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PŘIPRAVTE SI TROCHU MÍSTA PRO VELKÉHO PROFESIONÁLA

Představujeme nejnovějšího člena do naší baristické rodiny: Aguila 220.
Chytrý všemi smysly v kombinaci s dokonalým vzhledem. 
Jednoduše ovladatelný Aguila 220 přináší velké množství kávových receptur k uspokojení  
vašich hostů stisknutím jednoho tlačítka.
Přidaná hodnota pro vaše podnikání s každým Grand Cru.

PROFESSIONAL LINE
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Editorial

Profesní partneři

Najdete nás také na
www.facebook.com/gastroahotel

p r o f i r ev u e&
leden – únoR 2016

zdravím Vás v novém roce! A dovolím

si být trochu osobní… Zdravím naše

předplatitele, kterých stále přibývá,

což nás moc těší. Zdravím také ty, o kterých

píšeme, tedy osobnosti ze světa hotelnictví

a gastronomie, kteří si na nás dělají čas,

abychom je mohli vyzpovídat a třeba i vyfotit.

Srdečně zdravím všechny naše vážené klienty,

bez kterých by náš časopis jen těžko vycházel,

a kterým tímto také děkuji za přízeň.

A nakonec musím pozdravit všechny příznivce naší redakce, našeho

časopisu, našeho webu a ankety Zlatý kuchař, bez kterých by to prostě

nebylo „ono“. Tím „ono“ rozumějte tvůrčí atmosféru, radost z práce,

motivaci hledat nová témata, nové příběhy, nové recepty, zkrátka to

všechno, co se skrývá za každou stránkou našeho časopisu. A že jsme jich

letos i několik přidali! Myslím stránek, od nového roku přinášíme počtení už

na 80 stránkách. Tak snad Vám všem bude s námi i letos dobře a budeme

pro Vás partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

V našem prvním čísle, které právě držíte v rukou, najdete velký rozhovor

s Andrejem Babišem o stále nekončící story elektronické evidence tržeb.

Věnujeme se psychologii v pohostinských službách, vyzkoušeli jsme hmyzí

speciality, a tak se dozvíte, jak na brouky v kuchyni. Posvítili jsme si na

legislativní problematiku potravinářských kontrol, na to, co trápí

personalisty, i na poslední novinky v mycí technologii. Věnujeme se

gastronomii české i zahraniční. Řekneme Vám vše o archivaci vín a pozveme

Vás na anglický čajový obřad – čaj o páté. Samozřejmě že i letos cestujeme

za gastronomickými specialitami do celého světa – tentokrát navštívíme

Peru. V pivní rubrice probereme, jak s pivem vařit, a to nejlepší na konec,

v barové rubrice si namícháme trendy koktejl s vodkou.

Věřím, že stejně jako barman, který míchá jednotlivé ingredience, aby

vytvořil skvělý drink, jsme i my namíchali témata, články a rozhovory tak,

aby byly pro Vás inspirací a zajímavým čtením.

Přeji Vám za celou redakci dny plné pohody!

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
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Tab. Všechny ceny jsou uváděny za noc a dvoulůžkový pokoj.

�

www.gastroahotel.cz �

Za sněhové radovánky si letos Češi připlatili
Po dlouhém čekání se Češi konečně dočkali vytoužené sněhové pokrývky i na domácích
horách. Za ubytování si ale opět připlatili – ve většině českých, ale i zahraničních lyžař-
ských středisek došlo v porovnání s loňským rokem ke zdražení. Hotelový vyhledávač
trivago.cz sestavil seznam oblíbených domácích i zahraničních zimních středisek a jejich
aktuálních průměrných cen ubytování. Největší zdražení oproti prosinci zaznamenal
Harrachov, kde nyní za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji zaplatíte průměrně 2108 Kč
za noc. Přes 20 % zdražení se týká také Rokytnice nad Jizerou. Železná Ruda, odkud se
autem v pohodě dostanete na Špičák i na rakouský Velký Javor (Großer Arber), zdražila
oproti loňsku o 14 %, nicméně v porovnání s cenou ubytování v loňském lednu se cena
snížila průměrně o 8 % na současných 1513 Kč.

Cena za dvoulůžkový Zdražení/zlevnění Meziroční srovnání
Město pokoj v lednu 2016 oproti lednu 2015 leden 2016 vs. leden 2015
Harrachov 2 108 Kč 25,80 % 16,40 %
Pec pod Sněžkou 1 649 Kč 9,00 % -3,20 %
Rokytnice nad Jizerou 1 540 Kč 21,30 % -3,40 %
Špindlerův Mlýn 2 865 Kč 2,90 % 10,40 %
Vrchlabí 1 324 Kč 8,90 % -3,90 %
Železná Ruda 1 513 Kč 14,30 % -8,20 %

Aktuálně

Oblíbená zahraniční zimní střediska ve většině případů také zvýšila ceny ubytování. Nejvíce
to pocítí turisté v rakouském Ischglu – tam cena vzrostla oproti prosinci o závratných 47 %,
což znamená, že za noc tu průměrně dáte přes 10 800 Kč. I Schladming zdražil, a to o téměř
41 %. Slovenská Demänovská Dolina letos také podražila – oproti loňskému lednu si připla-
títe o 41,6 % – za noc tak v průměru dáte 4973 Kč. To slovenská města Tatranská Lomnica,
Štrbské Pleso a Martin meziročně zlevnila. Více na www.gastroahotel.cz

Spodně kvašená 11°a 12° piva budou zřejmě i nadále ležáky
Spodně kvašená 11° a 12° piva budou zřejmě i nadále nazývána ležáky, svrchně kvašená se označí za
plná. Dohodly se na tom pivovary s ministerstvem zemědělství. Finální znění vyhlášky, která značení
piv změní, je ale na ministerstvu, řekl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Pů-
vodně se zvažovalo označení plné pivo pro všechny „jedenáctky“ a „dvanáctky. Svrchně a spodně kvaše-
ná piva se liší výrobními postupy – teplotou, při které vznikají, nebo použitými kvasinkami. Označení
ležák vzniklo podle procesu výroby, kdy pivo po kvašení měsíc a déle leží. „Ležák ovládl přes 70 % pro-
dukce a piva typu pils a lager dominují. Je to pivní styl, který je naprosto svébytný, a můžeme na něj být
hrdí,“ uvedl Šuráň. Podle něj současné znění vyhlášky degraduje pivní styl na označení původní stup-
ňovitosti. „Český ležák zůstane, nikdo nám ho nevezme, akorát se ležákem budou označovat ležáky,“
dodal prezident svazu. Označování stupňovitosti by mělo být dobrovolné. „Finální dohoda zatím vypadá
na kompromis,“ uvedl Šuráň. U spodně kvašených typů tak bude označování piva podle stupňovitosti na
nealkoholická, stolní, ležáky a silná piva. Dosud se místo označení silných piv používalo slovo speciál.

Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily
Retigové
Už popáté se letos sejdou gourmeti,
milovníci dobrého jídla, kuchaři,
odborníci na moderní gastronomii
a výrobci kvalitních potravin na lito-
myšlských náměstích, aby vzdali
hold Magdaleně Dobromile Rettigo-
vé, průkopnici české kuchyně. Tato
národní buditelka, básnířka, spiso-
vatelka a autorka slavné Domácí
kuchařky v Litomyšli pobývala
posledních jedenáct let svého života
a je na zdejším hřbitově pochována.
Městské gastro slavnosti k její poctě
jsou inspirovány zejména jejím mo-
derním přístupem, když hospodyňky
učila, aby ve vaření nepodléhaly
stereotypu, experimentovaly, radovaly
se z pečlivého servírování a vaření se
stalo jejich zálibou. Téma letošních
slavností je Hromový kořen, jinak
řečený špargl. Litomyšlské gastro
slavnosti, pořádané v období vrcholící
chřestové sezony, chtějí ukázat roz-
manitost použití, chutí, tradičních
i nových receptů a představit české
pěstitele chřestu. Slavnosti probíhají
od 9. 5. do 20. 5. a vstup na všechny
akce je volný. Více o programu na
www.gastroslavnosti.cz
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Průvodce nelepšími víny České republiky 2015–2016
Redakce a vydavatelství časopisu WINE & Degustation navazuje na velký úspěch první edice a přichází
opět po roce s prestižní publikací „Průvodce nejlepšími víny České republiky 2015–2016 “, cenným
zdrojem aktuálních informací pro všechny profesionály a milovníky vína. V jeho čele stojí respekto-
vaný autorský tým ve složení Michal Šetka, Ivo Dvořák, Jakub Přibyl, Roman Novotný a Richard Süss.
Každé vinařství je přehledně a srozumitelně představeno na jedné tiskové straně včetně dlouhodobé-
ho hodnocení vinařství a nezávislého hodnocení jejich nejlepších vín. Publikace je také zdrojem uži-
tečných informací o vinařské turistice. „Průvodce“, již druhý v pořadí, vychází v českém i anglickém
jazyce. K dostání je za cenu 249 Kč v síti prodejen Makro, knihkupectvích, vybraných vinárnách
a vinotékách a na e-shopu WINE & Degustation.

Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ:
Věříme, že úspěch spojuje
Nezisková organizace Business & Pro-
fessional Women pořádá pracovně
zážitkovou konferenci – Equal Pay Day –
Ženy sobě. Akce proběhne 18. a 19. břez-
na v Clarion Congress Hotel Prague.
Konference je určena ženám, které mají
zájem ovlivnit změny ve vlastních živo-
tech, přispět ke zlepšení života dalších
žen a nenechávají je lhostejnými změny
ve společnosti. Přijďte si užít dny plné
novinek, sdílení, zkušeností a inspirace.
Poznáte zajímavé a inspirující ženy,
navážete nové kontakty a také se skvěle
pobavíte. Získáte příležitost pro
prezentaci sebe nebo své firmy, nahléd-
nete do oblastí, se kterými jste se zatím
setkaly jen okrajově. Hlídání dětí zdarma
zajišťuje na akci přenosný koutek Baby
Office. Více na www.equalpayday.cz

Holanďané ocenili Českou republiku jako nejlepší evropskou
destinaci pro kempování 2016
Mimořádným úspěchem pro Českou republiku skončila anketa na nizozemském
cestovatelském portálu Zoover. Holanďané ohodnotili české kempy natolik pozitiv-
ně, že se Česká republika stala top evropskou destinací pro kempování v roce 2016.
Zoover vyhlašuje ceny každoročně na základě hlasování turistů, kteří se vrátili z do-
volené a chtějí se svěřit se svými zkušenostmi. Česká republika za sebou nechala
oblíbené prázdninové destinace Nizozemců jako například Portugalsko (2. místo),
Lucembursko (3. místo) nebo Francii.
„Toto ocenění je velký úspěch a obrovský dík patří především provozovatelům kempů
za jejich práci,“ uvedla ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v Amster-
damu Petra Palečková, která cenu od zástupců Zoover převzala.
„Velký zájem o kempy jsme zaznamenali i na lednovém veletrhu cestovního ruchu
v Utrechtu. Návštěvníci velmi kladně hodnotí především velké zvýšení kvality kem-
pů. Řada z nich už má své oblíbené, kam se pravidelně vrací,“ dodala Petra Palečková.
Další propagace kempů se chystá na únorových veletrzích v Nizozemsku i Belgii, kte-
ré jsou zaměřeny na aktivní dovolenou, a to především cyklistiku a pěší turistiku.

Aktuálně

KNIŽNÍ TIPY

100 nejlepších malých a středních pivovarů
Autoři: Vladimír Jindřich, Luboš Y. Koláček, Dušan Spáčil. Kniha mapuje historii a současnost nejlep-
ších malých a středních českých pivovarů. Smyslem publikace je seznámit čtenáře s těmi výrobci, kteří
obohacují náš trh kvalitními produkty a vytvářejí tím tolik žádoucí protiváhu velkým výrobním kolosům.
Tato kniha není pouhou encyklopedií nebo bedekrem, protože vznik většiny pivovarů, které se v knize
představují, je doprovázen i zajímavým příběhem. Výjimečnost knihy spočívá v tom, že volbu pivovarů,
které se v publikaci objevují, garantovali přední čeští odborníci. Vydalo nakladatelství BONDY, Praha.
Cena 269 Kč
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Příjmy z cestovního ruchu
vzrostly o 5,5 procent
Příjmy České republiky z příjezdového
cestovního ruchu dosáhly za první tři
čtvrtletí roku 2015 hodnoty 108,3 miliar-
dy korun, což bylo o 5,5 procenta více
než ve stejném období předchozího roku.
Vyplývá to ze statistiky platební bilance,
kterou zveřejnila Česká národní banka
(ČNB). „Za růstem příjmů stála přede-
vším vyšší poptávka na blízkých evrop-
ských trzích, které těžily z výhodného
kurzu koruny k euru,“ uvedla ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Vý-
znamné nárůsty příjezdů zaznamenaly
statistiky za první tři čtvrtletí ze všech
sousedních států. Ze vzdálených zemí si
nejlépe tradičně vedly Čína a Jižní Korea,
pokračoval úbytek turistů z Ruska
a Ukrajiny. Celkem za první tři čtvrtletí
do ČR přijelo 6,7 milionu zahraničních
turistů, kteří se ubytovali v hromadných
ubytovacích zařízeních.
„Do vývoje příjmů ze zahraničního ces-
tovního ruchu se promítla také vyšší
poptávka jednodenních návštěvníků,“
uvedla Monika Palatková, generální ře-
ditelka agentury CzechTourism. Pro více
než tři čtvrtiny jednodenních návštěvní-
ků byly hlavním důvodem návštěvy ČR
nákupy. Asi 60 % jednodenních návštěv-
níků přijelo z Německa.

INZERCE

Aktuálně

Restaurace ministra Babiše získala ve Francii druhou hvězdičku
Restaurace českého ministra financí Andreje Babiše v jižní Francii má již dvě z nej-
výše tří možných hvězdiček ve známém Michelinově průvodci, který hodnotí kvalitu
francouzských restaurací. Průvodce, jehož nové vydání zveřejnila 1. 2. 2016 společnost
Michelin, přidal hvězdičky 54 restauracím. Dalším zařízením ovšem také hvězdičku
ubral – podniků s aspoň jednou hvězdičkou je letos 600, ale bylo jich 609 v průvodci
pro rok 2015.
Babišův restaurant La Paloma (pod vedením šéfkuchaře Nicolase Decherchiho), který
leží v Mougins na jihovýchodě Francie u známého dějiště filmového festivalu v Can-
nes, obdržel první hvězdičku již v průvodci pro rok 2014, tedy půl roku poté, co byl
podnik otevřen.
Pozornost francouzského kulinářského světa vábily i další možné změny k lepšímu.
Mezi nejsledovanějšími byl „otec“ francouzské gastronomie Alain Ducasse, který zís-
kal letos nazpět třetí hvězdu v restaurantu slavného pařížského hotelu Plaza Athénée.
Loni ji ztratil poté, co se specializoval na ryby, plody moře a vegetariánskou stravu.
Nový trend mu byl ale v následujícím průvodci nakonec plně pochválen.
Gastronomický průvodce Michelin se v tištěné podobě začal prodávat 5. února. Vy-
chází zpravidla ve 150 000 výtiscích. K dispozici je i v elektronické podobě – na jeho
stránkách bylo jen ve Francii zaznamenáno loni 25 milionů návštěv.
Známý červený průvodce, jehož přízeň výrazně zvyšuje restauracím návštěvnost, vy-
chází od roku 1900 a v roce 1933 zavedl hvězdičkový systém. Tři hvězdy znamenají
„výjimečnou kuchyni, která stojí za cestu“, zatímco dvě hvězdičky značí „výbornou
kuchyni, která stojí za zajížďku“ a jednu hvězdičku dostávají velmi dobré restaurace
ve své kategorii. Michelin vydává i průvodce po zahraničních restauracích. V posled-
ních se v průvodci Michelin Main Cities of Europe objevují i čeští šéfkuchaři. Letošní
verze vyjde 8. března. �
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Slavný fotbalista vstupuje
do hotelového byznysu
Fotbalista Cristiano Ronaldo se stal
obchodním partnerem portugalské
hotelové společnosti Pestana při
otevření čtyř butikových hotelů pod
značkou CR7 (Cristiano Ronaldo,
sedmička je jeho číslo na dresu).
Partneři mají v plánu otevřít hotely
se 400 pokoji v centru Lisabonu, na
Gran Via v Madridu, blízko přístavu

Funchal na Madeiře a nedaleko Time Square v New Yorku. Hotel ve Funchalu se má
otevřít letos v létě, lisabonský hotel před koncem roku. V roce 2017 se otevřou hote-
ly v Madridu a v New Yorku. Hotely budou stylem butikové a počítají s moderními
hosty. Dionisio Pestana, předseda hotelové společnosti, a Cristiano Ronaldo do pro-
jektu společně investovali 75 milionů eur. Oba pocházejí z Madeiry. Hotelové společ-
nosti Pestana patří 87 hotelů v 16 zemích pod třemi dílčími značkami: Pestana Ho-
tels and Resorts, Pestana Pousadas de Portugal a Pestana Collection Hotels.

Boom turistů ze Země středu
pokračuje
Událostí loňského roku byl zvyšující se
podíl čínských turistů na světovém ces-
tovním ruchu. Všechno nasvědčuje tomu,
že trend bude pokračovat. Letos má počet
Číňanů, kteří se vydají na cesty do zahra-
ničí, dále růst a přesáhnout 130 milionů
osob, o deset milionů více než v uplynu-
lém roce. Dokonce i země, které k tomuto
jevu přistupovaly až dosud spíše konzer-
vativně, si uvědomují, že se k této početné
kategorii turistů musí stát alespoň jazyko-
vě přístupnějšími. Číňané se vydají do
destinací, které dosud nebyly v centru
jejich pozornosti. Předpokládá se zjed-
nodušení vízového styku, jeho převedení
do příletových procedur a snížení nebo
vynechání s ním spojených poplatků.
Počet čínských turistů se přitom zvyšuje
skokově. Nejnovější zpráva čínských
úřadů ukázala, že v minulém roce se
návštěvnost sousedních zemí Číňany
zvýšila o 200 %. Když například v uply-
nulém roce zjednodušila Jižní Korea ví-
zové náležitosti, počet čínských turistů
přilétajících do země vzrostl o 10 %. Jižní
Koreu jich loni navštívilo 6,3 milionu.
Tato země nepřestává být pro Číňany
špičkovou destinací. Prodloužila platnost
čínských turistických víz ze třiceti na de-
vadesát dní, uvolnila věková omezení
cestujících, a předpokládá se, že ještě
letos se poplatky za víza sníží. Vstřícným
krokem vůči Číňanům se stanou speciální
víza pro cestování za aktivitami volného
času a za kulturou. Aktivní je i Japonsko,
které také podporuje nakupování a sníží
pro přijíždějící turisty spotřební daň.
Důvody jsou pragmatické: například
během oslav japonského státního svátku
utratilo v zemi čtyři sta tisíc turistů ko-
lem sto miliard jenů. Spojené státy letos
vyhodnotí desetiletou zkušenost s vízovou
politikou umožňující na jedno povolení
několikerý vstup do země. Ukázalo se, že
zjednodušení má výrazný vliv na objem
příjezdového cestovního ruchu.

Zdařilá hra na venkovský hostinec
Exkluzivní pětihvězdičkový butikový hotel Leeu House s dvanácti pokoji byl otevřen
v srdci Franschhoeku u Kapského Města v prosinci 2015. Jeho přitažlivost spočívá
ve skutečnosti, že ačkoliv zdařile vytváří atmosféru venkovského hostince, najdeme
jej na hlavní ulici životem pulzujícího Franschhoeku, ve snadno dosažitelné pěší
vzdálenosti od restaurací, galerií a butiků. Všichni hosté mohou k cestě po okolí
bezplatně používat jízdní kola. Hotel má útulnou halu s otevřeným krbem na dřevo,
vyhřívaný venkovní bazén a zastíněnou terasu. Hosté mají také přístup k lázeňským
zařízením a prostřednictvím kyvadlové dopravy k vinařské oblasti kolem Leeu Es-
tates. Po Francouzské čtvrti získala firma statek jako další akvizici loni v září. Ceny
za ubytování začínají od 180 dolarů za dvojlůžkový pokoj a zahrnují snídani,
neomezený přístup k internetu a vnitrostátní telefonické hovory, místní lihoviny,
domácí vína a soft drinky, ochutnávku vín Mullineux&Leeu pro každého hosta
během pobytu, prádelnu, žehlení a všechny poplatky.

Aktuálně ze světa
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IVDubajský luxus v luxusu
Burj Al Arab Jumeirah znovu otevřel celodenní restauraci Bab Al Yam po zá-
sadní proměně jejího interiéru i exteriéru. Heslem bylo učinit ji přitažlivou,
inspirativní a interaktivní. Moderní podobě dominuje dechberoucí rozsáhlá
terasa a přepychová hala se zákoutími pro kuřáky vodních dýmek. Uprostřed
stojí cihlová kuchyňská pec, takže hosté mají možnost sledovat zdejší kuchař-
ský tým v akci při přípravě jídel. Nové menu, inspirované středomořskou ku-

chyní se středovýchodními prvky, vytvořili Maxime Luvara, šéfkuchař Burj Al Arab, a Mohit Bhargava, šéfkuchař Bab Al Yam, se
zaměřením na čerstvé sezonní plodiny. V menu najdeme například garnáty na másle s marinovaným citronem, olivy Taggiasca
a italské topinky Datterino s nasekanými rajčaty a marinovanými ančovičkami. Celá čelní stěna restaurace je prosklená a nabízí nád-
herné pohledy na Arabský záliv i centrum Dubaje. Stylové přístřešky a slunečníky zajišťují ideální prostředí pro dvojice i větší
skupiny hostů. Burj Al Arab, který nedávno dostal nového ředitele, se řadí k nejluxusnějším světovým hotelům. �

Kufr věrnější než pes
Chytrý robotický kufr umožní, aby se turisté pohybovali po letišti nebo po hotelu s prázdnýma rukama. Má
kamerový senzor, technologii bluetooth a s jeho prototypem přichází na trh izraelská firma NUA Robotics.
Jakmile jej prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu aktivujete, automaticky vás následuje. Má také
funkci „blízké detekce“, s jejíž pomocí se přizpůsobuje rytmu uživatelovy chůze a dokáže se vyhnout růz-
ným překážkám stojícím mu v cestě. Jeho rychlost zatím konstruktéři omezili na pět kilometrů v hodině,
bude však schopen pohybovat se mnohem rychleji. Má vestavěnou baterii, která se zatím nabíjí připojením
k zásuvce, brzy však bude vyjímatelná a rychle nahraditelná baterií záložní. Baterie vydrží kufr pohánět
60–90 minut, lze z ní také přes USB port v případě potřeby nabíjet jiné přístroje. Kufr má alarm proti zlo-
dějům a může odesílat data v reálném čase včetně váhy a lokace do majitelova chytrého telefonu. Nyní se
vyrábí z ABS materiálů, které jsou známé svou pevností i odolností vůči nárazům, další model vznikne z voděodolných materiálů.
Váží o kilogram více než průměrné kabinové zavazadlo, obsahuje vytahovací madlo, které umožňuje táhnout kufr klasickým způso-
bem. Má elegantní a robustní vzhled podobný miniledničce, je bez zipů a s hladkým zasouvacím víkem. Veřejnosti byl již předsta-
ven buď jako Bluesmart, který se sám zamyká, váží a pohybuje, nebo jako City Cab. To je tříkolový motorizovaný kufr, který poslou-
ží rovněž jako skútr a uveze dva pasažéry cestovní rychlostí 20 kilometrů v hodině do maximální vzdálenosti šedesáti kilometrů.

INZERCE

Aktuálně ze světa

KDY VÁM NAPOSLEDY  
NĚKDO NASERVÍROVAL 
NĚCO POŘÁDNÉHO?

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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Koktejl à la thése
Při vší úctě k barmanům londýnského
Savoye – v tomto případě jeho Beau-
fort Baru – v sudu z amerického dubu
zrající koktejl, který vytvořili ve spo-
lupráci s producentem Tennessee
whiskey Jack Daniel’s a Cunard Lines,
společností provozující globální ná-
mořní výletní dopravu, připomíná tak
trochu divadelní hry na objednávku,
jež měly podpořit určitou ideu, tedy
à la thése. Koktejl Age of Discovery
představuje kompozici Jack Daniel’s,
Bacardi 8 Years Old, speciálně kořeně-
né Madeiry, Dubonnetu, Martini re-
serva Rubino a bitters z Earl Grey
a kakaových bobů, to vše uloženo do
sudu po whiskey a naloděno 11. ledna
v britském Southamptonu na palubu
parníku Queen Mary 2, na níž stráví
čtyřměsíční plavbu, dlouhou přes čty-
řicet tisíc námořních mil. Legendární
plavidlo při ní navštíví devětatřicet
přístavů v sedmadvaceti státech čtyř
světadílů, jež reprezentují jednotlivé
přísady. Sud je připevněn na otevřené
palubě a jeho obsah je tak vystaven
rozmarům počasí i výkyvům teplot,
což všeobecně přispívá k zrání čeho-
koli. Smutná zpráva pro cestující: Kok-
tejlu si ani nelíznou. Po návratu lodi
do východiska 10. května se sud do-
praví k lahvovací lince. Lahve pak roz-
šíří jedinečnou prodejní sbírku The
Savoy Collection. Bar zatím podává zá-
jemcům kompromis: Koktejl téhož
složení, ale bez lodního lístku…

Ze světa barů

Admine, to nám, prosím, vysvětli!
Na všelijaké žebříčky nejlepších barů na
světě a různé lokální laureáty bar awards
jsme si už zvykli; konečně za volbou je
leckdy znát kamarádíčky, kteří se urči-
tému baru starají o renomé (s vláhou
v očích vzpomínám na někdejší tištěný
týdeník Newsweek, který v příloze The
Best World Bars uvedl za Českou repub-
liku Bugsy’s a jeho majitelé – tehdy ještě
byli tři – o tom vůbec nevěděli, natož aby
zařazení jakkoli ovlivnili), nebo prostě
jen byznysplán pořadatele. Leč admin to
v polovině listopadu v The Spirit Busi-
ness opravdu přehnal, když uveřejnil
text Top Six Europe Bars To Visit In 2016.
Zařadil sem šest barů z myriády dalších –
a není jasné, co ho k volbě vedlo.
Na Kypru padl jeho zrak na nikosijský Lost+Found Drinkery (LFD). Tak jsme se tro-
chu pozajímali, čím by to mohlo být, přečetli si pár recenzí – a ejhle! V baru vystupují
professional Guest Bartenders from around the world. A to by v tom byl čert, aby neroz-
nesli slávu podniku po všech těch tripedvajzrech a báršouz. A nedostali společnými
silami LFD do žebříčku padesáti nejlepších barů světa.
Imperial Craft, Tel Aviv, Israel. Je až komické, jak je to podobné. Přečtěte si to sami:
„This small bar has become the landing spot for international bartenders…”
Další adminův favorit je athénský The Clumsies. Asi bych to přeložil jako Nešikové,
nebo možná Neohrabaní. Prý je to míněno ironicky, protože ve skutečnosti jsou poho-
toví, neušmudlaní a precizní; na letošních Tales of the Cocktail (TOC; náramně šikovný
byznys pořadatelů v New Orleans) se ocitli mezi nominovanými na nejlepší mezinárod-
ní koktejlový bar(!) No, jak tak koukám na barový displej, kde se tísní obaly od lahví
a největší čtverec zabírají šejkry, zatímco v menším je binec jako v tanku (nic z toho
vám neprodá ani panáka), tak se mi vnucuje otázka, jaké asi byly ty ostatní nominované
bary (jen tak mimochodem, za Českou republiku se tam vyskytuje pořád stejné jméno
(odpusťte, že nejmenuji konkrétně, ale už takhle nepatřím mezi miláčky slonů).
The Blind Pig (Slepé prase je možná bezva nápad; tedy ne u mne) se taky umístil na
TOC. V tomto případě jako the Best International Restaurant Bar. Ještě že tak. Umístěn
nad michelinskou hvězdou dekorovaném Social Eating House, kde drží vařečku v ru-
ce protežé Jasona Athertona, si prostě nižší distinkci nemohl dovolit. Jak tak prohlížím
nabídku koktejlů, rodí se ve mně podezření, že šéfkuchař kouká barmanům čas od
času přes rameno. Takové přísady, jako Tonka Bean Tincture, Root Beer Sirup, Malted
Juniper, Carrot, House Pickle Brine, Maple Ale Reduction nenechají člověka na pochy-
bách, že je prostě někde.
Le Syndicat, Paříž. Tuhle mokrou díru admin nerozmazluje. Prý jsou tady inteligentní,
pohostinní a pečliví.
Himkok, Oslo. Tady by se mi asi líbilo. Sice dva koktejlové bary jsou součástí kom-
plexu kadeřnictví (což mi bolestně připomíná 3. ročník Whisky Live! Prague, kde hned
v prvním sálku byla dvě holičská křesla taky), mikrolihovaru, cidrové zahrady, tapas
kuchyně a dokonce hydroponické pěstírny bylin a koření, ale destilují tu vlastní gin,
vodku a akvavit, tak tu bude jistě dost zábavy. A ještě ke všemu za nimi stojí Monica
Berg a společnost Behind Bars Consulting. Tak to nekupte!

Kouzla synergická
Pánská polovina celosvětově známého dua expertů koktejlové kultury Anistatia Miller
& Jared Brown je nádhernou ukázkou, kam vede synergie oborů. Fundovaný historik
a master distiller Sipsmith ginu propojil svoje profese a vytvořil ve spolupráci s hote-
lem Ham Yard v Soho na jeho střeše pop-up bar, v němž podává do poloviny února
horké koktejly na bázi své jalovcové. Hosté jsou zachumláni pod dekami a usrkávají
jeho položky odvozené od receptur počínaje 16. stoletím. Koktejlové menu obsahuje
např. the Smoking Bishop, prý oblíbený mix Charlese Dickense, The Original, což je
spojení ginu a zázvorového chleba, či the Soho Gin Broth, jež je realizovaný recept
z roku 1664. Inu Londýn, severozápadní pól koktejlové zeměkoule!
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Ze světa barů

Rolls-Royce jako (placený)
bonus k barmanskému kufříku
Barmanský kufřík, který je dražší než
BMW 3 Serie, vytvořila značka Rolls-
Royce. Přijde na 26 366 liber šterlinků
a existuje pouze v 15 exemplářích. Tech-
nicky je to box, jehož výroba trvá osm
týdnů. Je vyroben ze dřeva amerického
vlašského ořechu a tapetován shodnou
kůží, která se uplatňuje v interiéru vo-
zu; pochází z usní býků, aby se výrob-
ce vyhnul neklamným znakům kraví
březosti. Býci byli navíc paseni ve vyš-
ších nadmořských výškách, aby se vy-
loučily stopy moskytích vpichů. Vyba-
vení konzultoval výrobce s experty
řetězce Dorchester Collection’s London
Hotels, kteří doporučili vybavit zařízení
čtyřmi karafami, stejným počtem tumb-
lerů, šejkrem, nádobou na led, vývrtkou,
nožem, dvěma podnosy, koktejlovými
ubrousky, míchací lžící, odměrkou,
muddlerem, čtyřmi brčky (z nerezové
oceli), klešťovým lisem na citrusy, ato-
mizérem, barovým sítkem, skleněným
podnosem a prkénkem na krájení. Jisté
je, že zatímco zájemce o vůz si kufřík
přikoupí k vozu, barman aby si ke kuf-
říku přikoupil automobil. Nechci ultra-

luxusní pracovní nástroj
zlehčovat, ale v mém
kufříku, který použí-

vám už dvacet
let, je vybavení

bohatší. Škoda, že
výrobce nekonzul-

toval jeho sesta-
vu se mnou.

Trendy od západu naváté…
Mnohaletá barmanská zkušenost říká, že změny v oblasti koktejlové kultury přinášejí
větry vanoucí od západu. A to je také důvod, proč je pro střední Evropu zajímavý
průzkum organizovaný společností Finest Call Premium Cocktail Mixes a jejím brit-
ským distributorem Cellar Trends. Následující data jsou z něho.

Vrstva zájemců o koktejly, která se ještě donedávna odhadovala co do věkového
rozmezí na 18 až 35 let, mohutní a její součástí se stávají stále více i poněkud starší
generace. Možná je to způsobeno tím, že koktejly se stále více uplatňují při zvlášt-
ních příležitostech, kde tvoří osu nabídky. Přičemž i tam, kde to opravdu naplno žije,
vyžaduje host, aby drink i při vysokém tempu obsluhy dobře vypadal.

Více než 60 % Britů je schopno určit svůj oblíbený koktejl. Ještě stále vede Mojito
(u 32 % respondentů), ale stále více se hlásí o slovo klasika, a to v pořadí Martini,
Manhattan, Cosmopolitan, Old Fashioned. Hosté chtějí barevné, zábavné drinky –
ovšem z těch nejkvalitnějších přísad.

Hosté si objednávají především podle chuti koktejlu, která je jim známa. Na dalším
místě je báze, na níž je založen, na třetím kvalita ingrediencí a až na čtvrtém (což mě
jako emeritního bartendera dost deprimuje) doporučení barmana.

Zvyšují se hostovy znalosti koktejlů a od toho se odvíjí jeho požadavek, aby měly
drinky konzistentní vlastnosti. Celých 87 % dotázaných preferuje, aby míšené nápoje
měly stejnou vůni, chuť a vzhled, ať už si je dají kdekoli. To samozřejmě představuje
problém ve frekventovaných barech zejména v určitých hodinách, ale i problém, jak
dosáhnout konzistence mezi vrcholnými bary a podniky spíše pro masu zákazníků.

Zvyšuje se zájem o tzv. masterclasses, krátkodobé kurzy pro zájemce o koktejlovou
kulturu (zájem o hodinový program uvedený v baru Bugsy’s krátce po premiéře filmu
SPECTRE – podrobnosti na WWW.007MIXOLOGY.CZ – naznačuje, že i v našem terito-
riu je pro edukaci hostů prostor).

Hosté stále více očekávají servis koktejlů nejen v barech, ale i v restaurantech. Lze
to vysvětlit jejich přáním, když už si vyrazíme, tak chceme zažít všechno. To je
bezpochyby cenná informace pro mnohé oblíbené podniky, kde se výborně najíte, ale
aperitivní koktejl nedostanete, protože to obsluha prostě neumí namíchat.

Předcházejícímu trendu lze vyhovět způsobem, jenž mě jako barmana samozřejmě
nemůže nadchnout, ale cesta to je. Nazval bych ji koktejly v plechovce. Představa, že
Manhattan prostě naliji z krabičky do skleničky, je děsivá, ale konečně proč ne, pokud
je pak šance koktejl vůbec dostat. Nehledě na to, že takhle může proniknout zájem
o koktejly do řad širší veřejnosti za ceny vcelku mírné. A co si budeme povídat, když si
člověk zvykne na Negroni doma, možná si je objedná i v restauraci…

Do popředí zájmu se dostávají koktejly bez nebo s nižším množstvím alkoholu. Do-
dám, že vytvořit právě receptury těchto drinků patří k těm těžším úkolům barmana.

Dvěma panáky k dlouhověkosti?
Ty výzkumy! Zrovna čtu ve zprávě University of Iova, že na základě záznamů DNA se biologické stárnutí člově-
ka zpomaluje, pokud vypijete jeden až dva drinky denně. Naopak abstinenti, silní pijáci a kuřáci stárnou v tomto
smyslu slova rychleji. Jiný výzkum potvrdil, že střídmí pijáci alkoholu mají větší šanci vyhnout se náhlým srdeč-
ním příhodám než ti, kteří alkohol odmítají. Konkrétně: Jeden drink denně snižuje riziko srdečních potíží o 20 %
u mužů a o 16 % u žen. A do třetice: Když si dáte několikadenní pauzu v konzumaci alkoholu, dáváte svým játrům
šanci na bezpečné dlouhodobé fungování. Teď fakt nevím. Myslet spíše na srdce, na játra, nebo na penzi? �

INZERCE

FirmaWINTERHALTER GASTRONOM představuje
na veletrhu INTECO 2016 novou technologii
mytí nádobí s předmáčecím programem
a mycími prostředky s označením Ecolabel

Nová technologie
mytí kuchyňského nádobí!

www.winterhalter.cz www.winterhalter.de/ecolabel/

Navštivte nás na našem stánku č. 090 v pavilonu V.
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Španělsko / Významní vinaři obhajují unikátnost terroiru
Přes sto padesát vinařů, obchodníků a publicistů podepsalo v polovině ledna
provolání na obranu španělského terroiru jako součást rostoucího odporu vůči
skupinám ovládajícím významné denominace v zemi. Podle autorů provolání je
nejvyšší čas mluvit o terroiru ve Španělsku. Iniciativu vede vinař Telmo Rodri-
guez a zaměřila se proti strnulé povaze mnoha předpisů prosazovaných správní-
mi orgány v regionech, jako jsou Rioja a Ribera del Duero. Rodriguez, dlouho-
dobý zastánce kvality španělského terroiru a potřeby sdělovat zákazníkům jeho
příběh, vede rodinný statek Remelluri v regionu Rioja a další butikové projekty
na různých místech Španělska. Loni v červnu označil Rodriguez tento region za
„oběť svého vlastního úspěchu“. Způsob, jakým nyní pracují velké vinařské fir-
my, je neudržitelný. Za tři eura nelze vytvořit kvalitní víno odrůdy Crianza. Podle
Rodrigueze je dvojí Rioja – průmyslová a řemeslná. Budoucnost regionu vidí
v druhé možnosti. V regionu Rioja jsou
překrásné vesnice a je třeba předvést
zájemcům o víno místo a prostředí jeho
vzniku, nikoli proces výroby, protože
ten je sám o sobě nudný. V regionu se
to přehání s diskusemi o druhu dubo-
vého dřeva na sudy a postupy školení
vína, zapomíná se na cit pro místo. Mě-
lo by se vážně mluvit právě o terroiru,
o němž má dokonce i nynější vinařský
průmysl jen povrchní představy.

uruguay / Objevovaná vinařská
velmoc
Krajina připomíná Burgundsko nebo Toskán-
sko. Bodega Garzón je vinařství s nejlepším
terroirem v celé Uruguayi. Zdejší Tannat je
skvělý, ovšem bílá vína Albariño, Sauvignon
Blanc, Viognier a Pinot Gris jsou stejně půso-
bivá. Výroba vína je jednou součástí činností
Agrolandu hospodařícího udržitelným způ-
sobem na rozloze deseti tisíc akrů a zahrnu-
jícího chov dobytka, pěstování pekanových
ořechů, mandlí a výrobu medu i 400 tisíc
litrů extra panenského olivového oleje ročně.
Vlastník Agrolandu, argentinský obchodník
a vinař Alejandro Bulgheroni, zaměstnává
v regionu Maldonado devět stovek lidí. Vi-
nice mají přes 500 akrů. Žulové podloží, bio-
diverzita a stálé brízy vanoucí od Atlantiku
jsou ideální pro vinařství a minimalistický
přístup umožňuje dostat do vín čistý výraz
terroiru. Před ocelovými tanky zde dávají
přednost betonovým, aby se v nich tolik ne-
projevila dubová příchuť.

Česká republika / Salon vín 2016 se otevřel veřejnosti
Poslední lednovou sobotu se v degustační expozici, situované v historickém
sklepení zámku Valtice, představilo sto nejlépe hodnocených moravských a čes-
kých vín v soutěži Salon vín – národní soutěž vín ČR. Po celý rok až do Vánoc
zde budou mít návštěvníci možnost získat informace o našich nejlepších vínech
a zároveň je ochutnat ve volné nebo sommelierem řízené degustaci. Salon vín –
národní soutěž vín ČR představuje největší a zároveň nejvyšší soutěžní vinařské
klání v České republice. Vína uložená v degustační expozici prošla několikako-
lovým výběrem odborných komisí a přestavují výběr toho nejlepšího z letošní
vinařské produkce. Návštěvník expozice může získat informace o stovce nej-
lepších vín a vinařství, z nichž vína pocházejí, a obohatit tak své vědomosti
a znalosti o víně. Medailemi oceněná vína lze zároveň i ochutnat. Každé víno
má svůj prezentační box, v němž jsou lahve uskladněny. Zároveň je na boxu
kompletní popis vína, včetně analytických údajů, senzorické charakteristiky
a také profilu mohutnosti a struktury vína a aromatického profilu. Samozřej-
mostí je pak i možnost vybraná vína nakoupit. Součástí Salonu vín je také na-
učná expozice věnovaná vinařství, dále síň slávy vinařství ČR, vinařské literatu-
ry, degustátorských skleniček či sommelierských potřeb či pochutin k vínu.

Francie / Spor v St. Emilionu:
Klasifikace potvrzena,
oponenti se nevzdávají
Soud v Bordeaux v prosinci rozhodl,
že nová klasifikace v St. Emilionu
je legální, ale oponenti se dali sly-
šet, že v celé věci ještě nezaznělo
poslední slovo. Správní soud od-
mítl výhrady ke klasifikaci z roku
2012 vznesené statky Châteaux
Croque Michotte, La Tour du Pin
Figeac a Corbin Michotte. Statky,
které svoji klasifikaci buď ztratily,
nebo nebyly povýšeny do Grand
Cru, sdělily, že došlo k rozporům a procedurál-
ním chybám v připomínkovém řízení k novému
způsobu hodnocení. Je to nejnovější obrat v dlou-
hodobé debatě. Připomínky byly odmítnuty
v druhé polovině prosince, jen devět dnů po pro-
jednání. Rozhodnutí se původně očekávalo až
v polovině ledna. Autoři připomínek se pozasta-
vili nad podle nich povrchním přístupem správ-
ního soudu. Stěžovatelé přitom patří mezi nej-
významnější vinařské rodiny v St. Emilionu. �
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„V doposud největší konkurenci byla nová Iveco Daily volbou číslo jedna  
pro 23 členů poroty, kteří zastupují hlavní odborné časopisy specializující se  
na segment užitkových vozidel z celé Evropy a Ruska.“

J. Sweeney, předseda poroty Mezinárodní dodávky roku

OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA – PRVNÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

Pro více informací kontaktujte prodejce Iveco: 
AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01  Hustopeče / +420 519 402 300 / www.agrotec.cz

AUTO FUTURE, s. r. o., Okružní 646, 370 01  České Budějovice / +420 386 460 902 / www.auto-future.cz
KOMERSIA AUTO s. r. o., Pražská 330, 267 12  Loděnice / +420 311 604 020 / www.komersiaauto.cz
STROJSERVIS PRAHA, s. r. o., Náchodská 30, 193 00  Praha / +420 281 921 975 / www.strojservis.cz

PROFI AUTO CZ a. s., Kolovratská 1367, 251 01  Říčany / +420 323 203 112 / www.iveco-profiautocz.cz
STRATOS AUTO, spol. s r. o., Bratří Štefanů 1002, 500 03  Hradec Králové / +420 495 709 101 / www.stratosauto.czSTR B tří ŠlOUTTOAOSTTOS RAAT
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Akce

anketa

Zlatý kuchař 2015
Anketa Zlatý kuchař, kterou vyhlašuje redakce našeho časopisu
Gastro&Hotel profi revue, startuje letos již potřetí!

Až do 15. února mohli hodnotitelé z řad novinářů a lidí
píšících o kulinářství (tentokrát jsme jich oslovili 32,
najdete je na www.gastroahotel.cz) posílat své hlasy.

Stejně jako v loňském roce se hlasovalo ve čtyřech kate-
goriích: Zlatý kuchař, Zlatý zahraniční kuchař, Mladý
talent a Hvězda gastronomie – síň slávy. Novinkou je vol-
ba veřejnosti, kdy na našich webových stránkách může
veřejnost dát hlas svému oblíbenému kuchaři. Garantem
a patronem ankety Zlatý kuchař 2015 je již tradičně
Vladimír Poštulka. Cílem ankety je zmapovat vývoj naší
gastronomické scény a ocenit ty nejzajímavější kuchaře.
Je oceňována především jejich kreativita, hledání nových
cest a řemeslná zručnost. Na slavnostním vyhlášení
výsledků, které se bude konat 12. května, budou předány
ceny vítězům jednotlivých kategorií.

S výsledky ankety se budete moci seznámit na našich
webových stránkách www.gastroahotel.cz.

Vítězové ankety Zlatý kuchař 2014:
Kategorie Zlatý kuchař:
Oldřich Sahajdák (Degustation),
Roman Paulus (Alcron),
Jan Punčochář (Grand Cru)
Kategorie Zlatý zahraniční kuchař:
O první místo se podělili:
Paul Day (Sansho a Maso a kobliha),
Riccardo Lucque (Aromi
a další sesterské podniky)
Kategorie Mladý talent:
Patrik Bečvář
(Selský Dvůr, Hostivař, Praha)
Síň slávy gastronomie:
Jaroslav Sapík (U Koně)

novinky veletrhu

Víno&delIkatesy
Obchodního ředitele gastronomického mezinárodního
veletrhu GastroFair Víno&Delikatesy, MARKA GlOSERA, jsme
se zeptali, jaké novinky čekají na návštěvníky letošního veletrhu.

Proč zavedený název veletrhu
Víno&Delikatesy rozšiřujete o název
GastroFair?
Jedná se o pozvolný vývoj, ke kterému
nás postupně donutili vystavovatelé. Ve-
letrhem pro gastronomii jsme od samé-
ho počátku. Letos je to už devatenáctý
ročník. Nejprve jsme se jmenovali
Víno&Destiláty, ale začali se k nám
hlásit hlavně dovozci delikates a když
už jich bylo opravdu hodně, tak nás to
přimělo změnit název na Víno&Deli-
katesy. Ale stále více se hlásili potravi-
náři, výrobci nealka, kávy a také piva.
K nim se připojili i výrobci gastro tech-
nologií, a tak jsme název Víno&Deli-
katesy rozšířili o název GastroFair.

Proč nově zavádíte zónu B2B?
Co si máme pod tím představit a co to
přinese vystavovatelům?
To je systém opravdu nový, který jsme
ale nevymysleli my sami, funguje takto
v cizině a měl by pomoci všem vystavova-
telům. Jsou totiž takoví, kteří by své pro-
dukty rádi prezentovali veřejnosti a mají
zájem je také prodávat. Pak jsou vystavo-
vatelé, kteří mají zájem pouze o kontakt
s potencionálními obchodními partnery
a nikoliv o prezentaci svých produktů
veřejnosti. Proto je jedna zóna určená pro
veřejnost, s možností přímého prodeje
výrobků, a druhá, kontraktační zóna,
určená pouze pro obchod, tzv. B2B. Slibu-
jeme si od této novinky, že pomůže vysta-

vovatelům i profesionálním návštěvní-
kům z gastronomie v lepší spolupráci.

Budete pokračovat v udělování
značky TOP DELIKATESA. O co v ní
vlastně jde?
Jedná se o udělování značky kvality. Po-
kud máte nějaký opravdu kvalitní pro-
dukt, tak ho chcete co nejvíc propagovat,
co nejvíc prodávat. Tato značka, umístěná
na obalu, pak prodává za vás. Oceňujeme
nejen výrobky z tuzemska, ale jako prak-
ticky jediní i produkty importované. Je za-
jímavé, že se do soutěže o tuto značku
hlásí stále více domácích výrobců, a to nás
těší, protože máme kvalitu některých vý-
robků více než srovnatelnou s cizinou. �

TE
x

T:
S

Tá
ň

A
K

R
E

JČ
O

Vá
TE

x
T:

S
Tá

ň
A

K
R

E
JČ

O
Vá

01-41_gh0116:Sestava 1  17.2.2016  20:04  Stránka 12



Aktuálně z AHR ČR

INZERCE

10 % dph na toČené pIVo?
Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) podporuje zavedení EET
a zároveň dlouhodobě volá po snížení daňové zátěže podnikatelů v pohostinství.
Návrh ministra financí Andreje Babiše – snížení DPH na točené pivo – byl však poměrně
překvapivý, nicméně jej asociace vnímá jako snahu k podpoře pohostinství.

Přesto se AHR ČR domnívá, že by bylo
mnohem systematičtější a obhajitel-
né, přijmout návrh na převedení po-

krmů a nealkoholických nápojů do této
super snížené sazby a pivo ponechat
v sazbě základní.
K samotnému záměru snížení DPH
na 10 % pro čepovaná piva:

Tento návrh chápe AHR ČR jako snahu
o podporu pohostinství zejména malých
provozoven, jejichž hlavní prodejní komo-
ditou je čepované pivo a AHR ČR i tuto
snahu vítá. Zároveň ale tento návrh přiná-
ší další komplikace pro daňové subjekty
a v rámci jedné komodity zavádí dvě
rozdílné sazby.

AHR ČR chápe tento krok spíše jako
první pokus o přehodnocení sazeb DPH

vládou za předpokladu, že dojde k navý-
šení výběru daní.

Navrhované snížení DPH na 15 % pro
pokrmy a nealkoholické nápoje od po-
čátku jednání s MF prosazuje a vnímá ji
jako narovnání diskrepance, kdy od roku
2005 dotovali zákazníci a provozovatelé
restaurací tuto daň, neboť vstupy pro vý-
robu pokrmů byly daněny ve snížené saz-
bě (dnes 15 %), zatímco samotné pokrmy
byly po přidání lidské práce daněny v saz-
bě základní (tedy 21 %). Tato změna se te-
dy pravděpodobně neodrazí v konečných
cenách pokrmů, ale pouze narovná sou-
časné prostředí podnikání v gastronomii.

Zavedení 10% sazby pro pokrmy v res-
tauracích by naopak mohlo některým
podnikatelům umožnit tento rozdíl pro-

mítnout do cen a některým provozům
veřejného stravování i nadále podnikat
a vytvářet další pracovní příležitosti.

Dle AHR ČR se do budoucna nabízí
spíše myšlenka zjednodušení současné
struktury DPH na základní a sníženou
sazbu s tím, že snížená sazba by byla
např. 12 %, a to na všechny komodity,
které dosud do snížené sazby patří, a na
pokrmy a nealkoholické nápoje v restau-
racích. Za situace, kdy se zefektivní cel-
kový výběr DPH, by to byl logický krok,
který by v konečném důsledku oživil
celkovou ekonomiku v ČR. �
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Ceny energií jsou rekordně nízko, 
teď se vyplatí jednat

Zjistěte, kolik byste ušetřili 
právě vy!

business linku 371 100 100

www.cez.cz/gastro 

Živnostníci a malé firmy si po vzoru těch velkých stále častěji plánují budoucí náklady dlouho dopředu. Vyhýbají se 
tak nemilému překvapení v podobě nečekaných výdajů a bez většího rizika mohou plánovat své investice. I výhodné 
platby za energie lze pojistit dlouhodobou smlouvou, což pro firmy představuje jasnou úsporu a stabilitu v dalších 
letech, díky kterým mohou již dnes začít rozvíjet své podnikání. Právě teď jsou ceny na energetické burze rekordně 
nízko, a tak se vyplatí poohlédnout po nabídkách obchodníků s energiemi.
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Eric Pere byl koncem minulého roku jmenován generálním ředitelem Corinthia Hotel Prague. Má více než
třicetiletou zkušenost s luxusními hotelovými službami, dříve působil jako generální ředitel hotelů sítě
Corinthia v Tripolisu a Petrohradu. Bude dohlížet na úspěšné fungování Corinthia Hotel Prague, který se
řadí mezi nejlepší hotely. Ve své nové roli bude odpovědný za provoz oceněného hotelu Corinthia Prague
a bude zajišťovat maximální spokojenost hostů i zaměstnanců, stejně jako ziskovost v době, kdy Praha láká
stále více turistů i podnikatelů. Corinthia Hotel Prague nedávno získal ocenění „Czech Republic’s Leading
Business Hotel“ v programu World Travel Awards 2015. Eric Pere, původem Francouz, je mezinárodní ho-
teliér každým coulem. Krůčkem po krůčku si vyšlapal cestu vzhůru v hotelovém průmyslu: začínal v osmde-

sátých letech jako Cost Controller & F&B Analyst a postupně postupoval v ekonomické oblasti, až se mu podařilo získat post gene-
rálního ředitele. Během svého působení v luxusních hotelových službách pracoval ve třinácti zemích světa. „Nástup do pražské
Corinthie je pro mne perfektním krokem. Moje hodnoty se naprosto shodují s hodnotovým systémem společnosti Corinthia
a velice se těším na práci pro tento slavný hotel.“

Veronika Obuchowiczová BcA. (32) zastává pozici obchodní ředitelky Top Hotel Praha. Celou svou
kariéru se pohybuje v hotelnictví, působila v luxusních hotelech nejen v Praze, ale i v Londýně či Dubaji.
„Mojím prvoradým cieľom vždy boli aj budú spokojní hostia, zdôrazniť na komfort a vysokú kvalitu služieb.
Chcem šíriť dobré meno TOP Hotel Praha, Art Hotel & Congress Centre, jeden z najkomplexnejších kongre-
sových priestorov v republike a samozrejme aj excelentné gastronomické služby medzi ďalších potenciálnych
záujemcov. Taktiež mojim cieľom je aplikovať do prevádzky osvedčené obchodné taktiky, ktoré využívajú
zahraničné hotely.“

Roman Muška (39) se stal od 1. 1. 2016 novým ředitelem Prague Convention Bureau. Má dlouholeté
zkušenosti v cestovním ruchu, kde se v oblasti MICE pohybuje od roku 1996. V rámci svého působení
v mezinárodních společnostech AIMS International a AIM Group International získával zkušenosti jak
v oblasti financí, obchodu, tak i projektového managementu (PCO/DMC). V pražské pobočce AIM Group
International působil v posledních letech na pozici Country Manager. Od roku 2013 byl rovněž členem
představenstva PCB a od jara 2015 zastával pozici jeho prvního místopředsedy. „Mým cílem je naplnit
dlouhodobé strategické plány PCB, jakými jsou přilákání většího počtu mezinárodních meetingů do Prahy,
budování pozitivní image Prahy jako ideální kongresové destinace v zahraničí a v neposlední řadě zvýšení

povědomí o kongresovém průmyslu a jeho ekonomickém i neekonomickém dopadu v rámci ČR.“

Martina Černá (44) byla od ledna 2016 oficiálně jmenována na pozici ředitelky hotelu Mamaison Residence
Downtown Prague, který rozšířil portfolio čtyřhvězdičkových hotelů společnosti CPI Hotels. Na pozici působi-
la pod původní značkou Marriott Executive Apartments od roku 2014 a podílela se na aktivitách rebrandingu
hotelu pod značku Mamaison Hotels & Residences. Bude i nadále zodpovědná za provozní výsledky hotelu,
nábor zaměstnanců, zákaznickou spokojenost a vyhledávání nových obchodních příležitostí. Martina Černá
má dlouholeté zkušenosti z hotelnictví, v minulosti pracovala na manažerských postech hotelů Courtyard by
Marriott Prague Airport nebo Renaissance Hotelu Prague. Je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy. „Mým hlavním úkolem je plně integrovat residenci do zavedeného řetězce Mamaison
Hotels & Residences a rychle si získat svou pozici na trhu. Síla hotelových řetězců je především v synergii jednotlivých hotelových
článků, které se vzájemně obohacují, a společně tak přispívají k růstu a rozmachu mateřské společnosti. Společnost CPI Hotels je
mladá dynamická společnost a já se upřímně těším, že se budu moci aktivně podílet na jejím dalším rozvoji.“

Petr Chmelař (41) posílil tým Generálního ředitelství společnosti CPI Hotels, kde od ledna 2016 zastává po-
zici technického ředitele. V jeho pravomoci bude řízení úseků technické údržby budov hotelové sítě včetně
zahraničních jednotek ve spolupráci se společností CPI Facility. Kromě kontroly měsíčních výsledků a nákla-
dů na údržbu, dohledu nad průběhem a efektivitou oprav a revizí bude mít na starosti návrhy opatření a úspor
na provozních jednotkách. Petr Chmelař pracuje ve společnosti více než 10 let, v průběhu let zastával posty
ředitele v Hotelu Fortuna City a Hotelu Fortuna West. Působil také v hotelech Archibald Prague a TOP Hotel
Praha. „Ve své nové roli se chci kromě zefektivnění stávajících procesů zaměřit i na nastavení maximálního sdí-
lení informací mezi jednotlivými hotely tak, abychom co nejvíce vytěžili ze spolupráce v rámci naší sítě.“ �
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Využijte jedinečné nabídky zemního plynu a elektřiny od ČEZ.  
Podnikatelům a firmám z oboru gastronomie či hotelnictví  
chceme snížit fakturu za energie o 15 %.

Zjistěte, kolik byste ušetřili právě vy, a zavolejte na Zákaznickou linku  
371 100 100 nebo navštivte www.cez.cz/gastro. Tato jedinečná  
nabídka platí jen do 29. 4. 2016, tak neváhejte.

Nechte si od ČEZ 
naservírovat 15% slevu

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZwww.cez.cz/gastro | Zákaznická linka  371 100 100
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Náš zákazník, náš
pán – staré přísloví,
které by beze zbytku
mělo ve službách
platit vždy a všude.
A v hotelnictví
a pohostinství
dvojnásob. Jsou ale
hosté, kteří dávají
hotelovému personálu
z různých důvodů
pořádně „zabrat“.
Jak se k nim chovat
a můžeme předcházet
konfliktům?

Mottem všech zaměstnanců ve služ-
bách by měla být věta: Host je vždy
na prvním místě. A ještě je třeba

dodat slůvko „spokojený“. Ten se totiž
s největší pravděpodobností vrátí a mož-
ná o vás někomu řekne. Ale ten nespoko-
jený nejen že se nevrátí, ale „osolí“ vám
to v recenzích.

Typologie hostů aneb jak na to?
Abyste zvládli skutečně vysoké nároky,
které práce s lidmi v segmentu hotelnictví
přináší, je třeba být připraven. A to nejen
vystupovat jako profesionál ve svém obo-
ru, ať už se jedná o recepčního, pokojskou,
číšníka a další personál, který přichází do
každodenního kontaktu s hostem, ale být
vybaven teoreticky alespoň psychologic-
kým minimem. To by mělo zahrnovat zna-
losti z typologie hostů, asertivitu, umění
verbální a neverbální komunikace. Všech-
ny tyto teoretické znalosti vás učiní pak
ve všední denní praxi odolnějšími vůči
tzv. problémovým hostům nebo konflik-
tům, kterým se jednou za čas nevyhne
žádný profesionál, který pracuje ve
službách s lidmi.

Jednou z dobrých pomůcek je orienta-
ce v typech hostů a s ní související možné
varianty komunikace. Existuje několik dru-
hů typologií. Jednou z nich je ta, kde se
hosté dělí podle převládajících vlastností.

Sebevědomý a rozhodný host
Tento typ hosta je možné „identifikovat“
velmi brzy. Do restaurace nebo hotelu
vstupuje rozhodně, bez váhavého rozhlí-
žení kolem sebe, netěká očima. Je uvolně-
ný a klidný. Sebevědomý host přistupuje
k personálu jako k rovnocennému partne-
rovi. Někdy se může jednat o hosty, kteří
mají vysoký společenský status. Řeč těla
promlouvá jednoznačně: Vím, co chci!
K tomuto hostu se chováme jako ke kte-
rémukoli jinému, neobáváme se jeho
postavení a sebejistoty, zůstáváme přede-
vším profesionály. Lze dopo-
ručit klidný a jistý přístup,
rychlou objednávku a obslu-
hu. Při snaze doporučit ně-
jaké jídlo, buďme obezřetní.
Tento typ hosta nemá rád,
když mu někdo radí. Určitě
se na závěr zeptáme, zda byl
spokojený.

Nejistý a nerozhodný host
Host působí poněkud ustra-
šeně a vyplašeně. Do restau-
race vstupuje nejistě, dlouho
se rozhlíží, a přestože tápe
a třeba i bloudí, nezeptá se
personálu, kam má jít. Tady
je na místě hostovi nabídnout
pomoc při hledání místa.

Dáme mu čas na objednání, nestěžujeme
mu výběr více nabídkami, jsme klidní
a laskaví. Ovšem pozor, tento typ hosta
se může někdy cítit dotčený, že ho vede-
me ke stolu a že se mu celkově snažíme
pomoci. Vysvětluje si to tak, že působí
neschopně. Proto je třeba zvážit, do jaké
míry hostovi pomáhat s rozhodováním.
Pokud totiž situaci neodhadneme, může
se lehce stát, že se host urazí a svoji ne-
jistotu začne maskovat arogancí a agresí,
což může být zárodkem konfliktu. Neroz-
hodnému a nejistému hostovi musíme za-

jistit jeho potřebu – bezpečí.
Nesmíme ho vyplašit. Větši-
nou to bývá přemýšlivý člo-
věk, který zatím nemá dosta-
tek informací, aby se rozhodl.
Poskytneme mu dodatečné
informace, podrobnější popis
a doporučujeme mu „osvěd-
čená“ jídla a služby.

Komunikativní a dobře
naladěný host
Poznáme ho na první pohled.
Snadno navazuje hovory, kte-
ré není lehké přerušit. Pořád
mluví, a to i při výběru z jídel-
ního lístku. Je nutné se obrnit
trpělivostí. Tento host, přes-
tože se může zdát ostatním

„
Abyste
zvládli
nároky,
které práce
s lidmi
přináší, je
třeba být
připraven
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JAK POROZuMĚT SVýM HOSTůM?
S ING. AlEŠEM PROCHáZKOu, JEDNATELEM A.I.M. AGENTUR S.R.O. A LEKTOREM
NA PROBLEMATIKU KOMUNIKACE SE ZáKAZNíKEM, JSME SI POVíDALI NEJEN
O TOM, JAK KOMUNIKOVAT S PROBLéMOVýMI HOSTY.

Jaké jsou nezbytné vlastnosti pro
člověka, který chce pracovat
v hotelových či restauračních
službách v kontaktu s hostem?
Člověk, který je v kontaktu s hostem, pří-
mo ovlivňuje jeho spokojenost a tím i tržby
podniku. Proto by měl mít příjemné vystu-
pování, měl by mít rád lidi a být komunika-
tivní. Podle typu pozice by měl být i trpě-
livý (např. recepční). Člověk, který nemá
rád lidi, může pracovat třeba v továrně,
ale ne ve službách v přímém kontaktu se
zákazníkem.

předpokládám, že personál by
měl absolvovat alespoň seminář
„psychologického minima“?
Ano, „psychologické minimum“ bych vel-
mi doporučoval. Chcete-li dělat dobrý ob-
chod, musíte rozumět lidem. Psychologie
vám pomůže pochopit lidské chování a na-
še potřeby. Zároveň vám pomůže lépe mo-
tivovat váš tým, lépe řešit konflikty a v ne-
poslední řadě vám pomůže připravit lepší

služby pro vaše zákazníky. Dnes se již ho-
voří o tzv. designu služeb. To vše povede
k vyšší spokojenosti zákazníka a vyšším
tržbám. Člověk pracující ve službách by
měl určitě znát Maslowovu hierarchii po-
třeb, tzv. pyramidu potřeb. Je to jednodu-
chý a velmi praktický nástroj, který má
svou hloubku. Já s ní pracuji již 20 let
a stále v ní objevuji nové souvislosti.
Zjednodušeně řečeno nám model ukazu-
je, že naše potřeby mají svou hierarchii
v uspokojování. Nejdříve musíme uspoko-
jit potřeby nižšího řádu a pak až vyššího
– v pořadí: 1. FYZIOLOGICKÉ potřeby
(jídlo, pití, WC, spánek, sex); 2. Potřeba
BEZPEČÍ (teplo, střecha nad hlavou,
bezpečné místo, eliminace strachu
o zdraví, život, rodinu aj.); 3. Potřeba
NĚKAM PATŘIT – SOUNÁLEŽITOST
(rodina, být součástí týmu, spolku, klubu,
party, „kmene“ – tzv. „Věrnost se vyplá-
cí…“ věrnost značce aj.); 4. Potřeba
OCENĚNÍ (pochvala, oslovení jménem,
naše ego, krása, estetika, ješitnost, aj.);

5. Potřeba SEBE-
REALIZACE (dělám to, co
miluji – koníčky, práce, osobní hodnoty –
věci, co mají vyšší smysl).
Zcela jednoduše – zákazník, který seděl
cestou k nám 2 hodiny v autě, si nejdříve
dojde na toaletu a pak si teprve objedná
a bude obdivovat náš interiér. V případě,
že bude toaleta zavřená, bude zákazník
nervózní a možná si ani neobjedná…

Jak důležitá je znalost typologie
hosta?
Znalost typologie hosta je velmi užitečná.
Typologií je větší množství, s různými pohle-
dy na problematiku. Jedna z těch jedno-
duchých a zároveň praktických pro rychlé
rozdělení je typologie podle Gretzeho
a Drozdecka (event. DISC). Tato typologie
se dívá na zákazníka ze dvou rovin – A)
podle vztahu k lidem „Přátelský“ nebo „Ne-
přátelský“ a B) podle dominance „Domi-
nantní“ nebo „Pasivní“ (nedominantní).
Poté se typy člení na:

jako fajn společník, může být pro per-
sonál až dotěrný. Často vede konverzaci
za určité limity, ptá se na osobní věci, na
záležitosti týkající se interního chodu
provozu atd. Je třeba vystihnout ten
správný okamžik a hosta slušně v komu-
nikaci zastavit, ale zároveň neurazit. Vy-
bídnout ho zdvořile a trpělivě k objed-
návce. Takový host patří svým způsobem
do kategorie problémových hostů.

Nervózní host
Host je neklidný, těká očima, poťukává
rukou na stole, povolává na personál,
dožaduje se okamžité pozornosti. Má-li
chvilku čekat na číšníka, jeho napětí se
stupňuje. Tady psychologové doporučují
zrychlit tempo obsluhy, nevysvětlovat de-
taily, neuklidňovat vlastní lhostejností, ne-
brat nervózní a vzteklé poznámky osobně.
Dejte tomuto hostu jistotu, že dostane vše,
co požaduje.

Pokud jeho rozčilení a nervozita vznik-
la z jiného důvodu než z podstaty jeho
typu, musíme být diplomaté a jednáme
empaticky. Nabídneme mu vodu (či jiný
nápoj) – podvědomě se trochu uklidní.
Zkusíme ho vzít stranou, aby nerušil
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Přátelský a dominantní (výkonný) typ
zákazníka
Vím, co chci a jdu si za tím (ale s ohledem
na lidi). Tento typ zákazníka ví přesně, co
chce a řekne si o to. Je sebevědomý, ne-
bojí se zkusit něco nového a rád vyzkouší
i prémiové značky. Dokáže ocenit dobrou
službu a eventuálně vám otevřeně řekne,
že není něco v pořádku. Problém ale „ne-
rozmazává“. Je pozitivní.

Přátelský a podřízený (sociabilní) typ
zákazníka
Dobré vztahy – to je nejdůležitější pro
tento typ zákazníka. Má rád pohodu
a nechce se hádat – proto, když se mu
něco nelíbí, tak to neřekne otevřeně, ale
řekne to až doma. Proto je důležitá prů-
běžná zpětná vazba. Tento typ zákazníka
a sleduje trendy a je rád „IN“. Proto mu
nabízíme trendy věci. Rád si vezme něco
„značkového“, aby vyjádřil příslušnost
k nějaké skupině.

Nepřátelský a podřízený (byrokratický)
typ zákazníka
Hlavně žádná překvapení! Tento typ zá-
kazníka je přemýšlivý, analytický, logický
a skeptický. Vidí spíše rizika než příleži-
tosti. Vyžaduje 100% kvalitu, přesně co si
objednal a hlavně žádná překvapení. Ob-
jednává si to, co už zná – zlatá klasika
(stále stejný druh pizzy, řízek, aj.). Trvá
dlouho, než si získáte důvěru, pak je ale

věrný. Je to typ spíše tichého zákazníka.
Klient ho při školení nazval „kravaťák se
stravenkami“, eventuálně typ daňový po-
radce, paní účetní.

Nepřátelský a dominantní
(diktátorský) typ zákazníka
Já mám pravdu! Tento typ zákazníka je
výrazný, má tah na branku, má rád po-
zornost a nebojí se ji na sebe upoutat.
Má „vždy“ pravdu a neakceptuje jiné ná-
zory. Nebojí se jít do střetu a v případě
konfliktu dokáže být hlučný. Má-li stížnost,
musí tuto stížnost řešit s vedoucím nebo
ředitelem („chce sobě rovného“). Musí-
me mu poskytovat skvělý a profesionál-
ní servis, nabízíme mu to nejlepší exklu-
zivní zboží.

Jaké jsou nejčastější chyby ve vztahu
k hostovi v restauraci?
V restauraci se zaměstnanci na zákazníka
příliš neusmívají, což je velká škoda pro
zákazníka i pro ně samotné. Zákazník by
byl spokojenější a obsluha by dostala
větší spropitné. Dále to bývá přehlížení
zákazníka, neúcta k zákazníkovi, lhostej-
nost nebo nezájem o danou práci.

Jak poznáme problematického
hosta?
Většina zákazníků není principiálně kon-
fliktních a nechtějí dělat problémy. Problém

vzniká, když naše očekávání neodpovídá
realitě nebo nejsou naplňovány naše po-
třeby (viz pyramida potřeb). To je i klíčem
k řešení. Nejtěžší zákazník pro jednání
bývá Dominantní neboli Diktátorský typ
zákazníka. Tento zákazník ví, co chce, je
soutěživý, cílevědomý, má touhu po moci
a kontrole ostatních. Uznává většinou
pouze svou pravdu, nediskutuje, ale při-
kazuje a musí být po jeho. Poznáme ho
podle výrazného až výstředního oblečení,
prémiové značky, výrazné šperky, drahé
hodinky, nejnovější typ telefonu či vozu.
Ukazuje svůj status a moc.
Jeho specifické požadavky bývají v oblasti
exkluzivity a jedinečnosti. Tento zákazník
chce to nejlepší (prezidentské apartmá,
nejdražší šampaňské, kaviár, aj.).
Nemělo by nás překvapit, že má tento zá-
kazník dvě tváře – tu laskavou a příjem-
nou – pro své blízké a lidi, které chce zís-
kat, a poté tvář „dominantní“ pro lidi ostatní.

Jak s ním komunikovat a předejít
konfliktu?
S diktátorským typem zákazníka musíme
jednat profesionálně, dáváme mu najevo,
že si ho vážíme. Nedoporučuje se příliš
servilní chování ani příliš autoritativní. To-
muto zákazníkovi nabízíme výrobky a služ-
by nejvyšší prémiové kvality i ceny. Zákaz-
níkovi neodmlouváme, ale plníme mu jeho

a nepřenášel to na ostatní zákazníky. Po-
té je důležité ho vyslechnout a zjistit pří-
činu rozčilení. Když příčinu nalezneme,
nabídneme řešení.

Nedůvěřivý host
Tento host si myslí, že ho všude ošidí, ve
všem vidí dopředu a bezdůvodně pod-
vod. Projevuje se ironickými poznámka-
mi typu: Aha, rizoto, to bude určitě ze
zbytků apod. Všechno, co tomuto hostovi
nabídnete, bude ironizovat a devalvovat,
připravte se na to a zachovejte klid. Ne-
berte žádné jeho sdělení osobně, nenech-
te se vtáhnout do konfliktu. Vyjadřujte se
jasně a stručně, vyvarujte se jakýchkoli
možných „prohřešků“. Buďte si jistí, že
nedůvěřivý host si všechny informace,
které od vás získal, ověří. Snažte se v něm
vzbudit důvěru

lakomý host
Poznáte ho podle toho, že se neustále ptá

na ceny, nebo nějak nevrle na výši ceny
reaguje. Obslužte ho zdvořile, s profesio-
nálním výrazem bez sebemenšího názna-
ku v mimice obličeje, že vám „leze na
nervy“. Zde je opět na místě vysoká míra
trpělivosti, protože tento typ hosta si vy-
bírá jídlo a pití skutečně velmi dlouho,
dokud si dopředu nespočítá, kolik ho to
bude stát.

Panovačný host
Host, který je hlučný, arogantní. Svými
průpovídkami znevažuje personál. Dává
najevo, že on je pán a číšníci sluhové.
Jedná se o velmi obtížného hosta, jeho
problémovost může stoupat se vzrůstající
spotřebou alkoholu. Je dobré být na to
připraven, udržet emoce, zachovat klid
a zůstat profesionálem.

Síla komunikace
K zásadním dovednostem ve službách pa-
tří umění správně komunikovat. V recepci,

Zásady úspěŠné
komunIkace

Začít komunikaci jako první

Když se bavíte s hostem, dívejte se
mu do očí – oční kontakt, přímý postoj

Vyjádřit zájem o hosta

Poděkovat za jeho přítomnost

Aktivně naslouchat a aktivně se ptát

Zpětná vazba – znovu hostovi
zopakujte jeho přání

Vžít se do požadavků hosta

Aktivně nabízet další pomoc a služby

Respektovat hranici komunikace
stanovenou hostem

Sledovat neverbální formy
komunikace

Hlídat si projevy své neverbální
komunikace

Brát v úvahu věkové, kulturní,
jazykové i jiné rozdíly

Průběžně se informovat na
spokojenost hosta

„ Člověk, který je v kontaktu s hostem, přímo
ovlivňuje jeho spokojenost a tím i tržby
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v pokojích, v restauraci, všude se denně
sděluje a hodnotí ve vztahu k hostům
spousta informací. Důležitou stránkou je
pochopitelně verbální komunikace. Zdá
se to samozřejmé, vždyť všichni umíme
mluvit, ale opak je pravdou. Při sdělování
záleží nejen na správně formulovaném
obsahu sdělení či otázky, ale také na tó-
nu, zabarvení hlasu, na rychlosti řeči, na
pauzách v řeči na těch správných místech,
zdvořilosti. Různé kurzy a semináře, kte-
ré se komunikací zabývají, by měl hotelo-
vý a restaurační personál na všech úrov-
ních absolvovat.

Podstatnou součástí komunikace je
také umění naslouchat. Například, pokud
host přijde s nějakou stížností do recep-
ce, je potřeba ho především vyslechnout.
Rozhodně není vhodné skákat hostovi do
řeči, být netrpělivý, nesoustředěný. Měli
bychom dát najevo různými přitakávací-
mi slůvky, jako jsou „aha, chápu, rozu-
mím“, a pokyvováním hlavy, že nás to, co
host říká, zajímá a přemýšlíme o tom.
Když se bavíme s hostem, dívejme se mu
do očí, udržujme vzpřímený postoj. Měli
bychom také sledovat neverbální projevy
hostovy komunikace a průběžně sdělo-
vat, že protistraně rozumíme.

V závěru rozhovoru je vhodné využít
metodu shrnutí, kdy si ujasníme a shrne-

přání. S tímto zákazníkem se častěji set-
káte v podnicích nejvyšší kategorie, jelikož
to odpovídá jeho statutu. Dobře tohoto
zákazníka znají v luxusních lázeňských
hotelech v Karlovarském kraji, kam hojně
jezdila vybraná ruská klientela…

pokud konflikt vznikne, jak jej co
nejlépe vyřešit?
V případě konfliktu je velmi důležité za-
chovat KLID. Dalším pravidlem je, že
zákazník nikdy NESMÍ ZTRATIT TVÁŘ.
Se zákazníkem SE NEHÁDÁM, NEMŮŽU
TO VYHRÁT! Pro řešení konfliktů platí
osvědčený postup: vyslechnout, pozname-
nat, poděkovat a ocenit, prošetřit, dát
zpětnou vazbu, poděkovat, případně na-
bídnout další spolupráci, provést nápra-
vu, opatření, zásah.
Zrovna nedávno jsem vedl školení na
horském hotelu a diskutovali jsme s ředi-
telem hotelu, jak postupovat. Číšník polil
zákaznici mobilní telefon, který poté ne-
šel. Co teď? Telefon za 10 000 Kč, číšník

byl nešťastný a zákaznice rozzlobená…
Ředitel zachoval chladnou hlavu, zákaz-
nici se omluvil s tím, že přejímají odpo-
vědnost, telefon dají do opravny a v pří-
padě, že nebude fungovat, jeho cenu
uhradí. Telefon byl opraven a fungoval
bez problémů. Zákaznice byla klidnější,
že s ní jednal přímo ředitel a měla jeho
garanci. K omluvě dostala ještě lahev ví-
na a z hotelu odjížděla spokojená.

co je možné vyčíst ve vztahu
k hostovi z neverbální komunikace?
U neverbální komunikace si vždy vzpome-
nu na pana vrchního z filmu „Obsluhoval
jsem anglického krále“, jak odhaduje, co
si zákazník objedná. Asi každý by chtěl
mít schopnosti a dovednosti „Mentalisty“
z televizního seriálu.
Neverbální komunikace nám toho říká
opravdu mnoho. V některé odborné lite-
ratuře naleznete, že až 93 % informací je
ve sdělení mimoslovně, tzn. neverbálně,
někde se uvádí 80 %.

Z neverbální komunikace hosta lze poz-
nat, jakou má dnes náladu, jeho emoce,
společenské postavení, je-li zdravý či ne-
mocný aj. Zkušený a trénovaný pozorova-
tel dokáže při rozhovoru či nabídce poz-
nat, na co zákazník myslí, eventuálně jestli
si vymýšlí, či říká pravdu. Např. když som-
melier zákazníkovi říká: „Představte si, jak
se na jižním svahu do vína hezky opíralo
příjemné slunce a jak si réva svými kořeny
z hloubky vysávala vláhu a získávala mine-
rálnost…“ Jestli si to zákazník opravdu
představuje, tak se podívá šikmo vpravo
nahoru… A když to sommelier pozná, ví,
že je na správné cestě k prodané lahvi za
15 000 Kč.

Jak komunikovat s hostem, který má
specifické nesplnitelné požadavky?
Na úvod je důležité si uvědomit, že úplně
všem zákazníkům jejich přání nesplníme.
Podniky bývají zaměřené na určité seg-
menty zákazníků a ne každý zákazník je
„náš zákazník“. Důležité je, abychom vě-

„ Vždy nabídněte hostovi
něco navíc, ohromte ho
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me hlavní myšlenky, fakta a pocity. Aktiv-
ním nasloucháním je možné předejít zby-
tečným nedorozuměním, která mohou
vyústit až v nepříjemný konflikt.

Pokud se host na něco ptá, měl by do-
stat zdvořilou odpověď a nikoli jednoslov-
 nou typu „ano“ nebo „ne“. Když se např.
zeptá: V kolik hodin se podává snídaně?
Nedoporučuje se chladná odpověď: od
8 do 10 hodin. Vhodné je sdělit například:
Snídaně je pro vás připravena v hotelové
restauraci od 8 do 10 hodin. V případě
pěkného počasí je možné snídat na hote-
lové terase u bazénu. Mohu pro vás ještě
něco udělat?

řeč těla promlouvá
Neverbální komunikace neboli řeč těla
nevyužívá k vyjadřování slova, ale různá
gesta, mimiku, postoje, pohyby... Řeč těla
zkoumají psychologové už mnoho let
a znalosti z této oblasti vám mohou usnad-
nit rozklíčovat sdělení hosta i beze slov.
Často také gesta a mimika umocňují ver-
bální komunikaci. Uveďme si pro ilustra-
ci význam některých gest:

Ruce s otevřenými dlaněmi – jsou
vnímány pozitivně, otevřená dlaň směrem
vzhůru obvykle představuje otevřenost
protějšku a laskavost. Komunikace s otev-
řenými dlaněmi působí pozitivně na me-
zilidské vztahy, přispívá k vytváření důvě-
ry druhých a k navození dobré atmosféry.

Zdvižený ukazováček – znamená zdů-
raznění toho, o čem se právě hovoří.

Zaťaté pěsti – ukazují na napětí.

Zkřížené ruce, zkřížené nohy – ob-
vykle znamenají obranu, člověk je nejistý
a necítí se dobře.

Stříška z prstů – vyjadřuje projev sebe-
jistoty až lehké arogance typu „všechno
vím, všechno znám“. Pokud je toto gesto
doprovázeno poklepáváním prstů o sebe,
může se jednat o netrpělivost.

Ruce založené za zády – obvykle je
má tak člověk, který „neví co“ s rukama,
schovává ruce, protože nemá dost sebe-
důvěry k otevřeným gestům.

Sepjaté ruce – vyjadřují pocity jako
nejistota či netrpělivost. Člověk si z nich
může také udělat jakousi bariéru vůči
okolnímu světu.

Dotýkání se rukou nosu, přikrývání
si úst – gesto vyjadřuje určité napětí, stre-
sovou situaci.

Upravování vlasů, uhlazování vousů
– používá se v situacích, kdy se člověk ne-
cítí moc dobře, kdy prožívá úzkost nebo
rozrušení.

Nepodceňujte sdělení mimiky
Při osobním kontaktu bývá zpravidla obli-
čej a jeho výraz prvním, čeho si na dru-
hém člověk všimne. Mimika zřejmě jako
jediná vyjadřuje míru pocitu potěšení,
souhlasu nebo sympatie.

Délka pohledu při jednání či rozhovo-
ru může být ovlivněna nejen emocemi,
ale i kulturou, ve které je člověk vycho-
ván. Američané považují přímý zrakový
kontakt za výraz otevřenosti, zatímco Ja-
ponci na něj často pohlížejí jako na signál

děli, že jsme udělali vše, co jsme mohli.
S hostem bychom měli komunikovat slušně
a profesionálně. V případě, že hostovy
požadavky nemůžeme splnit, nabídneme
alternativu z naší nabídky či jiného
dodavatele.
Příklad: Pane Nováku, je nám líto, ale tyto
služby vám bohužel nemůžeme nabídnout.
V případě, že byste si vybral alternativu
z naší nabídky, budeme potěšeni. Mohu
vám nabídnout A, B nebo C. Popř. vám
mohu nabídnout služby našeho smluv-
ního partnera, firmy XYZ.

na čem by měl personál přicházející
do kontaktu s hostem pracovat?
Personál by se měl dále vzdělávat a tré-
novat především komunikační dovednosti,
řešení stížností, psychologii zákazníka,
národnostní rozdíly a zvyklosti svých zá-
kazníků, etiketu, cizí jazyky aj.
Dále by měli zaměstnanci znát své kom-
petence a firemní postupy, eventuálně na
koho se mohou obrátit o radu. Firma by

měla mít připravené standardy, scénáře
a krizové plány pro vybrané situace. A tyto
postupy by měly být trénovány.

mohl byste dát dohromady desatero
psychologického minima pro personál
přicházející do kontaktu s hostem?

Dávejte do práce srdce.
První dojem (hezké přivítání – úsměv).
Poslední dojem (hezké rozloučení –

úsměv, poděkování za návštěvu).
Náš mozek a jeho ochranné mechanismy
jsou nejvíce aktivní na začátku a na konci,
tzv. „Von Restorffův efekt“, proto je v těch-
to fázích důležité „mířit“ na srdce a emoce.

Zapojujte do komunikace obě mozkové
hemisféry – využívejte představivosti,
emocí a obrazného popisu. Příklad: před-
stavte si krásně šťavnaté maso, sousto,
které se vám rozplývá na jazyku… Při této
nabídce se nám pomalu začínají sbíhat
sliny a to je správně.

Prodávejte užitek, uspokojení zákazní-
kových potřeb (co to hostovi přinese),

příběh – ne pouhé produkty. Kdo je
zvyklý pít sladký sekt za 130 Kč a ochutná
suché šampaňské za 1500 Kč bez
znalosti, co má v šampaňském „hledat“,
může být zklamán. Když ale ví, co v šam-
paňském hledat a cítit, a že se jedná
o oblíbené šampaňské Britské královny…
už mu chutná jinak.

Znát hierarchii potřeb – příklad Maslo-
wova pyramida potřeb.

Znát základní typologii hosta.
Pomůže vám poznat, čemu dává zákazník
přednost, na co dává důraz.

7 + –2
Naše krátkodobá paměť si pamatuje cca
7+ –2 věci. Proto si při objednávce, tele-
fonátu či jednání dělejte poznámky a na
závěr to vždy zopakujte pro kontrolu.

Pozor na domněnky!
To, co říkáte, není vždy to, co druhý slyší.
Ptejte se, zpětná vazba – aktivní
naslouchání.

Vždy nabídněte hostovi něco „navíc“,
nadchněte zákazníka. �

nedostatečného respektu. Japonci se díva-
jí druhému do očí jen zřídka a pohled trvá
velmi krátkou dobu. Kromě očí upoutají
vaše hosty i ústa respektive úsměv, který
by měl být přirozený. Intenzita úsměvu
by ale měla být přizpůsobena výrazu tvá-
ře druhého člověka, aby nevyvolala zby-
tečné negativní pocity.

Mezi negativní mimické prvky, které
naší komunikaci s hosty rozhodně nepo-
mohou, jsou úšklebky a grimasy, zdviže-
né obočí, vyhýbání se očnímu kontaktu,
strnulý pohled do očí nebo ulpívající na
jednom bodě, oči v sloup.

řešíme konfliktní situaci
I při nejlepší snaze splnit všechna hostova
přání se může stát, že se něco nepovede.
Je lepší se s hostem sejít osobně, protože
po telefonu nemůžeme využít všechny
možnosti komunikace, jako jsou řeč těla,
mimika, empatický pohled do očí atd. Dů-
ležité je nejprve nechat hosta zcela vypo-
vídat ze svého problému. Nepřerušujeme
ho, pouze přitakáváme a udržujeme oční
kontakt. Vhodné je oslovovat ho jménem,
host cítí, že nám na něm záleží a získává
pocit výjimečnosti. Poté ho ubezpečíme,
že situaci co nejdříve vyřešíme. Ale pozor
na slibování zázraků! Pokud víme, že ter-
mín nápravy nemůžeme dodržet, neslibu-
jeme, tím bychom hosta jenom více rozlo-
bili. Slíbíme reálný termín či kompenzaci,
a když je host s výsledkem rozhovoru
spokojen, ubezpečíme se později třeba
telefonicky, zda je již vše v pořádku.
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Michal Tomeš,
generální manažer hotelu Ibis Praha, Malá Strana
Ano, této otázce se ve všech hotelech naší skupiny AccorHotels
velmi věnujeme, naše společnost má v této oblasti také vlastní
trainingový program, který se skládá z lokálních trainingů a trai-
ningů organizovaných naší Accor Academy. Jsme si vědomi, že
v našem oboru je nesmírně důležité mít personál, který si umí pora-
dit i s nejrůznějšími náladami našich hostů, personál, který umí reagovat
pod tlakem, a vždy si zachová přátelský a asertivní přístup. Ani sebelepší pokoje a se-
bechutnější strava nenahradí to, čemu se říká lidský přístup, proto na tato školení klademe
opravdu velký důraz. Jen s profesionálním přístupem našeho personálu se u nás naši
hosté mohou cítit příjemně a tak tomu nyní, věřím, je.

Ing. Martin Chaluš,
generální manažer, PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Plzeň
Téma „Jak jednat s lidmi“ je velice důležité a lze říct, že se týká snad všech pracovních pozic na hotelu,
tj. ať se jedná o obsluhu, recepční, sales či management, celý tým je dennodenně v kontaktu s klienty. Náš
hotel tento kurz zajistil zatím jen pro management, i já sám jsem se tohoto kurzu účastnil. Musím popravdě

říct, že jsem měl z tohoto kurzu takové rozporuplné pocity. Tento můj pocit mi potvrdili i ostatní kolegové.
Zřejmě to bylo způsobené lektorem a jeho stylem, jakým předával informace. Opravdu si myslím, že správný

výběr lektora je pro tyto měkké dovednosti klíčový. �

Matthew Stokes,
Learning and Development Manager, Corinthia Hotel Prague
Corinthia Hotels je velká globální rodina se silnou kombinací
znalostí, kultury a firemní tradice. Tato rozmanitost nám
umožňuje školit naše zaměstnance z našich vlastních zkušeností.

Naší „mantrou“ je „umění péče“, která je složena ze čtyř základ-
ních hodnot: autentičnosti, vášně, porozumění a přesnosti. V rámci

těchto čtyř hodnot školíme naše zaměstnance, jak se starat o naše
hosty, protože toto je jádro našeho podnikání. Od prvního dne školíme tyto

základní hodnoty v rámci vzdělávacího programu pro interní zaměstnance. Pro každého
zaměstnance připravujeme individuální vzdělávací program přizpůsobený úrovni jeho
rozvoje. Abychom dosáhli nejvyšší možné úrovně služeb pro naše hosty, čerpáme i ze
zkušeností našich kolegů, kteří neustále rozvíjejí náš tréninkový plán. Spolupracujeme
také s externími společnostmi poskytujícími e-learning, který zahrnuje on-line semináře
a workshopy.
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Ing. Karel Rada,
generální ředitel Hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou
Naše zaměstnance na semináře či kurzy na dané téma přímo
nevysíláme, ale téma umění jednat s lidmi je součástí kurzů pana
Vladimíra Orčíka při školení obsluhy, které občas pro naše za-
městnance pořádáme, a musím říct, že i já si chodím jeho před-
nášku poslechnout, neboť ji podává velmi zábavnou formou.

Klaus Pilz,
regionální ředitel
Vienna International
v České republice
Jak jinak motivovat zaměstnan-
ce než propracovaným systé-
mem vzdělávání a zajištěním
jejich neustálého rozvoje? U nás
má každý svůj vlastní indivi-
duální tréninkový plán, mimo
jiné i jednání s lidmi, které je
vedeno naší interní koučkou,
případně je dle potřeby zajiš-
těno externě. Nicméně víme,
že naši zaměstnanci jsou indi-
viduální osobnosti. Nechceme
je svazovat vel-
kým množ-
stvím stan-
dardů
a postu-
pů, jak
mezi-
lidské
vztahy
řešit. Proto
v rámci našich
tréninků pouze poskytujeme
příklady, jak se v dané situaci
zachovat. Důvěřujeme si, a tak
v konečné fázi mají kolegové
vždy prostor, aby dle svého
vlastního uvážení vzniklý prob-
lém vyřešili. Důležitým aspek-
tem v rámci jednání s lidmi je
také vzájemná interní komu-
nikace. Jsem hrdý na to, že
u nás panuje týmový duch,
máme neformální firemní kul-
turu, na pozice si moc nehra-
jeme, ke všem přistupujeme
stejně, pomáháme si, snažíme
se jeden od druhého učit.

anketa hotelIéRů
posíláte své zaměstnane na kurzy či semináře na téma
Jak Jednat s lIdmI?
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www.dotykacka.cz
800 605 605

Gastro Obchody Služby

Vhodné pro:

OstatníUbytování

ZÍSKEJTE SLEVU 5 000 Kč

Připraveno

na e-tržby

Navštivte nás na veletrhu SALIMA 2016 v pavilonu V, v stánku 115, objednejte si 
některou z akčních sad spolehlivého pokladního systému Dotykačka a získejte 

speciální veletržní slevu. Těšíme se na Vás!

SPOLEHLIVÝ POKLADNÍ SYSTÉM

OBCHODUJTE S PŘEHLEDEM
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Interview

eet: ČeRpám
InspIRacI
V ZahRanIČí

Elektronická evidence tržeb se používá
ve více zemích. Proč byl zvolen jako
inspirace právě chorvatský model tam
nazývaný fiskalizace?
Důvodů je několik. Chorvatský model, te-
dy on-line model evidence tržeb, je nejmo-
dernější a nejefektivnější, pro podnikatele
nejlevnější, administrativně nejméně ná-
ročný a Finanční správě poskytuje účinný
nástroj, protože odstraňuje riziko manipu-
lace s daty a zkreslování evidovaných úda-
jů. Model naplno využívá informační
technologie, zejména on-line přenos dat
po internetu, a zabezpečení údajů pomo-
cí kryptografie. Díky tomu omezuje rizi-
ko manipulace s daty, což je slabina kla-
sických registračních pokladen. Data také
nemusí být pro účely kontroly nahrávána
přímo z pokladny, což je jednodušší nejen
pro Finanční správu, ale i pro samotného
podnikatele.
Tento model také umožňuje efektivně
zacílit daňové kontroly. Finanční správa
nebude kontrolovat náhodně vybrané
podnikatele a probírat se daty v jejich
pokladnách. Zaměří svoji pozornost tam,
kde bude analýza získaných dat indikovat
problém. Díky tomu nebudeme zatěžovat
poctivé podnikatele a naopak maximálně
efektivně využijeme kontrolní kapacity.
Ze stejných důvodů zavedli on-line model
evidence tržeb od nového roku i ve Slovin-
sku a obdobné principy využívá například

i slovenská „Virtuální
pokladna“ nebo systé-
my evidence tržeb v Bul-
harsku a v Maďarsku.

Chorvatsko je zemí
s výrazným zastoupením
cestovního ruchu
a pohostinství ve struktuře
ekonomiky. Jaké jsou
zkušenosti tamních hotelů
a restaurací s fiskalizací?
Ačkoliv se odpůrci evidence tržeb snaží
tvrdit opak, Chorvatsko se s fiskalizací,
tedy elektronickou evidencí tržeb, vypo-
řádalo velmi dobře. Systém funguje na
jedničku a podnikatelé si na něj velmi
rychle zvykli. Hezkou ukázkou jsou slova
vedoucího IT oddělení chorvatské malo-
obchodní společnosti, který nám řekl: „Já
po dvou měsících po zavedení fiskalizace
úplně zapomněl, že něco takového
vlastně máme. Všechno funguje naprosto
přirozeně jako předtím.“
Je přirozené, že zavádění fiskalizace
v Chorvatsku provázely obavy. Přece jen
šlo o inovativní systém, první svého dru-
hu na světě. Vše dopadlo dobře, systém
funguje bez jediného výpadku a chorvat-
ští podnikatelé oceňují, že nekalá konku-
rence neplatičů daní jim už neztrpčuje
život. Mezi Chorvaty měl systém při za-
vádění dokonce podporu 93 % občanů.

V diskusi k elektronické evidenci
tržeb často zaznívá, že v Chorvatsku
se systém týká všech podnikatelů.
Proč jsou u nás zapotřebí výjimky?
Nejsou. Stejně jako v Chorvatsku, je i u nás
evidence tržeb zaváděna jako plošné opat-
ření, pro všechny skupiny podnikatelů.
Tak jsme to chtěli od začátku – bohužel
část rozfázování vstupu do systému měla
proběhnout pomocí nařízení vlády, což
samozřejmě vzbudilo nelibost těch podni-
katelů, jejichž obory podnikání byly uve-
deny přímo v zákoně. Po dohodě v rámci
koalice jsme tedy pozměňovacím návrhem
doplnili kompletní rozfázování do záko-
na. Evidence tedy bude pro všechny, kteří
přijímají hotovostní tržby, respektive plat-
by kartou, stravenkami, šeky a podobně.
Výjimek je stejně jako v Chorvatsku pou-
ze minimum – například regulovaná od-
větví, prodej zboží v automatech, příjmy
z jízdného a podobně. Povinnost evidovat
tržby bude nezávislá na velikosti podnika-

a přivážím osvědčená řešení
Jaké mají zkušenosti s fungováním
elektronické evidence tržeb
v Chorvatsku, a proč se u nás bude
v první fázi týkat podnikatelů
v hotelnictví a pohostinství? Také o tom
jsme hovořili s místopředsedou vlády
a ministrem financí ANDREJEM BABIŠEM.
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jeho nejdůležitější zjištění?
Potěšilo nás, že je veřejnost elektronické
evidenci tržeb příznivě nakloněna. Podle
průzkumu čtyři z pěti dotazovaných už
slyšeli o elektronické evidenci tržeb a dvě
třetiny z nich se domnívají, že přispěje
ke zvýšení důvěry zákazníků. Tři čtvrtiny
lidí si pak myslí, že elektronická evidence
tržeb zlepší výběr daní od obchodníků
a poskytovatelů služeb. Taková podpora
je pro nás největší motivací zákon prosa-
dit. Vedle vlastního průzkumu nám udě-
laly radost i výsledky průzkumu prove-
deného v květnu 2015 Asociací malých
a středních podniků a živnostníků ČR
ohledně elektronického zpracování dat
podnikateli. Potvrdil totiž nezávisle na na-
šich zdrojích, že podnikatelé v ČR již v dr-
tivé většině využívají pro své podnikání
internet a elektronickou komunikaci. To
znamená nižší náklady na internetové
připojení.

Ke každému obchodu jsou zapotřebí
dva – kupující a prodávající. Jestliže
poskytovatelé pohostinských služeb
promítnou náklady na zavedení
a provoz nového systému do cen
služeb, jaký prostor jim zbude pro
vstřícnost k zákazníkům?
Z nákladů na zavedení evidence se stal
jeden z oblíbených strašáků pravicové
opozice, která se snaží malovat obraz tisí-
ců krachujících podnikatelů, kteří si ne-
mohou náklady na zavedení a provoz
elektronické evidence tržeb dovolit. My
nezastíráme, že náklady vzniknou, ale
konkurence mezi dodavateli je bude tla-
čit dolů a rozhodně nepůjde o nic likvi-
dačního. Navíc řada podnikatelů už dnes
nějakou pokladnu má a velká část z nich
ji díky zvolenému modelu bude moci po
úpravách software dále využívat. Živnost-
níkům, tedy skupině malých podnikatelů,
kde je vybavenost technikou nejnižší, při-
nášíme mimořádnou slevu na dani ve výši
5000 korun. To by mělo pokrýt velkou část
ceny jednoduchého zařízení nebo ulevit

z nákladů na dokonalejší pokladnu. K to-
mu si ještě podnikatel samozřejmě uplat-
ní vynaložené náklady v základu daně.
Ale nejzásadnější benefit je již zmíněné
snížení DPH u stravovacích služeb. Jen
tato samotná úleva umožní na pokladnu
poměrně rychle vydělat. Vždyť si vezmě-
te, že to je cca 50 korun z každé tisícovky
tržeb. Každý si dokáže jednoduše spočí-
tat, kolik na tom vydělá.

Principy modelu elektronické evidence
tržeb zahrnují také otevřenost pro trh
koncových zařízení a jejich řešení.
Neumožní to, při české vynalézavosti,
nelegálně vstupovat do systému
a narušovat jej – ať již uživateli nebo
vnějšími hackery?
Otevřenost pro trh je jednou z velkých
výhod tohoto systému pro naše podnika-
tele. Souvisí to s již zmíněnou minimali-
zací nákladů na zavedení evidence.
Nám se ta jednoduchost řešení moc líbí.
Finanční správa zveřejní po schválení zá-
kona pouze detaily uživatelského rozhra-
ní pro připojení do systému. A následně
bude každý podnikatel na příslušnou in-
ternetovou adresu posílat údaje o tržbách,
a je úplně jedno, zda z pokladny, tabletu,
telefonu nebo třeba osobního počítače.
Ať si každý vybere řešení, které vyhovuje
jeho kapse a jeho podnikání. Datová zprá-
va bude podepsána digitálním certifiká-
tem, který bude vydávat Finanční správa.
Nikdo tedy nemůže podvrhovat cizí tržby.
Spojení mezi pokladním zařízením a cen-
trálním systémem bude šifrováno na stej-
ném principu jako například internetové
bankovnictví. Data podnikatelů budou
tedy chráněna jak „po cestě“, tak i v dato-
vém centru, které vyhovuje nejmoderněj-
ším požadavkům na bezpečnost. Přístup
k datům bude mít pouze malá skupina
analytiků s bezpečnostní prověrkou.
A konečně myslíme samozřejmě i na och-
ranu proti útokům hackerů. Systém bude
splňovat nejpřísnější požadavky na ky-
bernetickou bezpečnost. Mimochodem �

tele – největší hypermarket i nejmenší res-
taurace budou mít naprosto stejné pod-
mínky. Abychom zajistili bezproblémový
náběh, budou jednotlivé podnikatelské
obory vstupovat do systému postupně –
již zmíněné rozfázování. Díky tomu bu-
dou mít všichni dost času na přípravu.
Rozfázování ocení podnikatelé i při regis-
traci, pokud si půjdou vyzvednout auten-
tizační údaje pro přihlášení do systému
osobně na finanční úřad.

Spory se vedou kolem požadavku
zavedení elektronické evidence tržeb
pro všechny oblasti podnikání, kde
dochází k hotovostní platbě.
Restaurace a hotely se cítí být jedinou
„obětí“ zákona. Je jejich nespokojenost
oprávněná, nebo je výsledkem
informačního šumu v období přípravy
zákona?
My si podnikatelů v odvětví ubytování
a stravování velmi vážíme. Jde o nelehké
podnikání, které je velmi citlivé na celko-
vý vývoj ekonomiky, bezpečnostní situaci
a podobně. Takže rozhodně nebylo našim
cílem je učinit, jak říkáte, jedinou „obětí“
zákona. Jde o odvětví, které do evidence
vstoupí jako první, to je pravda. Ale již
po třech měsících je bude následovat ob-
chod – a co jsou to tři měsíce, poté, co tady
25 let žádný evidenční systém nebyl?
A proč jsou restaurace a hotely v první
vlně? Jsou na to obecně nejlépe připrave-
ny. V této kategorii je mnoho podnikatelů,
kteří již pokladnu nebo dokonce sofistiko-
vaný pokladní systém mají. A jako kom-
penzaci za nástup „v přední linii“ pro ně
začátek evidence ponese sladkou odmě-
nu – snižujeme totiž DPH u stravovacích
služeb z 21 % na 15 %. To je v duchu tren-
du, který hodlám prosazovat – nízké daně,
ale placené všemi, kteří je platit mají.

Resort Ministerstva financí vynaložil
v souvislosti s elektronickou evidencí
tržeb finanční prostředky také na
průzkum veřejného mínění. Jaká byla
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již dnes komunikuje Finanční správa
s podnikateli ve velké míře elektronicky
a nikdy k žádnému úniku dat nedošlo.

Ministerstvo financí přistoupilo
k prodloužení doby mezi platností
a účinností zákona o evidenci tržeb.
Mohou nastat během této doby ještě
závažné skutečnosti, které by i přesto
vedly k zablokování zákona?
Pokud bude zákon schválen v Poslanecké
sněmovně a absolvuje i zbytek legislativ-
ního procesu, tedy Senát a podpis prezi-

denta republiky, pak již žádné závažné
skutečnosti nastat nemohou. Okamžitě
po schválení zákona začneme budovat
centrální systém, na kterém teď, s ohle-
dem na výhružky opozice, nepracujeme.
Jeden až dva měsíce před účinností záko-
na spustíme testovací prostředí pro ob-
chodníky, na kterém si budou moci ověřit,
že je komunikace plně funkční. Testovací
prostředí pro vývojáře a dodavatele po-
kladních zařízení bude samozřejmě spuš-
těno mnohem dříve – cca 6 měsíců před
účinností zákona.

Objeví se některé doprovodné prvky
elektronické evidence tržeb, atraktivní
pro zákazníky, jako třeba slosovatelné
účtenky?
Pořádání účtenkové loterie zvažujeme
a zákon její pořádání umožňuje. Češi jsou
hraví, takže by nám loterie mohla při
spuštění evidence pomoci jako komuni-
kační nástroj k seznámení se systémem.
Musíme vysvětlit lidem, proč je důležité,
aby si brali účtenky. Že nejde o nějaký
úřednický výmysl, ale že jde o jejich vlast-
ní peníze. Zatím neplánujeme, že bychom
účtenkovou loterii pořádali pravidelně,
jako tomu je například na Slovensku ne-
bo v Portugalsku.

Navštívil jste mnoho zemí světa,
obeznámil se s řadou daňových
systémů a jejich účinností vůči šedé
ekonomice. Který systém a kde vás
nejvíce, vedle již zmíněného
Chorvatska, zaujal?
Řeknu vám to takhle: já se vždy držel pra-
vidla používat selský rozum a nevymýšlet
něco, co už funguje. Právě proto místo
experimentů, které často nikam nevedou,
raději čerpám inspiraci v zahraničí a při-
vážím osvědčená řešení. Každý daňový
systém má své plusy a minusy, tak proč
si nevzít jen to dobré? Proto slovenské
kontrolní hlášení a Daňová Kobra, proto
chorvatský systém elektronické evidence
tržeb. Líbilo by se mi mít u nás samozřej-
mě mnoho dalších věcí – z Estonska nebo
Dánska elektronizaci v daňové oblasti,
z Německa a dalších západních zemí sys-
tém klientského přístupu Finanční správy
k daňovým poplatníkům, ze severských
zemí daňovou morálku a přístup lidí k pla-
cení daní… no a samozřejmě daňové sazby
karibských ostrovů (smích).
Tahle cesta nikdy nekončí. Když se mi ale
podaří, abychom poctivě platili nízké daně
a peníze pak končily tam, kde končit ma-
jí, budu vědět, že jsem nešel do politiky
zbytečně. � TE
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E lektronická evidence trÏeb ãi zkrá-
cenû e-trÏby je téma, které uÏ
dlouho rozdûluje ãeskou vefiejnost.

Vynález ãeského ministra financí Andreje
Babi‰e se rodí v bolestech a jeho zave-
dení se uÏ ponûkolikáté odkládá.
Nejnovûj‰í informací t˘kající se elektro-
nické evidence trÏeb je zpráva, Ïe by
e-trÏby mûly vstoupit v platnost pro
v‰echny podnikatele bez v˘jimky od roku
2018. I tak nadále platí, Ïe uÏ v srpnu
pfií‰tího roku by mûla b˘t pfiednostnû
zavedena pro gastronomické a hotelové
provozy, tedy ty oblasti, kde podle mi-
nisterstva financí uniká nejvíce nezda-
nûn˘ch penûz.

OD KDY A PRO KOHO?
Harmonogram zavedení e-trÏeb se v prÛ-
bûhu posledních mûsícÛ nûkolikrát
mûnil. Vláda i Ministerstvo financí s tû-
mito posuny poãítaly, od poãátku úvah
o zavedení e-trÏeb v‰ak bylo jasné, Ïe
bez ohledu na datum poãátku jejich úãin-
nosti budou probíhat v nûkolika fázích.
Hlavním dÛvodem takového postupu je

pfiedev‰ím rozloÏení nástupu jednotliv˘ch
subjektÛ, eliminace jednorázové poptáv-
ky po nutn˘ch technick˘ch zafiízeních
a také postupn˘ nábûh celého systému.
DÛleÏitou roli také budou sehrávat prÛ-
bûÏnû získávané zku‰enosti se systé-
mem samotn˘m. Podle nejnovûj‰ích
zpráv Ministerstva financí by zavedení
e-trÏeb mûlo probíhat v tûchto fázích:
první fáze by mûla b˘t zavedena k datu
1. 8. 2016 a mûla by se t˘kat segmentu
HoReCa, tedy stravovacích a ubytovacích
sluÏeb. Tfii mûsíce po startu, nejdfiíve
v‰ak k 1. listopadu 2016, by mûla vejít
v platnost druhá fáze dot˘kající se malo-
obchodních a velkoobchodních provozÛ.
Po dal‰ích patnácti mûsících bude zave-
dena tfietí fáze, která se bude t˘kat
v‰ech ostatních ãinností nezahrnut˘ch
do pfiedchozích dvou fází ani následné
ãtvrté, jako napfiíklad taxikáfii, podnika-
telé ve v˘robû ãi zemûdûlství anebo sou-
kromí dopravci. Datum jejího zavedení je
stanoveno na 1. 11. 2017. Do systému
e-trÏeb budou ve své finální ãtvrté fázi
zahrnuty i zb˘vající v˘robní fiemeslné pro-

vozy. Datem jejího zavedení by se mûl
stát únor roku 2018.

NA âEM A S âÍM?
Aby mohla elektronická evidence trÏeb
fungovat, bude vyÏadovat implikaci zafií-
zení schopn˘ch pracovat on-line. Obsta-
rání takov˘ch zafiízení leÏí v˘hradnû na
stranû podnikatelÛ, za nimi tak pÛjdou
i pofiizovací náklady, s jejichÏ jednorázo-
vou fixní kompenzací poãítá i návrh zá-
kona. Jde pfiedev‰ím o systémy
elektronick˘ch pokladen schopn˘ch
zvládnout on-line komunikaci s pfiíslu‰-
n˘m úfiadem a zároveÀ fungujících
s mnoha rÛzn˘mi periferními zafiízeními,
jako jsou napfiíklad tiskárny úãtenek ãi
nejrÛznûj‰í ãteãky. KaÏd˘ podnikatel
bude mít moÏnost obstarat si takov˘ sys-
tém, kter˘ bude nejlépe odpovídat jeho
provozu. Îádn˘ konkrétní dodavatel
tûchto zafiízení nebude podnikatelÛm
urãen, a tak bude záleÏet pouze na volbû
jednotliv˘ch subjektÛ.
Jak b˘t v obraze? Aktuální zprávy na
www.jaknaetrzby.cz

Elektronická evidence trÏeb ãi zkrácenû e-trÏby je téma,
které uÏ dlouho rozdûluje ãeskou vefiejnost. Vynález
ãeského ministra financí Andreje Babi‰e se rodí
v bolestech a jeho zavedení se uÏ ponûkolikáté odkládá.
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nebojte se eet
Mluví se o tom, že zákon o Elektronické evidenci tržeb
je jeden „Velký bratr“. Podnikatelé mají pocit, že se jedná
o jejich šmírování. Domnívají se, že na ministerstvu
hned uvidí, kolik která hospoda prodává piv a kolik
gulášů. Jak to je doopravdy? Na to jsme se zeptali
EDuARDA KOTKA ze společnosti TPC spol. s.r.o.

Co si myslíte o argumentech,
že EET je „Velký bratr“?
Proti tomuto bych se rád ohradil. Je to jen
strašení podnikatelů. Tento argument je
naprosto nepodložený a nesmyslný. Když
to zjednoduším, tak do systému Finanční
správy se odesílá identifikace podnikatel-
ského subjektu, číslo dokladu a rekapitu-
lace DPH. Nikde nejsou uvedeny položky,
které byly markovány. Jsou to tedy stejné
údaje, jako odevzdává podnikatel již dnes.
Jen teď to bude v elektronické podobě.
Osobně tedy nemám strach ze zneužití
těchto dat. V čem spatřuji nebezpečí já
osobně, je to, že zde existují různá řešení
pokladních systémů, kdy data nemám
u sebe na pokladně, ale u dodavatele
v cloudu. A pokud leží moje data někde
na internetu, může se k nim dostat i ně-
kdo jiný než já. Tato data jsou v plné po-
době, tedy účtenka obsahuje i ten zmíněný
guláš a pivo. A z nich je skutečně možné
zjistit, co prodávám a mnohé další skuteč-
nosti o mém podnikání. Důležité je ale
říci, že toto není věcí Ministerstva financí.
Pokud budu mít jako podnikatel pode-
zření, že firma, které svěřuji svá data, je
nedůvěryhodná, tak s ní prostě nebudu
spolupracovat. Je to stejné, jako když ne-
věřím své účetní, tak s ní přeci také nebu-
du dále spolupracovat. Pokud bych měl
tento bod shrnout; z poskytnutí dat pro
Finanční správu strach nemám, ale u vol-
by dodavatele pokladny bych byl hodně
opatrný.
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Kolik bude pokladna stát?
Dá se pořídit za 5000 Kč, jak
bylo tolikrát zmíněno?
Na otázku kolik bude pokladna stát,
není lehká odpověď. To je stejné, jako
kdybych se zeptal, kolik stojí auto, co
má čtyři kola. Odpověděl bych
otázkou: Co budete s tím autem dělat?
Budete s ním vozit písek, jezdit do hor,
nebo popojíždět na nákupy? Stejné je
to i u pokladen. Pokud mám velkou
restauraci, mohu se pohybovat mezi
40–50 tisíci. U malé kavárny už to
bude třeba jen 20 tisíc. Pokladnu do
pěti tisíc v tuto chvíli trh nenabízí.
Nejlevnější řešení se pohybují mezi
7 až 10 tisíci Kč. Nepočítám do toho
řešení, která jsou v pronájmu. Tam je
pořizovací cena pod zmíněnou hra-
nicí. Bohužel měsíčními splátkami
přeplatíte daleko více. Pronájem však
může být řešením pro malé podni-
katele, kteří nechtějí do pokladního
systému investovat.

Prý se nedají stihnout termíny
na přípravu?
Na rozdíl od jiných zákonů se o tomto
hovoří již velice dlouho, a tak se při-
pravují jak dodavatelské firmy, tak
i samotní podnikatelé. Pokud by došlo
ke zveřejnění zákona ve Sbírce záko-
nů v dubnu 2016, jak to má vláda
v plánu, začne platit zákon v 1. fázi
pro stravovací a ubytovací služby
od 1. prosince 2016.
2. fáze – maloobchod a velkoobchod
začne platit od 1. 3. 2017.
3. fáze – další činnosti až od 1. 3. 2018
a nejdiskutovanější skupina řemeslníci,
začne platit až ve 4. fázi od 1. 6. 2018.
Z toho vidíte, že i teď je dostatek času
na přípravu. Poté, co zákon začne pla-
tit, chystá vláda různé osvětové kampa-
ně. Stejně tak začnou s osvětou i pro-
dejci pokladen a další dodavatelé. �
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bookIng.com
nejlepší přítel, nebo „vyžírka“?

Často se hovoří o výhodách
Booking.com. Je opravdu tak skvělý?
Booking.com patří mezi nejskloňovanější
slova v hotelové branži. Jedni ho milují,
druzí nenávidí. Jedno se Bookingu roz-
hodně nedá upřít, mají skvěle fungující
rezervační platformu a perfektní marke-
ting. Při hledání ubytování na internetu
jsou vidět v podstatě vždy a všude. Když
někam cestuji, Booking je pro mě prvním
místem, kde začínám hledat, pokud ne-
mám již osobní doporučení na konkrétní
hotel. Z pozice hoteliéra mě vyhovuje for-
ma platby hostů na místě a následné pla-
cení provize. Rád bych ale zmínil pár bo-
dů, které mně osobně na Booking.com
velmi vadí.

Které to jsou?
Provize – samozřejmě nikdo neplatí rád,

na druhou stranu je jejich výše provize
adekvátní situaci na trhu a nijak diamet-
rálně se neliší od provizí jiných portálů.
Problém spíš bývá v tom, že ubytovací
zařízení často nemají správně nastavený
vlastní marketing a web, a proto často
přicházejí o klienty, kteří by jinak rezer-
vovali napřímo.

Vracení pokojů do prodeje ̶ tak tahle
funkce mi osobně hodně vadí. Klient zruší
rezervaci a mně se pokoj vrátí automatic-
ky do on-line prodeje na Bookingu. Mur-
phyho zákony fungují spolehlivě, takže
se to stane nejčastěji, když nejsem u po-
čítače, kolega na recepci mezitím uvolně-
ný pokoj prodá napřímo, a mně tam pak
z Bookingu skočí další rezervace, takže
musíme řešit stěhování.

Ocenění od Bookingu – také jste do-
stali ocenění za skvělé hodnocení, pará-
da, gratuluji! Tak si ho pověste v kance-
láři. Ale rozhodně ho nedávejte na vaše
stránky nebo na recepci hotelu. Zbytečně
směřujete hosty na platformu, z které pla-
títe provize. Nebojte se, pokud poskytu-
jete kvalitní služby, host to pozná i bez
takové krásné cedule.

On-line platforma pro hotelové
stránky ̶ a to bez provize, no neberte to!
Není nic horšího, než si dát jejich on-line
rezervace od Booking na své stránky, a to
zejména z následujících důvodů: za prvé
– proces rezervace probíhá mimo vaše
stránky na doméně Booking.com, a za
druhé – nemůžete si poté vybírat, kde pro-
dáváte, zkrátka, když je otevřená kapa-
cita, tak prodáváte na Bookingu i na
svém webu, což například ve vytížených
termínech není ideální.

Booking sbírá kontakty na vaše klien-
ty a v budoucnu je může marketingově
využívat.
Když máte plno, tak nabídnou jiné hotely
v lokalitě! Je naprosto šílené dopustit,
aby přímo z vašich stránek odešel klient
do jiného ubytovacího zařízení.

Co tedy dělají ubytovací zařízení
špatně?

Jsou velmi závislé na jednom zdroji
– to je obecně velmi riskantní věc. Dopo-
ručuji diverzifikovat a mít tak více prodej-
ních kanálů. Je to lepší. Například Expe-
dia.com, což je další důležitý prodejní
kanál, obsahuje i Venere.com a další por-
tály, nebo HRS.com (obsahuje i hotel.de).
Především pro pražská ubytovací zařízení

je vhodný prodejní kanál Agoda nebo
Sunhotels. Pro hostely jsou dobré kanály
Hostelworld a Hostelbookers, pro apartmá-
ny pak Airbnb, kde se nabízí příležitost
prezentovat hlavně byty, pokoje (hotely
vám většinou přidat nepovolí).
Dalším bodem je fakt, že hotely často ma-
jí špatné webové stránky, bez jazyko-
vých mutací. Je potřeba si uvědomit, že
web je vaše tvář, a proto musí reprezento-
vat. Nezbytná je krásná grafika, kvalitní
fotky, dobré texty, mobilní verze webu.
Řekl bych, že je to nutnost.
Nepodceňujte on-line rezervace na
vlastním webu! Uvědomte si, že na Boo-
kingu trvá provedení rezervace 2 minuty.
Takže pokud klienta na vašem webu
nutíte poslat e-mail a čekat na odpověď,
tak velmi často odchází. Hoteliéři dělají
také chybu v tom, že nemaximalizují
přímé rezervace a přitom existuje něko-
lik snadných cest, jak dostat více rezer-
vací přes vlastní web.
Často se také setkávám s tím, že na vlast-
ním webu má hotel horší ceny než na
Booking.com. Absurdní, takto klientovi
říkáte, ať příště jde rovnou na on-line por-
tál a NErezervuje napřímo. Nevýhodou
mnoha ubytovacích zařízení je také špat-
ný marketing. Často totiž nevyužívají
plný potenciál obchodování, PPC kampa-
ně, SEO, práce s klientskou databází...

Co byste hoteliérům na závěr
doporučil?
Booking.com a jiné portály jsou bezespo-
ru důležitými prodejními kanály a pro
většinu ubytovacích zařízení je nutností
na nich být a prodávat. Nenechte se však
unést snadností získávání klientů a dě-
lejte maximum pro diverzifikaci zdrojů re-
zervací. Postarejte se o to, aby vaše strán-
ky byly ideálně nastaveny pro prodej,
podpořte je dalšími marketingovými akti-
vitami, jako je viditelnost ve vyhledava-
čích pomocí placených reklam a SEO
optimalizace. �

Vysoká návštěvnost portálu, dostupnost v mnoha světových
jazycích, široký zásah – to jsou výhody, které hoteliéři mohou prostřednictvím
Booking.com využívat. Jaká je ale druhá strana mince? Na to jsme se zeptali
JANA HAlÍřE, manažera projektu HotelSolutions.cz a tvůrce blogu lepsihotel.cz.
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noVela Zákona
o potravinách

První navrhovanou změnou je změna
orgánu státního dozoru nad společ-
ným stravováním. Nově se navrhuje,

aby orgány ochrany veřejného zdraví (hy-
gienické stanice) nadále dozorovaly jen
společné stravování ve zdravotnických
zařízeních, v sociálních službách a ve
školním stravování. A ve specializo-
vaných zařízeních ministerstev obrany,
vnitra a spravedlnosti.

Státní dozor nad všemi provozovna-
mi společného stravování by nadále měla
vykonávat hlavně Státní zemědělská
a potravinářská inspekce (SZPI). Pod
jejím dozorem by měly být veškeré mani-
pulace se surovinami, výroba (příprava)
pokrmů, podávání pokrmů i jejich ozna-
čování. Při vybraných činnostech (uvádě-
ní na trh zvěřiny a jiných nezpracovaných
těl nebo částí těl živočichů, syrového mlé-
ka a mleziva, medu a vajec) též Státní
veterinární správa (SVS).

Upozorňujeme, že se jedná o dozor
nad uváděním těchto komodit na trh, to
znamená situaci, kdy restaurace manipu-
luje se zvěřinou zakoupenou přímo od
lovce, hovězím masem od sedláka, nebo
zpracovává prase zakoupené od jeho cho-
vatele (např. provedení kompletní zabí-
jačky od odštětinování až po vybourání
masa), nakupuje vejce od chovatele nosnic
nebo mléka přímo od chovatele dojnic.

Připomínáme, že SVS náleží pouze
dozor nad manipulací s výše uvedenými
komoditami jako surovinami, nikoliv nad
výrobou pokrmů, jak si v minulosti lec-
kdy snažila vynutit. Výroba pokrmů je
dosud zcela pod dozorem hygienických
stanic a nenáleží veterinární správě
ani SZPI.

Hygienickým stanicím by v zařízeních
společného stravování však měl nadále
zůstat jen dozor nad ochranou před šíře-
ním alimentárních nákaz.

Pod tímto dozorem je nutno si před-
stavit místní šetření při výskytu alimen-
tárního onemocnění u pracovníka pří-
slušné provozovny i opatření v omezení
či regulaci provozu k ochraně před náka-
zou. Samozřejmě je možno si představit
takové preventivní opatření u většího
množství provozoven k zamezení nákazy
v širším rozsahu nebo zásah v provozov-
nách určitého charakteru provozu.

Kontrola a zase kontrola
Tak, jak je státní dozor v zařízeních spo-
lečného stravování navrhován, budou
nově prakticky všechny provozovny kon-
trolovat všechny tři orgány státního do-
zoru. Když k tomu přidáme ještě Českou
obchodní inspekci, tak máme za to, že
v provozovnách nebude probíhat nic jiné-
ho než kontroly a zase jen kontroly, a to

po každé někým jiným. Z praxe víme, že
dikce zákonů bývá při kontrolách zcela
podružná. Hlavní je názor kontrolujícího
pracovníka a jeho zaměstnavatele. Toto
bude mít na provozovnách za následek
chaos, protože, co bude vyhovovat jed-
nomu, to nebude vyhovovat druhému,
a co bude vyhovovat druhému, nebude
vyhovovat třetímu… I pro velký hotel
bude zátěží střídání kontrol čtyř inspekcí,
natož pro malou restauraci nebo občer-
stvení. Máme za to, že v této situaci by
měly profesní svazy začít s účinnou
ochranou oprávněných zájmů provozo-
vatelů a lobovat za své zájmy.

Připravované změny
Z navrhované změny organizace státního
dozoru nad společným stravováním též
vyplývá i změna místa ohlašování zahá-
jení, změny a ukončení provozu provo-
zovny. Nově by toto oznámení mělo být
směrováno na SZPI, která by měla
o všech změnách informovat SVS a hy-
gienické stanice.

V případech, kdy si provozovatel
i pouze pro své vlastní potřeby doveze
z jiného státu EU nebo ze třetího státu
jakoukoliv potravinu určenou Naříze-
ním vlády, měl by nově splnit oznamo-
vací povinnost a stanoveným způso-
bem před příjezdem s živočišnými

Ministerstvo zemědělství má
připravenou další novelu zákona
o potravinách. Hlavním bodem
novely je sice změna státního
dozoru nad tabákovými výrobky
a jejich redefinice, ale v mnoha
bodech jsou navrhovány i změny
týkající se restaurací a ostatních
zařízení společného stravování.
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potravinami na místo určení to ozná-
mit SVS a u ostatních určených potra-
vin to oznámit SZPI.

Máme za to, že by takováto povinnost
měla platit výhradně pro velkoobchodní-
ky a neměla by se týkat provozovatelů
společného stravování.

Připravovaná novela též mění infor-
mační povinnosti při uvádění pokrmů
na trh.

Provozovatel by měl viditelně zpřístup-
nit snadno čitelnou informaci o zákonném
názvu výrobku. V tomto případě je nutno
si uvědomit, že názvem nejsou obchodní
názvy (např. hovězí guláš s knedlíkem ne-
bo káva), ale jsou to zákonné názvy po-
krmů (pevných potravin i nápojů), tj. tako-
vé názvy, které stanoví právní předpisy –

pokrm připravený teplou cestou
pokrm připravený studenou cestou
pokrm určený k podávání v teplém

stavu přímo
pokrm určený k podávání v teplém

stavu po ohřátí,
pokrm určený k podávání ve studeném

stavu
Z výše uvedeného vyplývá, že napří-

klad vedle názvu káva musí být při jejím
podávání spotřebitel stanoveným způso-
bem informován, že se jedná o pokrm
připravený teplou cestou, určený k podá-
vání v teplém stavu přímo.

Dále by měl provozovatel u podávaných
pokrmů viditelně zpřístupnit snadno čitel-
nou informaci o alergenech.

Prováděcí vyhláška by měla stanovit,
jakým způsobem musí být tyto informa-
ce zpřístupněny.

Provozovatel by měl viditelně zpřístup-
nit snadno čitelnou informaci též o množ-
ství podávaného pokrmu.
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Další informace o pokrmech (seznam
složek pokrmu, množství určitých slo-
žek, datum minimální trvanlivosti nebo
datum použitelnosti, zvláštní podmínky
uchovávání nebo podmínky použití, vý-
živové údaje, zemi původu, obsah alko-
holu u nápojů s více než 1,2 % alk., jmé-
no a adresa provozovatele) by měly být
předávány spotřebitelům, stanoví-li tak
prováděcí vyhláška.

Je nutno upozornit, že s vydáváním
prováděcích vyhlášek je ministerstvo ze-
mědělství na štíru. Například z provádě-
cích vyhlášek k novele zákona o potra-
vinách vydané v roce 2014 a platné od
1. ledna 2015 nebyla ani na začátku roku
2016 ještě vydána ani jedna.

Česká potravina a obaly
Nově se navrhuje zavést termín „Česká
potravina“, přičemž za takovou by mo-
hla být označena pouze:
a)potravina, jejíž 100 % složek celkové
hmotnosti nezpracované potraviny, vinař-
ských produktů nebo mléka pochází
z České republiky a prvovýroba, porážka
zvířat a všechny fáze výroby proběhly na
území České republiky, nebo
b)potravina, jejíž součet hmotnosti slo-
žek pocházejících z České republiky tvoří
nejméně 75 % celkové hmotnosti všech
složek stanovené v okamžiku jejich po-
užití při výrobě potraviny jiné než uvede-
né v bodu a) a výroba proběhla na území
České republiky. Přičemž u vína by měl
platit pouze postup podle bodu a).

Nově se navrhuje, aby bylo zakázáno
použít pro výrobu potravin (čili i pokrmů)
potraviny s prošlým datem použitelnosti
a potravin s prošlým datem minimální
trvanlivosti, které nejsou bezpečné.

Z výše uvedeného vyplývá, že by na-
dále nebylo možno zpracovávat žádné
potraviny s prošlým datem použitelnosti.
Potraviny s prošlým datem minimální tr-
vanlivosti by bylo možno zpracovávat pou-
ze tehdy, pokud provozovatel prokáže, že
jsou bezpečné (záznam o tom, že oprávně-
ný pracovník firmy předmětnou potravi-
nu posoudil, rozhodl o tom, že je bezpeč-
ná a je jí možno zpracovávat do určeného
data, a to stanoveným způsobem).

Dále se nově navrhuje, aby při prodeji
(podávání) rozvažovaných potravin nebo
potravin prodávaných na kusy, zůstal za-
chovaný po celou dobu prodeje originální
obal a pokud to není z hygienických dů-
vodů možné, aby se po celou dobu ucho-
vávala etiketa nebo její kopie, ze které je
zřejmé datum trvanlivosti a podmínky
uchovávání, přičemž provozovatel musí
datum trvanlivosti stanovené pro originál-
ní uzavřený obal přiměřeně zkrátit.

Odebírání vzorků
Připravovaná novela dále obsahuje ustano-
vení o odběru vzorků, přičemž umožňuje
orgánu dozoru na žádost kontrolované
osoby odebrat vzorek potraviny 2x–1x pro
vlastní potřeby a 1x pro doplňující odbor-
ný posudek kontrolované osoby, přičemž
se navrhuje, aby tato možnost neplatila
u potravin velmi rychle podléhajících zká-
ze. Vzhledem k tomu, že převážná větši-
na pokrmů má charakter potravin velmi
rychle podléhajících zkáze, jsou tímto de
facto pokrmy z odběru paralelních vzorků
pro provozovatele prakticky vyloučeny.
Nikde není definováno, jaký je rozdíl mezi
potravinami podléhajícími zkáze velmi
rychle a podléhajícími zkáze rychle. Návrh
novely zákona by měl stanovit, že paralel-
ní dva vzorky se odeberou vždy, a že obě
strany je náležitě zapečetí a vypracují pro-
tokol charakterizující odběr vzorků.

Podle návrhu při rozhodování o tom,
zda odebraný vzorek vyhovuje nebo nevy-
hovuje předpisům, by se mělo rozhodnout
pouze podle rozboru vzorku vyšetřeného
orgánem dozoru. Výsledky paralelně ode-
braného vzorku pro provozovatele a jím
předaného k laboratornímu vyšetření ne-
mají mít podle návrhu žádný význam. Ta-
to situace je zcela nespravedlivá a restau-
ratéři a hostinští by měli výrazně lobovat
za zrovnoprávnění svého postavení, čili
v tomto případě za zrovnoprávnění vy-
hodnocení obou výsledků laboratorního
vyšetření.

Pro více informací můžete kontaktovat
Dr. Karla Ježka, Jakostní
a technologické centrum, s.r.o.,
tel: 603 531 791. �

„Provozovatel by měl zpřístupnit snadno čitelnou
informaci také o množství podávaného pokrmu
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Manager

Jak Získat

Jaké vlastnosti jsou nepostradatelné
pro toho, kdo chce v hotelnictví uspět?
Ve službách obecně je velmi důležitý
osobní přístup ke klientovi – ochota
a vstřícnost leckdy zachrání situace,
kde selhává profesionalita nebo se stane
nepředvídatelná událost. Každému se
občas stane, že něco neví nebo
nechtěně pokazí, pokud je ale slušný
a úslužný, téměř všechno se dá
zachránit a klient, který by si jinak stě-
žoval, odchází nakonec spokojen. Velmi
důležitý je také vztah k práci. Je vidět,
když někoho práce baví, zajímá se třeba
o nové trendy v oboru, rád komunikuje
s klienty, neřeší, má-li udělat něco navíc
– takový člověk je obyčejně pracovně
úspěšný. Naopak je hodně vidět, když
někoho práce nebaví. Takoví lidé si
často stěžují, že si jich nikdo nevšimne
s nabídkou lepšího pracovního místa,
a diví se. Přitom problém je v nich
a v jejich přístupu k sobě samým,
k práci i k ostatním lidem.

Je dostatek kvalitního personálu?
Jaké máte požadavky při výběru lidí?
Není dostatek kvalitního personálu a si-
tuace už začíná být kritická. V takových
podmínkách si nemůžete klást vysoké
požadavky. Zájem o tradiční práce číšník,
kuchař či pokojská je minimální a máme
velké obavy, jak budeme tento nedosta-
tek řešit v budoucnosti.

Jak obvykle probíhá výběrové řízení
na některou z exponovaných pozic?
Používáte např. motivační videa?
Při výběrovém řízení používáme tradiční
metody a komunikační prostředky. Co ne-
používáme, jsou motivační videa. Chytrý
potenciální zájemce o práci v některém
z našich provozů si najde čas, aby k nám
zašel na kávu, a uvidí reálné prostředí,
kde může pracovat. Videa jsou dobrá při
tréninku zaměstnanců, kde přehráváme
různé situace z hotelového prostředí
a ukazujeme si, jak třeba řešit konflikty
nebo stížnosti.

Probíhají u vás speciální tréninky
a školení pro zaměstnance?
Vzdělávání a trénink zaměstnanců pova-
žujeme za velmi důležitou součást naší
práce. Již několikaletou tradicí se staly
odborné profesní meetingy, kdy se sjíždě-
jí jednotliví reprezentanti ze všech našich
hotelů z ČR a ze zahraničí. Jde například
o Food & Beverage Meeting, Housekeeping
Meeting, Front Office Meeting, General
Management nebo Human Resources Mee-
ting a další. Konají se 1–2krát do roka
a vždy se zde otevírají problémy napříč
provozními jednotkami, sdílí se jednotná
strategie společnosti, součástí jsou odbor-
né přednášky a prezentace a nikdy neza-
pomínáme na teambuildingový efekt for-
mou outdoorových a sportovních aktivit.
Výsledkem je nejenom informovanost na
jednotlivých hotelech, ale také to, že se
všichni linioví manažeři i při tak velkém
množství provozů po celé České republi-
ce a v zahraničí mezi sebou znají, vymě-
ňují si zkušenosti, spolupracují a nasta-
ne-li problém, neváhají si zavolat a pomoci
si vzájemně například vypůjčením inven-
táře nebo pracovní síly. Kromě toho věnu-
jeme velkou část naší práce tréninku stan-
dardů, s čímž jde ruku v ruce testování
a kontrola, provádíme pravidelný interní
mystery shopping na všech hotelech s ci-
telným dopadem na všechny zúčastněné.

Jak lze obecně podporovat kreativitu

zaměstnanců? Je v hotelnictví ceněná?
Upřímně řečeno, kreativita, ačkoliv to zní
sofistikovaně, nemusí být vždy žádaná.
Obecně tento termín dávají všichni do po-
žadavků na práci, aniž by vůbec domys-
leli, co to vlastně znamená. Např. v kuchy-
ni je potřeba, aby řadový kuchař vařil
přesně podle dané receptury a tvořivost
si nechal na doma. To samé platí pro os-
tatní ̶ každá velká společnost má přesně
dané standardy vůči klientům, obchod-
ním partnerům, vnitřní kodexy chování
a je jen málo pozic, kde potřebujete, aby
byl někdo kreativní.

Jaké sankce za porušení povinností
jsou dnes podle vás účinné?
Tak nejdříve musíte zohlednit, co vám
umožňuje zákon. Finanční sankce jako
trest nejsou ze zákona možné, ale existu-
je možnost pracovat s výkonnostní slož-
kou mzdy zaměstnance nebo odměnami.
Rovněž benefity jsou citlivé a při dobrém
vnitřním nastavení je lze neposkytnout.

Jakou výzvu pro personalisty znamená
rostoucí zastoupení generace Y
v profesích v hotelnictví?
Podle mého názoru přichází několik gene-
rací, kterým byla otevřena vcelku snadná
cesta ke vzdělání. Já se tedy ještě nepova-
žuji za velkého pamětníka, ale přece jen,
já když jsem chodila na základní školu,
tak se nás z 36 dětí dostalo na střední

Nedostatek kvalitního personálu v hotelnictví a nespolehlivost
„generace Y“ jsou dva největší problémy, které z pohledu personalistky
vidí Ing. ANNA KulÍKOVá, Director of Human Resources z CPI Hotels, a.s.

geneRace y
za tzv. Generation Y, někdy označovanou též The Millenials, je označována generace

narozená mezi roky 1984–99.

méně jí záleží na penězích než předchozí generaci

raději budou bez práce, než aby trávili čas v nudném zaměstnání

důraz kladou na osobní uplatnění, ale zároveň se velice zajímají o svůj osobní život,
chtějí cestovat, poznávat

méně hledají práci podle „smyslu“, ale více cílí na vysoké finanční i společenské uznání

požadují flexibilní pracovní dobu i místo zaměstnání, používají moderní technologie

více se zaměřují na volný čas, práci berou jen jako způsob, jak zaplatit účty

a udržet kvalitní personál?
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Manager

školu dejme tomu jen 8, a to jen ti, kteří
měli samé jedničky nebo vyznamenání
od 1. do 8. třídy. Zbytek dětí šel na učeb-
ní obory, některé byly i s maturitou, ale
předpoklad, že by se někdo, kdo ke stu-
diu neměl vlohy od dětství, dostal na vy-
sokou školu, byl minimální.
Tím nechci znevažovat význam vzdělání,
to je samozřejmě důležité a je nutné se
vzdělávat celoživotně, ale představte si
klasický podnik – je tam jeden ředitel, ko-
lem sebe má pár manažerů a zbytek, desít-
ky nebo stovky lidí, jsou výkonní zaměst-
nanci. Ono totiž touha po studiu nemusí
vždy znamenat touhu po vzdělání, ale čas-
to vidinu, že na základě získaného titulu,
který má snad už každý, najdou rychle
skvěle placenou práci, kde budou druhé
řídit. Slabina tohoto systému je v tom, že
už chybí ti druzí, kteří to budou dělat.

V čem vnímáte v oblasti personalistiky
největší potíže?
To je právě nedostatek kvalitních lidí. Ne-
jen že značně stoupá nezájem o práci
v hotelnictví a gastronomii v řadových li-
niích, ale hlavně nespolehlivost zmíněné
„generace Y“. Když vynechám to, že učí-
me lidi tak základní věci, jako je třeba
pozdrav, překvapuje mne, že jejich jazy- TE
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ková výbava je ještě horší než výbava naší
generace, kdy u nás na gymnáziu z učitel-
ky ruštiny udělali učitelku angličtiny a ta
byla o jednu lekci vepředu před námi.
Také to, co vnímám jako velký problém
dnešní doby, je velmi častý případ, kdy se
zaměstnanec jen tak sebere a opustí praco-
viště, aniž by se vůbec obtěžoval to něko-
mu sdělit, natož podepsat nějakou oficiál-
ní formu ukončení pracovního poměru.
To, že po něm zůstane nezajištěný provoz,
to už je úplně nad rámec jeho uvažování.
Telefon vám nevezme, uniformu nevrátí.
Tyto případy řešíme naprosto standardně,
jsou již na denním pořádku a nutno po-
znamenat, že bez výjimky jde výhradně
o zástupce zmíněné „generace Y“.

Jaká je míra fluktuace v hotelnictví
a jak je možné se jí bránit?
Míra fluktuace v hotelnictví patří tradičně
k těm nejvyšším. U nás rozlišujeme podle
regionu, kde je hotel umístěn. Nejnižší
fluktuaci sledujeme v Hradci Králové ne-
bo Františkových Lázních, zatímco bez-
konkurenčně nejvyšší je v horských oblas-
tech, konkrétně ve Špindlerově Mlýně.
Zde hraje svou roli sezonnost, každopád-
ně i z hlediska kvality zaměstnanců je
toto náš nejsložitější region. Jak se bránit

fluktuaci je otázka kompletní strategie
společnosti, největší vliv ale má osobní
přístup manažerů a jejich schopnost jed-
nat s lidmi a vést tým.

Podle čeho poznáte, že uchazeč
o manažerskou pozici v hotelu má
schopnosti vést velký tým?
Prvotním ukazatelem jsou předchozí zku-
šenosti, zda takový tým už vedl nebo
v něm alespoň pracoval a má tedy základ-
ní představu, co to obnáší. Vždycky musí-
te zvážit, kam toho člověka potřebujete,
pro každý typ hotelu se hodí jiný typ člo-
věka, a tak nikdy neposuzuji subjektivně,
zda se mi kandidát „zamlouvá“, ale právě
to, zda se bude hodit do konkrétního pro-
středí. Jak již naznačuje otázka, znalosti
a zkušenosti nejsou zárukou toho, že ně-
kdo bude dobrý manažer. Naopak znám
mnoho případů, kdy kvalitnímu řadovému
zaměstnanci byla v rámci interního kariér-
ního růstu nabídnuta práce manažera, ten
ji přijal, ale následně svoji odpovědnost
neunesl a zaměstnavatel díky tomu přišel
o dobrého pracovníka. Spoustu lidí si mys-
lí, že práce v managementu je ta nejvyšší
meta, které můžou dosáhnout. Teprve
když se tam dostanou, zjistí, že všechno
je jinak, než si původně představovali. �

Dodaná vozidla jsou ve specifikaci Stralis HI-WAY
Stralis AS440S48T/P (provedení se standardní
výškou točny) a v barevném provedení odpovídající
standardu společnosti.
Jsou vybavena vysoce účinným motorem Cursor 11
o výkonu 480 hp a točivém momentu 2 250 Nm,
který se rozhodujícím způsobem podílí na nízkých
nákladech vlastnictví (TCO). Klíčovým prvkem,

MILKTRANS, a.s.
rozšiřuje svůj vozový
park o Iveca

Společnost Iveco Czech Republic, a.s.
prostřednictvím dealera
Auto Future s.r.o. předala
v říjnu 2015 šest tahačů Stralis
společnosti MILKTRANS, a.s.

společným pro všechny motory řady Cursor,
je Iveco HI-SCR technologie, která zajišťuje
plnění emisní normy Euro VI bez nutnosti
recirkulace výfukových plynů (systém EGR)
a pouze s pasivní regenerací filtru pevných
částic. To umožňuje prodloužení servisních
intervalů (150 000 km/18 měsíců), snížení
nákladů na údržbu a navíc přispívá ke zvýšení
efektivnosti a bezpečnosti, kdy nedochází
k časovým prostojům spojených s regenerací,
dodatečné spotřebě paliva, a zároveň
odpadá riziko poškození předmětů
v blízkosti vozidla vysokou teplotou při
spuštěné nucené aktivní regeneraci.

MILKTRANS, a.s.
Společnost vznikla v roce 1997, přičemž se
specializuje na distribuci a rozvoz chlazeného zboží,
zejména mlékárenských výrobků. V současnosti
má k dispozici přes 150 vozidel pro dopravu
a distribuci mléka včetně jeho svozu. Společnost je
součástí koncernu MADETA, a.s., který je největší
zpracovatel mléka v České republice a zastřešuje
pět samostatných závodů v jižních Čechách.
Přibližně čtvrtina produkce putuje do zahraničí.

www.iveco.cz
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konopná
pohoda a lahoda
Konopné semínko patří mezi
superpotraviny, tedy rostliny,
které při šetrném zpracování
dokážou naše tělo zásobit
látkami nezbytnými pro dobrou
kondici. Ale nejde jen o vnitřní
užití, konopný koupelový olej,

šampon i kondicionér nebo
například konopné mléko

jsou kosmetickým
hitem. Konopný
wellness program
pak nabízí stále více
hotelů a lázní.

Asi první v rámci středoevropského re-
gionu byly lázně v rakouském Laa an
der Thaya. Sousední vesnička Hanft-

hall, což v překladu znamená Konopné
údolí, se ke „konopářské“ tradici přihlá-
sila hned na začátku 21. století a lázně
toho moudře využily.

U nás konopné preparáty používají
třeba ve wellness hotelu Energetic v Rož-
nově pod Radhoštěm, v Lázních Kostelec
u Zlína, v městském hotelu Bobík v jiho-
českých Volarech, který dokonce provo-
zuje největší konopné lázně ve středo-
evropském regionu, v třeboňském hotelu
Zlatá hvězda nebo v lázeňském hotelu
Royal v Mariánských Lázních.

Konopím proti lupénce
„Tyto procedury nejvíce a opakovaně vy-
užívají klienti, které trápí bolesti zad, ale
také kožní problémy, jako jsou ekzém či
lupenka,“ říká o konopném programu
Štěpánka Kunešová z volarského hotelu
Bobík, který tento typ služeb nabízí od
roku 2013. „Nejvíce jsou navštěvovány
konopné manuální masáže a vířivá ko-
nopná koupel, do které se přidává konop-
ný extrakt. Dále je oblíbená konopná ole-
jová koupel, která má blahodárné účinky
právě na kožní onemocnění.“

Mariánky s marjánkou
Dalším z hotelů, který nabízí konopné
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Hotel&Spa

www.gastroahotel.cz �5

procedury, je Lázeňský hotel Royal v Ma-
riánských Lázních. Jeho vedoucí lékařka
MUDr. Magdalena Kozlovská k tomu
uvádí: „Program Mariánky s mariánkou
máme v nabídce již několik let. Důvodem
byl prostě inovativní duch, zkrátka se
neustále snažíme o něco nového. Je-li
konopí užíváno správně, tedy ve správné
formě, dávce a indikaci, jeho efekt je po-
zitivní. Nutno dodat, že prostředky které
používáme, jsou certifikované a pochá-
zejí od seriózní firmy. V tomto ohledu
spolupracujeme se společností Henep,
jejíž produkty obsahují kromě konopí
také dýňový olej.“ Na otázku, zda je mož-
né nějak specifikovat hosty, kteří tento
lázeňský program využívají, primářka
Kozlovská říká, že jsou to jak Češi, tak
cizinci, nestereotypní klienti, které baví
něco nového. Kromě lázeňských proce-
dur, jako jsou masáž, koupel a zábal, je
zde konopný program zařazen také v ka-
tegorii wellness, která je tak nejen pří-
jemná, ale i užitečná. Zajímavostí je, že
konopí obsahuje i hotelová kosmetika
a setkáte se s ním i v jídelně – můžete si
dát čaj z této byliny nebo konopným ole-
jem dochutit salát.

Renesance přírodních produktů
Proč s konopným programem přišel tře-
boňský hotel Zlatá hvězda? „Každý rok se
snažíme najít něco nového, a to nejlépe
regionálního původu. K Třeboni patří
přírodní produkty a konopí je jedním
z nich,“ uvádí Gabriela Müllerová, Sales
& Marketing Manager hotelu. „V minulos-
ti bylo opomíjené, ale nyní zažívá rene-
sanci a lidé opět objevili jeho mimořádné
léčebně preventivní účinky. Proto jsme
konopí začali používat, a to nejen v rámci
wellness programu, ale také v kuchyni.“

Technická marjánka
Pokud jste si právě představili marihuano-
vou zahrádku kdesi za zadním traktem
hotelu, jste samozřejmě vedle. Pro well-
ness procedury i při přípravě pokrmů

konopí Vás dá do fIguRy
Masáž za pomoci konopného oleje působí do hloubky a uvolňuje lymfatické cesty.

Svalstvo se při ní dokonale uvolní a organismus prochází procesem regenerace.
Konopný olej podporuje látkovou výměnu, odbourává stres, nervozitu a vnitřní napětí.
O konopí se také traduje, že napomáhá k odstranění celulitidy, ekzémů, zmírňuje
revmatické a menstruační bolesti a také migrény. Konopné masáže údajně zpomalují
proces stárnutí. Díky ideální rovnováze esenciálních mastných kyselin poskytuje
konopný olej kůži potřebnou výživu.

Aby konopná masáž byla opravdu účinná, osprchujte se před ní teplou vodou, aby se
tělo prokrvilo a masážní olej se lépe vstřebal. Po masáži pijte co nejvíc vody, která zajistí,
že se z těla vyloučí toxiny. Pro co nejdelší působení užitečných látek z konopného oleje,
počkejte s následnou sprchou aspoň dvanáct hodin. A pozor na alkohol, nejméně jeden
den ho nahraďte bylinnými čaji.

I budha Zobal konopí
Konopí je jedna z nejvýživnějších potravin vůbec. Tato lehce stravitelná superpotravina
obsahuje bílkoviny, všech deset známých druhů esenciálních aminokyselin a esenciální
mastné kyseliny. Pokud byste se živili pouze konopím, údajně váš organismus nebude
strádat. I Buddha prý jedl pouze konopná semínka. Není divu, neboť kromě tuků
a bílkoviny v nich najdete také sacharidy, vlákninu
a nespočet vitaminů, jako např. E, B1, B2, B6.
Konopná semínka obsahují i minerály – hořčík, draslík,
vápník, zinek nebo železo. Všechny látky obsažené v této
zázračné potravině příznivě ovlivňují například imunitu,
metabolismus, funkci mozku a tak dále a tak dále.

hotely používají technické konopí neboli
,konopí seté’ s obsahem účinné látky,
tedy THC, do 0,2 %. Využívání této rost-
liny zákon umožňuje. Dalším omylem by
bylo předpokládat, že přípravky použí-
vané při procedurách vznikají v hotelu.
Bobík i Zlatá hvězda spolupracují s fir-
mou Carun, která má potřebné atesty, při
přípravě produktové řady konopných vý-

robků využívá školený personál a samo-
zřejmě vše konzultuje s odborníky.

Oříšky? Kdepak – konopí!
Jak už bylo řečeno, třeboňský hotel Zlatá
Hvězda rozjel konopný program i v ku-
chyni. Šéfkuchař přidal konopné ingre-
dience do jídel, která jsou regionálně za-
jímavá. „Nechali jsme se v rámci těchto
receptů inspirovat indickou kuchyní, po-
užíváme konopný olej, semínka, listy
a sirup, vysvětluje Gabriela Müllerová.
„Konopí obohacuje jídla o esenciální mast-
né kyseliny, je bez lepku, zvyšuje chuť
k jídlu a také prokazatelně snižuje hladi-
nu cholesterolu v krvi. Ingredience se
k jídlům přidávají až před dokončením,
aby tepelnou úpravou neztrácely svou
výživovou hodnotu.“ Ochutnali jsme a mů-
žeme potvrdit, že chuť konopí v pokrmech
není výrazná – dodává jim zajímavou
oříškovou příchuť, což je zajímavé zejmé-
na pro alergiky – na rozdíl od ořechů pro
ně konopí není nebezpečné. �

Jak na něJ?
Očištěného kapra napor-
cujeme, osolíme a lehce
opepříme drceným pepřem.
Přidáme kmín a trochu čes-
neku. Nahrubo nakrájíme
papriku, cibuli, rajče a cuketu. Zeleninu orestujeme na pánvi s konopným olejem
a trochou másla. Pak do pánve přidáme porci kapra a při 180 °C dopečeme
8 až 10 minut – dle velikosti. Ve finále maso posypeme konopným semínkem
a podáváme s připravenými šťouchanými brambory.

Třeboňský Kapr
na zelenině
s konopným semínkem
a šťouchanými
brambory
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pro vaše hosty
ZářIVá ČIstota
Řeč bude o nádobí a skle, protože jeho dokonalá čistota je jeden z faktorů, který se
v gastro provozech nesmí podceňovat. Špatně umytý talíř nebo páchnoucí sklenice
hosty odradí a znovu už nepřijdou…

Imyčky mají svou historii. William Coch-
ran byl před více jak sto lety úspěšným
obchodníkem s potravinami v americ-

kém státě Illinois. Se svou manželkou
Josephine často pořádali nejrůznější spo-
lečenská setkání. Po večírcích zbylo
vždy mnoho špinavého nádobí a spous-
ta práce s jeho mytím. Josephine si prý
často představovala, jaké by to bylo,
kdyby za ni myl nádobí stroj. Po smrti
manžela zaměstnala Josephine místního
mechanika George Butterse, který jí
pomáhal realizovat vize o stroji na mytí
nádobí. První mycí stroj se jim podařilo
zkonstruovat společnými silami a v roce
1886 si vynález nechala Josephine
Cochranová patentovat.

Následně založila společnost Garis-
Cochran Dish-Washing Machine Compa-
ny, kterou pojmenovala po svém otci
a manželovi. Přestože první mycí stroje
byly poháněné ručně, z hlediska vnitřních
funkcí se velmi podobaly dnešním myč-
kám. Proudy mýdlové vody tryskaly na
nádobí, které bylo umístěné v drátěných
stojanech uvnitř vodotěsné kovové krabi-
ce – myčky. Oplachování nádobí probíha-
lo tak, že uživatel nalil čistou vodu přes
drátěné stojany. Pozdější modely byly po-
háněné párou a přidal se i první cyklus
oplachování. Tyto mycí stroje byly dodá-
vány především do luxusních hotelů a res-
taurací. V roce 1893 na Světové výstavě
v Chicagu získaly mycí stroje Josephine
Cochranové ocenění za nejlepší odolnou
mechanickou konstrukci, jež se v praxi
osvědčila.

V roce 1897 otevírá Josephine Cochra-
nová společně s Georgem Buttersem vlast-
ní továrnu na mycí stroje. V roce 1913 Jo-
sephine Cochranová umírá a její firmu
kupuje společnost Hobart. Ta v roce 1949
uvedla pod značkou KitchenAid na trh
myčku pro domácnosti. Značka Kitchen-
Aid spadá v dnešních dnech do portfo-
lia firmy Whirlpool a společnost Hobart
je v současné době známá jako jedna
z vedoucích firem na trhu s profesionální
mycí technikou.
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Postupným vývojem v oblasti mycích
technologií odstranily myčky nepříjem-
nou práci i z profesionálních kuchyní
restaurací, hotelů a barů.

Jak si vybrat?
Trh mycích strojů nabízí myčky pro všech-
ny druhy provozů – hotely, stravovací za-
řízení, pekárny, řeznictví, školní jídelny,
nemocniční provozy, bary...

Aby nádobí, sklo a příbory byly čisté
a zářivé, je nutné vzít při výběru v úvahu
několik faktorů. A to nejen kvalitu samot-
ného mycího stroje, ale také chemických
mycích prostředků, jejich dávkování, tlak
a kvalitu vody.

Odborníci doporučují odhadnout do-
předu kapacitu restaurace, množství a druh
nádobí, které je potřeba v určitý čas umýt,
a pak skladbu nádobí.

Při výběru konkrétní myčky je potřeba
zohlednit také spotřebu vody a energie,
jednoduchost obsluhy, ale také nabídku

„Při výběru myčky je
potřeba zohlednit také
spotřebu vody a energie
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servisu konkrétní firmy. Myčky by měly
mít výkonný mycí systém sestavený z op-
timálně sladěných mycích ramen, tvaru
trysek a tlaku čerpadla. Firmy jsou schop-
né v případě potřeby nastavit úhel mycích
ramen individuálně. Pokud se umývá ná-
dobí s prohlubněmi, volitelná postranní
mycí ramena se postarají o maximální
pokrytí plochy.

Profesionálové v segmentu mycích
technologií radí vybírat myčky také podle
technických parametrů ovlivňujících pro-
vozní náklady a zároveň preferovat tako-
vého dodavatele, který nabízí komplexní
řešení včetně úpravy vody, a nejen samot-
nou myčku. Myčka bez správného cel-

kového řešení mycí zóny nepodá maxi-
mální výkon. Zákazník by tedy měl
při výběru zvažovat nejen cenu, ale
zohlednit také provozní náklady myč-
ky: spotřebu vody, na kterou navazuje

spotřeba mycích a oplachových prostřed-
ků a energie.

Zákazník nesmí zapomenout také na
dostupnost odborného servisu s originál-
ními náhradními díly. Nejeden kuchař má
zkušenost, kdy kvůli poruše mycí techno-
logie a pomalému servisu dodavatele mu-
sel přerušit dočasně provoz. To by se stávat
nemělo. Kvalitní dodavatel by měl zajistit
také rychlý servis v těchto krizových situ-
acích. Takže, když to shrneme do jedné
věty: důležité jsou správný výběr velikos-
ti/kapacity myčky, poměr pořizovací ceny
a provozních nákladů dané myčky a rych-
lá dostupnost odborného servisu.

Odborníci rozhodně varují před prefe-
rováním jediného kritéria výběru, kterým
často bývá cena. Myčka by měla v zátěžo-
vém denním provozu vydržet i dvě desítky
let. Takže se určitě nevyplatí podcenit kva-
litu materiálu, parametry spotřeby a garan-
tovaný mycí prostředek. Rozhodně je lepší
projednat a zkonzultovat vše s renomova-
nou dodavatelskou firmou, než naslepo
objednávat myčku po internetu.

Vzhledem k tomu, že hygiena je v gas-
tro provozech na prvním místě, je skvělé,
když je myčka vybavena funkcí automatic-
kého samočištění. Rotující trysky vyčistí
pomocí čisté vody z nádrže oplachovací
zóny stropní prostor myčky, a to během
běžného provozu a bez dodatečné spotře-
by vody. Na konci provozního dne se celý
prostor myčky automaticky vymyje horkou
čerstvou vodou a z nádrže se vypustí vo-
da. Tím se výrazně snižuje objem ručního
čištění myčky a eliminuje se přenos pří-
padných bakterií.

Myčky do každé kuchyně
Svět myček zahrnuje v současné době my-
cí stroje s automatickým posuvem košů,

Michala Angerová, Kronen
1. Pro menší restaurační nebo hotelové provozy by-
chom doporučili myčku HOBART řady Ecomax.
Myčky této řady jsou vyráběny v SRN renomovaným
světovým výrobcem a vynikají především výbornými

mycími výsledky, úsporným provozem, jednoduchou
obsluhou, spolehlivostí a dlouhou životností. Pro výrobky

firmy HOBART je charakteristické výborné dílenské zpraco-
vání, bezchybná ergonomie a vysoká variabilita. Výhodou je i široká škála originál-
ního příslušenství HOBART, které umožňuje navrhnout myčku odpovídající přesně
požadavkům příslušného provozu.
2. Všechny řady myček HOBART – Ecomax, PROFI a PREMAX – představují – podle
našeho názoru – velmi vyspělé technologie. Nejvybavenější je řada PREMAX, u kte-
ré bychom ze širokého spektra inovativních technických předností poukázali na
velice nízkou spotřebu vody a detergentů. Například u podstolové myčky PREMAX
je možné díky volitelnému parnímu oplachu dosáhnout spotřeby vody až 1 litr na
mycí cyklus a tedy uspořit až 60 % vody a mycích a oplachových prostředků.
Vysoce hodnocený je systém nazývaný SENSO-ACTIVE, který permanentně měří
kvalitu mycí vody a udržuje množství oplachové vody na minimu při zachování
hygienického mycího výsledku. Pro uživatele jsou zajímavé i speciální programy,
například program na odstranění škrobů nebo program pracující s kompletní
výměnou mycí vody.

ZeptalI Jsme se…

Pavel Holický, Electrolux
1. Zcela určitě bych doporučil naši řadu průběžných myček
nádobí Electrolux EHT8I. S nízkou spotřebou vody patří
mezi nejúspornější a kapacitou mezi nejvýkonnější na trhu.
Navíc splňují jak evropský DIN10512, tak americký ETL stan-
dard. Autodiagnostický systém a samočisticí cyklus jsou
běžným standardem celé řady, stejně tak jako oplachové čer-
padlo, které za zákazníka řeší jakékoliv problémy s tlakem přívodní
vody v síti. Díky široké nabídce modelů a výbav si každý zákazník najde ten svůj
správný model – ať již požaduje Clear Blue filtraci mycího roztoku, Zero Lime plně
automatický odvápňovací cyklus, variabilní přizpůsobení programů individuálním
potřebám zákazníků, odpadní čerpadlo, automatický zdvih poklopu, zabudovaný
automatický kontinuální změkčovač vody nebo ESD systém pro získávání tepla
z odchozí páry při současném snižování nároků na vzduchotechniku.
2. Dnešní běžné myčky spotřebují okolo 3 l vody na jeden oplachový cyklus, kdež-
to řada průběžných myček Electrolux EHTI8 spotřebuje pouhé 2 l vody na opla-
chový cyklus – a jestliže zákazník provádí např. 50 mycích cyklů za den, 300 dní
v roce, pak s naší myčkou uspoří 15 000 litrů vody. No a toto množství vody nemu-
sí ohřívat – tedy šetří náklady na energie, na toto množství vody nemusí dávkovat
mycí a oplachové prostředky – tedy šetří náklady na chemii – a to už jsou nemalé
peníze, které díky naší myčce ušetří.

1. kterou myčku z vašeho portfolia byste
doporučili do menšího restauračního či
hotelového provozu?
2. Jaká myčka patří ve vaší nabídce
k „high technology“ a čím je výjimečná?
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mycí stroje pásové, myčky na černé a bílé nádobí a na sklo.
V gastro provozech už není vůbec myslitelné mýt nádobí
ručně. Jednak proto, že to v podstatě není v lidských silách
a také proto, že je to neefektivní. Během ručního mytí odteče
mnoho peněz ve formě vody, zabere spoustu času, další nákla-
dy představují mzdy na personál, který nádobí umývá a v ne-
poslední řadě je mytí v myčkách určitě hygieničtější.

Myčky je možné rozdělit podle použití na myčky na černé
nebo bílé nádobí a na sklo. A pak podle konstrukce na skříňo-
vé a průběžné.

Každá z myček je určená na konkrétní typ nádobí, do urči-
tého provozu. Myčky na bílé nádobí využívají proud horké
vody na mytí a oplach a horký vzduch na osušení. Velkým
usnadněním práce v kuchyni je možnost vybavit ji myčkou na
černé nádobí. Připálené velké hrnce, pánve se dříve musely
velmi namáhavým způsobem drhnout v horké vodě. Tato do-
ba je už naštěstí pryč, myčka objemné kusy „černého“ nádobí
spolehlivě a rychle umyje.

Černé nádobí vyžaduje k dokonalému umytí vysoký tlak
vody a vysokou teplotu. Křehké sklo se myje při nižším tlaku
vody a teplotě za použití speciální mycí chemie na sklo.

Do větších provozů se hodí pásové myčky (do školních
jídelen, menzy, nemocnic) nebo myčky s automatickým po-
suvem košů (do hotelů, motorestů, restaurací). Pásová myčka
se uplatní v nepřetržitém provozu, kdy doba mytí je předem
pevně definovaná. Oproti tomu myčka s automatickým posu-
vem košů vyhovuje sice většímu, ale nepravidelnému provo-
zu s proměnlivou dobou mytí. U tohoto typu mytí je někdy
nutné předmýt nádobí pomocí hadicové výsuvné sprchy. V pří-
padě pásových myček se nádobí předmývat nemusí, pouze
se odstraní z talířů zbytky.

utěrka ke sklu nepatří!
Do hotelového baru se hodí podstolová myčka s přepínatelným
oplachem studenou vodou, který sklenice zahřáté mycím
cyklem zchladí a připraví pro servírování studených nápojů.

Mytí skla by měly odpovídat mycí programy s nižšími tep-
lotami, aby se zabránilo šednutí skla, a používaná chemie.
Důležitá je speciální úprava vody včetně reverzní osmózy.
Také mycí koše jsou jiné, aby umožňovaly bezpečné a hy-
gienicky zářivé umytí různých typů a tvarů sklenic. Co do
velikosti se jedná o myčky skla s koši 40 x 40 cm nebo pod-
pultové myčky skla s koši 50 x 50 cm. V baru se uplatní
myčka s co nejvyšší vstupní výškou, protože některé skle-
nice jsou hodně vysoké.

vždy s něčím navíc

Pouhé 2 litry čerstvé vody 
na cyklus a o 40%
nižší provozní náklady.

GREEN
CLEAR BLUE Filtrační 
Systém udržuje mycí 
roztok bez zbytků jídel.

 
CLEAN

WASH•SAFE CONTROL  
zaručuje konstantní 
oplachovou teplotu 84°C a 
zajišťuje dokonalé 
hygienické podmínky.

BEZPEČNÉ
Inovativní rohový displej 
nabízí maximální 
viditelnost.

 
SNADNÉ

www.electrolux.cz/foodservice
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„Do hotelového baru se hodí
podstolová myčka
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Lukáš Seják, Fagor
1. Při výběru myčky je vždy
důležité zohlednit několik faktorů.
Proto se nedá paušálně říct, jaká
myčka se hodí do menší restaurace,
penzionu či jiného zařízení. Vždy se musí
majitel zaměřit na několik technických parametrů
ovlivňujících výběr správného stroje. Především se jedná
o kapacitu (množství nádobí, které je potřeba umýt
v daný čas), skladbu nádobí (ovlivňuje potřebnou užitnou
výšku stroje), dále je důležitý tlak vody ve vodovodním
řádu a pak také výška odpadu, kde se bude myčka instalo-
vat. Toto vše musí budoucí majitel zohlednit při výběru
správného modelu myčky.
2. Společnost Fagor Industrial má obrovskou výhodu, že
může nabídnout stroj opravdu do každého provozu. Ať už
někdo žádá zmiňovanou „high technology“, kam patří na-
še řada ADVANCE, která se vyznačuje energetickou efek-
tivností, nízkou spotřebou vody, digitálním ovládáním
s displejem atp. A pro ty méně náročné nabízíme stejně
kvalitní stroje, osazené pouze jednodušším typem ovládá-
ní. Tato řada se nazývá CONCEPT. No a pro ty zákazníky,
kteří hledají něco mezi, Fagor Industrial nabízí řadu CON-
CEPT PLUS.

Jan Kubeš, Winterhalter
1. Výběr záleží na tom, o jaký typ
hotelu se jedná, co se bude vařit,
jaké bude mít množství a skladbu

nádobí, zda bude chtít v jedné prů-
chozí myčce mýt gastronádoby,

pokud má konvektomat. Těch faktorů
výběru je pochopitelně víc. Odvíjí se také

od toho, zda se budou v hotelu vařit obědy i večeře, nebo
jen snídaně, jak velká je restaurace, na kolika talířích se
bude servírovat, jestli se bude používat speciální nádobí,
barevné či různě tvarované. Nejlepší je přizpůsobit výběr
všem požadavkům hotelu přímo na místě. Obecně nelze
říci, která myčka je vhodná pro malý hotel. Svoji roli hrají
také úprava vody a mycí prostředky.
2. Nejnovějším trendem je mycí stroj vybavený tepelným
čerpadlem. Jedná se o průchozí myčku PT, která kromě
toho, že myje nádobí, zároveň místnost klimatizuje.

Podmínky pro mytí skla musejí být šetrnější, myje se niž-
ším tlakem vody při nižší teplotě, například mytí cca na 55 °C
a oplach 60–64 °C. Při mytí skla se také více projevuje přítom-
nost minerálů ve vodě, a to v podobě skvrn na skle, z tohoto
důvodu se doporučuje pořídit si myčku na sklo s integrovaným
změkčovačem vody.

Správný výběr a dávkování mycí chemie jsou v případě mytí
skla nesmírně důležité. Na skle je totiž všechno vidět. A tak,
když se někdy barman snaží odstranit zaschlé kapky na skleni-
cích utěrkou, nedopadne to dobře. Profesionálně umyté sklo je
úplně bez chybičky a bez nutnosti dodatečného leštění. Kvalit-
ní myčka by se měla o sklenice postarat od začátku až do finál-
ního usušení. Pokud jsou po umytí a osušení na skle zaschlé
kapky, není něco v pořádku. �
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KRONEN PRAHA, spol. s. r. o.
Lysinská 1863/44, Praha 4 - Modřany

tel.: 241 773 805, 241 772 806
fax: 241 773 837

e-mail: kronen@kronen.cz

EFEKTIVNÍ
SPOLEHLIVÉ
INOVATIVNÍ

Myãky HOBART
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Testo Saveris 2 automaticky hlídá 
a dokumentuje všechny Vaše procesy 
pro zajištění té nejvyšší kvality potravin.

Pilný manažer kvality:
neustále kontroluje
všechny Vaše provozy.

• Zasílání alarmů přes SMS nebo E-mailem.
• Automatická dokumentace v souladu s HACCP.
• Naměřená data jsou kdykoliv k dispozici.
• Sledování stavu na PC, Smartphonu, nebo Tabletu.

Testo, s.r.o.
Jinonická 80·158 00 Praha 5· info@testo.cz ·www.testo.cz

Systém WiFi datalogger
testo Saveris 2

Testo Saveris 2
- nové pojetí kontroly teploty a vlhkosti v gastronomii.

V gastronomii od výroby až po skladovací prostory jsou na za-
chování teploty kladeny ty nejvyšší požadavky. Kontrola teploty je
v procesech výroby potravin stejně tak rozhodující pro kvalitu,
jako plnění hygienických požadavků a zachovávání definovaných
podmínek okolí při manipulaci a skladování výrobků. 

S WiFi dataloggery testo Saveris 2 firma Testo AG rozhodujícím způ-
sobem zjednodušuje automatizované sledování okolních klimatických
podmínek v hotelových a restauračních provozech a jako jeden z
prvních výrobců měřicí techniky vstupuje do Internetu věcí (IoT).

Monitorování teploty a vlhkosti je důležité všude tam, kde mohou
mít nesprávné klimatické podmínky drastické následky: příliš nízké
teploty v lékárenských chladicích boxech omezují účinnost očko-
vacích látek, příliš vysoká vlhkost vzduchu v muzeích napadá po-
vrchy cenných exponátů a samozřejmě v potravinářské a
gastronomické výrobě vedou příliš vysoké teploty k rychlejší de-
gradaci choulostivých výrobků. 

Aby se tomu zabránilo, byly doposud k dispozici pouze dvě mož-
nosti: záznamníky dat (tzv. dataloggery) a systémy monitorování
měřených dat (tzv. měřicí a záznamové ústředny). Hlavní nevýho-
dou záznamníků je, že se musí jednotlivě vyčítat a odpovědné
osoby nejsou automaticky informovány o narušení hraničních
hodnot. Nevýhoda systému monitorování měřených dat je přede-
vším v jeho komplexnosti. Je třeba jej náročně instalovat a navíc
není jeho nákup a údržba zrovna nejlevnější.

Všechny naměřené hodnoty stále k dispozici
a to na každém přístroji.

Systém WiFi dataloggerů testo Saveris 2 byl specialisty na měřicí
techniku z Lenzkirchu v německém Schwarzwaldu vyvinut proto,
aby bylo možné teplotu a vlhkost sledovat jednoduše, kdykoliv a
všude – aniž by to bylo na úkor bezpečnosti, nebo aby člověk
musel zápasit s náročným softwarem nebo složitým návodem k
obsluze. Aby bylo tohle umožněno, vsadili vývojoví pracovníci
firmy Testo na Internet věcí (IoT). V něm už nejsou jenom počí-
tače, nýbrž i normální předměty denní potřeby trvale propojeny s
Internetem. Tímto způsobem se stávají „inteligentními“ a mohou
si vyměňovat informace mezi sebou a s internetem.

Přesně na tomto principu fungují nové WiFi dataloggery testo Sa-
veris 2: systém snímá pomocí senzorů hodnoty teploty a vlhkosti
a přes WLAN je přenáší do centrálního uložiště na internetu, tzv.
cloudu. Zde se naměřené hodnoty bezpečně ukládají a je možné
je kdykoliv a kdekoliv na světě flexibilně vyvolat pomocí smartp-
honu, počítače nebo tabletu. Odpovědné osoby to osvobozuje od
tlaku být stále na místě měření, aby měly svoje měřené hodnoty
pod kontrolou. V případě narušení hraničních hodnot je vyslán
alarm pomocí zprávy SMS nebo e-mailu.

Flexibilita s jistotou.

O systému WiFi dataloggerů testo Saveris 2 se můžete informovat
jak na webových stránkách firmy Testo, tak také u vybraných od-
borných prodejců. Na výběr je pět variant různých teplotních a
vlhkostních sond a také dvě možné licence pro používání cloudu. 

Analýza & Report

Lednice 1

1.10.2015 až 8.10.2015

Místo 1 Místo 2 Místo 3

Tabulka

Grafické vyhodnocení

Alarmy

Navštivte nás na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2016.

Těšíme se na Vás
v hale V, na stánku číslo 042!
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Zelí
aneb za málo peněz
hodně muziky
Zelí patří do velké skupiny tzv. brukvovitých
a jeho původní domovinou je Evropa,
pravděpodobně Středomoří. V minulosti sice
lidé nevěděli o jeho blahodárných účincích
na lidský organismus, oblíbili si ho však pro
jednoduchou přípravu v kuchyni i možnost
konzumace za syrova.
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Dnes je zelí nejoblíbenější zeleninou
nejen u nás, ale v celé střední Evropě,
částečně i v západní a jižní Evropě.

ať už se jedná o slovenské střapačky se
zelím, rakouský štýrský závin, maďar-
skou isztvánovu polévku, polské golub-
ce, francouzský choucroute, balkánskou
zelnou musaku nebo české zelné karba-
nátky či zelníky. Zelí nechybí ani v tra-
diční severské kuchyni – rybí nákypy se
zelím, polévky z hlávkového zelí, zelné
saláty s ančovičkami. jestli mají zelí ně-
kde opravdu rádi, pak je to v rusku a na
ukrajině – nadívané pirohy zelím a uze-
ným, pelmeně s kysaným zelím, boršč.
a jde-li o vyzkoušení netradičních chutí,
zajímavé jsou asijské zelné speciality.

Balzám nejen pro zažívací ústrojí
konzumace zelí má velmi příznivý vliv
na zdraví člověka. díky obsahu velkého
množství vitaminů c, E, k, u, B a kyseli-
ny listové, z minerálních látek především
draslíku, hořčíku, vápníku, železa, molyb-
denu a zinku, je považováno za vitami-
novou bombu a prostředek prevence řady
chorob. má antibakteriální schopnosti,
čistí krev, pomáhá snižovat vysoký krevní
tlak, uklidňuje náš nervový systém a do-
konce prý působí na krásu.
Šťáva ze zelí je vynikající podpůrný pro-
středek při léčení žaludečních vředů a vře-
dů na dvanácterníku. používá se i při pá-
lení žáhy nebo překyselení organismu.
působí doslova jako životabudič, mů-
žete ji mít pro své hosty v nabídce po
celý rok.
Bílé zelí – připravujeme je čerstvé nebo
sterilované. Všechny druhy jsou chut-
né jako salát, příloha k masům, k plně-
ní, do polévek. Velmi oblíbené jsou
i zelné závitky, které nemusejí být bez-
podmínečně plněné pouze masem,
existuje i spousta jiných variant. Z hláv-
kového bílého zelí si můžeme také sami
připravit kysané zelí: nakrájíte ho na-
jemno, naplníte do zavařovacích sklenic
(nebo kameninových nádob), prosypete
solí, kmínem, jalovcovými bobulemi

patří zelí mezi suroviny, se kterými
pracujete rád?
Zelí patří mezi mé oblíbené suroviny,
hlavně díky tomu, že se dá upravit mno-
ha různými způsoby. V tom je jeho výho-
da. Navíc je levné, velmi chutné a zdravé.
Neodmyslitelně patří do tradiční české
kuchyně.

v jaké úpravě ho máte nejraději?
Pravděpodobně asi jako každý Čech
preferuji vepřo-knedlo-zelo. Tento český
národní pokrm se připravuje v různých
úpravách či obměnách ve všech koutech
České republiky a určitě patří k neoblíbe-
nějším pokrmům tradiční české kuchyně.

Jaké zelné speciality patří u vás
k těm nejoblíbenějším?
Protože je konceptem Špindlerovské
hospody staročeská kuchyně, tak je zelí
nedílnou součástí našeho jídelníčku.
Podáváme ho jako přílohu k vepřovému
masu či pečené kachně s variací domá-
cích knedlíků, oblíbená je taky polévka
zelňačka s klobásou a zakysanou smeta-
nou, segedínský guláš, ale snad neoblí-

benější je
tradiční krko-
nošská specialita
Krkonošské sejkory
s uzeným masem, kterým neodolá žádný
Čech, ale ani zahraniční turista.

Měly by být pokrmy se zelím stálou
položkou v nabídce restaurací?
Já osobně si nedokážu představit čes-
kou restauraci bez zelí! Dle mého názoru
by zelí mělo figurovat na každém jídelním
lístku restaurace zaměřené na tradiční
českou kuchyni.

Máte pro nás nějakou místní zelnou
recepturu?
Jak už jsem zmínil, nejoblíbenější speci-
alitou u nás jsou Krkonošské sejkory na
plotně se zelím a uzeným. Jsou to jedno-
duché placky z těsta umíchaného z roz-
strouhaných syrových brambor, syrových
vajec, soli a kmínu. Na rozdíl od bram-
boráků se sejkory pečou bez tuku. Dří-
ve se dělaly na horkých plátech plotny
(pece nebo kuchyňských „sporo-kamen“,
sporáku). V současné době používáme
pánve s nepřilnavým povrchem. Pláty ne-
bo pánev se pouze vytřou kůží nebo kous-
kem uzeného špeku, nebo se jen mírně
vytřou ubrouskem namočeným v oleji. Na-
strouháme česnek, přidáme majoránku,
sůl, pepř a kmín. Po promíchání vkládá-
me placky na plotnu, nebo pánev a pe-
čeme do křupava. Po upečení dáme na
sejkory uvařené kysané zelí a pečené
uzené maso. Přidáme osmaženou cibul-
ku a můžeme podávat.

ZEptali jSmE SE Josefa Masaříka, kuchařE
a proVoZoVatElE ŠpindlEroVSké hoSpody

Speciální odrůdy hlávkového Zelí
Špičaté zelí – Nejstarší odrůda bílého zelí, která je rozšířená především
v západní v Evropě. Rané je určené hlavně pro přímou konzumaci, letní je méně
křehké a používá se k nakládání.
pekingské zelí – Ideální pro přímou konzumaci, k vaření a nakládání se nehodí.
Čínské zelí – Vzhledem ke křehkosti listů se hodí pro přímou konzumaci, ne pro
nakládání ani vaření.
White cabage sprouts – Bílé zelí, pěstuje se v tropických oblastech, hlávky
dorůstají pouze do velikosti evropské růžičkové kapusty. Konzumují se nebo
kuchyňsky připravují v celku.
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„
Zelí má antibakteriální schopnosti, čistí krev,

snižuje vysoký krevní tlak, uklidňuje nervový systém
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Sezona

a necháte kvasit. po měsíci je připravené
ke konzumaci.
Kysané zelí je ideální pro zhubnutí
a zároveň velmi zdravé. je bohaté na vita-
min B6, který ovlivňuje látkovou výměnu
bílkovin a tvorbu krve, ovlivňuje rozvoj
žádoucích střevních bakterií a dobře se
po něm tráví. je základní ingrediencí
slovenské kapustnice, v maďarsku se
z něho připravuje segedínský guláš.
Červené zelí – oproti bílému zelí ob-
sahuje více provitaminu a a vitaminů
skupiny B. chutná k vepřové pečeni,
uzeninám, kachně i huse. obzvlášť la-
hodné je dušené v červeném víně, zjem-
něné jedlými kaštany nebo kousky
pomeranče, může se k němu přidat
i jablko nakrájené na kostičky. mladé čer-
vené zelí se rovněž hodí k přípravě sy-
rového salátu.

Jak zelí vybírat a skladovat
při jeho nákupu je důležité především
zkontrolovat jeho čerstvost, zda listy ne-
jsou seschlé, zažloutlé případně napade-
né plísní nebo mechanicky poškozené.
hlávka musí být kompaktní, přiměřeně
tvrdá. pokud budete skladovat celé hláv-
ky, tak vám většina odrůd zelí vydrží
v chladném prostředí velmi dlouho.

Neodmyslitelná součást kuchyně
Zelí je možné využít ve studené i teplé
kuchyni mnoha způsoby. rané a polorané
odrůdy jsou vhodné k přímé konzumaci,
odrůdy pozdní a celoroční se hodí pro te-
pelnou úpravu. Zelí můžeme kombinovat
s bohatou škálou koření a přísad, s kmí-
nem, bobkovým listem, hřebíčkem. Z ji-
ných druhů zelenin skvěle zelí doprovodí
mrkev, cibule a červená řepa. �

ingredience:
� 400 g listového těsta � 300 g
kysaného zelí � 150 g zakysané
smetany � 120 g uzené slaniny
� 2 vejce � 100 ml bílého vína
� 100 ml smetany � 6 plátků krůtí
šunky � 1 cibule � 2 lžíce oleje
� mletý pepř � sůl � hladká mouka
na vál

poSTUp: Zelí scedíme, propláchneme
studenou vodou a necháme v sítu od-
kapat. nadrobno nakrájenou cibuli
zpěníme na oleji, přidáme na kostičky
nakrájenou slaninu a opečeme ji. pak
přidáme zelí, podlijeme vínem a dusí-
me cca 20 minut pod pokličkou. ne-
cháme vychladnout. listové těsto
rozválíme, vyložíme jím dno i boky
koláčové formy a na dno rozložíme
plátky šunky, zelnou směs a zalijeme
vejci, které jsme rozšlehali s oběma
smetanami a ochutili solí a pepřem.
Formu vložíme do trouby vyhřáté na
200 °c a koláč zapečeme 8 minut. po-
té zmírníme teplotu na 185 °c a koláč
dopečeme cca 25 minut dozlatova.

Zelný koláč se slaninou

ingredience:
� 400 g vykrájených křehkých
zelných listů � špetka soli
� mletý kmín � mletý pepř
� kousek řepíkatého celeru s lístky
na ozdobení

poSTUp: Zelí zbavené košťálů omy-
jeme, nakrájíme na kostky a zpracu-
jeme v odšťavovači (z uvedeného
množství získáme asi dl šťávy). Zel-
nou šťávu ochutíme solí, kmínem
a pepřem, dobře promícháme
a přelijeme do sklenky. ozdobíme
stonkem řapíkatého celeru a ihned
podáváme.

Vitaminová bomba
z mladého zelí

ingredience:
� 8 blanšírovaných zelných listů
� 320 g balkánského sýra (nahradit
se dá i kaškavalem – ovčím sýrem,
který není tak slaný) � 3 lžíce
nasekané pažitky � 2 lžíce olivového
oleje, čerstvě mletý pepř

poSTUp: Sýr omyjeme studenou
vodou, abychom zmírnili jeho
slanost, a nakrájíme ho na osm hra-
nolků. do každého osušeného listu
zabalíme jeden hranolek. Zapékací
misku vymažeme olivovým olejem
a narovnáme do ní rolky. pokape-
me olejem a pečeme 20–25 min.
v troubě vyhřáté na 185 stupňů
celsia. hotové rolky posypeme čer-
stvě mletým pepřem a nakrájenou
pažitkou. můžeme podávat jako
chuťovku s bílým pečivem nebo
chlebem. další varianta: můžeme
je doplnit rajčatovou omáčkou.

Rolky s balkánským sýrem
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SUShi: diamant japonské tradice

Mnoho milovníků sushi (ale i kucha-
řů) se domnívá, že dnešní podoba
sushi je stejná po celou dobu jeho

existence. to ovšem není pravda. „Sushi
vlastně vzniklo náhodou,“ říká petr
lambert, odborník na přípravu sushi
z lambi-Sushi. Zhruba před 2000 lety,
v oblasti Barmy, laosu a kambodži,
vznikla přirozená potřeba tehdejších oby-
vatel uchovávat ryby do zásoby, naložit
je, fermentovat. a zatímco v Evropě se na
nakládání ryb používaly sůl, ocet a olej,
tak v asii fermentovali rybí maso za po-
moci vařené rýže. do dřevěné nádoby
položili vrstvu nasolených vykuchaných
ryb, na ni vrstvu rýže, a takto prokládali

ryby a rýži, dokud nádoba nebyla plná.
pak vše zalili vodou, zatěžkali kamenem
a nechali 3 ̶ 6 měsíců kvasit. rýže pocho-
pitelně spustila kvasný proces, který ryby
„naložil“. pak už byla nepoužitelná a vy-
hodila se.

po nějaké době tento způsob naklá-
dání ryb doplul do japonska, kde už ale
došlo ke zkrácení doby fermentace na
pouhý měsíc. rýži, kterou původně bylo
nutné vyhodit (byla po 3–6 měsících kva-
šení nepoživatelná), v japonsku někdo
ochutnal a zjistil, že po měsíci kvašení
má zajímavou, příjemně nakyslou chuť.
a začala se poprvé jíst společně s rybami,
k jejichž fermentaci sloužila. „první jídlo,

říká se, že sushi není jen pokrm, ale životní styl. připutovalo k nám z japonska
a jeho historie je stará tisíce let. největšího boomu dosáhla kultura sushi
v minulém století, ale tento rozkvět trvá dodnes.

Gastronomie
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co při přípravě sushi nepodcenit?
V první řadě techniku. Třeba nigiri tvaruje
13 základních pohybů. Měl by vzniknout
nikoli váleček, ale hranolek s pevnými stě-
nami a měkkým vnitřkem. Ryba nemá být
na hranolek přitlačená silou, ale zamáčk-
nutá křehce a zároveň pevně. Když kou-
sek sushi otočíte, ryba by neměla spad-
nout. Důležitá je také příprava surovin.
Nejde o to, co nakoupíte, ale jak s tím
naložíte. V Japonsku mě třeba překvapilo,
že kuchaři používají na výrobu sushi mra-
ženého tuňáka. Ihned po vylovení je už na
lodi zamrazí na –75 °C, proto jsou pak
vidět na trhu ještě ojínění a jednotlivé kusy
se odřezávají speciální pilou. Chci tím říct,
že často je lepší koupit zmraženou rybu
než drahou, „zaručeně“ čerstvou. Rýži
a řasy je dobré kupovat tam, kde se zboží
„otáčí“. K čemu jsou drahé suroviny, když
leží v obchodě rok a vysychají?

Jak si vybrat správně rýži?
Určitě bych si dal pozor na všechno, co
se jmenuje sushi rýže ̶ to je marketingový
tah. Existuje zhruba 10 000 druhů rýže
a z nich jsou některé na výrobu sushi
vhodné. Rýže by měla být kulatozrnná,
zrno co nejkratší. Nemyslím kulatá zrna
jako na rizoto, ale krátká. Pak se souměr-
ně uvaří a nerozvaří. Mnoho lidí si myslí,
že rýže na sushi má být rozvařená, a to je
velký omyl. Po uvaření by měla mít nád-

herný perleťový lesk, zrníčka by měla držet
pohromadě, ale přitom zůstat jednotlivě
vedle sebe, zachovat si tvar.
V Japonsku připravují v každé restauraci
sushi z jiné rýže. Není jediná správná rýže.
Někteří lidé říkají, že japonská rýže je nej-
lepší, ale vzhledem k tomu, že z Japonska
se rýže vyvážet nesmí, tak i když se jmenu-
je japonská, tak tam odtud určitě nebude.
Já osobně používám korejskou, dobrá je
také z Vietnamu, Indie, Číny.

vy jste se učil dělat sushi v Japonsku.
Jaký je rozdíl mezi českým či
západním sushi a tím japonským?
Nerad na tuto otázku odpovídám jedno-
značně, protože to vlastně nejde. Je to stej-
né, jako když byste přijela do Japonska
a tam by vám v restauraci kuchař, který se
u nás učil českou kuchyni, servíroval svíč-
kovou. A místo šlehačky a brusinek by dal
na talíř ananas s pařížskou šlehačkou, pro-
tože by mu to přišlo inovativní. Chci tím
říct, že spousta inovací, které se v sushi
dělají u nás nebo v USA, jsou pro mnoho
Japonců, a pro mě také, „zvěrstvo“. Pak
se může stát, že přijdete na sushi a dosta-
nete tuňáka z plechovky zamotaného do
rýže. Fantazie mnohých kuchařů často
končí tím, že vezmou drahé suroviny a ty za-
vinou do rýže. Ale tvoření sushi má spoustu
pravidel a tradici. Neomezujte se, můžete
použít všechno, ale musíte vědět jak.

Jakých nejčastějších chyb se kuchaři
při přípravě sushi dopouštějí?
První chyba je, že si myslí, že to umí. Po
tříhodinovém kurzu to prostě nemůžete
umět. Já připravuji sushi 15 let, ale když
přijedu do Japonska, nic to neznamená.
Vidím, kolik se toho ještě musím naučit.
Kuchaři často podceňují techniku,
neberou ji vážně. Jednou jsem vedl kurz
a říkali mi: Naučte nás rolky, nigiri zvlád-
neme sami. Ale přitom udělat správně ni-
giri je to nejtěžší! V Japonsku se k němu
dostanete až po sedmi letech v restauraci
– nejdřív děláte rolky a až pak vás pustí na
nigiri. To je brané jako vrcholné umění.
V Japonsku jsem pracoval v restauraci,

S peTReM laMBeRTeM Z lamBi-SuShi, odBorníkEm na
přípraVu SuShi a kuchařEm, ktErý SE učil u miStrů SuShi
V japonSku, jSmE Si poVídali o tom, jakých chyB SE při
přípraVě SuShi VyVaroVat.

které takto vzniklo, se jmenovalo nama
nare, později nare zushi. Vypadalo jako
slisovaný dort z ryb a rýže,“ vysvětluje
petr lambert.

kolem roku 1500 se rýže začíná dochu-
covat octem a později, okolo roku 1800,
přichází úplně nový způsob vaření rýže.
po uvaření se vyklopí do nádoby, kde se
smíchá s octovým nálevem, vyrobeným
z rýžového octa, světlého třtinového cuk-
ru a mořské soli. nálev se vlije do rýže,
zamíchá se a nechá vychladit na teplotu
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„ když kousek sushi
otočíte, ryba by

z něj neměla spadnout
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která funguje 145 let a je vyloženě tradič-
ní. Moderní sushi, které se vyrábí v USA
nebo Evropě, v ní odmítají. Například ne-
používají lososa, ten, i když to málokdo ví,
není původní rybou na sushi. Japonci ho
berou jako sladkovodní rybu a maso těch-
to ryb se podle tradice nemá používat.
Pouze maso ryb mořských. Losos přichá-
zí na sushi až s jeho boomem v 70. letech
minulého století v USA.

A jaká je tradiční ryba na sushi?
Jak už vyplývá z historie, je to každá naklá-
daná ryba, třeba sleď, makrela, pak jsou
to i ryby vařené nebo krevety. Do roku
1920, než se výbavou kuchyní staly ledni-
ce, se se syrovými rybami při výrobě sushi
vůbec nepracovalo. Byly naložené nebo
tepelně zpracované. U nás si pod tradiční
sushi rybou hned představíme syrového
tuňáka, ale dříve se používal naložený,
kdy se maso zatáhlo ve vařící vodě, zchla-
dilo, osušilo a nakládalo do nějakého
sosu, kde základem byla sójová omáčka
a saké. Sójová omáčka dezinfikuje, takže
rybu chránila a zároveň nakládala.

A sójová omáčka k sushi patří?
Ano, stejně tak jako wasabi a gari ̶ naklá-
daný zázvor. Podávání těchto dochucova-
cích prostředků není samoúčelné. Všech-
ny tři mají totiž vlastnosti, které zabraňují
šíření bakterií. Sójová omáčka ničí bakte-
rie, jako například coliform, způsobující
otravu jídlem. Gari – nakládaný zázvor ob-
sahuje látku, která rovněž zabraňuje otra-
vě jídlem, a wasabi (Wasabia japonica)
obsahuje látky, které hubí bakterie napa-
dající potraviny. Sójová omáčka slouží jako

chuťový akcelerátor, zvýrazní chuť jednotli-
vých surovin. Mělo by se s ní zacházet jem-
ně. Sousto namočit lehkým dotykem a ne
ho tam namáčet jako knedlík v omáčce.
Zázvor lidé někdy chápou jako salát nebo
okurku k řízku. Ten ale funguje jako chuťový
předěl, kdy si dáme mezi jednotlivými dru-
hy sushi plátek zázvoru, aby vyčistil chuť.
Pravé wasabi se v Evropě dá sehnat jen
těžko. Většinou dostanete pouze náhraž-
ku z obyčejného křenu. Wasabi je horská
rostlina, kterou připodobňuji ke kedlubně,
je to oddenek nikoli kořen. Ke svému růs-
tu potřebuje tekoucí vodu horských bystřin
a je vzácná, protože sklizeň probíhá až po
7–10 letech.

Jaké druhy sushi existují?
Sushi známe několik druhů. Nigiri-zushi –
to je malá, asi 18gramová hrudka rýže,
kterou kuchař během několika vteřin vytva-
ruje v rukou, i s plátkem nějaké té rybky
či jiné suroviny. Na talířku to vypadá jako
malý váleček. Maki-zushi – roládky balené
do řasy nori pomocí bambusové rohožky
sudare. Maki-zushi je několik poddruhů.
Hoso-maki, tenká rolka, většinou s jedním
až dvěma druhy náplně. Futo-maki, silněj-
ší rolka s více druhy náplně. Ura-maki, tzv.
obrácená rolka, tzn., že rýže není uvnitř
řasy spolu s náplní, ale že se řasa po na-
nesení rýže obrátí tak, aby byla rýže vně
a řasa s náplní uvnitř celé rolky. Tato úpra-
va je typická pro USA, kde také vznikla,
ale stala se tak populární, že zdomácněla
i v Japonsku. Temaki, to je jakýsi malý kor-
noutek, který se dělá v ruce před hostem,
hostovi se podá přímo do ruky, a hned se
konzumuje.

lidského těla. nejenže chuť rýže je jiná,
ale především se s ní dá pracovat, tvaro-
vat ji. a v roce 1823 vstupuje na scénu
hanaya yohei, který přichází s inovací:
začíná připravovat sushi jiným způsobem.
a tak vzniká nigiri zushi, dnes známé
jako malé válečky rýže s plátkem ryby na
povrchu. hanaya yohei vytvářel velké ku-
sy v celé dlani a jídlo nabízel ve své malé
fast foodové restauraci, kde bylo 5–7 míst.
„nigiri zushi se překládá z japonštiny ja-
ko „prstové sushi“, ale tento překlad vy-

chází z toho, jak se připravuje dnes. ni-
giri je sloveso, které popisuje „něco stla-
čeného dlaní“. takže nigiri zushi je sushi
lisované v dlani, jako to dělal jeho „otec“
hanaya yohei,“ upřesňuje petr lambert.

sushi = rýže
Základem sushi je rýže, která celému
pokrmu dala název. dnes se však používá
název sushi už jen pro samotný pokrm,
a rýže je prostě jen rýže. i sami japonští
kuchaři sushi rýži říkají šarí. dále je

součástí sushi řasa nori, která se suší na
slunci a dodává se ve čtvercových arších
tenkých jako papír. a potom je to vše
ostatní, na co máte chuť a co si chcete
k sushi dát. tedy zdaleka ne pouze ně-
jaký ten plátek syrové ryby. navzdory
všem představám se dříve syrové ryby
k sushi tolik nejedly, a když tak nakláda-
né (fermentované). Syrové ryby se roz-
mohly až s příchodem ledniček, protože
do té doby bylo něco takového díky pod-
nebí nemyslitelné. �

ingredience:
� 80 g sushi rýže � řasa nori
� 130 g lososa � avokádo
� okurka � philadelphia sýr
� sůl � jarní cibulka

poSTUp: Z okurky ukrojíme několik
plátků cca 2 mm silných a podélně je
nakrájíme na silnější nudličky. ro-
hožku na suši si obalíme fólií, na ni
položíme řasu nori, lesklou stranou
dolů, a celou ji pokryjeme tenkou
vrstvou rýže. nori nyní otočíme a na
nepokrytou stranu řasy naneseme
trochu philadelphie, proužek lososa,
společně s pár kousky okurky a avo-
káda, a zarolujeme. na hotovou rolku
naskládáme několik plátků lososa
(7–8), krájeného stejným způsobem,
jakým se krájí plátky ryb na nigiri.
hotovou rolku rozkrájíme na osm
kousků, lehce posolíme a ožehneme
plamenem. navrchu ozdobíme jarní
cibulkou a podáváme s nakládaným
zázvorem, wasabi a sójovou omáčkou.

lambi sushi maki
podle petra lamberta
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Kdy jste se začala zajímat
o hmyz jako jídlo?
hodně jsem cestovala po
různých kontinentech, kde
člověk vidí na trzích a v po-
uličních stáncích prodávat
spoustu hmyzu. Vždycky
jsem chtěla poznávat svět
prostřednictvím jídla, pro-
tože je to součást kultury
té země. Začala jsem tedy
ochutnávat lokální jídla,
která se někdy nám Evro-
panům mohou zdát bizarní
a neobvyklá. a tak nějak se člověk „pro-
kousá“ až k hmyzu. po návratu jsme vždy
pořádali cestovatelské přednášky pro ve-
řejnost a někteří měli zájem o to, abychom
jim nějaký ten hmyz přichystali jako po-
hoštění. postupně pak vznikla myšlenka
uspořádat Exotic Food Festival, jehož první
ročník se konal v praze v roce 2014, a kde

když mi naše šéfredaktorka nabídla téma „hmyz v kuchyni“, myslela jsem si, že
budu psát konzervativní text o hygieně v kuchyni. to jsem se ale spletla. Setkání
s Radkou MičuNkoVou, organizátorkou Exotic Food Festivalu a nadšenou
konzumentkou hmyzu a dalších bizarních potravin, bylo zcela nevšední.

hMyZ
nA TAlíři,

byl hlavním tématem právě
hmyz a bizarní jídlo.

Co opravdu zvláštního
z říše hmyzu jste jedla?
hmyz jsem zkoušela na mno-
ha místech, třeba v kambodži
jsme obrazně řečeno prošli
vysokou školou entomofagie
(odborný výraz pro konzuma-
ci hmyzu jako potravy). měli
jsme tarantuli velikosti dlaně,
opraženou na oleji. jedna pa-
ní tam tarantule prodávala

u stánku po pěti kusech v jednom sáčku.

Vždyť tarantule je jedovatá! Jak vám
chutnala?
oni jim při přípravě odstřihnou jedové
žlázky, takže to není nebezpečné. nožič-
ky byly docela dobré, trochu jako hranol-
ky, ale tělo už bylo chuťově horší.

Často se zdůrazňuje výživová
hodnota hmyzu…
ano, hmyz má významné výživové hod-
noty a může sloužit jako alternativní po-
trava nebo doplněk stravy. obsahuje totiž
hodně výživných látek prospěšných pro
člověka a je energeticky vydatný. jsou
v něm vysoce kvalitní bílkoviny, velké
množství esenciálních aminokyselin, ome-
ga-3 a omega-6 nenasycené mastné kyse-
liny, které působí preventivně proti srdeč-
ním a mozkovým onemocněním. V hmyzu
je těchto aminokyselin o hodně více než
třeba v bílkovině masa hospodářských
zvířat. mimo jiné hmyz obsahuje také chi-
tin, který slouží v trávicím traktu jako při-
rozená vláknina.

Jak na využití hmyzu jako jídla
reagují Evropané?
lidé, kteří hodně cestují a jsou otevření
novým věcem, přistupují k hmyzu na

další rozměr gastronomie?

42-80_gh0116:Sestava 1  9.2.2016  0:08  Stránka 48



www.gastroahotel.cz ��

Gastronomie

Jaký hmyz se obecně ve světě jí?
Existuje přes patnáct tisíc druhů jedlého
hmyzu. u některých druhů lze konzumo-
vat různá vývojová stádia, například vajíč-
ka nebo larvy. V této fázi ještě hmyz nemá
tuhý chitinový obal, což někteří konzu-
menti vítají s povděkem. u nás se nejčas-
těji jí malý moučný červ, potemník brazil-
ský (Zophobas), cvrček stepní, sarančata,
švábi, larvy bource morušového, nově i ští-
ři. jinde ale také larvy tesaříků, brouků
(nosorožíků, zlatohlávků, chroustů) či
nosatců, vosy, mravenci, cikády či vážky.
nejí se naopak mandelinka bramborová
nebo třeba žížaly.

Je příprava hmyzu ke konzumaci
snadná?
je snadná, akorát je potřeba naplánovat
si ji trochu předem. není možné se jeden
den rozhodnout, že si udělám hmyz a v ten
samý den si ho třeba osmažit a sníst. do-
poručuji dát si čas na přípravu tak týden.
nejprve je potřeba hmyz koupit a pak jej
krmit několik dní třeba kokosem nebo
mrkví, protože hmyz je schopen nasát chuť
toho, čím je krmený. když třeba chcete
udělat puding s hmyzem a krmíte ho koko-
sem, bude celý puding chutnat tak trochu
kokosově. dva až tři dny před plánovanou
konzumací pak už hmyz nekrmte (kvůli
vyprázdnění). pokud má někdo z přípravy
hmyzu respekt, je možné dát jej na pár
minut do lednice. trochu otupí a neuteče.
pak vše hoďte do vroucí vody a po chvilce
na pánev do rozžhaveného oleje. můžete
ho pouze krátce opražit a sníst jako krekry,
případně přidat do hotového jídla.

Pak už můžeme s hmyzem pracovat
jako s každou jinou surovinou?
pokud chceme, aby lidé opravdu pocítili
chuť hmyzu, krátce ho orestujeme, posolí-
me, opepříme. Výborné je třeba saranče
v těstíčku nebo cvrčci s uzenou solí. hod-
ně hmyz kombinujeme i s kari nebo pes-
tem. lidé si sice oblíbili hmyz jako snack,
ale můžeme jej přidávat do jakéhokoli
jídla, do polévek, omáček, salátů, rizota.
V Severní americe je teď trendem mouč-
ka ze sušeného hmyzu, která je výživná
a energeticky hodnotná. ta se přidává
většinou do pečiva.

Zkoušela jste připravovat hmyz
„nasladko“?
dělala jsem hmyzí vánoční cukroví – maro-
kánky s cvrčkem, linecké s celými červy,
ale třeba i kuličky rafaello, kam se jen mís-
to mandle zabalí cvrček.

Na co si dát při přípravě pozor?
určitě nejíst živý hmyz, ale vždycky tepel-

ně upravit. a také připravovat pouze živé
jedince, nikoliv uhynulé.

Je možné uchovávat tepelně upravený
hmyz?
doporučuji ho sníst hned, nejlépe do
24 hodin. pokud zbude ještě neuvařený,
můžeme ho spařit ve vodě a pak v troubě
při nízké teplotě sušit. takto ho můžeme
přidávat do jídel nebo z něj namlít právě
mouku.

Jaká je podle vás perspektiva
konzumace hmyzu?
hmyz je rozhodně potravinou budoucnos-
ti, jelikož zdroje potravy rychle ubývají
a pěstování hmyzu je efektivní, nemá ná-
roky na prostor a krmení, navíc dospělé-
mu člověku stačí hrstka hmyzu denně,
aby pokryl všechny nutriční hodnoty.

Pokud by někdo chtěl hmyz ochutnat,
čím začít?
pro začátečníky v konzumaci hmyzu do-
poručuji cvrčky. jsou nejchutnější a nevy-
padají špatně na pohled ☺ � Te
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ingredience:
� sarančata, máslo na smažení
� sůl a pepř � indické koření
(například kari) � zázvor � chilli
nA plAciČky:
� 3 vejce � 500 ml mléka
� 250 g hladké mouky � sůl
� bylinky � pepř � rostlinný olej
na smažení � zeleninový salát

poSTUp: Sarančata usmrtíme rych-
lým spařením ve vroucí vodě, pak je
zprudka opečeme na másle. když se
zbarví do růžova, osolíme, opepříme,
okořeníme indickým kořením, zázvo-
rem a chilli. mezitím si připravíme
suroviny na placičky. Smícháme vejce
a mléko, přidáme mouku. placičky
smažíme na oleji a pak na ně položí-
me opečená sarančata. podáváme se
salátem a různými dipy nebo chutney.

placičky se sarančaty
po indicku

talíři obecně vstřícněji, silně zakořeněné
předsudky a kulturní stereotypy nachá-
zím spíše u starší generace. Zajímavé je,
že děti do čtyř let, které ještě nemají tyto
stereotypy vtělené, se většinou hmyzu
jako jídla nebojí.

Odkud pochází hmyz, který se u nás
připravuje? Z hmyzích farem?
oficiální hmyzí farmy u nás zatím nejsou.
Existují soukromí chovatelé, kteří prodá-
vají krmný hmyz pro plazy, nicméně po
určité úpravě je tento hmyz vhodný i pro
člověka. je tedy možné ho nakoupit u cho-
vatele, případně v menším množství ve
zverimexu.

A je možné jíst brouka, kterého
najdeme třeba na české louce?
Volný sběr hmyzu v celé střední Evropě
je hodně problematický. mnoho druhů
hmyzu je chráněno zákonem, navíc ne
všechen hmyz je jedlý. Existují pochopi-
telně i jedovaté druhy hmyzu. další prob-
lém spočívá v tom, že hmyz může být no-
sitelem pesticidů a také může obsahovat
toxiny z potravy. takže tuto variantu bych
obecně spíše nedoporučovala.

Jak takový hmyz chutná? Jsou
u jednotlivých druhů odlišné chutě?
osobně bych chuť přirovnala k ořechům
nebo k mořským plodům. třeba cvrčci
chutnají hodně po oříškách, saranče je
spíše takové nakyslé a výraznější. často
se chuť hmyzu přirovnává také k houbám,
škvarkům nebo cereáliím, ale jak říkám,
každý se v chutích různí. Z naší zkuše-
nosti lidem nejvíce chutnají cvrčci upra-
vení na másle a česneku.
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na dvě stě kuchařek. ty se pravidelně
scházely a vyměňovaly si své zkušenosti
a recepty. ale v hradci působila i slavná
kuchařská škola anuše kejřové a v hradec-
kém pospíšilově nakladatelství vyšla po-
prvé roku 1826 legendární „domácí ku-
chařka aneb pojednání o masitých
a postních pokrmech pro dcerky české
a moravské“ m. d. rettigové. Ve Smiři-
cích žila a psala anastazie B. Seidlová své
recepty jitřenky a lady od roku 1889 do
roku 1924, v jaroměři roku 1893 vyšla do-
bová nejlepší a nejkvalitnější učebnice
vaření „kuchařská škola čili důkladné na-

Kde započít naše mlsné putování? Vo-
líme východní čechy, královéhradec-
ký kraj. kraj hor, od vrcholu Sněžky

do úrodného polabí, kraj mezi orlicí, cid-
linou, Úpou, metují a mohutnícím labem.
kraj zelí, kysela, brambor, hub i syrobu.
ale také ryb, zvěřiny nebo vyhlášených
sladkostí. kraj tkalců, krajkářek, kamení-
ků, řezbářů, pekařů a kuchařek.

právě znalost umění kuchařského je
pro hradecko a celé východní čechy cha-
rakteristická, jako snad nikde v našich kra-
jích. V roce 1911 bylo jen v hradci králové
registrováno v měšťanských domácnostech

ochutnávejme ČeSko!

region

dnes začneme zdánlivě jednoduchou otázkou. Známe skutečně českou a moravskou
kuchyni? nejen představu o její náročnosti či kalorické škodlivosti. ostatně ta je
stejně poněkud zkreslená. naše kuchyně získala svou nynější podobu na počátku
20. století, v čase, kdy končilo rakousko-uhersko. pojďme se tedy po našich krajích
porozhlédnout a ochutnat, alespoň takto, speciality z našich luhů a hájů.

vedení k samostatnému naučení se vaření
a správné hospodárnosti“ marie B. Svo-
bodové, která na 943 stranách sice neuvá-
dí recepty, ale skutečná naučení jak správ-
ně vařit (to je ona kniha, dle které se dnes
vaří v naší michelinské restauraci la de-
gustation Bohême Bourgeoise).

Začínáme kyselem,
ale sladce skončíme
při našem putování krajem východních
čech nelze minout zdejší specialitu – kvá-
sek. Základ nejen při pečení chleba, ale
zejména mléčné polévky kysela. také se
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zde právem říká „kyselo a brambory, po-
staví tě na nohy“ a také, že krkonoše jsou
krajem kyselem posvěcené. dodnes tu
lze stále koupit kvásek. Vždyť pikantní
chuť kysela často nahrazovala kávu a ky-
selo dodávalo živiny, vitaminy, osvěžova-
lo i posilovalo. polévky vůbec jsou zde
populární – např. hladká ančka – mléčná
polévka s houbami je snad v každé rodi-
ně (dle vlastního rodinného receptu) do-
dnes stálým hitem, a nesmíme zapome-
nout ani polévky zelené, z jarních bylin,
kopřiv, sedmikrásek či z libečku. typické
jsou i ovocné polévky, takzvané rambu-
lice. Zejména z jablek, hrušek, švestek,
třešní či borůvek. Vzpomínám si na přek-
vapení, když mi byl nabídnut výběr mezi
slivovicí nebo hruškovicí a on nepřišel
panák, ale byla to polévka. někdy bývaly
zahuštěny zátřepkou z mléka a v létě, po-
dávané za studena, skvěle osvěžily.

Zelí, brambory i řepa
jsme v kraji zelí a nepřeberného množ-
ství receptů na vaření i pečení se zelím.
nejen různých chutí při jeho nakládání,
přípravy zelných placek, karbanátků, roh-
líčků, závinů, salátů, polévek, zelných
knedlíků, ale i řízků smažených v zelném
těstíčku, pečeného kuřete či kachny i za-
jíce s kysaným zelím. a nezapomeňme
na zdejší řepařství. řepu jako surovinu
nejen k vaření, ale především na přípravu
zde oblíbeného sladidla ̶ syrobu.

V regionech pod horami jsou typické
také pokrmy z brambor, především za sy-
rova strouhaných – bramborák mnoha
místních názvů, strouhanec se švestkami,
chlupaté knedlíky – zvané frncouchaté či
chlupaté buchty. kolem hradce se strou-
hané vařené brambory zapékaly s jablky
i mlékem, říká se jim dodnes „rozcucha-

ingredience:
� 500 g králičího hřbetu bez kosti
� 100 g slaniny � 1 větší cibuli
� 2 rajčata � 1 lžíci olivového oleje
� 2 stroužky česneku � sůl � pepř
� oregano

poSTUp: hřbet osolíme, opepříme
a lehce opečeme. oloupanou cibuli
nakrájíme na drobné kostičky a zpě-
níme na oleji. Spařená rajčata olou-
peme, nasekáme najemno a přidáme
k cibuli. necháme zredukovat, přidá-
me utřený česnek a oregano. Směsí
potřeme plátky slaniny a opatrně do
nich zabalíme maso. aby se slanina
nerozbalila, sepneme rolky párátkem
a dáme péct do dobře vyhřáté trouby.
Vhodnou přílohou jsou noky.

poSTUp: na sádle (či másle)
zpěníme 100 g nakrájené slaniny, za-
sypeme ji moukou a osmahneme.
jíšku zalijeme asi 1,5 litrem vývaru
a vsypeme hluboký vrchovatý talíř
nasekaných mladých a pálivých
kopřiv. osolíme, opepříme, přilijeme
250 ml kysané smetany a dobře vše
zašleháme. podle chuti na talíři
posypeme strouhaným sýrem nebo
opečenou houstičkou. Zde v kraji
používali nejčastěji slané homolky.

kopřivová polévka
z pohoří u opočna

králičí hřbet pečený
v rajčatech a slanině

ná nevěsta“. populární bylo a je využívá-
ní jáhel. připravovaly se s houbami, rýží,
švestkami. a jedna pověra: jáhly prý zna-
menají peníze do domu a v kombinaci
s houbami i štěstí.

Zvěřina, ryby i psi
ale v kraji nechybí ani zvěřina, zejména
srnčí a zaječí. Zajíc se připravuje na čer-
no, pečený cibuláč, jako karbanátky či se
z něj dělá paštika, známý je také pečený
na kmíně či na šunce, s kysaným zelím.
oblíbená je dodnes i králičí polévka „paj-
šlouka“. dokonce je zde stále populární
úprava hovězího masa „na zajícovo“ s ko-
řenovou zeleninou. Ze srnčího se připra-
vovaly srnčí řízky, sekaná a karbanátky,
paštiky či srnčí salám. ale vrcholem slav-
nostních posezení s hostinou bývá pečený
srnčí hřbet, obložený hruškami plněnými

„ při putování krajem východních čech
musíme zmínit zdejší specialitu – kvásek
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brusinkovou zavařeninou a nakládanými
malými hříbky.

asi málokterý čtenář si vzpomene, že
před sto lety, ještě před rožmberky, v již-
ních čechách, byl největším krajem ryb-
níků právě tento rovinatý pernštejnský,
mezi labem, chlumcem, Bohdančí a par-
dubicemi. Sám jakub krčín byl zdejší ro-
dák a zde se vyučil fišmistrovskému ře-
meslu. a tak nejen kapři, ale i štiky, amuři,
sumci, candáti patří ke stálicím na sto-
lech zdejších labužníků.

hradecký kraj měl od roku 1850 i svou
gastronomickou zvláštnost celého ra-
kousko-uherska. koncesované psí řezní-
ky. V turnově a Staré a nové pace, což
platilo i za 1. republiky.

musím také připomenout, že v hradec-
kém i sousedním pardubickém kraji žily
významné židovské komunity. píšeme-li
tedy o zdejší gastronomii, nemohu pomi-
nout pokrm neodmyslitelně spojený se šá-
besem, svátkem slaveným od pátečního
do sobotního večera. poněvadž se o šábesu
nesmí pracovat a také rozdělávat oheň se
musí předem, připravoval se šoulet. prý
se dobře mívali zdejší pekaři, kteří jej v pe-
ci ohřívali, aby byl pro sobotní hostinu
teplý. původně byl šoulet v čechách při-
pravovaný ze směsi zapečeného masa, fa-
zolí, krup a koření. dnes nejčastěji s hra-
chem a čočkou.

sladká tečka na konec
nemůžeme skončit tohle letmé navštívení
zdejšího kraje bez sladké tečky. on je to to-

tiž zde i ráj slavnostního pečení – posvícen-
ských či svatebních koláčků, netynek, vá-
noček pletených dokola, uzlů nebo závinů.
nelze nepřipomenout zdejší tradici medo-
vého pečení. také perníkové pečení je zde
populární, ale dnes si připomeneme dvě
jiné zdejší speciality. ostatně obě s chráně-
nou značkou. miletínské modlitbičky a ho-
řické trubičky. miletínské modlitbičky pro
zdejší slavné poutě připravil pekař josef
Erben, inspirovaný tvarem modlitebních
knížek zdejších žen. pochoutka z medo-
vého těsta, perníku a ořechů se po 1. svě-
tové válce vyvážela dokonce do rakouska,
německa, Francie. V miletíně se dnes vy-
rábí i další zdejší chráněný produkt. hořic-
ké trubičky. recept dle legendy sdělil v ro-
ce 1812 kuchař císaře napoleona paní
liškové za úspěšnou léčbu. �

nA TĚSTo:
� 1 vejce � 300 g másla � 160 g cukru
� 1 kávovou lžičku sody � 4 lžíce
syrobu � fenykl � skořici � badyán
� citronovou kůru � 500 g hladké
mouky
nA ořechovoU náplŇ:
� 100 g ořechů � 1 polévkovou lžíci
vody � 50 g cukru � 3 lžíce smetany
� vanilku � 1 tlučený hřebíček
� 1 lžíci strouhanky � citronovou kůru

poSTUp: hladkou mouku a ostatní
suroviny zpracujeme na tuhé těsto,
které necháme přes noc odpočinout.
druhý den vyválíme asi na ½ cm sil-
nou placku, ze které kormou či rád-
lem vykrajujeme obdélníčky. polovinu
obdélníčků potřeme bílou, citronovou
polevou, druhou polovinu ozdobíme
jádrem vlašského ořechu. oba díly
spojíme ořechovou nádivkou. na-
strouhané ořechy nasypeme do cukru
svařeného s vodou na „slabou nit“.
Zamícháme a přelijeme horkou slad-
kou smetanou, přidáme koření a za-
hustíme strouhanou houskou.

Miletínské modlitbičky

„tzv. hořické trubičky, které od
doby jubilejní výstavy jsou v praze
tak oblíbeny, lze si připraviti snadno
takto: na vále promísíme 15 dkg
mouky, 7 dkg čerstvého, na ledu
chovaného másla, které bylo před
tím rozdrobeno, zaděláme vše
společně se dvěma žloutky, šťávou
jednoho citronu a dvěma lžícemi
vody na těsto. toto dobře
prohněteme, vyválíme jak nejtenčeji
možno a vykrájíme z něho na prst
široké ne příliš dlouhé proužky,
které otočíme kolem zahřáté,
máslem potřené trubičky, ovineme
nití, aby tvar byl zachován,
a smažíme v mírně zahřáté troubě
na rozpuštěném másle. upečenou
trubičku z formičky opatrně
sesuneme, nit odhodíme, načež
posypeme ji za tepla cukrem s jemně
utlučenou skořicí.“

hořické trubičky 1906

„především perníkové
a medové pečení je zde
populární
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Narodil se 16. prosince 1968 v puteaux
na severním okraji paříže. Vystudo-
val střední školu v Saint-cloud, ale

už od patnácti let se vedle studia učil také
kuchařskému řemeslu. a neučil se jen tak
leckde, nýbrž u skutečných mistrů.

„narodil jsem se na pařížském před-
městí, kde moji rodiče vedli malé bistro.
často jsem tam trávil hodiny, a to ve mně
probudilo chuť do téhle práce. taky jsem
už odmalička pomáhal babičce a mamin-
ce při vaření. když mi bylo patnáct let,
šel jsem na stáž k manuelu martinezovi
do relais louis Xiii. tam jsem pochopil,
oč jde.“

jeho prvním velkým učitelem byl Gab-
riel Biscay v hotelu royal monceau v paří-
ži. potom přešel alléno do Sofitelu, kde
byli jeho šéfy roland durand a martial
henguehard. učební léta ukončil u další-
ho velkého šéfkuchaře, jímž byl louis
Grondard. po vyučení už talentovaný mla-
díček přešel do legendárního hotelu le
meurice (na rue rivoli). po roce (a nasbírá-
ní cenných zkušeností) si ovšem
odskočil do kuchyně jiného
pařížského hotelu – Scribe, kde
se během velmi krátké doby stal
šéfkuchařem. a v roce 1999
(tedy ve třiceti) tam získal svou
první michelinskou hvězdičku.
a o tři roky později druhou!
tak strmou kariéru zažil
opravdu málokdo.

V roce 2003 se alléno vrátil do kuchyně
věhlasného hotelu le meurice – už jako
šéfkuchař. Bylo mu tehdy pouhých 35 let.
V le meurice získal hned dvě hvězdičky
a v roce 2007 třetí. novináři mu dali pře-
zdívku palácový princ a veřejné mínění
ho zařadilo mezi největší francouzské
kuchařské hvězdy.

kuchař od pánaboha
Gurmet-kritici pějí na alléna chválu už
od chvíle, kdy se poprvé objevil na paříž-
ské scéně. je ideálním typem šéfa. miluje
kreativitu, inovaci, rád si hraje s chutěmi
a s kombinacemi ingrediencí, to vše ovšem
v zájmu celkového co nejlepšího výsled-
ku. Vychází z tradičních receptů a nepa-
trně je pozměňuje, aby výsledná chuť by-
la co nejvýraznější. miluje překvapení.
hledá inspiraci v lokálních produktech
a balancuje mezi klasikou a modernou
jako provazochodec. a ještě něco: dobře
vypadá! i s vařečkou
v ruce je sexy!

a co je ještě důležité: umí být šéfem!
je nejen dobrým kuchařem, ale umí také
velmi dobře řídit svůj tým. a je dostateč-
ně podnikavý. nikdy není spokojen s tím,
co dokázal, vždycky chce víc.

V roce 2008 založil společně s Floren-
ce caneovou firmu, jejímž cílem bylo po-
výšit hotelové restaurace na nejvyšší úro-
veň. Za tím účelem začal kupovat hotely,
zpočátku jen malé. prvním velkým úspě-
chem byla přestavba hotelu cheval Blanc
v horském středisku courchevel, potom
rozšiřovala firma své aktivity do Saint-
tropez, do marakéše a do dubaje. nako-
nec dokonce i do pekingu a taipei.

V lednu 2013, po deseti letech, opustil
tříhvězdičkovou kuchyni v le meurice. to
vyvolalo velký rozruch. labužníci nechá-
pali, co se stalo. proč odchází? na jeho
místo však okamžitě nastoupil jeden z je-
ho vzorů: alain ducasse. allénovy tři
hvězdičky samozřejmě uhájil.

a potom přišlo další velké
překvapení. allénova firma za-
koupila restauraci ledoyen,
nádherný zámeček na dolním
konci champs Elysées, upro-
střed parčíku. tato restaurace
byla už dlouho pečlivě sle-
dována gurmet-kritiky. měla
úžasnou historii.

a další bomba: po pouhém
roce provozu v ledoyenu udě-
lil michelin této restauraci ve-

nová SUperhvĚZdA
na gastronomickém
nebi

osobnost gastronomie

yannick alléno je vlastně
ještě mladík. není mu
ani padesát! přesto už je
považován za jednoho
z „mistrů“. má totiž šest hvězdiček
michelin ve svých dvou restauracích.
V současné době je určitě jedním z těch,
kteří mohou v budoucnu zastoupit
na gastronomické scéně velikány typu
Bocuseho, robuchona a ducasseho.

�� www.gastroahotel.cz
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dené yannickem tři hvězdičky! k tomu mu-
síme připočíst dvě až tři hvězdičky, které
drží alléno v courchevelu, v jedné ze dvou
restaurací, které tam provozuje. ta hvěz-
dičková má neobvyklý název 1947. ta
druhá (zatím bez hvězdičky) se jmenuje
White.

V marakéši patří yannickovi tři res-
taurace v hotelu mansour: jmenují se la
Grande table Française, la Grande table
marocaine a la table. V dubaji má dvě
restaurace v hotelu one&only the palm:
jedna se jmenuje ZESt, druhá Stay. V pe-
kingu má v hotelu Shangri la restauraci
Stay. V taipei má v hotelu taipei 101 dvě
restaurace: Stay a Sweet tea. V Saint-tro-
pez má restauraci dior des lices, které
však skromně říká „čajovna“.

Nový styl vaření v bistrech
V paříži yannick alléno nedávno otevřel
dvě velmi zajímavá bistra: obě nesou
název terroir parisien, což znamená něco
jako „pařížská rodná hrouda“. jedno na-
jdete v pátém okrsku na konci bulváru
Saint-Germain, v budově bývalé pojišťov-
ny maison de la mutualité. druhé bistro
je ve druhém okrsku v budově palais Bron-
gniart. oba tyto podniky jsou ve stylu
moderních „bistrot nouvelle“. mají pult
a jídelníček psaný křídou na černé tabuli,
jejich pokrmy jsou „hotovky“ a ceny jsou
velmi přijatelné. avšak kvalita je vynikají-
cí. ochutnal jsem vloni v mutualité úžas-
ný Boudin noir, tedy úplně obyčejné černé
krvavé jelítko s jablečným kompotem. ješ-
tě teď se mi sbíhají sliny, když si na to
vzpomenu.

„ta bistra jsou mou poctou kuchyně
v oblasti Île-de-France, která byla svědkem
mého vzestupu. tam jsem začínal a pořád
to miluju. Suroviny z regionu Île-de-Fran-
ce dávám na přední místo ve svých bist-
rech. cibulačka, telecí hlava, pot-au-feu…“

V posledních letech se alléno pilně vě-
nuje psaní knih. od roku 2006, kdy vyšla
úspěšná Quatre saisons à la table n5 (čty-
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ři sezony u stolu n5), kterou s yannickem
napsal japonský kuchař kazuko masui,
vznikla ještě další ve spolupráci s tímto
japoncem: 101 créations (101 kreací), ta
dokonce získala cenu pierre-christian
taittinger-antonin carême. potom vyšla
kniha le carnet des tapas des montagnes
(Zápisník tapasů z hor) a „srdeční záleži-
tost“ ma cuisine Française (moje fran-
couzská kuchyně). V pekingu vydal sbír-
ku nejlepších receptů světa. V roce 2014
vyšla kniha nazvaná Sauces réflexion d’un
cuisinier (omáčkové reflexe jednoho ku-
chaře), jejímž autorem byl yannick allé-
no. V knize popsal všechny triky, které
používá při přípravě omáček.

Yannick a krásné ženy
Ženy považují yannicka za krasavce, a tak
není divu, že jeho soukromý život je čas-
to propírán bulvárem. dlouho byla jeho
snoubenkou slavná francouzská zpěvač-
ka patricia kass. románek s hvězdnou
zpěvačkou trval sedm měsíců a nebylo
snad dne, aby se ve francouzském tisku
neobjevila aspoň řádka. rozešli se v do-
bě, kdy yannick odcházel z la meurice
a trávil většinu času v carchevelu. takže
se důvod k rozchodu snadno našel: nedo-
statek času na společný život.

jenže skutečným důvodem rozchodu
byla milenka. loni těsně před vánoční-
mi svátky se yannick alléno oženil s krás-
nou sochařkou laurence Bonnelovou.
Svatební hostina se samozřejmě odehrála
v ledoyenu.

Ženich prý s nadsázkou před novináři
prohlásil, že kdyby nedošlo k pařížským
teroristickým útokům v listopadu, asi by
se neoženil.

„ještě v říjnu jsme měli v ledoyenu tak
nabito, že by se nenašel jediný volný ter-
mín. teď však nejezdí do paříže tolik turis-
tů a v restauraci mám poloprázdno, tak
proč toho nevyužít a neoženit se?“

na otázku, jestli se bude nevěsta nějak
podílet na výtvarné stránce jeho pokrmů,

alléno neodpověděl. Zdálo se dokonce,
že ho tato otázka zaskočila.

Žalobníci
Bulvární tisk si však alléna všímá nejen
kvůli ženám. nedávno vyšel článek,
v němž byl slavný šéfkuchař obviněn za-
městnanci „jedné z jeho restaurací“, že se
k personálu chová „neuctivě a násilně“.
alléno obvinění odmítl a prohlásil, že on
jako mladý kuchař sice občas dostal ně-
jakou tu facku, ale nikdy nežaloval.

jak se později ukázalo, obvinění bylo
vzneseno na odborové ústředně poté, co
s jedním ze zaměstnanců „byl ukončen
pracovní poměr“ v ledoyenu.

Zástupce odborů pak prohlásil, že před-
tím byl dotyčný kuchař allénem „nakop-
nut kolenem do zadní části těla“. Stejně
prý se k ubohému kuchaři choval i yan-
nickův zástupce lefort.

Stalo se to záhy poté, co alléno převzal
ledoyen a téměř všechny bývalé zaměst-
nance vyměnil.

„Solidní vztahy k zaměstnancům by-
ly vždy pro mě nezbytné,“ prohlásil allé-
no. „nicméně v našem podnikání, které
především vyžaduje intenzivní práci a vy-
sokou kvalitu, je stres často přítomen
a chce-li šéf být přísný a náročný, nemů-
že to být zaměňováno s obtěžováním
a násilím.“

V únoru před tímto skandálem se něco
podobného stalo jednomu z nejváženěj-
ších francouzských šéfkuchařů joëlu ro-
buchonovi, který má ve všech svých res-
tauracích po celém světě dohromady
rekordní počet třiceti hvězd. robuchon
stál před soudem, když byl obviněn dvě-
ma svými zaměstnanci, že se k nim cho-
val ponižujícím způsobem. několikrát se
(především v uSa) objevily také žaloby
na kuchaře, kteří údajně „sexuálně obtě-
žovali“ své podřízené ženy. taková žaloba
by ovšem v allénově případě byla směš-
ná, neboť on sám je spíše ženami sexuál-
ně pronásledován.

Návštěva prahy
už i praha měla možnost přesvědčit se
o kvalitách této nové, vycházející hvězdy.
těsně poté, co byl yannick alléno deko-
rován prestižním labužnickým průvodcem
Gault & millau jako kuchař roku, objevil
se v listopadu 2014 v pražské restauraci
pálffy palác a předvedl, co umí. alléno
v praze potvrdil svou pověst ambiciózní-
ho kulinářského vizionáře a několik čes-
kých kuchařů, kteří měli to štěstí a mohli
mu nakukovat přes rameno (například
Zdeněk pohlreich a Filip Sajler) mohlo
pak potvrdit, že yannickova pověst není
v žádném případě přehnaná. �

osobnost gastronomie

„
V posled-
ních letech
se alléno
pilně věnuje
také psaní
kuchařských
knih
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polévky
na francouzský způsob

Gourmet

Francouz nepochopí, že se v čechách ke každému
obědu podává polévka. nejvíc si ale asi ťuká na čelo,
když se servíruje horký vývar s knedlíčky, přestože
sluníčko svítí o sto šest a teploměr šplhá ke třicítce.
když se ale dostaví zima, polévka přijde vhod, navíc
francouzská nabídka je chutná a pestrá.
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popustit uzdu fantazii. Stačí vybrat dvě
ingredience, které se hezky doplňují, a je
vyhráno. Úspěšných kombinací existuje
hodně. dýně je například vynikající s jed-
lými kaštany nebo s praženými oříšky.
Špenátový krém báječně dochutí kousky
čerstvého kozího sýru. křehká čekanka
se snoubí s orestovanou na nudličky na-
krájenou šunkou. a tak dále, pokračovat

Češi jsou polévkový národ, polévky
milujeme a máme na ně spoustu
krásných receptů. proč ale občas ne-

zařadit něco nového. navíc v zimních
měsících je řada příležitostí, kdy si chce-
me pochutnat na teplých a lehkých jíd-
lech. V zemi galského kohouta není po-
lévka jako polévka, existuje jich několik
druhů. nám nejbližší bude asi „potage“
(čti potáž) nebo „soupe“ (čti sup), rusti-
kální vývar se zeleninou ze zahrádky.
V polévce plavou nakrájené kousky ze-
leniny nebo třeba ryb, mořské plody
a někdy i maso. ne všichni jsou ale na
kousky v polévce zvyklí, proto se častěji
setkáme s „mouliné“ (čti muliné) nebo
„velouté“ (čti vluté). mouliné má jem-
nější konzistenci a rozmanitý zeleninový
základ: mrkev, brambory, pórek, broko-
lice, hrášek… prostě co je zrovna po ruce.
při jeho přípravě se všechna zelenina za-
lije vodou tak, aby byla zakrytá, a vaří se
do změknutí. po uvaření se vše dochutí
a jednoduše rozmixuje. nebo můžeme
napsat „rozemele“, protože mouliné má
slovní základ ve slově mlít (mouliner).
hladká polévka se servíruje s osmažený-
mi krutony a strouhaným sýrem. ten se
v polévce rychle rozpustí, vše zahustí
a dodá příjemnou slanou chuť. nevýhoda
je jen ta, že se ze lžíce při jídle táhnou
neposedné sýrové nitě, tzn., vousáčům
nedoporučujeme☺

Velouté, jemný krém, je pak ještě
o trošku rafinovanější. Zeleninový základ
mívá maximálně dva až tři různé druhy
zeleniny, to aby jednotlivé chutě mohly
vyniknout. na másle opečená a následně
uvařená zelenina se rozmixuje společně
s kořením či jinými ingrediencemi. na
závěr se přidává smetana nebo crème
fraîche. někdy se vylepšuje ještě navíc
žloutky, předem do smetany rozmíchaný-
mi. příprava je jednoduchá a strávníky
vskutku pohladí na duši. kuchař může

Gourmet

„ Špenátový krém
báječně dochutí
kousky kozího sýru

ingredience:
� 300 g cibule � 60 g másla
� stroužek česneku � sklenice
bílého vína � 1,5 litru kuřecího
vývaru � 1 bobkový list � špetka
muškátového oříšku � snítka
čerstvého tymiánu � 1 bageta
� 150 g strouhaného ementálu
nebo sýru comté � sůl a pepř

poSTUp: oloupeme a nakrájíme
cibuli na kostičky. V hrnci rozpus-
tíme máslo a přisypeme cibuli, také
propasírovaný česnek a necháme
opéci až do lehkého zkaramelizo-
vání (přibližně 20 minut). Zalijeme
sklenicí vína, které necháme odpařit.
následně zalijeme bujonem, přidá-
me bobkový list, muškátový oříšek
a tymián. necháme na mírném pla-
meni vařit, čím déle, tím lépe, třeba
i hodinu. nejlepší je cibulačka, když
se na plotně hezky pomalu táhne.
polévka by měla při vypařování
zhoustnout. dochutíme. podle přání
je možné zahustit jíškou, ale není
třeba. na grilu opečeme plátky
bagety, posypeme sýrem a necháme
zapéct v troubě. do talíře položíme
opečenou bagetu se sýrem a zalije-
me polévkou.

francouzská cibulačka

ingredience:
� 2 velké pórky � 400 g brambor
� 40 g másla � pažitka � starší
bageta na krutony � 200 ml crème
fraîche � sůl a pepř � svazek
bylinek (bouquet garni): tymián,
bobkový list, může být i trochu
rozmarýnu a šalvěje

poSTUp: Bílé části pórku nakrájíme
na kolečka (zelenou část Francouzi
moc nepoužívají). V hrnci rozpustí-
me máslo, přidáme kolečka nakrá-
jeného pórku, necháme na mírném
plameni změknout přibližně 10 mi-
nut pod pokličkou. Barva zeleniny
by neměla zhnědnout. přidáme
oloupané a na kostičky nakrájené
brambory vše zamícháme. Zalijeme
vodou, ponoříme bylinky. přivedeme
k varu a vaříme 30 až 40 minut. když
je zelenina měkká, vše rozmixujeme
ponorným mixérem a přivedeme
znovu k varu, přidáme crème fraîche
a zamícháme řádně metličkou. poté
odstavíme z ohně a dochutíme (sůl
a pepř). Zdobíme nakrájenou pažit-
kou, případně krutony.

Vichyssoise
aneb pórkové pohlazení
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se dá od pondělí do pátku, každý den ji-
ná nabídka.

například výborná je veleslavná vi-
chyssoise, polévka ze slaďoučkého pórku
a brambor. do historie ji zapsal americký
šéfkuchař francouzského původu. její ná-
zev odkazuje na město Vichy, tam o ní
ale nikdo neslyšel. nejčastěji se s ní set-
káme v létě v podobě chladivého krému,
avšak její teplá varianta v zimě zahřeje
a na chuti neubere.

příprava zeleninových krémů je také
skvělý způsob jak zpracovat nepoužitou
zeleninu. dokonce i z takových zbytků,

jako jsou listy od ředkviček, může být la-
hodný pokrm. Stačí přidat trochu kerblí-
ku, crème fraîche, osmažit chlebové kos-
tičky, a je vyhráno.

Za zmínku stojí také klasická francouz-
ská cibulačka, jejíž základ tkví v dobrém
vývaru a dlouhém táhnutí na plotně, na
závěr nesmějí chybět plátky bagety se za-
pečeným sýrem. je lahodná, zdraví pro-
spěšná, navíc za pár korun.

V provence mi zachutnala polévka
s pistou, směs zeleniny a fazolí božsky do-
plňuje bazalka. hezky zasytí a její vůně
vás přenese na jih za sluníčkem. �

ingredience:
� 600 g dýně hokaido nebo mušká-
tové dýně � 2 mrkve � 1 lžíce
olivového oleje � 500 ml kuřecího
nebo zeleninový vývaru � 150 g
oloupaných předvařených kaštanů
� 100 ml 30% smetany � půl lžičky
muškátového oříšku � sůl a pepř
nA oZdobení: oloupaná dýňová
semínka nebo drcené lískové oříšky

poSTUp: oloupeme dýni a oškrábe-
me mrkev, obojí nakrájíme na kostič-
ky. V hrnci ohřejeme olivový olej
a zeleninu krátce opečeme, následně
zalijeme bujonem. přivedeme k varu
a necháme vařit na mírném plameni
asi 20 minut, až do změknutí ze-
leniny. přidáme pokrájené kaštany.
polévku rozmixujeme. kdyby byla
konzistence příliš kašovitá, naředí-
me teplým vývarem nebo mlékem.
přidáme smetanu a důkladně promí-
cháme, vše dochutíme. mezitím na
sucho na pánvi opečeme dýňová
semínka, případně oříšky. oranžový
krém ozdobíme pár kapkami bílé
smetany a posypeme semínky.

dýňové velouté s kaštany

ingredience:
� listy z jednoho většího svazku
ředkviček � 25 g másla
� 1 svazek kerblíku nebo petrželky
� 3 mladé cibulky � 150 g brambor
� 600 ml vody � 100 ml crème
fraîche � sůl a pepř

poSTUp: Brambory oloupeme a na-
strouháme na hrubém struhadle.
máslo rozpustíme v hrnci a necháme
opéct na drobno nakrájenou cibuli,
přibližně 2 minuty. přidáme očištěné
a osušené listy ředkviček, pokrájený
kerblík. promícháme a necháme
opéct (jen minutu), zalijeme vodou.
přivedeme k varu a následně
přidáme nastrouhané brambory,
vaříme 15 minut. rozmixujeme
ponorným mixérem, přidáme crème
fraîche a zamícháme metličkou.
dochutíme solí a pepřem, hned
podáváme ozdobené kerblíkem.

chudá ředkvičková polévka

„ příprava zeleninových krémů je také skvělý
způsob jak zpracovat zbylou zeleninu

ingredience:
� 500 g bílých fazolí (můžou být
i červené) � 2,5 litru vody
� 250 g zelených fazolek � 2 malé
cukety � 2 mrkve � 2 kedlubny,
� 2 rajčata � 200 g těstovin do
polévky � svazek bylinek (bouquet
garni): tymián a bobkový list
nA Servírování: � 50 g sýra typu
parmezán, sůl a pepř
nA piSToU: � 4 lžíce pokrájené
čerstvé bazalky � 3 stroužky česneku
� olivový olej

poSTUp: Bílé fazole necháme přes
noc namočit. druhý den scedíme, za-
lijeme 2,5 litru vody a s přidáním byli-
nek vaříme přibližně 1,5 hodiny. očis-
tíme a na kousky nakrájíme zeleninu.
nejdříve přidáme mrkev a kedlubnu.
pak přidáme zelené fazolky a oloupa-
ná na kostičky nakrájená rajčata a těs-
toviny, necháme vařit ještě 10 minut.
mezitím si připravíme pistou. oloupe-
me česnek a rozmixujeme ho s tro-
chou olivového oleje a s bazalkou.
polévku dochutíme solí a pepřem,
podáváme ozdobené lžičkou pistou.

pistou
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dopřejte svým hostům

Můžete nám nový kávovar představit?
novinka aguila 220 vychází ze stejné
průkopnické technologie jako úspěšný
předchůdce aguila 420, uvedený na trh
v roce 2011. model aguila 220 byl na-
vržen tak, aby uspokojil poptávku všech
podniků v segmentu horEca, jako jsou
hotely, restaurace, kavárny a oFFicE seg-
ment. kávovar nabízí nepřekonatelný
výběr delikátních kávových receptů reali-
zovaných stiskem jediného tlačítka pro
mimořádnou kvalitu nápoje.

Jak náročná je obsluha a jaké funkce
kávovar nabízí?
přístroj aguila 220 nabízí výjimečnou šíři
funkcí v elegantním a odolném designu,
snadnou obsluhu a jednoduchou přípra-

vu i těch nejnáročnějších receptů. jeho
robustní varná jednotka dokáže připravit
v průměru 2000 šálků kávy za měsíc,
čímž uspokojuje tržní poptávku po efek-
tivním využití místa i přípravě nápojů
v různém množství. dvě extrakční hlavy
umožňují rychlou přípravu i dvou nápojů
najednou během špičky. Systém pro tvor-
bu mléčné pěny, regulace teploty mléka,
tři programovatelné velikosti šálků (rist-
retto, Espresso a lungo), 4 recepty na
jeden dotek a 12 naprogramovaných ká-
vových receptů s horkým mlékem, hoto-
vých po stisku tlačítka, to vše zajišťuje,
že přístroj aguila 220 nabízí vysokou při-
danou hodnotu z hlediska obsluhy i pro-
vozu. další příjemnou funkcí je i možnost
propojení s pokladnou, která pomáhá

zjednodušit obsluhu i v těch nejnároč-
nějších provozních prostředích.

Kávovar je kapslový, jak je vnímána
kapslová káva u nás a v zahraničí?
kapslová káva má v zahraničí zcela jinou
image než u nás. lidé už pochopili vý-
hody a kvalitu, kterou jim káva v kapslích
přináší. kávu nespresso dnes servíruje
více než 750 světově známých šéfkucha-
řů, kteří jsou nositeli michelinských
hvězd, přes 985 nejlepších světových res-
taurací a 17 luxusních hotelových řetěz-
ců. těší nás, že i čeští podnikatelé, a pře-
devším ti, kteří se inspirují zahraničními
zkušenostmi, už objevili výhody kávy
v kapslích.

Jaké výhody přináší nový kávovar
pro HORECA segment?
Výhod je hned několik. kávovar aguila 220
i naše další modely připraví stiskem jed-
noho tlačítka dokonalou kávu dle zá-
kazníkova výběru, zaručujeme stále kon-
zistentní kvalitu kávy a 11 druhů káv.
kávovar je jednoduchý jak na obsluhu,
tak na údržbu, čímž gastroprovoz šetří
náklady na proškolování baristů, kontro-
lu nákladů a má minimální ztrátovost.
navíc každý partner je pro nás jedinečný
a připravujeme mu nabídku na míru.
těch největších a nejvýkonnějších profe-
sionálních kávovarů aguila máme na trhu
umístěno už několik desítek a věřím, že
všichni naši zákaznici se každý den o kva-
litě nespresso kávy přesvědčují. důkazem
je stále rostoucí zájem o naše profesionál-
ní kávovary, kávu a především spokojení
zákazníci, kteří se do nespresso podniků
rádi vracejí. �

V lednu představila společnost nespresso
na slavnostním večeru novinku – špičkový
profesionální kávovar aguila 220 – který je určený
pro hotely, restaurace, kavárny, bary a všem
milovníkům jedinečných kávových zážitků.
Zajímalo nás, čím je tento kávovar výjimečný, a tak
jsme vyzpovídali horEca manažera společnosti
nespresso – JakuBa schwaRZe.

grAnd crU kávU
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coffee&tea

ČAJ o páTé…
Jak anglické!

Ze sídel anglické šlechty se čaj o páté
rychle šířil mezi další skupiny obyva-
tel Spojeného království, až se nako-

nec stal národním zvykem známým po
celém světě. Sedmá vévodkyně z Bedfor-
du ostatním dámám servírovala kromě
„tea“ i pečivo, máslo a něco sladkého
k tomu. a proto, když se čaj o páté stal
národní mánií, velké pekárny pochopily
svou šanci a začaly ve velkém péci drob-
né cukroví – kdo by neznal populární ča-
jové pečivo. o další posun rituálu se po-
staral opět šlechtic, a sice hrabě Sandwich.
hostům k odpolední svačině s čajem na-
bízel i dvojice plátků jemného chleba,
mezi něž byly vloženy rozmanité po-

choutky, například uzený losos nebo
nakládaná zelenina.

kočárem na čaj
čaj o páté se vyvíjel dál a koncem 19. sto-
letí už byl příležitostí k provětrání dlou-
hých rób a klobouků. kdo měl kočár, sko-
čil do něj a jel se společensky vyžít na
sousední panství. V edwardiánské anglii
se ze skromné svačinky dokonce stala
honosná společenská událost, při níž
hrála živá hudba a servírovaly se i teplé
pokrmy, samozřejmě na stříbře. ale i oby-
čejní lidé toužili pít čaj o páté, což bylo
impulsem ke vzniku prvních anglických
čajoven. ta úplně první – the aerated

Bread company – přivítala zákazníky
v roce 1864. S obrovským úspěchem. V té
době se objevily dva druhy servírování
čaje – „low tea“ oblíbený mezi aristokra-
ty, který spočíval pouze v pití čaje s ma-
lým zákuskem, a „high tea“, jenž byl me-
zi středními a nižšími třídami považován
za nejdůležitější jídlo celého dne. k ne-
postradatelnému čaji se v tomto případě
podávalo i maso či zelenina. afternoon
tea se samozřejmě ujal i v britských ko-
loniích a ve Spojených státech.

čtvrtá je dobrá
od doby vzniku rituálu sice uplynulo
hodně času a život se zrychlil, ale tradice

Za rituál čaje o páté vděčí anglie anně, sedmé vévodkyni z Bedfordu. když přemýšlela,
jak zabít nudu dlouhých odpolední, vymyslela pro své přítelkyně pravidelný čajový
dýchánek s občerstvením. to bylo v roce 1840. dýchánek postupně získával pevná
pravidla, až se z něj stal propracovaný obřad.
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podávání odpoledního čaje se nevytratila
ani z britských domácností, ani z restau-
rací. nečeká se vždy na sedmnáct nula
nula, i čtvrtá je dobrá, v restauracích je
doba na čaj o páté dokonce už od tří. Za-
tímco česká žena v domácnosti si dá
rychlé kafe, anglická se v klidu posadí
s šálkem čaje a dopřeje si i další nezbyt-
né součásti tohoto obřadu – hezký ubrus,
kvalitní porcelán, květiny ve váze. čaj
o páté trvá hodinu až dvě a jste-li na něj
pozváni, nevyžaduje se příchod přesně
na čas. ale seznamte se předem se všemi
pravidly, abyste obřad ničím nenarušili.
čaj o páté, to je zkrátka stará dobrá an-
glie, neotřesitelná ve svých tradicích.

afternoon tea – jak na něj
Vodu v rychlovarné konvici odstavte

těsně před varem.
trochou této horké vody vypláchněte

čajovou konvici, ohřátý porcelán pak ne-
odebere teplotu vodě určené k přípravě
čaje.

do vyhřáté porcelánové konvice nasyp-
te jednu lžičku čaje na osobu a ještě jednu
navíc na konvici. máte čaj s velkými líst-
ky, které zvětšují jeho objem? pak pro do-
statečnou sílu nápoje přidejte další lžičku.

Vodu v rychlovarné konvici dejte zno-
vu vařit a těsně před dosažením bodu varu
jí přelijte čajové lístky. dlouze vařená
voda čaji nesvědčí.

čaj by se měl louhovat tři až šest minut
podle velikosti lístků. čím větší lístky, tím
více času k louhování, a naopak. na čaj
v sáčcích rovnou zapomeňte.

pravý angličan si čaj nesladí, cukr totiž
mění jeho chuť. dává si do něj ale často
mléko, čerstvé a chladné. tedy vlastně –
angličané si dávají čaj do mléka, které se
do šálku často nalévá jako první v pořadí
podle zásady „m.i.f.“ (milk-in-first). Stu-
dené mléko si prý Britové začali do čaje
dávat z ryze praktických důvodů – horký
nápoj ničil glazuru čajových šálků – a už
u toho zůstali.

dobrý ČAJ přiTáhne
Správné hoSTy
„dám si čaj,“ pípl kdysi host
v restauraci a věděl, co mu
servírka přinese – hrníček
s teplou vodou, v níž se bude
koupat pytlík nejlevnější
a nejméně kvalitní čajové směsi.
dnes je naštěstí všechno jinak.
Nebo ne?
Pomiňme čajovny, které jsou na
kvalitním servisu čaje založeny,
a zaměřme se na běžné restaurace.
Co se týče nabídky čaje, lidé, kteří jej
pravidelně pijí, se v něm také většinou
dobře vyznají a mají své favority. Proto
by měla nabídka dobrého podniku
obsahovat alespoň tři druhy černého
čaje a samozřejmě také čaj zelený.
Pokud host vznese dotaz
k nabízeným druhům, měla by je
obsluha umět představit. Stejně jako
sommelier víno.

vroucí voda, základ úspěchu
Pro servírování čaje platí dvojnásob
pravidlo rychlosti. Když voda v šálku
nebo konvičce zchladne, než se
dostane k zákazníkovi, ten si z ní
dobrý čaj už nepřipraví.

po čaji přijde hlad
Že ke kávě patří malá sklenka vody, to
ví každý. Ale možná netušíte, že by se
měla podávat i k čaji, neboť se také
jedná o kofeinový nápoj. Ke kávě
v dobrých restauracích dnes přikládají
drobnou sladkost a tahle malá
pozornost by měla patřit i k čaji.
Jen nemusí být vždy sladká.
A ještě poznámka nakonec. Čaj je
nápojem, nad nímž se hezky (a dlouho)
konverzuje. Další jeho vlastností je, že
zrychluje metabolismus. A z toho plyne,
že když bude váš podnik vyhlášený
skvělým čajem, dá se předpokládat,
že jeho milovníci zdaleka nezůstanou
jen u konzumace tohoto nápoje. �
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afternoon tea – v čem na něj
nad čajem o páté sice panuje pohoda, ale
to neznamená, že ji dotvářejí tepláky s po-
hodlnou gumou v pase. pánové sice ne-
jsou povinni přijít v obleku a kravatě, ale
sportovní kalhoty či obuv jsou nepřípust-
né. muži se mohou dostavit v kvalitních
džínách, ale lépe zapadnou v elegantních
kalhotách. pro dámy jsou pak odpolední
čajové dýchánky vítanou příležitostí, aby
předvedly nejnovější přírůstky svého šat-
níku. rozhodně by se mělo jednat o ty
„lepší“ kousky. pokyny pro dress code na
čaj o páté najdete na webových stránkách
afternoontea.co.uk, kde také objevíte
kompletní soubor rad pro tuto příležitost
a inspiraci, kam se za tímto tradičním ri-
tuálem v anglii vydat.

afternoon tea – co k němu
Základní pravidlo pohoštění zní – nezačí-
nat sladkým! to je opravdu faux pas. nej-
lepší je zahájit tradičními okurkovými
sendviči, které jsou velmi, velmi britské.
S nimi nemůžete udělat chybu. toastový
chléb zbavte kůrky a nakrájejte ho na ma-
lé trojúhelníčky nebo obdélníčky a mezi
dva plátky namazané našlehaným máslem
vložte tenké plátky salátové okurky. pokud
vám tato varianta připadá poněkud málo
výrazná, použijte slané máslo, lososa a pár
kapek citronové šťávy.

pak mohou přijít na řadu – opět tradič-
ní – čajové bochánky servírované se spe-
ciálním smetanovým krémem (clotted
cream) a jahodovou marmeládou. a teď
pozor – mezi Brity panují spory o tom, jak
přesně tento typ dezertu podávat. Všichni
sice souhlasí, že nejprve je třeba bochánek
rozříznout nožem, ale pak se dělí v pod-
statě na horňáky a dolňáky. ti první by
chtěli mít nahoře smetanový krém a dole
marmeládu, ti druzí právě naopak.

no a je čas na piškotové dortíky. ten
nejtypičtější je pojmenovaný po královně
Viktorii a plní se šlehačkou a jahodovou
zavařeninou.
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Poprvé byla tato hospůdka otevřena už
v roce 1864, kdy mladý alsasan z col-
maru jménem Frédéric Bofinger za-

hájil činnost v uzoučké uličce blízko pla-
ce Bastille, na samém okraji čtvrti marais
a Faubourg Saint-antoine. nejprve to
byla jen malá pivnice na místě dnešního
„malého“ Bofingera. Bofinger byl první
pařížskou brasserií, která nabízela čepo-
vané pivo. Servírovalo se v kamenino-
vých půllitrech, které si hosté brali jako
suvenýr domů. čepovalo se několik dru-
hů alsaských piv, někdy i velice silných.
Zpočátku se k jídlu podávaly jen ohříva-
né alsaské uzeniny, potom se sice vařilo,
avšak jen z masa a zelí.

alsasko v paříži
po připojení alsaska a lotrinska k prusku
(1971) se přistěhovalo do paříže mnoho
uprchlíků, kteří se pak stali základem
klientely u Bofingera. pozoruhodným hos-
tem byl například slavný kabaretní zpě-
vák aristide Bruant, který přicházel se svý-
mi vlastními vajíčky, aby šéfkuchař mohl
pro něj připravit „nejchutnější omelety
na světě“.

Zanedlouho se však podnik pro vel-
ký úspěch rozrostl, potřeboval rozšíření,
a protože vedlejší prostory byly obsazeny,
zabral přízemí v domě naproti. po válce,
tedy v roce 1919 (když se alsasko vrátilo
Francii), podstoupila Brasserie Bofinger

ohromující rekonstrukci. interiér získal
luxusní vzhled, zařízení bylo drahé. ča-
louněná kožená lavicová sedadla, zkose-
ná broušená zrcadla, návaznost světel na
malbu, skleněný kopulovitý strop. Výzdo-
ba ve stylu Belle Epoque byla zářivá, měla
vyjadřovat radost ze života. malby na stě-
nách měly půvab art nouveau, avšak kro-
mě toho byly také okouzlující oslavou os-
vobození alsaska a jeho navrácení Francii.
Bylo to místo plné veselí a smíchu v ele-
gantním prostředí, byl to domov pestrých
večírků. na počátku roku 1930 se pivnice
opět rozšířila, tentokrát do prvního patra
ve „velkém“ Bofingeru. populární ilustrá-
tor hansi tehdy vyzdobil nové prostory

jedna restaurace, nebo dvě?

legenda

jestliže chcete vidět pravou pařížskou brasserii, musíte navštívit
tento unikátní podnik, rozdělený na dvě části, jež si vzájemně
nahlížejí do oken. ano, v jedné uličce (rue de Bastille) jsou dvě
hospůdky pod stejným názvem. místní labužníci je rozlišují
jednoduše: říkají jim „malý“ (petit) a „velký“ (grand) Bofinger.

brASSerie bofinger,
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a byl také autorem žluté cedule, která visí
venku. Za odměnu mohl tento umělec
zdarma poobědvat u stolu s tabulkou cur-
nonsky table. to byla obrovská pocta,
protože tento stůl byl bez výjimky rezer-
vován pouze pro obrovitou postavu muže
zvaného curnonsky (vlastním jménem
maurice Edmond Sailand), dodnes nepře-
konaného nejslavnějšího gurmet-kritika
všech dob, známého pod přezdívkou
princ labužníků.

Štamgasti
klientela v „malém“ i „velkém“ Bofingeru
byla různá. od umělců a politiků až po
obchodní cestující, přijíždějící na nedale-
ká vlaková nádraží lyon a austerlitz, nebo
sem prostě přicházeli jen náhodní kolem-
jdoucí. Během 2. světové války prosperita
poněkud poklesla (němci sem moc ne-
chodili), avšak ihned po válce se opět za-
čalo blýskat na lepší časy. V roce 1970 se
majitelé rozhodli opět podnik renovovat.
pozvali věhlasné malíře té doby, jako byli
arroyo, chambas, Fromanger nebo Segui.
celý interiér, včetně půvabných viktorián-
ských pisoárů v suterénu, je dnes chráněn
jako historická památka. nejznámější je
samozřejmě složitá skleněná kopule nad
centrální jídelnou „velkého“ Bofingera.

„tady pod kopulí chce sedět každý
host,“ usmívá se jean-luc Blanlot, ředitel
podniku.

dne 10. května 1981 měl zdejší štam-
gast François mitterrand vyhrazeno celé
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první patro ve „velkém“ Bofingeru, aby
mohl se svými blízkými oslavit své zvo-
lení francouzským prezidentem.

na stěně si můžete přečíst podpisy
slavných osobností, které sem nejméně
jednou zavítaly: čestné místo mezi nimi
zaujímá prezident jacques chirac, jenž
zde byl velmi častým hostem. avšak i je-
ho předchůdce Georges pompidou sem
rád chodil. Stejně jako zpěváci – například
johnny hallyday, jehož holič sídlil hned
naproti, takže každá zpěvákova návštěva
u holiče znamenala zároveň návštěvu
u Bofingera. Byli zde ovšem i umělci ame-
ričtí nebo italští, třeba madonna, Gene
kelly, Steven Spielberg, Burt lancaster,
pavarotti, Woody allen a mnoho dalších.
po otevření nové budovy opery Bastille
sem začali chodit operní pěvci včetně Bar-
bary hendricks. Žít v sousedství Bofinge-
ra se stalo módou – a přitahovalo i módu.
Bydleli zde a měli své show-roomy napří-
klad jean-paul Gaultier, christian lacroix,
azzedine alaia a další.

skandál s majitelem
pokud jde o majitele Bofingera, vystřída-
ly se během těch 150 let v podstatě čtyři
vlastnické skupiny. Většinou šlo o rodiny.
V jedné skupině byli v určité době dokon-
ce zástupci rodiny rothschildů.

V roce 1996, kdy francouzský restaura-
tér jean-paul Bucher oznámil, že koupil
pařížskou brasserii Bofinger, stálí zákaz-
níci reagovali zuřivě. nebylo se proč divit.

lidé v paříži obvykle reagují zuřivě, kdy-
koli Bucher oznámí, že kupuje nějakou
pařížskou brasserii. Ve městě, které tradič-
ně ukazuje snahu deklarovat občanskou
hrdost všemi formami včetně umělecké,
je jméno tohoto podnikatele bráno jako
„chucpe“. patří mu totiž téměř všechny
velké brasserie, z nichž většina je však
považována za velké historické symboly.
podobně jako muzea nebo operní divad-
la. historické brasserie jsou chrámy na
francouzské labužnické scéně, s nimiž se
podle mínění hrdých pařížanů nemá ob-
chodovat jako se supermarkety. přesto
v průběhu třiceti let koupil Bucher v paří-
ži téměř tucet restaurací, které zařadil do
své firmy Flo, včetně legendárních jmen,
jako je la coupole a terminus nord. Bu-
cher byl a stále je podezírán z aktivit, jež
se ve Francii nazývají „parvenu“: podobně
jako třeba zbohatlík trimalchio v petro-
niově románu Satyrikon. Bucher prý si
kupováním legendárních restaurací chce
vylepšit své jméno, které nemá dobrý
zvuk. nevím. možná jsou ty obavy v ně-
čem opodstatněné, avšak na Bofingeru to
zatím vidět není. pod visící žlutou cedulí
s typickým logem Bofingera (alsaský chla-
peček s holčičkou nesou dobroty, možná
z lesa či ze zahrady) se podle mého ná-
zoru zatím žádné významné změny
neodehrály.

co se vaří
Současný šéfkuchař Georges Belongrade
není sice alsasan (pochází z perigordu),
avšak pracuje u Bofingera už více než de-
set let a nejen že se naučil dokonale při-
pravovat alsaská jídla: on je dokonce vy-
lepšuje! tak například nabízí typické
alsaské vařené kyselé zelí nejen k vepřo-
vému masu, ale i k mořským korýšům!
Belongradův zástupce je však pravověrný
alsasan patrice maccrez, který zde pracu-
je 17 let a byl autorem většiny alsaských
receptů. na jídelním lístku samozřejmě
i nadále trůní choucroute, zde v luxusní
podobě choucroute royale (prodají nejmé-
ně stovku porcí denně), ale kromě toho
můžete ochutnat i ústřice nebo úžasnou
telecí hlavu. a samozřejmě šneky po bur-
gundsku, zde navíc před vařením marino-
vané ve víně chablis. a také pravou zape-
čenou cibulačku, račí polévku nebo kachní
tučná játra Foie gras. já osobně chodím
spíše k „malému“ Bofingerovi a dávám si
často telecí brzlík na smržích. někdy si
však dám i klobásku andouillette (plně-
nou vnitřnostmi), k té „andujetce“ ovšem
musím podotknout: jsou to klobásky plně-
né obvykle drštkami – a jejich typickým
znakem je, že nenapodobitelně smrdí.
pro labužníky je to ovšem libá vůně. �

legenda

Bofinger byl první
pařížskou brasserií, která
nabízela čepované pivo

„
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Vzdálené destinace díky globalizaci po-
malu přestávají být exotickými. ale
do peru je to z Evropy pořádný kus

cesty, a tak stále ještě patří mezi země
vonící dálkou a dobrodružstvím – úžasná
příroda, tajuplná historie a neuvěřitelné
stavby. peru je velká země a je potřeba si
uvědomit, že jen pobřeží má délku přes
3000 km a od přímořských pláží na vrcho-
lek huascaránu musíte vystoupat téměř
6800 m. a tak se dá cestovat v této zemi

několik měsíců, aniž byste se nudili nebo
trpěli monotónním jídelníčkem.

Jiný kraj, jiné speciality
peru se geograficky i gastronomicky dělí
na tři hlavní části – džungli, hory a pobře-
ží. a v každé z nich se používají jiné su-
roviny, specifické pro tamní speciality.
peruánská kuchyně ve své historii čelila
imigračním vlivům ze Španělska, afriky,
číny, itálie a japonska. Všichni si tu svou

kuchyni upravovali podle surovin běžně
dostupných v peru a různorodé vlivy se
tak staly součástmi peruánské kuchyně,
která je dnes považována za jednu z nej-
rozmanitějších na světě.

nejdůležitějším jídlem dne je pro pe-
ruánce překvapivě oběd. Snídaně je mini-
mální (což často zjistíte i podle nabídky
v místních hotelech) a večeře se podává
dost pozdě večer. peruánská jídla jsou
hodně kořeněná a servírují se s velkým

Gastro&travel
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co do rozlohy nepatří peru mezi největší země jižní
ameriky, ale přesto na jeho území najdeme vše, co
milovníky exotiky, cestovaní a dobrého jídla láká.
Záhadné kresby viditelné jen z ptačí perspektivy, mystické stavby, zasněžené vrcholky
velehor, moře i amazonskou džungli. a také možnost ochutnat alespoň několik
z tisíce druhů brambor, morčecí maso, alpaku, podivné ryby nebo plody kaktusu…

perU, země inků
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množstvím různě upravené zeleniny.
jejich příprava je založena především
na domácích surovinách. k nejdůle-
žitějším patří brambory, kukuřice
a chilli, které ostatně z této oblasti po-
cházejí. V mase se peruánská kuchyně
zaměřuje hlavně na ryby a drůbež,
setkat se můžete s masem alpaky nebo
hovězím. Vepřové se sice prodává na
trhu, ale na talíři se objevuje zřídka,
a specialitou ve vnitrozemí je morče.

co musíte ochutnat
jedním z jídel, které patří na seznam
„musí být ochutnáno“ a které byste
určitě neměli vynechat, je lomo Sal-
tado. Stovky let předtím, než se za-
čalo mluvit o gastronomických fú-
zích, číňané, kteří přijeli do peru
za prací, předvedli v praxi, jak se taková
fúze dělá. místní ingredience zpracovali
asijským způsobem a vzniklo z toho
lomo Saltado – smažené nudličky hově-
zího maso, rajčata, papriky a cibule se
mísí se sójovou omáčkou a smaženými
bramborami. a protože prvními strávníky
byli číňané, přílohou je i dnes většinou
rýže. Vynechat se nesmí téměř národní
peruánské jídlo – ceviche – syrové ryby
nakrájené na slabé plátky nebo malé kous-
ky marinované v citronové šťávě. ceviche
se podávají většinou s červenou cibulkou,
chilli papričkou a sladkými bramborami

jako předkrm nebo hlavní chod oběda.
otrlí gurmáni mohou zbylou citrusovou
marinádu, známou jako „tygří mléko“, vy-
pít, aby byl zážitek opravdu autentický.

Víno a pisco
kdo jede do peru, tak určitě nevynechá
mytické kresby na planině nasca. cestou

z limy do stejnojmenného města stojí za
to stavit se v ice, respektive v nedaleké pří-
rodní rezervaci huancachina. je to úžas-
ný výchozí bod k výletům mezi písečné
duny, které nabízejí milovníkům sand-
boardingu (jizdě na snowbordovém prkně
na písečných dunách) úžasné terény. po-
kud se z oázy vydáte směrem k pobřeží,
narazíte na úrodné údolí s vinou révou,
která se tady pěstuje od roku 1540 (kdy
Španělé révu dovezli z Evropy). huanca-
china se tak může stát i strategickým vý-
chodiskem pro seznámení s peruánským
vínem a hlavně k ochutnávkám světově
proslulého pisca, pálenky z aromatických
vinných odrůd. peruánci se přou s chila-
ny o původ. domácí odvozují název od
přístavu pisco, kdežto chilané od kečuán-
ského slova pisqu. každopádně ochutnáv-
ku pisca byste si neměli nechat ujít. může-
te se ještě zastavit na poloostrově Balestas,
ale stejně vás to bude táhnout do nascy.
náhorní plošina s gigantickými kresbami
přitahuje cestovatele i dobrodruhy z celé-
ho světa. přestože je letecký výlet, který
vám umožní shlédnout a ocenit kresby
z ptačí perspektivy, standardní nabídkou
cestovních kanceláří, stejně vám na otáz-
ky proč, kdo a jak bohužel neodpoví…

„
peruánská
jídla jsou
hodně
kořeněná
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tatky kamenného města starého několik
tisíc let, ležícího na dně jezera.

V punu a okolí se nabízejí v místních
restauracích nejrůznější úpravy sladko-
vodních ryb právě z jezera titicaca.

hlavní město incké říše – cusco
nejvýše položenou železnicí na světě se
dostanete do bývalého hlavního města
incké říše – cusca. Španělé se ho pokusili
vymazat z paměti a zbořili všechny po-
svátné chrámy. ale plán nevyšel a i po sta-
letích můžeme obdivovat, co z velkolepé-
ho sídelního města jedné z největších
předkolumbovských říší zbylo. protože
se cusco nachází v srdci and, je na čase
na andskou specialitu – morče, zvané cuy.
je pro peruánce slavnostním jídlem, kte-
ré si dopřávají jen výjimečně. o tom, jak
významné postavení na peruánském jídel-
níčku má maso z morčete, svědčí i to, že
v katedrále v cuscu je obraz poslední veče-
ře páně, kde kristus a jeho apoštolové sedí
okolo stolu a jedí maso z morčete. pokud
si objednáte morče v peru, tak dostanete
velké morče většinou pečené nebo grilova-
né, často dokonce i s hlavou. jako gurmán-
ská lahůdka stojí určitě za ochutnání, ma-
so chutná jako jemný králík či bažant.

Magické Machu picchu
kdo jede do peru, tak nemůže vynechat
místo, které sloužilo jako poslední úto-
čiště inků, magické machu picchu. město,
zbudované z geometricky přesných kvá-
drů ve výšce 2430 m n.m., nebylo nikdy
Španěly objeveno ani poničeno. pozoro-
vat východ slunce nad machu picchu je
jedním z nejúžasnějších a snad i nejspiri-
tuálnějších zážitků, které je možné zažít.
i když je každodenní maximální kvóta
2500 návštěvníků denně, dokázalo si ma-
chu picchu uchovat svou mystickou ta-
jemnost. po návratu do městečka aqua
caliente, ležícím na jeho úpatí, si můžete
zpříjemnit čekání na vlak do cusca ochut-
náním masa z alpaky. na severní polokou-
li je alpaka především synonymem pro
vlnu, ze které se dělají teplé svetry a po-
nožky, ale je také zdrojem masa pro úžas-
né steaky. Z alpaky se dělá také vynikající
sušené maso, což je inovací, kterou peru-
ánská kuchyně přispěla do světové gas-
tronomie.

pokud pojedete do peru, čekají na vás
neskutečné zážitky a mezi ně bude patřit
i peruánská gastronomie. je jedno, jestli
zajdete do vyhlášené restaurace, nebo si na
ulici dáte něco malého do ruky… �

�� www.gastroahotel.cz

Na sever do arequipy
Z nascy je to nočním autobusem 11 ho-
din jízdy do arequipy. arequipa leží v nad-
mořské výšce 2500 metrů nad mořem
pod téměř šestitisícovou sopkou El misti.
historické jádro patří jako dalších 11 pe-
ruánských památek a přírodních parků
na seznam kulturního dědictví unESco.
najíst se dá v arequipě kdekoliv, na ulici
i na trhu, všude jsou stánky, kde si člověk
dá kus kuřete, polévku, ale pokud si chce-
te užít typickou arequipskou specialitu,
zajděte si do malé restaurace picanterias
a objednejte si rocoto relleno. Zapečené
červené papriky plněné kořeněným, mle-
tým hovězím masem, podávané s rozta-
veným sýrem a sladkými bramborami.
alE poZor! to, co se zdá být obyčejnou
červenou paprikou, je ve skutečnosti pa-
prikovou raketou (v syrovém stavu je víc
jak desetkrát pálivější než jalapeňos). na-
štěstí tepelnou úpravou se většina pálivosti
ztratí, a tak je arequipská varianta českých
plněných paprik i pro Středoevropana
poživatelná.

Jezero Titicaca
další nevyhnutelnou zastávkou na ces-
tách po peru je vysokohorské město puno
ležící na břehu nejvýše položeného jezera
na světě a zároveň největšího sladkovod-
ního jezera v jižní americe – jezera titica-
ca. toto legendami opředené jezero vzbu-
zuje dodnes otázky. na jeho dně se má
ukrývat i incký zlatý řetěz vážící 2000 kg.
oceánograf j. y. cousteau strávil 8 týdnů
pátráním po dně jezera, ale žádné zlato
nenašel. co však objevil, byla 60 cm dlou-
há tříbarevná žába. je však jisté, že toto
není poslední tajemství, které se v okolí
jezera skrývá. Záhadná je i brána aramu
muru, nebo také hvězdná brána či pozůs-
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Umbrie je malý, ale velmi rozmanitý
region, který neomývá moře. možná
proto je mezi turisty méně známý.

a to je velká škoda, protože má rozhodně
co nabídnout. hory, čistou a netknutou
přírodu, romantický venkov a tradiční
kuchyni. pokud umbrii navštívíte, přene-
sete se rázem do dalekého středověku,
plného hradů, úzkých uliček, městských
hradeb, akvaduktů, věží a zvonic. a ja-
kou gastronomii tento region nabízí?

olivy a víno
Svahy umbrie byly odjakživa pokryté vi-
nicemi a olivovníky, což jsou dva základ-
ní kameny místní gastronomické tradice.
tradičními i moderními metodami zde
vzniká kvalitní olivový olej, typický právě
pro tento region. nejedna italská domác-
nost vyrábí svůj vlastní olej z ručně sesbí-
raných oliv na zahradě. mezi nejdůleži-
tější oblasti produkce extra panenského
olivového oleje patří colli di assisi a Spo-

Gastro&travel
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přímo uprostřed itálie, v rozsáhlém údolí
s kopečky, se nachází region umbrie. říká se mu
také „Zelené srdce itálie“ (cuore verde d’italia).

UMbrie,
zelené srdce itálie

na
talí

řiItálie

leto, colli martani, colli amerini, colli
del trasimeno a colli orvietani. olivy
neslouží pouze k výrobě olivového oleje,
mají své důležité místo také v kuchyni.
Vynikající předkrm ve formě tradičního
opečeného chleba v peci, troubě či na
ohni, kterému se v itálii říká bruschetta
(nebo také crostini), můžeme podávat
s krémem z místních černých oliv. Zabere
jen pár minut a výsledek je opravdu exce-
lentní (recept na www.gastroahotel.cz).
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V tomto malebném kraji samozřejmě
nechybí ani rozsáhlé vinice. Vyrábí se
zde především červené víno, typické pro
umbrii – těžší a hutnější (ideální právě
k místní kuchyni), s nádechem dřeva
a rubínovým zbarvením. nejtypičtější
odrůdy pro umbrii jsou především San-
giovese, Sagrantino, canaiolo, ciliegiolo,
montepulciano. asi nejslavnějším míst-
ním vínem je montefalco rosso, Vernac-
cia a nebo Grecchetto di assisi. některé
vinice byly dokonce „znovu objeveny“
a jejich stáří se počítá i na stovky let –
jako například víno capofoco z oblasti
nedalekého jezera trasimeno. přesto, že
je umbrie jedním z nejmenších regionů
itálie, může se pochlubit hned třinácti
oblastmi doc, dvěma docG a velkým
množstvím vín s označením iGt a iGp.
nejznámějšími vinnými oblastmi jsou
např. arquata (jedná se o oblast dvou
pozemků v obci Bevagna), colli del trasi-
meno, orvieto, assisi, Spoleto, torgiano,
montefalco, colli perugini, colli martani,
colli amerini, todi, jezero trasimeno,
jezero corbara, horní údolí řeky tevere.
Víno se tu nekonzumuje pouze společně
s tradičními pokrmy, ale používá se také
k jejich přípravě.

lanýže, pýcha umbrie
pokud se podíváme na hlavní suroviny
používané k přípravě místních specialit,

je nutné uvést také lanýže. umbrie je jed-
ním z mála italských regionů, kde se la-
nýže nacházejí v hojném množství a prvo-
třídní kvalitě. rozhodně nejprestižnější
jsou lanýže z města norcia a Spoleto. la-
nýže se tu používají na přípravu tradič-
ního předkrmu bruschetty (recept na
www.gastroahotel.cz) a také na těstovi-
ny. oblíbené jsou například lasagne s bí-
lou omáčkou z bešamelu, čerstvě natrha-
ných hřibů (které se hojně nacházejí na
celém území umbrie) a lanýži. nebo ši-
roké těstoviny pappardelle s omáčkou ze

smetany, hřibů a lanýžů. Vynikající jsou
i špagety s jednoduchou omáčkou z la-
nýžů, kvalitním olivovým olejem a samo-
zřejmě hřiby, případně žampiony (recept
na www.gastroahotel.cz). mimo jiné se
tu lanýže používají i na grilované či pe-
čené maso.

speciality z masa a luštěnin
V umbrii je velmi oblíbená zvěřina a po-
krmy z ní, zejména kančí maso (např.
pappardelle s ragú z kančího masa). čas-
to se jí také husa (např. gnocchi s ragú
z husího masa), vepřové maso (tradiční
pro umbrii je porchetta, pečené vepřové,
ochucené solí, bylinkami aj., podávané
na místních trzích studené, nakrájené na
plátky v italském chlebu), pokrmy z jeh-
něčího masa (řízky – costolette di agnel-
lo), salámy a klobásy všech druhů (oblí-
bené jsou salsicce, capocollo, i výrobky
z oslího masa), výjimkou není ani výroba
prosciutta.

umbrie je vyhlášeným regionem, i co
se týče luštěnin. oblíbené jsou snad všech-
ny – fazole, hrášek, čočka, cizrna a spousta
dalších. Z fazolí se vaří vynikající rajča-
tová polévka, používají se k ní malé bílé
fazole a zelenina (recept na www.gastro-
ahotel.cz). nesmí v ní chybět ani krátké
těstoviny například typu ditalini rigati
(asi půlcentimetru dlouhé trubky
s vroubky po stranách). nevyhlášenější
čočka itálie se nachází právě v umbrii,
v malebném údolí zvaném piana di
castelluccio.

„ Vyrábějí se tu vína
s nádechem dřeva

a rubínovým zbarvením
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sýry a sýrový velikonoční koláč
ani ve středoitalské umbrii nechybí širo-
ký výběr sýrů. některé z nich se vyrábějí
moderními metodami, jiné naopak ještě
tradičním způsobem. město norcia není
vyhlášené pouze lynýži, ale také svými
sýry. nejznámější je slaný ovčí sýr
pecorino nebo ricotta. Vynikající je také
caciotta s příchutí místních lanýžů. mezi
vyhlášené měkké sýry se řadí ravaggiolo
umbro, který se vyrábí v prvních šesti
měsících roku, následně se nechá odpo-
činout několik dní v listech kapradí
a konzumuje se ještě čerstvý. pro umbrii
jsou také typické sýry z kozího mléka,
jak čerstvé, tak zrající. Sýry se běžně po-
užívají pro přípravu různých prvních cho-
dů (primo) i jako běžný předkrm (anti-

pasto). typický je pro umbrii tzv. sýrový
talíř, kde najdeme mix různých sýrů z lo-
kální produkce, podávaných s medem
nebo marmeládou.

o Velikonocích se v umbrii tradičně
připravuje sýrový koláč. peče se ve čtvrtek,
v pátek se nechá odpočinout, v sobotu se
donese do kostela, kde se společně s uva-
řenými vejci na tvrdo a kouskem salámu
posvětí knězem a v neděli se potom všech-
no konzumuje během snídaně.

„la dolce Vita“
italové milují sladké a výborné dezerty
najdeme samozřejmě i tady v umbrii.
typickou surovinou používanou pro je-
jich přípravu jsou především lískové oře-
chy, med, kaštany nebo mandle, právě

proto, že se v této oblasti nacházejí v hoj-
ném množství.

V období karnevalu se podávají cas-
tagnole nebo Strufoli. jsou to sladké sma-
žené kuličky, namočené do medu nebo
posypané cukrem.

mezi další dezerty můžeme zmínit roc-
ciata, panpepato, tozzetti umbri (tvrdší
sušenky plné mandlí, oblého tvaru), tor-
colo di San costanzo (typické pro město
perugia, jednoduchý dezert podobný bá-
bovce, vyráběný na počest patrona města)
a také ciaramicola (tradiční dort zářivě
červené barvy, která je způsobená přidá-
ním italského likéru alchermes, dezert je
pokrytý sněhem z bílků, posypaný barev-
nými cukrářskými kuličkami a zapečený
v troubě). �

ingredience:
� 500 g hladké mouky � 100 g parmezánu/část nastrou-
háme a část nakrájíme na malé kousky � 150 g pecorina
(část nastrouháme a část nakrájíme na malé kousky)
� 100 g Ementálu nakrájeného na malé kousky
� 200 ml mléka � 25 g droždí � pepř � máslo na vymazání
� 4 vejce

Torta al formaggio umbra (sýrový dort z umbrie)
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Nejznámějším místním sýrem je slaný ovčí pecorino nebo Ricotta

ingredience (pro 2 osoby):
� 300 g čerstvých těstovin pappardelle � 250 ml smetany
na vaření � 3–4 menší lanýže � 1 ks salsiccia (italská
klobása) � 1 malá cibule � 3 lžíce olivového oleje � sůl
a pepř

poSTUp: na olivovém oleji osmahneme na jemno nakráje-
nou cibuli, přidáme salsicciu nakrájenou na kousky, opeče-
me, přidáme smetanu a pár kousků lanýžů nastrouhaných
nadrobno. dáme vařit vodu na těstoviny. osolíme, jakmile
vře. Směs se smetanou mícháme, dokud nezhoustne, lehce
ji osolíme a opepříme. hotové těstoviny scedíme a promí-
cháme s omáčkou, přidáme čerstvě nastrouhaný lanýž,
a promícháme. na každou porci těstovin pak ještě nastrou-
háme kousek lanýže.

pappardelle con tartufo (čerstvé těstoviny
pappardelle s černým lanýžem)

poSTUp: do teplého mléka rozmícháme droždí a necháme
vykynout. do mísy nasypeme mouku a uvnitř vytvoříme dů-
lek, kam vyklepneme vejce a rozšleháme. přidáme nastrou-
haný parmezán a pecorino, trochu pepře a nakonec droždí
s mlékem. Všechno promícháme a vypracujeme těsto. do
něj vmícháme na malé kousky nakrájený Ementál, pecorino
a parmezán. necháme kynout minimálně 2 hodiny. Vezme-
me formu (měla by být dole užší a na vrchu širší a vysoká),
vymažeme ji máslem a vložíme do ní těsto, které dáme péct
do vyhřáté trouby na 180 °c na cca 40 minut, dokud neze-
zlátne. po upečení koláč necháme vychladnout. podáváme
nakrájený na plátky s italským salámem, vařenými vejci
a pomazaný majonézou.

„
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Často bývá zaměňována s roketou, svou
příbuznou, která má podobné použití
i vlastnosti. hojně ji používali už sta-

ří římané, kteří ji dokonce považovali za
afrodiziakum.

odrůdy
Stejně jako u ostatních bylin, i na rukolu
se dá narazit buď ve šlechtěné formě, ane-
bo té divoce rostoucí. „V titbitu si pro res-
taurace držíme skladem tři druhy rukoly
– italskou, italskou pranou a izraelskou.
Záleží totiž vždy na kuchařích, jakou pre-
ferují, často bývají na jejich výběr citliví,“
popisuje marek řondík.

italská rukola má drobné úhledné listy
o délce cca 11cm, velikost listů i vzhled
svazků je vždy stejná a je pro ni charakte-
ristická jemná chuť. její nevýhoda je, že
rychle zavadá a ve špičkové kvalitě vydrží
jen pár dní. její cena bývá v létě levnější.

praná verze se pak liší tím, že je pro-
praná, usušená a je k dostání v menších
baleních – většinou po 125 g. nevýhodou
je fakt, že do balení je většinou špatně vi-
dět – fólie je hodně obrandovaná a špatné
listy bývají většinou na dně, kam je vidět
nejhůře. celoročně má stabilní cenu.

posledním druhem je rukola izraelská.
má velké listy, někdy o délce až 18 cm, jsou
ale různě velké, takže nepůsobí tak vzhled-
ně jako italská. chuťově je mnohem výraz-
nější než evropská někdy až silně nahořk-
lá. Výhodou je, že vydrží v dobré kvalitě
i přes týden, celoročně má stabilní cenu,
která je v zimě výhodná, v létě už méně.

pikantní chuť rukoly známe především
z pokrmů italské kuchyně. pro svou
štiplavě nahořklou chuť ji můžeme přidávat
do rozličných pokrmů – od salátů, přes
pizzy a těstoviny až po masové směsi.

rUkolA,
bylinka s příchutí itálie

„na českém trhu se objevuje i německá
odrůda, která je také chuťově dobrá, blí-
ží se spíše té italské, ale my náročným
kuchařům posíláme jen tu italskou,“ do-
plňuje marek řodník z titbitu.

pozitivní vliv na zdraví
rukola obsahuje velké množství vitami-
nu c a beta-karotenu. tento provitamin
a je pro lidské tělo jedním z nejdůleži-
tějších antioxidantů. dále podporuje
správnou funkci zraku a zajišťuje mla-
distvý vzhled pleti.

látky obsažené v rukole zvyšují chuť
k jídlu a mají pozitivní vliv na čistotu
krve a jater. odvar z kořene pomáhá při
zažívacích problémech, její listy jsou
zase cennými bojovníky proti jarní
únavě a oslabené imunitě. má i mírně
močopudné i projímavé účinky a příz-
nivě ovlivňuje trávení tím, že chrání
sliznici žaludku před vznikem žaludeč-
ních vředů a zánětů. Stejně jako ostatní
saláty je potravinou velmi dietní, ob-
sahuje jen asi 30 kalorií na 100 gramů.
patří do čeledi brukvovitých, je tedy
příbuzná s kapustou, brokolicí, řed-
kvičkami, růžičkovou kapustou, kedlub-
nami, ale i řeřichou nebo hořčicí.
Všechny rostliny z této čeledi jsou zdro-
jem isothiokyanátů, které mají antikan-
cerogenní účinky, konzumací brukvovi-
tých rostlin tedy chráníme tělo před
rakovinou. kromě zmíněných vitaminů
je také bohatým zdrojem železa, váp-
níku, hořčíku.

Rukola v kuchyni
rukola má v kuchyni velmi široké uplat-
nění – je možno ji podávat jak syrovou,
tak teplou vařenou nebo restovanou. je
charakteristická svou pikantně jemnou
chutí, hodí se k masu, těstovinám, do ri-
zot, polévek, na pizzu a zejména do salá-
tů. díky bohatě vykrajovaným lístkům,
se používá také na dozdobení pokrmů. je
ji možné vařit podobně jako špenát a po-
dávat jako přílohu. dělá se z ní také polév-
ka, nebo se přidává do polévky z pórku.
chuťově v této úpravě nahrazuje kapus-
tu. Vařením zaniká její ostrá chuť a je
vhodná i pro děti. přidává se i do másla,
které se podává k biftekům. Vynikající je
chuťová kombinace s mořskými plody,
nasekaná se hodí i do mletých mas.

rukola se skvěle doplňuje s rajčaty,
česnekem a bazalkou. tradičně je při-
dávána do zeleninových salátů, její hořká
chuť však může zpestřit i saláty z přiro-
zeně sladkého ovoce, např. pomerančů,
hrušek nebo ananasu.

skladování
„rukola má ráda vlhko a chlad. ideální je
skladovat ji při teplotě 2 °c, zabránit cir-
kulaci vzduchu a vlhčit. rukola, která se
vozí v dřevěných bedýnkách, se zakrývá
igelitem proto, aby se zabránilo proudění
vzduchu,“ vysvětluje marek řondík. čerst-
vou nasekanou nať rukoly je možné ucho-
vat také zmrazením. je možné ji naložit
i do olivového oleje – a to buď celou, nebo
ve formě pesta. �

DOVÁŽÍME ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINU Z CELÉHO SVĚTA

t: 777 497 908  e: gourmet@titbit.cz

www.titbit.cz
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Nejprve bychom si měli vysvětlit rozdíl
mezi skladováním a archivací vína.
pro obě činnosti musíme totiž vytvo-

řit vhodné podmínky. Skladováním rozu-
míme krátkodobé uložení vína na několik
dnů či měsíců. ukládáme tak vína určená
k okamžité konzumaci a zásobu vytváří-
me pouze v závislosti na vinném lístku
a předpokládaném zájmu hostů. pro skla-
dování vín v gastronomii platí obecná zá-
sada. Víno skladujeme v teplotě do 16 °c,
v temnu a ve vodorovné poloze. otázkou
je, kde takové podmínky zajistit. majitelé
restaurací v samostatných objektech ne-
bo ve starší zástavbě mají vyhráno. i rela-
tivně špatně izolovaný sklep na krátkodo-
bé uskladnění postačí. Víno nemusí ležet
v konstantní teplotě, takže běžný průběh
teploty ve starém sklepě, kdy v zimě tep-

lota klesá k 6 °c a v létě stoupá k 15 °c,
není sice ideální, ale postačí. na druhou
stranu se nám personál poměrně slušně
naběhá. navíc nebude víno připraveno
k podávání – jeho teplota nebude ideální.
máme-li provozovnu ve vlastnictví, či ale-
spoň v dlouhodobém pronájmu, měli by-
chom investovat do vinného sklepa – skla-
du s regulovanou teplotou a vlhkostí. Zde
nezapomeneme na vytvoření alespoň tří
tepelných zón, do kterých budeme vína
uschovávat dle druhu a barvy. Vína před
podáváním již nebude třeba dochlazovat,
několik stupňů v pohodě zvládne kbelík
s ledem. personálu vytvoříme dokonalou
možnost servisu, hostům pak rychlý pří-
stup k vybranému vínu v té nejlepší kva-
litě a své kapse zvýšenou tržbu z prodeje
vín.

Gastro&Víno

Víte, jaký je rozdíl mezi skladováním a archivací vína? co získá víno archivací
a která vína se pro archivaci hodí? právě na tyto otázky přinášíme odpovědi.

TAJeMSTví archivace vína

nechceme-li, či nemůžeme-li investovat
do klimatizovaného skladu, můžeme po-
užít chladicí skříně na víno, které nabízí
řada výrobců. nevýhodou těchto skříní je
relativně nízká kapacita při poměrně vy-
soké ceně, na druhou stranu je dnes řada
producentů vín zapůjčuje zdarma. tyto
skříně spíše řeší problém úpravy teploty
vína před podáváním než uskladnění
zásob na několik měsíců. Vhodně mohou
být kombinovány s méně kvalitním skle-
pem, víno je sice neustále přenášeno, ale
lepší něco než nic. V žádném případě by-
chom však neměli víno skladovat v běžné
chladničce. její vibrace dokáží víno již po
několika měsících zcela znehodnotit.

Jiný rozměr vína
archivace vína spočívá v uložení vín na
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dobu více měsíců či řady let. Víno získá-
vá zráním v lahvi zcela jiný rozměr. po-
chopitelně mám na mysli kvalitní a dobré
víno určené k archivaci. Skladováním
špatného či nekvalitního vína získáme po
letech velmi nekvalitní vinný ocet. někte-
ří výrobci investovali velké peníze do zra-
cích archivních sklepů a nabízejí svá vína
v archivní podobě. jiní tyto investice ješ-
tě neprovedli a jejich vína musíme archi-
vovat sami. důvodem k vlastní archivaci
může být i výrazně výhodnější cena
u mladého vína či prostý fakt, že víno za
několik let již na trhu prostě nebude. pro
majitele restaurace – milovníka vína –
může být motivem kombinace obou fak-
torů. jednak si díky své investici zajistí
do budoucna výrazně vyšší zisky na víně
(v závislosti na věku se může cena vína
i zněkolikanásobit) a také může nabízet
svým hostům raritní vína, ke kterým

Gastro&Víno„ideálním prostorem
k archivaci je temný
sklep se stabilní
teplotou okolo 8°c

INZERCE

originální český sýr
HEROLDHEROLDHEROLDDDDDDDD

každý gurmán ocení MORAVIA LACTO, a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

Tvrdý sýr HEROLD se vyrábí v jihlavské mlékárně Moravia Lacto, 
ležící v čistém prostředí Českomoravské vrchoviny. Impulzem 

zrození sýru HEROLD byl sen našich sýrařských mistrů dát naší 
zemi poctivý český tvrdý sýr s originální chutí. Sýr, který se právě 

pro svoji jedinečnou chuť stane v budoucnosti legendou. 
Legendou, která obstojí i v náročné soutěži sýrů světoznámých značek.

Pro vyznění chuti doporučujeme sýr nechat 15 minut stát při pokojové teplotě, 
aby se naplno otevřela jeho vůně a chuť. 

Doporučujeme sýr porcovat 
na trojúhelníčky a konzumovat 
směrem od jemného středu 
k chuťově výraznějšímu kraji. 

Pro konzumaci doporučujeme 
lehčí bílá vína a také společnost 
Vašich milých přátel. 

pavilon V, st
ánek č. 6

2

SALIM
A 2016

Přijď
te ochutnat.

42-80_gh0116:Sestava 1  9.2.2016  0:09  Stránka 73



�� www.gastroahotel.cz

Gastro&Víno

Ing. Tomáš Dominec, dovozce francouzských vín
myslím, že se obecné povědomí o podmínkách
archivace vín výrazně zlepšilo. dokonce se stále více
setkávám s až extrémními požadavky na regulaci
teploty i vlhkosti skladovacích prostor. pokud něco lidé

podceňují, je to zpravidla otázka cirkulace vzduchu – ta
je i v případě jinak skvěle řešených sklepů nutná, aby ne-

docházelo ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní.

Ing. Jiří Hort, vinař
nejčastější chybou při skladování je výrazné kolísaní teplot.
myslím tím, že v zimě se v některých sklepech dostáváte
na 5 stupňů a v létě pak k 20. ideální teplota pro dlouhodo-
bé skladování je 8–14 °c, značka ideál je konstantní teplota
a konstantní vlhkost, temná místnost. i světlo může postupně
snížit archivaci vína. Za nejdůležitější však považuji správný
výběr vína. ne každé se na archivaci hodí. pokud si to chcete vy-
zkoušet, je na to jednoduchá rada. koupíte karton vína, každý rok ochutnáte jednu
lahev a po šesti letech si buď řeknete, ještě že jsem jich koupil jen šest, a nebo ško-
da, že jsem jich nekoupil víc. Samotný vinař by však vás měl nasměrovat, pokud
chce, abyste se k němu vraceli. �

ZepTAli JSMe Se…
Jaké nejčastější chyby se dělají
při archivaci vín?

se konkurence již nedostane. někteří
provozovatelé vinných restaurantů takto
nakupují celé šarže vín, které potom na-
bízejí jako jediní.

ideálním prostorem k archivaci vína
je temný sklep se stabilní teplotou okolo
8 °c a vlhkostí okolo 80 %. toto prostředí
nalezneme v kopaných hlubokých skle-
pech či sklepech s umělou atmosférou. Ví-
nu vadí náhlé změny a přechody teploty.
dbejte i na kontrolu vlhkosti. Vysoká
vlhkost vám zničí etikety – s tím se ještě
člověk může vyrovnat – nízká však může
vést ke schnutí korků a tím k oxidaci
vína – a s tou už se nevyrovnáte. pokud
nechceme vína skladovat ve starém skle-
pě, nezbývá než investovat do nového,
klimatizovaného a dokonale izolovaného
skladu vín. nezapomeňte, že investice
nebude jen do jeho výstavby, ale také do
energeticky náročné vzduchotechniky,
chlazení a úpravy vlhkosti.

mějme vždy na paměti, že ne každé
víno je vhodné k uskladnění delšímu než
12 měsíců. nesnažte se za každou cenu
vytvořit archivní vína. řada vín je krásná
v mladém věku a stárnutím spíše ztrácí.
chcete-li se pustit do vlastní archivace,
poraďte se vždy přímo s vinařem, v pří-
padě zahraničních vín s dovozcem, který
osobně vinaře a jeho podmínky zná. oni
by měli být těmi, kdo bude mít závěreč-
né slovo ve vašem výběru vín. obecně se
k archivaci nehodí moderně vyrobená,
útlá, svěží ovocná vína, ale spíše vína
plná, hutná, nejraději červená, která zrá-
la v sudu či v barikovém sudu. můžeme
najít i vína bílá, která archivací získají,
ale i tady musíme hledat spíše klasické
technologie – sud, batonage, vyšší alko-
hol a hlavně vysokou kvalitu hroznů. �

Martin Marek, sommelier
Úspěch archivace vína závisí na více faktorech, samozřejmě
je to teplota skladování a poloha uložení. Velmi důležitý je
také výběr vína: je nutné mít dobrozdání někoho, kdo
s touto činností má zkušenosti, aby našel vína s takovým po-
tenciálem k archivaci, který očekáváte. to, že je víno staré,
ještě neznamená, že je dobré. očekávání od archivace: chcete
investovat do dalšího obchodu, nebo chcete mít nádherně zralé
víno, k němuž byste se jinak nedostali díky finanční náročnosti?
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Víno v srdci Evropy

www.wineprague.com      

23. – 25. 5. 2016

6

Mezinárodní veletrh vína 
pro profesionály 
a odbornou veřejnost

TOP 50 vín soutěže Oenoforum 2016 na veletrhu
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Gastro&pivo

Pravidlo číslo jedna – do pokrmů po-
užívejte jen dobré pivo, prostě to,
kterého byste se s chutí napili. při

přípravě minutek lze použít i piva těžší,
více hořká než sladká, která se ale zase
hodí do pečiva. co se týče dezertů, pivo
jim dodá jemně nasládlou, ořechovou
příchuť. Sluší jim tmavý Stout vyráběný
z praženého sladu – lze v něm objevit
tóny kávy a čokolády.

Mleté maso? klidně s pivem!
pivem můžete podlévat vepřové či hovězí
maso, připravíte tak například delikátní
guláš, v němž budou všechny chutě
propojeny v jeden mimořádný
celek. při dušení masa zkuste
využít porter. pivo se dá také po-
užít pro přípravu mletého masa.
jindy do něj můžete vepřové či
hovězí ponořit a vařit a vařit. pro
tento účel je skvělé pivo černé.
V tmavém pivě můžete vařit i uze-
né, nebo je pivem podlévat při pe-
čení. řízky obalované v pivním
těstíčku jsou křehké a nasáknou
mnohem méně tuku. k úspěšným
přílohám nebo samostatným po-
krmům patří bramborák – přidejte
do něj uzené maso a zadělejte jej
pivem. je vážně báječný.

pivo a exotické ovoce
kuře stokrát jinak – tentokrát na černém
pivu. když je vydatně okořeníte kmínem
a na talíři doplníte bramborovým knedlí-
kem a zelím, bude mít u strávníků stejný
úspěch jako kachna, ale jejich žlučník
zůstane bez úhony. ne že by kachnímu
masu pivo neslušelo, kačenku jím může-
te při pečení podlévat. a jedna kombina-
ce, která by vás možná nenapadla – kuře,

světlé pivo a exotické ovoce. jaké maso
zbývá? rybí. například kapra můžete ve
světlém pivu vařit, ale také ho na něm
péct. nejpopulárnější česká ryba bude
vašim hostům (ale i vám) chutnat dušená
ve směsi tmavého piva. Stejně jako vepřo-
vé můžete i kapří maso smažit v pivním
těstíčku. pokud své hosty rozmazlujete
i specialitami z dalších sladkovodních
ryb, například ze štiky, candáta či pstru-

pivo jako
ingredienci
v kuchyni znaly
už středověké
kuchařky –
strávníkům
servírovaly
zvěřinu, ryby,
drůbež, omáčky,
kaše i huspeniny,
při jejichž přípravě
tuto přísadu
používaly.

proč se při vaření s pivem chybuje?
Při používání piva v kuchyni u nás bohužel
i ti nejlepší profesionálové žijí v historic-
kém omylu. Staré dobré recepty české
kuchyně na pivní polévky apod. vznikaly
v době, kdy se v Čechách vařilo a pilo pivo
úplně jiného typu. Nástupem spodně kva-

šeného piva plzeňského typu roku 1842
se vše změnilo. Je báječné, všichni ho mi-
lujeme, ale bohužel do kuchyně se abso-
lutně nehodí, vařit se s ním nedá. Když pro
recept na pivní polévku M. D. Rettigové
použijete naše dnešní pivo, je to nepoživa-
telné. Větší množství piva plzeňského typu

„oBEcně Zatím StálE platí, ŽE piVa do jídla
pouŽijEmE troŠku a co nEjSlaBŠí. Blud!“
říká aleŠ dočkal, ktErý VEdl piVoVarSký
dům a nyní SE VěnujE jako VEdoucí
a manaŽEr piVoVarSkému kluBu. o piVu toho
Ví hodně, pořádá SEminářE, ochutnáVky
piV a VymýŠlí SpEciální rEcEpty S piVEm.
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piVNí RecepTY podle Šéfkuchaře
Z ResTauRace Na VáclaVce

ingredience:
� 5 vajec � 250 g prosáté hladké
mouky � 0,3 l světlého piva � sůl
� pepř � najemno nasekaná petrželka
� 100 g slaniny

poSTUp: Všechny ingredience – kro-
mě slaniny – vložíme do mísy a met-
lou umícháme hladké těsto, které ne-
bude ani tuhé, ani řídké, a necháme
v lednici 15 minut odstát. přes cedník
pak těsto protlačujeme do vroucí vo-
dy, případně jej necháváme skapávat
z prkénka. Ve vodě se nám vytvoří
špecle, podobné kapání nebo haluš-
kám. Vaříme tak dlouho, až vyplují
na hladinu. hotové špecle potom
restujeme se slaninou na pánvičce.
je to výborná příloha jak k masu, tak
k rybám, a když vynecháte slaninu,
také samostatné vegetariánské jídlo.

Restované pivní špecle se
slaninou a čerstvou petrželkou

doBroty k piVu a S piVEm, tak By SE dala
oZnačit trojicE rEcEptů, kdE piVo hrajE
důlEŽitou roli. jEjich autorEm jE ŠéFkuchař
rEStauracE na VáclaVcE oNdřeJ exNaR.

dodá nepříjemnou hořkost. Ale problém
není v množství, nýbrž ve volbě typu piva.

Jaký typ piva je tedy pro vaření
vhodný?
Obecně platí, že musíme sáhnout po pivu
chuťově výrazném, silném, hutném, vý-
hradně svrchně kvašeném. Pro zmíněnou
polévku je vhodné bílé pšeničné. Na
masa a do omáček se zase hodí tmavá
piva. Tady to dokonce může být i speciál
plzeňského typu, ale těžký, 19, 24 stup-
ňů. Vhodnější je však pivo typu Weizen,
Ale, Stout, Porter, ta mají v kuchyni svo-
je místo. Víno také nepoužíváte levné,
podřadné, vyberete si pro vaření kvalit-
ní, chuťově výrazné. U piva je to totéž.

ha, zkuste je také podusit na světlém
pivu. jen úhoř si žádá pivo tmavé.

magdalena dobromila rettigová, a to
byla nějaká kuchařka, z piva vařila také.
pověstná je například její pivní polévka.
a dobrá zpráva nakonec – všechny re-
cepty s využitím piva jsou v okamžiku
podávání prosté alkoholu, který se při
tepelné úpravě odpaří. Zůstane jen de-
likátní chuť.

ingredience:
� 5 ks kvalitních špekáčků
� 250 g cibule � 30 g česneku
� 50 g rajského protlaku
� 5 g divokého koření � 0,5 l vývaru
� 0,3 l černého piva � sůl � pepř

poSTUp: Špekáčky oloupeme, roz-
krojíme napůl, vložíme do pekáče
a pečeme na 180 stupňů 5 minut,
aby se nám pěkně zatáhly. mezitím
si orestujeme v kastrolu cibuli do
tmava a přidáme protlak, který asi
minutu společně s cibulí opékáme,
poté zalijeme vývarem, vše pěkně
promícháme a necháme zavařit,
přidáme najemno nastrouhaný čes-
nek, nové koření, sůl a pepř a přili-
jeme černé pivo. lák opět necháme
zavařit – svaříme jej asi o třetinu.
hotovým lákem zalijeme buřty v pe-
káčku a ještě 15 minut dopékáme
bez poklice v troubě na 180 stupňů.

Buřty na černém pivu

ingredience:
� 500 g vykostěného vepřového kolena
� 100 g medu � 0,4 l piva
� 100 g česneku � uzená sůl � pepř
� majoránka � 50 g zázvoru
� větvička tymiánu či rozmarýnu

poSTUp: Zázvor oloupeme, vložíme do mixéru společně se všemi ingrediencemi
a rozmixujeme do hladka. koleno vložíme do pekáčku, potřeme marinádou a nechá-
me půl dne v lednici, poté vložíme do trouby rozehřáté na 150 stupňů a každých
20 minut potíráme. maso by mělo být do dvou hodin měkké a k podávání. �

pečené medové koleno pivní mázou
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iNeznámý – dnes by se řeklo – kreati-vec
to trefil. Vodka Smirnoff měla základ
v obilí a od whiskey se lišila jen tím, že

neprožila ani hodinu v dřevěném sudu.
Ve své dna měla již tehdy
zakódovanou univerzální využitelnost
v koktejlové kultuře.

realita je v rukou marketingových
specialistů, ovšem ohebná jako veliko-
noční vrbový proutek. V tomto případě
mám na mysli ono bez chuti a bez vůně.
před několika lety vedla v Bugsy’s baru
odpolední session miranda dickinsono-
vá, uznávaná jako znalec vodky a tehdy
ambassadrice Wódky Wyborówy. na pro-
gramu byla i slepá degustace tuším šesti
vzorků z různých koutů světa. k miran-
dinu zklamání jsme se zrovna moc nevy-
znamenali. Zazářil pouze mirek řehoř,

Vodka si letos připomíná dvaaosmdesát let svého mezinárodního letopočtu.
Bylo to v roce 1934, kdy vystoupila ze svého severovýchodně-evropského stínu
prvním inzerátem v americkém tisku. jeho text byl geniálně výstižný. obsahoval –
tehdy samozřejmě netušený – příslib jejího globálního úspěchu: Bílá WhiSkEy.
BEZ chuti. BEZ Vůně.

vodkA
Tady&Teď

majitel českobudějovické Žluté ponor-
ky, který jako jediný tehdy identifikoval
právě vodku Smirnoff a dokázal nad
veškerou pochybnost, že i tak neskonale
internacionální značka specifickou vůni
a chuť má.

od časů inzerátu se vodka z nezná-
mého destilátu mužiků a severních Slo-
vanů stala po whisky druhou nejobjem-
nější kategorií lihovin na světě; ročně se
jí prodá kolem půl miliardy (!) devítilitro-
vých cases neboli beden. co na tom, že
na úctyhodném čísle se podílí také ochu-
cené vodky plus čáry-máry černokněž-
níků premiumizace, onen – možná bo-
hulibý – trik, který dávno před dnešními
experty formuloval Václav Vojíř sloganem
pijte méně, ale lépe, k čemuž já dodávám
svoje již tradičně prostořeké: ale přede-

vším dráže! Vodka dosud jede, i když se
na jejím perspektivním obzoru začínají
shlukovat první mráčky, konkurenční
prostředí se zahušťuje a stojí čím dál tím
více úsilí se na trhu uplatnit.

Bombastická čísla prozrazují dílem
přetrvávající, dílem nastupující trendy ve
spotřebě vodky. dominuje jim odklon
zákazníků z východní Evropy; sice stále
ještě spotřebují přes polovinu veškeré
světové produkce (necelé tři stovky mi-
lionů beden), ale víc a víc pošilhávají po
whisky a rumu. naštěstí pro výrobce
vodky v souvislosti se změnou orientace
lidí, směřující od lokální produkce
k dovozu, mohutní dříve nemyslitelné
trhy. například v Brazílii se stává vodka
statutárním nápojem. Ve zdejších barech
a klubech je cítit rezervovaný zájem
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o capiriñhu ve prospěch vodky. do roku
2018 se tady očekává zvýšení prodeje
o více než dva a půl milionu kejsů.

cesty vodky k chuti a zase zpátky
poslední dvě desetiletí dvacátého století
otřásly konceptem bez chuti, bez vůně.
Svět zaplavily ochucené vodky. Z vý-
znamných hráčů s tím začala absolut
vodka (první byla v roce 1986 absolut
peppar, ačkoliv si pamatuji, že jako bar-
man v dnes již neexistujícím restaurantu
moskva jsem měl již v sedmdesátých
letech k dispozici Stoličnou vodku s cit-
ronovou chutí, pertsovku pálivou po čili
papričkách i Starku, jež získala nahněd-
lou barvu zráním v sudu). S aromatickou
a chuťovou smrští konce tisíciletí se to
samozřejmě nedalo srovnávat. ke slovu
tenkrát přišly příchutě např. kokosového
ořechu, černého lanýže, všelijakého cuk-
roví, žvýkačky (bubble gum), zeleného
čaje, ibišku, semen konopí a mnohé dal-
ší. jejich příznivci představovali věkovou
kategorii zhruba 18 až 40 let a dá se říci,
že spíše inklinovali k využití ochucených
vodek v míšených nápojích, ať už byly
jednoduché nebo komplikovanější, pří-
padně v dobře vymyšlených rituálech.
pro pořádek dodejme, že sub-segmentu
se daří, ale pořád představuje pouhá
4 % veškeré prodané vodky co do objemu
a 8 % co do dosažených tržeb. je tedy
zjevné, že podnikatel v gastronomii by se
měl zajímat spíše o kategorii čisté vodky,
která mu rozhodně zajistí vyšší tržby než
vodky s chutí. jaké tedy jsou ony trendy
ve spotřebě vodky?

Trendy tady a teď
ačkoliv se stále daří prémiovým a super-
prémiovým značkám, jako jsou Belvede-
re, Beluga, absolut Elyx, více a více po-
zornosti přitahují produkty vyráběné
v určité lokalitě z lokálních surovin a tak-
říkajíc řemeslnickým či, chcete-li, dokon-
ce venkovským způsobem. do popředí se
dostává destilace malých objemů kvasu,
jenž je ke všemu zbaven lepku. Vodku
vyrábějí i lihovary v zemích, kde se o tra-
dici vodky nedá mluvit; o jejich značkách
jste nikdy neslyšeli: Sauvelle, Fair, Golov-
kine původem z Francie, Santamania či
Basmoon ze Španělska…

propad v prodeji, který před časem ka-
tegorii vodky postihl, vyvolal u výrobců

další vlnu inovací. platí pro ně: nepřehá-
nějte to! pořád zůstává přitažlivý produkt,
jenž se vyznačuje neutrální vůní, boha-
tou texturou (to je struktura nápoje, kte-
rou vnímáme v ústech) a minimálními
nasládlými tóny. cest za zákazníkem je
mnoho… platí tu ovšem, co bývalo slo-
ganem Zlatých stránek. co je vám platné,
že jste nejlepší, když to o vás nikdo neví.
komunikovat důvody, proč by měl zákaz-
ník koupit právě určitou značku, se tak
stává klíčovým. tady je pár příkladů, jak
na to šli ti, kterým se dnes tak dobře daří.

Blavod je tak trochu dílem náhody –
i náhlé inspirace. jistý mark dorman za-
slechl někdy v polovině devadesátých let
v jednom kalifornském baru barmana, jak �

www.gastroahotel.cz ��

„ do roku 2018 se v Brazílii očekává zvýšení prodeje
vodky o více než dva a půl milionu kejsů
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se ptá hosta, zda chce bílou kávu, nebo
černou. položil si zdánlivě nesmyslnou
otázku, proč se taková otázka neklade
i v případě vodky. a v roce 1996 uvedla
Blavod drinks ltd. na trh vodku vyrobe-
nou z melasy cukrové třtiny; zdrojem té-
měř černé barvy je extrakt catechu, který
se neprojevuje v chuti, ale pouze v barvě.
a ono to funguje.

Chopin, která vstoupila na trh v roce
1993, je vynikajícím příkladem vodky
z brambor, a to z odrůdy Stobrawa, která
se úspěšně pěstuje v oblasti mazovských
jezer. čtyřnásobná destilace vede k pří-
jemné oblosti destilátu, ale podílí se bo-
hužel i na jeho ceně; z pěti kilogramů
brambor vznikne jedna jediná lahev pá-
lenky. ale ta smetanová textura! a reno-
mé první polské ultra-prémiové vodky!
Značka si kdysi užila své s polským minis-
terstvem kultury, jež odmítalo připustit,
aby se jméno významného hudebního
skladatele spojilo s alkoholem…

Danzka může do úmoru zdůrazňovat
svůj původ v dánské pšenici a šestikolono-
vou destilaci, v mysli konzumentů zůstává
pořád vodkou v aluminiové lahvi. nepo-
chybuji, že jednoho krásného dne se stane
kořistí cyklistů, kteří ji budou používat
jako pikantní nádobu na vodu přistehnu-
tou na rámu kola. je to vůbec první vodka
vyrobená v dánsku (v roce 1980).

Grey Goose patří bezpečně k nejčist-
ším běžně obchodovaným destilátům.
obsahuje pouze 1,1 mg tzv. impurities
v jednom litru. destiluje se od roku 1997
kontinuální metodou z ozimé pšenice.
když v roce 2004 kupovala značku Bacar-
di-martini za dechberoucí sumu 2 miliard
dolarů jako příslovečného zajíce v pytli,
věřil nakupující gigant, že se ikonická
značka destiluje v měděných kotlících ze
směsi pšenice, kukuřice, ječmene a žita.

Skyy přišla na svět v roce 1991 po čty-

řech letech pokusů jako výsledek snahy
kalifornského vynálezce a podnikatele
maurice kanbara vyvinout destilát, po je-
hož pití ho nebude bolet hlava. rozpraco-
val metodu teplotou ovlivněného odstraňo-
vání nežádoucích impurities; jeho vodka
je hodnotou 0,8 mg/litr zatím bezpečně
nejčistší vodkou na světě vůbec. kobalto-
vě zbarvená, téměř neprůhledná lahev od-
povídá ambicióznímu názvu produktu.

Valt o sobě hrdě prohlašuje, že je his-
toricky první single malt Scottish vodka.
nejlepší na tom je, že má pravdu. produkt
je výsledkem destilace ječného kvasu v je-
diném lihovaru ve Skotsku. má v téhle
chvíli ambiciózního konkurenta. je jím
arbikie potatoe Vodka, výrobek arbikie
highland Estate. její producenti to přivedli
ještě dál. celý proces výroby od sklizně
brambor na lánech statku, kvašení, desti-
lace, lahvování a opatření etiketami vzni-
ká na jednom místě.

Role koktejlové kultury
přestože je jistě řada konzumentů, kteří
si vodku nejlépe užijí, když ji do sebe ho-
dí, důležitá scéna, na níž vodka hraje jed-
nu z hlavních rolí, je sféra koktejlové kul-
tury. Zatímco kdysi – a tím mám na mysli
v době mezi dvěma světovými válkami –
představovaly v odborné příručce koktej-
ly z vodky necelá 3 %, dnes je vodka oblí-
benou bází a počet receptur je prakticky
nezjistitelný. jedním z nich se nyní roz-
loučíme. už jsme o něm kdysi psali. ale
protože se stále setkávám s jeho leckdy
nepřijatelnými alternativami (aby tomu
hosté nerozuměli, barmani přijali pojem
twistované receptury), tady je originál. � Te
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„
dnes je vodka oblíbenou bází a počet

koktejlových receptur je prakticky nezjistitelný

do šejkru na led odměřte 4 cl vodky (může být s citronovým závojem),
2 cl cointreau, šťávu z ½ limety (ověřte výtěžnost, abyste to nepřehnali),
1–2 cl brusinkového džusu (kritická přísada; čím bude lepší, tím bude vý-

sledek chutnější; nedostal jsem od nich
zaplaceno, ale já jsem pro Granini) a pří-
padně dolaďte cukrovým sirupem. pro-
třepejte, nalijte do koktejlky a ozdobte

zavěšeným segmentem limety.
nad cukrovým sirupem nemusíte obracet

oči v sloup. jde o balanci koktejlu. ne každý
přísahá na ultra-suché drinky a cosmo je

původně spíš suchý. kromě toho s brusinkovým
džusem to chce taky lehkou ruku. tenhle koktejl

nemá být rudý jak obránce aurory, ale narůžovělý!!!

cosmopolitan
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Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
CZ-697 29 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

JEDINEČNOST POTŘEBUJE SKLO.
Nepřekonatelné, jedinečné, bez hranic. Do skla balíme vše, co je pro Vás důležité a cenné. Od perlivého
šampaňského přes ušlechtilé brandy až po minerálku, od exotického koření přes lanýže až po dětskou výživu.
Vzácné věci potřebují sklo. Sklo z Vetropacku.
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