchařkám a kuchařům v AT Computers.
 
Autorům textů. Bez vás by to nešlo!
 
Speciální díky patří našim kapacitám – Vojtovi Fňukalovi, Miloši Kopalovi, 
Pavlovi Sychovi, Lukáši Svobodovi, Martinovi Tomanovi.
 
Kamarádům, grafikům, nomiisákům, jmenovitě Míšovi Novákovi.
Hodiny a hodiny a hodiny... U něj doma, ve studiu, u nás v práci, na Seči, 
po hotelích...
 
Fotografům Míšovi Novákovi a Petrovi Klingovi.
 
Kamarádovi, bez kterého by to nešlo – Viktorovi Pěšalovi za rady a nezbytnou 
spolupráci.
 
Rodinám, které s recepty pomáhaly, minimálně konzumací.
 
DĚKUJEME!

Vaše ATC

Děkujeme

ATC Production 2016



Rejstřík
1, Zahřívací dýňová polévka se zázvorem
2, Pórkovo-hruškový krém
3, Mexická polévka
4, Cuketová polévka
5, Bún Cá - kapří vývar trochu jinak
6, Kuřecí polévka v chlebu
7, Skřivánková polévka
8, Carpaccio z červené řepy
9, Kájovy námořní vejce
10, Pochoutkový salát od rodičů
11, Vepřová konzerva
12, Prsíčka Viking
13, Kuřecí salátek se ztraceným vejcem
14, Těstoviny Pyri-Pyri
15, Jitrnice na čínský způsob
16, Rýchle a chutné špagety so šalátom
17, Bio beran na divoko
18, Špenátový salát s nivou
19, Chilli con carne
20, Záviny s Jalapeňos
21, Cukeťák od Hanky
22, Vepřová pečeně s mysliveckou cibulkou
23, Omeleta s tvarůžkami

ATC Production 2016

Čepujeme pivo s MS - Lukášem Svobodou!
Vše podstatné o pivu, výrobě, čepování od Mistra světa.

Nevinně o víně
Vínko od A do Z, druhy, vše o degustaci.

Pojďte si povídat o RUMu
Byla doba, kdy se rumy platilo! 

Vojtovy burgery
Mistr ve svém oboru. Šéfkuchař ČT a odborník na hamburgery, muffiny. 
Speciálně pro vás - udělejte si hamburgery jak z jiného světa!

Miloš Kopal - U jednoho stolu
Šéfkuchař a učitel. Chobotnice, carpaccio, carbonara, mušle a mnohem více.
Pravidla stolování? Osvěžte si etiketu.

Následuje encyklopedická část:

24, Kuře na zelí
25, Krevety se zeleným pepřem
26, Grilovaná chobotnice
27, Slovenské halušky s brynzou a slaninkou
28, Kuřecí fajitas s guacamole salsou
29, Zapečená krkovička
30, Japonské maso
31, Kachní prsa na pomerančích
32, Pečený losos s rajčaty a olivami
33, Grilovaná plněná vepřová panenka
34, Grilované jehněčí kotletky
35, Čokoládový dort
36, Sladký orgasmus
37, Tvarohové knedlíky
38, Kukíkovy muffinky
39, Čokomalina bez mouky
40, Blondies s mandlemi
41, Vánočka nejen o vánocích
42, Medové řezy naší babičky
43, Nepečená letní jablečná klasika
44, Maminčina bábovka
45, Pravý valašský frgál
46, Skotská whisky Laphroaig pro každého


