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Řešení problémů
s mravenci

Sous-vide

Trendy jsou organické materiály a jednořadé zapínání

Zdravý životní styl zasahuje i do oblasti obalů

V jarních měsících se začínají objevovat
v různých objektech mravenci. Poradíme
vám, jak předejít jejich invazi.

Pomalé vaření se stalo oblíbeným
trendem a francouzská metoda
sous-vide ho ještě zdokonalila.

Kuchaři dennodenně čelí vysoké teplotě na pracovišti
a k tomu se přidává zátěž v podobě celého dne
stráveného v poklusu.

Zájem o zdravý životní styl narůstá a spolu
s ním i zodpovědnost za budoucnost.
Do popředí se dostává i bio obal.
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Aktuální hotelové trendy:

Přírodní materiály
a digitální systémy

Prádelenská
technika
Voňavé a čisté prádlo je jistě jednou z věcí,
za níž se spokojení hosté do hotelu rádi
vrací. Za konečným produktem stojí těžká
a náročná práce.

© jab anstoetz, firemní
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foto: internorga

Kvalitní zmrzlinu
nedělají jen suroviny
Blíží se jarní/letní sezóna, která je bez
chutné zmrzliny téměř nepředstavitelná. I proto jsme připravili zmrzlinový
miniseriál, v němž představíme, jak to se
zmrzlinou v Česku chodí.
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eletrh
INTERNORGA,
mezinárodní veletrh pro
gastronomii a hotelnictví,
v Německu představil aktuální trendy a vývoj v hoteliérství pro
r. 2019. „V době rezervačních a hodnotících portálů a instagramu ustupují do pozadí obecné kategorizace,
jako jsou hotelové hvězdičky. Kdo
se chce udržet do budoucna, nesmí
plavat s proudem. Každý hoteliér
musí nově objevit hotel a nabídnout
hostům jedinečný zážitek,“ říká
Claudia Johannsenová, obchodní ředitelka společnosti Hamburg Messe
und Congress GmbH. V roce 2019
bude žádaná především individua-

lita. „Koncept musí být věrohodně
propojen s lokalitou,“ potvrzuje
Corinna
Kretschmar-Joehnková,
ředitelka renomovaného studia interiérové architektury a designu JOI
-design.
Hosté chtějí vypnout a dobít baterky
Mnoho běžných procesů jako rezervace, check-in nebo komunikace
s hosty může dnes probíhat digitálně. Přístupové kódy pro hotelové
pokoje se odesílají prostřednictvím
SMS a osvětlení pokoje lze ovládat
pomocí aplikace. Nové kusy nábytku
obsahují indukční zásuvky pro nabí-

jení smartphonu a mění celkový obraz hotelových pokojů. Také cestovatelé na dovolené chtějí dobít energii.
„Hosté vyžadují pokoje s přirozenou
a hřejivou atmosférou, která v nich
podpoří pocit, že mohou být offline,“ vysvětluje interiérová architektka Corinna Kretschmar-Joehnková
rostoucí touhu hostů „vypnout“.

žitelné zelené terasy přispívají k novým zážitkům. Pro mnoho hostů je
kritériem při výběru hotelu zacházení s přírodními zdroji. Pak mají velkou výhodu hotely, jejichž management se zaměřuje na udržitelný styl,
šetření vodou, využívání energeticky
úsporných zařízení a ve stravování
nabízí bio produkty.

Outdoor v interiéru
Příroda proniká do hotelového průmyslu, a to jak v designu, tak v uvažování managementu. Zelené tóny
a přírodní materiály se inspirují okolní krajinou. Infinity bazény, vnitřní
vodopády a venkovní celoročně vyu-

Žádaná jsou individuální řešení
V současné době, kdy je nedostatek
kvalifikovaných pracovníků, jsou zapotřebí inteligentní řešení, která hoteliéry podporují v jejich každodenní
práci a co nejlépe využívají dostupné
zdroje.

Příjem inzerce: 776 591 940, 724 990 646

nyní připravujeme

Jsou vaší cílovou skupinou
VELKOKAPACITNÍ KUCHYNĚ
a JÍDELNY?

Moderní jídelna 2/2019
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Chytré špunty
Nabízet sekt po sklenkách je jednou
z priorit firmy Bohemia Sekt. Je to ale snem
i mnohých hostů a provozovatelů restaurací
a barů.
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Řešení problémů s mravenci

V jarních měsících se začínají objevovat v různých objektech nezvaní hosté
– mravenci. Jedná se o celou řadu druhů, které můžeme souhrnně nazvat
mravenci zahradní nebo mravenci černí. Žijí převážně v přírodě, kde nepůsobí
žádné škody, naopak jsou považováni za užitečné. Jakmile se však dostanou
do blízkosti obydlí nebo dalších staveb, nastává problém. Při svém hledání
zdrojů potravy pronikají do budov, což nám samozřejmě způsobuje problémy,
zejména když se vyskytnou v potravinách.

F

irma Bayer nabízí řešení, které představuje přípravek Maxforce ® Quantum.
Jeho prvotním určením byla ochrana
proti mravencům druhu Mravenec faraon (Monomorium pharaonis), který u nás
nežije volně v přírodě, ale je vázán na budovy
a stavby s trvalým vytápěním. Účinnost přípravku Maxforce® Quantum na tento druh
byla doložena řadou testů a v současné době je
již plně potvrzena při vlastním terénním pou-

žívání nejen u nás, ale i po celém světě. Již při
uvádění na trh bylo zřejmé, že tento přípravek,
jako jeden z mála, bude vykazovat účinnost
i na další druhy mravenců. Tato skutečnost se
potvrdila a firma Bayer má nyní již řadu testů
potvrzujících jeho účinnost i na tyto další druhy.
Atraktivita tohoto nástrahového přípravku
pro „zahradní mravence“ je dána skutečností,

že obsahuje vedle bílkovinové složky, která je
velmi důležitá pro mravence faraona, i složku
cukernou, která je atraktivní pro celou řadu
dalších druhů. Atraktivnost přípravku zvyšuje rovněž voda, která je v přípravku vázána. Vlastní účinnost pak zabezpečuje účinná
látka imidacloprid, které přípravek obsahuje
relativně velmi malé množství, pouze 0,03 %.
Tento nízký obsah je zcela záměrný, protože
nepůsobí repelentně a dále dělnice mravenců
neuhynou ihned po příjmu nástrahy. K usmrcení dojde až po 2–3 dnech. To znamená, že
dělnice mají dostatek času k zanesení nástrahy
do hnízd a následné nakrmení
královny a larev. Tímto mechanismem je zajištěno, že je likvidována
celá kolonie uvnitř hnízda a nejenom jedinci viditelní na povrchu.
Přípravek je dodáván v podobě husté kapaliny v tubách po 30 g. Nástrahu je třeba pokládat nejlépe okolo domů na místa, kde mají
mravenci vstupy do hnízd. Obvykle to bývá
v dlážděných chodnících, na cestičkách, v základech domu apod. Pokud nelze zjistit výskyt
hnízd v okolí budov, provede se aplikace uvnitř
na místa, kde jsou mravenci běžně vidět. Nejlépe na jejich cestičky, pokud je to z technického hlediska možné. Platí zde stejné zásady
jako při aplikaci všech jiných nástrah, to znamená, že se kladou na místa, kde nepřekáží při
běžné činnosti v objektu a při úklidu. Rovněž
nelze kombinovat tuto nástrahu s jakýmkoli
chemickým přípravkem, který by ji zcela znehodnotil, protože chemicky znečištěnou nástrahu by mravenci nepřijímali.

Doporučené dávkování je 10 kapek
o hmotnosti
0,2 g na jedno hnízdo
2 g přípravku).
(celkem cca
Ale tato dávka je pouze orientační, protože velmi záleží na konkrétních
podmínkách a velikosti hnízda (četnosti populace mravenců). Důležité je následně nástrahu
kontrolovat a doplnit dle potřeby. Viditelná
snížená aktivita na povrchu je zřejmá již za
2 až 3 dny po aplikaci a k likvidaci celé kolonie
dojde v průběhu 2–3 týdnů.
V současnosti máme k dispozici údaje z laboratorních a terénních testů, ale také z praktického použití o účinnosti na 28 různých druhů
mravenců. Tyto údaje byly získány v různých
klimatických oblastech, a proto ne všech 28
druhů se vyskytuje v České republice. V našich
podmínkách se jedná především o druh Mravenec obecný (Lasius niger), který nejčastěji
v objektech nacházíme.
Přípravek Maxforce® Quantum je určen pro
profesionální použití a je běžně používán odbornými asanačními firmami provádějícími
DDD činnost. (PR)
Kontakt:
Ing. František Blažek
Bayer, s.r.o.; Environmental Science
Siemensova 2717/4, Praha 5 – Stodůlky
tel. 602 594 938
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9. MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE

10.––13. 10. 2019

...veletrh, který přinese
novinky z oboru i burzu práce
Odborný veletrh v Praze specializovaný na obor HoReCa FOR GASTRO
& HOTEL představí letos na podzim
opět zajímavé novinky a trendy v oboru. Ve dnech 10. až 13. října 2019 se to
nejlepší z gastronomie potká v letňanském areálu PVA EXPO PRAHA.
Návštěvníci nejen z řad profesionálů se mohou těšit na již tradiční celonárodní soutěž
KUCHAŘ ROKU 2019 pod taktovkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR a oblíbený
GASTRO TOUR od agentury T&M CREATIVE.
Ten nabídne přehlídku inspirací a novinek v rámci
programové zóny. Nebude chybět další doprovodný program zahrnující profesionální workshopy, kurzy točení piva nebo kulinářské umění a lákavé ochutnávky mezinárodní kuchyně.
Veletrh bude hostit již 7. ročník MAKRO HoReCa
Pětiboje – odborné soutěže určené výhradně pro
studenty z oboru.

Veletrh otevře již 2. ročník GastroJobs Career
Day, specializované burzy pracovních příležitostí
v gastronomii a hotelnictví. Akce, kterou organizuje populární pracovní portál GastroJobs.cz, se
zúčastní desítky vystavovatelů z řad významných
hotelových řetězců i restaurací a přivítá na stovky
zájemců o zaměstnání v oboru HoReCa. Na základě vysokého zájmu z prvního ročníku v roce
2018 jak ze strany zaměstnavatelů, tak i potenciálních zaměstnanců se můžete těšit na další
ročník GastroJobs Career Day v ještě větším rozsahu. Bude probíhat první den veletrhu 10. října.
Profesionálové z oboru se mohou opět zúčastnit
celodenního odborného KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL, který se v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO PRAHA bude konat ve čtvrtek
10. října.

10|10|2019
www.kongresforgastro.cz
Více informací najdete na: www.for-gastro.cz

www.svethg.cz

SVĚT HORECA

Účinná a rychlá ochrana
proti mravencům

INZERCE

účinkuje na mravence faraony a další druhy
mravenců vyskytujících se v budovách
a nejbližším okolí
vysoce atraktivní nástraha na bázi cukru

Ant Control Expert

působí na celou kolonii včetně skrytých částí
jednoduchá, rychlá a přesná aplikace

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty
a symboly.
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Kvalitní zmrzlinu nedělají jen
suroviny, ale výroba celkově
Novinkou posledních několika sezon
jsou podle slov Ivana Sušky stroje
na takzvanou FRESH zmrzlinu.
„Konkrétně se jedná o stroje řady GX
od firmy italské společnosti Frigomat.
Ty v sobě kombinují klasický vertikální
výrobník kopečkové zmrzliny s vitrínou.
Na rozdíl od klasické kopečkové zmrzliny
zde zákazník vidí, jak se přímo před ním
zmrzlina vyrábí.

foto: samphoto

De’Longhi a Nespresso. Společně s CESKem
tedy začněme od podlahy, od výrobníků zmrzliny, bez kterých se zmrzlinářský gastro provoz
dnes obejde jen velmi těžko.
Točená i kopečková potřebují jinou péči

Blíží se jarní/letní sezóna, která je bez chutné zmrzliny téměř nepředstavitelná. I proto jsme připravili zmrzlinový miniseriál, v němž představíme, jak to
se zmrzlinou v Česku chodí. Nosnou myšlenkou celé zmrzlinové produkce
je skutečnost, že k tomu, aby si koncový zákazník pochutnal, nestačí pouze
kvalitní suroviny, ale i kvalitní příprava a výroba. Vše, co za tím stojí, si mnohdy
dovedeme představit jen velmi těžko.
TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ

INZERCE

Poctivá česká

kopečková
zmrzlina
WWW.PRIMAZMRZLINA.CZ

„Existuje několik základních druhů zmrzliny. Pro výrobu každého z nich budete potřebovat stroj, který funguje na fundamentálně
odlišném principu,“ uvádí do problematiky
Ivan Suško, obchodní zástupce společnosti
CESK zaměřující se již od roku 1992 na prodej a servis veškerých technologií spojených
s provozem cukráren, barů a restaurací. Jedná
se o výhradního českého zástupce předních
světových značek jako např. Frigomat a Selmi, stejně jako o autorizovaný servis značek

Na točenou zmrzlinu je určen stroj, který
v sobě uchovává tekutou zmrzlinovou směs
zchlazenou na 4 °C. Směs je potom při zatáhnutí páky stroje, při výdeji zmrzliny zákazníkovi, dopravena nášlehovým čerpadlem, nebo
gravitačně do výrobního válce, ve kterém se vyrobí pokaždé jen několik čerstvě vymražených
zmrzlin, které se okamžitě servírují zákazníkovi. Klasický způsob výroby zmrzliny využívá výrobník kopečkové zmrzliny, který vyrobí

www.svethg.cz
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zmrzlinu z celé dávky tekuté směsi naráz.
Hotová zmrzlina se pak vybere do zmrzlinové vaničky, kde se nazdobí, domrazí
se v šokovém zmrazovači a následně se
prodává ze zmrzlinářské vitríny.

Produktové tipy
od společnosti CESK
Obchodní zástupce společnosti
CESK, Ivan Suško, představuje tři
nejprodávanější stroje na výrobu
zmrzliny. Každý z nich slouží k výrobě
jiného typu zmrzliny.
Za točenou zmrzlinu je to stroj
Frigomat Kiss 3P Power VE. Tento
stroj je rozměrově menším strojem,
který však ničím nezaostává za svými
většími předchůdci. Je vybaven vším,
co kvalitní stroj na točenou zmrzlinu
potřebuje. Má nášlehová čerpadla,
mixéry ve vanách, možnost vzdálené
správy a nezávislé chladicí okruhy.
Zákazník si také může zvolit mezi
chlazením vodou nebo vzduchem,
k dispozici je také verze s kombinovaným chlazením.
Za segment kopečkové zmrzliny bych zmínil vlajkovou loď značky
Frigomat, a to stroj TWIN CHEF LCD, který je vrcholem výše zmíněné řady
kombinovaných cukrářských strojů. Oproti konkurenčním strojům má hlavní
výhodu v lepší ergonomii práce a také v možnosti chlazení přímo v nádobě
vařiče. Krém se tak nemusí na zchlazení propouštět do válce, ve kterém se
vyrábí zmrzlina. To ušetří množství času při čištění a také hromadu materiálu,
který by jinak zůstal nalepený na stěrkách stroje a samotném válci.
Za FRESH výrobníky pak krále řady GX8 s osmi nezávislými nádobami
na výrobu a prodej zmrzliny. Tyto stroje se však dají skládat k sobě, takže
svoje portfolio příchutí rozhodně nemusíte omezovat.

FRESH jako novinka posledních sezon
Novinkou posledních několika sezon jsou podle slov Ivana Sušky stroje
na takzvanou FRESH zmrzlinu. „Konkrétně se jedná o stroje řady GX od firmy
italské společnosti Frigomat. Ty v sobě
kombinují klasický vertikální výrobník
kopečkové zmrzliny s vitrínou. Na rozdíl
od klasické kopečkové zmrzliny zde zákazník vidí, jak se přímo před ním zmrzlina vyrábí,“ vysvětluje. Velkou výhodou
také je, že ve zmrzlině díky šetrnému
míchání můžou být i velké kousky ovoce,
případně celé oříšky, které zůstanou neporušené. „Výsledkem je unikátní zmrzlina, kterou na jiném stroji nevyrobíte.
Navíc odpadá nutnost vybavovat provoz
pasterizátorem, šokerem, vitrínou a konzervátorem na zmrzlinu,“ dodává Ivan
Suško. To šetří nemalé finanční prostředky nejen při nákupu, ale později také
personální náklady na obsluhu a energie.
V neposlední řadě také ušetříte mnoho
místa a v konečném důsledku je práce se
stroji GX mnohem jednodušší a tím pro
obsluhu příjemnější.
Nezáleží jen na servisu, ale také
na kvalitě komunikace
S firmou Frigomat CESK spolupracuje
již od roku 1996. Volbou italského stroje se podle Ivana Suška nedá udělat krok
vedle. „V čem je však zásadní rozdíl, je
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ale servis, který poskytují firmy, jež stroje
dováží. Vzhledem k omezenému období,
ve kterém se u nás dá zmrzlina prodávat,
je každý výpadek stroje pro provozovatele kritický a může mít vliv na to, zda podnikání se zmrzlinou bude výnosné nebo
nikoliv,“ říká k tomu a dodává: „Kvalitní
a rychlý servis může zabezpečit pouze
kvalitní firma s dostatkem kvalifikovaných servisních techniků a odpovídajícím technickým zázemím.“

Kvalitní a rychlý servis může
zabezpečit pouze
kvalitní firma s dostatkem kvalifikovaných servisních
techniků a odpovídajícím technickým zázemím.

Nejlepší suroviny dává příroda

foto: cesk

Společnost Bidfood má ve výrobě zmrzliny velkou tradici. „Naší vlajkovou lodí
je zmrzlina Mrož, která v Čechách patří
mezi dvě nejprodávanější. Receptury
zmrzlin vyvíjíme sami a pečlivě vybíráme suroviny do našich produktů použité,“ představuje Dana Macáková, Prima
brand manager společnosti Bidfood.
Tradiční Mrož je vyráběn z pravých jahod bez použití barviv, což je znatelné
i během roku. „V plné sezoně sběru jahod
má zmrzlina výraznější barvu, ale během
roku, kdy jsou používány jahody ve zmrzlém stavu, může být o něco světlejší,
protože přírodní barvivo tímto jahody
ztrácí a my nechceme používat barviva
umělá,“ dodává. Kromě jahodové příchutě u zmrzliny obecně podle statistik
Bidfoodu vede čokoláda a vanilka, které
tvoří téměř tři čtvrtiny objemu prodaných zmrzlin.
Kombinaci obojího, která se též těší velké oblibě, nabízí v Mojí cukrárně v Moravském Krumlově paní Zdeňka Minářová v příchuti připomínající Oreo sušenky.
„Oreo zmrzlina chutná jako tyto sušenky
a lidé ji milují. Do této a jiných smetanových zmrzlin dávám 35procentní smeta-

INZERCE

Výroba perfektní
točené zmrzliny
Frigomat KISS 3P Power VE MIXER je výkonný 3pákový mobilní výrobník točené zmrzliny se
dvěma chladicími okruhy, který splní i ty nejvyšší nároky zákazníků. Zvládne vyrobit dvě příchutě
a třetí variantou je jejich mix. Kromě točené zmrzliny umí i mražený jogurt, sorbetta, mražené
dezerty či zmrzlinu z čerstvého ovoce. Stroj má 2 na sobě nezávislé řídící jednotky, 2 oddělené
chladicí okruhy a 4 samostatně řízené motory. Každá polovina stroje tedy pracuje zvlášť - je
možné vyrábět i dva nesourodé produkty nebo využívat jen polovinu stroje. Jedná se o model se
zvýšeným výkonem a moderním designem, který má jednoduchou obsluhu i údržbu.
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nu, která dodá tu pravou jemnost, co se vám
rozteče na jazyku,“ popisuje postup výroby
majitelka cukrárny.
Tradice kopečkové….
Bidfood dodává všechny zmrzliny od nanuků na špejli přes rodinná balení, kopečkovou
zmrzlinu až po jednoporcové dezerty a směsi
na přípravu točené zmrzliny. „V oblasti HoReCa je nejdůležitější kopečková zmrzlina. Tu dodáváme v gastro vanách, které prodejce může

V oblasti HoReCa je nejdůležitější
kopečková zmrzlina. Tu dodáváme
v gastro vanách, které prodejce může
rovnou vložit do mrazicí skříně nebo ji
použít k přípravě dezertů v kuchyni,“ říká
Dana Macáková ze společnosti Bidfood.

rovnou vložit do mrazicí skříně nebo ji použít
k přípravě dezertů v kuchyni,“ říká Dana Macáková a pokračuje: „Dodáváme ji převážně
do cukráren a kaváren. Ty se mohou spolehnout na stále stejnou kvalitu a my máme jistotu, že nikdo do složení zmrzliny nezasáhne.“
Tato skutečnost podle ní není jistá u točené
zmrzliny. „Nevíte, kdo bude obsluhovat automat, jak se o něj stará, čistí jej a v jakém poměru ředí směs s vodou. To vše má vliv na kvalitu,
a hlavně chuť a zdravotní nezávadnost zmrzliny,“ vysvětluje.
… i točená má v Česku váhu

Radek a Martina Březinovi

Kopečková vs. točená zmrzlina
očima Radka Březiny z firmy ŇAM ŇAM
ŇAM ŇAM je rodinná firma fungující
již od roku 1993. Zaměřuje se jak na
výrobu zmrzliny kopečkové, tak i točené. Její zástupce, Radek Březina, nám
popsal výhody a nevýhody obojího
tak, jak se na ně dívají u nich ve firmě.
Výhodou kopečkové zmrzliny je pestrost
druhů: spotřebitel si může do jedné porce
nakombinovat více chutí. Někteří spotřebitelé kvůli ceně upřednostňují točenou.

Svělá točená

Hustá zmrzlina, s.r.o., je menší rodinná firma,
která lpí na své pověsti a na kvalitě produktů,
se kterými obchoduje. „Naše zmrzlinové směsi zn. Hustá zmrzlina jsou ojedinělé a plně si

Z pohledu odběratele je u kopečkové
zmrzliny předností, že ji můžete servírovat

nejen do kornoutů či kelímků, ale také do
pohárů, dezertů anebo inovativně i do
předkrmů či hlavních chodů v restauracích. Mezi našimi odběrateli jsou restaurace, kde Bombato zařazují do menu po
celý rok – ve vhodné úpravě dle ročního
období.
Jinak platí, že oba dva druhy potřebují
dobrou péči, včetně kvalitní mrazicí vitríny
či stáčecího stroje, aby zůstala zachována
konzistence zmrzliny. Pro prodejce může
hrát roli, že pro prodej točené zmrzliny
potřebujete obvykle menší prostor.

stojíme za jejich chutí a kvalitou,“ říká David
Polanský, zástupce společnosti, která své aktivity od loňského roku rozšířila i o nabídku
strojů Oceanpower pro Čechy a Slovensko.
Tradiční výrobou společnosti Hustá zmrzlina je sortiment pro zmrzlinu točenou, včetně
doplňků, jako jsou polevy, posypy a kornouty.
Podle Davida Polanského je v České republice
točená zmrzlina žádanější. „Máme zkušenost,
že zákazníci preferují právě zmrzlinu točenou,
tak, jak většina z nás pamatuje z dětství,“ říká
k tomu a dodává: „Výhodou točené zmrzliny je
oproti kopečkové určitě rychlá příprava, kterou
zvládne i začínající prodejce.“ Další předností
je podle něj dostupnost základních prostředků
pro její výrobu, tj. voda nebo mléko a zmrzlinová směs. Tvrdí pak, že výroba a samotný
prodej točené zmrzliny klade jen malé nároky
na prostor vč. splnění minimálních hygienických podmínek. „Nevýhodou točené zmrzliny
se může zdát nutnost pořízení zmrzlinového
stroje, v současné době jej dokáže naše firma
např. pronajmout za dostupnou cenu a za rozumných podmínek,“ informuje Polanský.
Jak točená, tak kopečková dělají život
sladší
Někdo se ale zaměřuje na oba druhy. Točenou
i kopečkovou zmrzlinu vlastní výroby značky Bombato dodává restauracím, kavárnám
a cukrárnám již od roku 1993 třeba rodinná
firma ŇAM ŇAM. Kopečkovou ale Radek Březina s manželkou Martinou považují za klasiku: „Máme rádi ty okamžiky, kdy zákazníci
stojí před vitrínou a přemýšlí, kterou vybrat,“
říká k tomu a dodává: „Kopečkovou vyrábíme
v desítkách druhů – nabízíme například černý
rybíz, žhavé mango, lískový oříšek, šťavnaté
višně, sicilské pistácie a další. Točenou zmrzlinu dodáváme nejčastěji vanilkovou, jahodovou a čokoládovou.“ Březinovi začínali v malé
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Základem úspěchu
je kvalitní zmrzlinový stroj
S nástupem léta přichází i období, kdy se na každém rohu objevují stánky se
zmrzlinou. Trendem posledních sezón byly vitríny kombinované s výrobníkem „fresh“ zmrzliny řady GX od italského výrobce FRIGOMAT. Jejich výhodou je velmi jednoduchá obsluha a oproti tradičním strojům na kopečkovou
zmrzlinu i prostorová a finanční nenáročnost.

V

České republice se ovšem dlouhodobě drží na prvním místě točená
zmrzlina. Kvalitní stroj na točenou zmrzlinu totiž umožňuje prodej
u okýnka, který je u zákazníků velmi oblíbený. Takový stroj umožňuje
rychlou výrobu vynikající krémové zmrzliny, při které vás nezaskočí ani autobus plný mlsných dětí. Jednu porci ledové pochoutky je totiž schopný vyrobit
za cca 10 vteřin.
Základem úspěchu je kvalitní zmrzlinový stroj, na který se můžete spolehnout i v hlavní sezóně. Každý stroj se ale může někdy pokazit. Pokud k tomu
dojde, je naprosto klíčové mít dodavatele, který zajistí rychlý a kvalitní servis.
Právě takovou podporu zajišťuje společnost CESK. K dispozici je telefonické
a on-line technické poradenství a asistenční služba, která je dostupná
365 dnů v roce. Profesionální servisní řešení zajistí do 48 hod od nahlášení
závady a v případě potřeby zapůjčí i náhradní stroj. A díky systému
WI-MANAGER je možné
kontrolovat a provádět
servisní úkony i na dálku.
Při výběru stroje je tedy
dobré zohlednit nejen
cenu, ale i komplexnost
souvisejících služeb, jako
je servisní a informační
podpora. V případě potíží
vám zázemí spolehlivého dodavatel ušetří čas,
peníze a hlavně nervy.

INZERCE

FOOD SERVICE

U ovocných sorbetových zmrzlin
musí zákazník již při prvním
ochutnání pocítit skutečnou chuť
i vůni ovoce. U populární vanilkové
zmrzliny musí být hlavním kritériem
její jemnost, vyvážená chuť a barva.

místnosti s obrovským poválečným zmrzlinovým strojem a s velkým nadšením.
Nadšení přetrvalo, přidalo se k němu
čtvrtstoletí zkušeností a taky špičkové
italské technologie. Dnes vyrábějí řemeslnou zmrzlinu vlastní značky Bombato,
provozují vlastní kavárnu ŇAM ŇAM
CAFE v Kladně a několik dalších prodejen dobrot. Bombato servírují slavné
pražské restaurace i spousta zajímavých
podniků po Česku.
Nejde jen o stroj, ale také o to, co je
do něj vloženo
Od strojů a druhů zmrzliny, které vyrábějí, se pomalu přesouváme k důležitosti
toho, co je do stroje vkládáno. Bez kvalitních surovin totiž nemůže vzniknout
kvalitní zmrzlina. „Smetanové druhy
vyrábíme z poctivé čerstvé smetany
a plnotučného mléka, ořechů, čokolády
a dalších surovin. Ovocné obsahují tolik
ovoce, kolik se do nich jen vejde,“ říká
Radek Březina a pokračuje: „Dodáváme
také točenou zmrzlinu, ale není to žádná
obyčejná točená z prášku. Vaříme ji podle
vlastních receptur, chladíme a pak jí dopřejeme čas na uzrání. Věříme, že i točená si zaslouží dobrou péči.“ „Do kvalitní
zmrzliny rozhodně patří kvalitní surovi-

ny. Nepatří tam určitě náhražky mléka,
použití rostlinných tuků a také např.
syntetická barviva,“ přitakává Dana Macáková. „Naše zmrzliny jsou vyráběny ze
smetany, mléka, čerstvého ovoce, oříšků
apod.,“ dodává a pokračuje: „V dobré
zmrzlině by neměl být vysoký nášleh.
Ideální nášleh zajistí, aby byla zmrzlina
chutná. Vyšší nášleh se používá u polárkových dortů. U kopečkové zmrzliny by
tato technika neobstála, protože by kopeček nedržel tvar.“
Nezbytná je plná chuť
„Dobrá zmrzlina je především o plné
chuti a správné konzistenci,“ říká David Polanský a přibližuje: „Například
u ovocných sorbetových zmrzlin musí
zákazník již při prvním ochutnání pocítit
skutečnou chuť i vůni ovoce. U populární vanilkové zmrzliny musí být hlavním
kritériem její jemnost, vyvážená chuť
a barva.“ Společnost Hustá zmrzlina se
také domnívá, že by točené ovocné sorbetové zmrzliny neměly být připravovány
ve strojích s nášlehovými čerpadly, protože se jejich chuť stane okamžitě nevýraznou a mdlou. „Dle našeho názoru pravý
sorbet by měl chutnat opravdu výrazně,
jako ovocná dřeň, kterou střední generace dobře zná,“ říká Polanský. Ohledně
kvality zmrzliny se pak ztotožňuje s Danou Macákovou: „V kvalitní zmrzlině
nesmíte najít chemické přísady nepřírodního původu včetně barviv a emulgátorů. Samozřejmostí obsahu zmrzlinových směsí jsou přírodní ovocné složky.
Ve zmrzlinách s mléčným základem se
neobejdete bez kvalitního sušeného mléka nebo smetany a vysoce kvalitních chuťových přísad.“
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>>
V kvalitní zmrzlině
nesmíte najít
chemické přísady
nepřírodního
původu včetně
barviv a emulgátorů. Samozřejmostí
obsahu zmrzlinových směsí jsou
přírodní ovocné
složky. Ve zmrzlinách s mléčným
základem se
neobejdete bez
kvalitního sušeného mléka nebo
smetany a vysoce
kvalitních chuťových přísad.

foto: cesk
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Zmrzlinu, zákusky i LEGO milují
lidé napříč věkovým spektrem
Zaměřujete se na zmrzlinu točenou.
Proč ne kopečková?
V České republice, na rozdíl třeba od Slovenska, má točená zmrzlina obrovskou
tradici. To je jeden z hlavních důvodů,
proč právě točená.
Co dělá kvalitní točenou zmrzlinu
kvalitní točenou zmrzlinou?
Rozdíl mezi dobrou a výbornou točenou
zmrzlinou určuje několik faktorů. Kvalita zmrzlinového stroje, kvalita suroviny
a v neposlední řadě obsluha. Pořád věříme, že když se směs vyrábí z poctivých
surovin bez náhražek a připraví ji člověk
s láskou, tak to zákazník ocení a pozná.
V síti zmrzlinových stánků ICY smile
používáme vlastní zmrzlinovou směs,
kterou jsme vyvinuli přímo pro naše provozovny, a v letošním roce jsme se ji rozhodli nabídnout i zákazníkům mimo naši
síť. Veškeré informace naleznete na www.
icysmile.cz.
Ing. Daniel Vincens, MBA,
jednatel společnosti ICE Invest

Ing. Daniel Vincens, MBA, je jednatelem společnosti ICE Invest zaměřující se nejen na výrobu, prodej a distribuci točené zmrzliny. Položili
jsme mu 6 otázek týkajících se oboru, v němž je společnost ICE
Invest špičkou. Týkají se jak jinak než točené zmrzliny. Ale nejen jí.
TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ

Jaké filozofii podřizuje svou činnost
společnost ICE Invest?
Dělat věci pořádně, poctivě a se zapálením. Toto je filozofie většiny zaměstnanců naší společnosti. Pokud bychom měli
něco šidit nebo tomu nedat maximum,
tak to raději na chvíli uložíme k ledu
a vrátíme se k tomu až ve chvíli, kdy jsme
si jistí, že tomu můžeme dát vše.
INZERCE

Záběr vaší činnosti je poměrně široký. Kdybyste měl stručně, v pár
bodech představit, o čem práce vaší
společnosti je a co zahrnuje, co byste
řekl?
Začínali jsme jako čistě drobná firma se
2 zmrzlinárnami. Dnes jsme ve fázi, kdy
provozujeme 100+ zmrzlináren, výrobu
zmrzlinových stánků, cukrářskou výrob-

Rozdíl mezi dobrou
a výbornou točenou zmrzlinou
určuje několik faktorů.
Kvalita zmrzlinového stroje,
kvalita suroviny a v neposlední
řadě obsluha.

nu, 2 kavárny a velký e-shop se stavebnicemi LEGO. Všechno je to v podstatě
podobný byznys – děláme lidem radost,
malým i velkým bez rozdílu. Zmrzlinu,
zákusky i LEGO milují lidé napříč věkovým spektrem.

Jakou značku strojů pro výrobu zmrzliny preferujete a proč?
V naší síti používáme stroje italské značky Gel-Matic, dnes se jedná o největšího výrobce strojů na točenou zmrzlinu
na světě. Jedná se o robustní zařízení,
které obstojí v nejnáročnějších provozech. Více informací o těchto zařízeních
naleznete na webu www.iceinvest.cz.
Proč by měli podnikatelé s točenou
zmrzlinou pracovat právě s vámi?
Nejsme pouze dodavatelé, jsme partneři
pro vaše podnikání. Víme co, jak a proč
udělat, aby se vám se zmrzlinou dařilo.
Podělíme se s vámi o zkušenosti, které
čerpáme už přes 10 let. Ne od stolu, ale
praxí – zmrzlinu prodáváme na více než
100 vlastních místech po celé České republice. Jsme jednička v oboru a vy se jí
stanete také!

>>
Nejsme pouze
dodavatelé, jsme
partneři pro vaše
podnikání. Víme
co, jak a proč udělat, aby se vám se
zmrzlinou dařilo.
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VYBAVENÍ

Chladicí vitríny a skříně
design. Vitrína musí harmonizovat s ostatním
vybavením gastronomického zařízení a s interiérem musí dobře ladit. Je totiž jeho součástí.

Otevíráte zbrusu nový provoz a nemůžete se rozhodnout, jaké chladicí skříně
a vitríny pořídit? Nebo už se provoz nějakou dobu žene po rozjetých kolejích
a vám se zdá, že by to chtělo vyměnit soupravu? Pak jste tu správně.
TEXT: JANA HALEŠOVÁ

S

kříně a vitríny od sebe odlišuje výplň
dveří. Vitríny bývají prosklené, přirozeně proto, aby bylo vidět, co uvnitř ukrývají, zatímco skříně mají dveře plné.
Obě dvě zařízení slouží k podobnému účelu.
Uchovávají nápoje a potraviny (případně pouze nápoje, nebo pouze potraviny) v chladu, aby
vydržely déle čerstvé a aby byly zachovány je-

jich nutriční hodnoty a hygienické požadavky
na skladování. Zásadní je jejich funkčnost. Zatímco skříň většinou bývá zákazníkovi skrytá
a nepřístupná, vitrína bude možná tím prvním,
čeho si zákazník po vstupu do našeho podniku
všimne. Z toho plyne jediné. Funkčnost bude
prioritou skříní, vitríny ale potřebují mít něco
navrch. Jejich neméně důležitou vlastností je

S obsluhou nebo bez
Při výběru chladicí vitríny je třeba zvážit dvě
základní kritéria. Předně jaké zboží budeme
vystavovat a zdali se bude jednat o samoobslužný provoz nebo o provoz s obsluhou. „Obsah vitríny ovlivní nastavenou teplotu a vlhkost
uvnitř vitríny, ale také třeba nosnost a počet
polic,“ říká Barbora Kotulánová, marketingová koordinátorka společnosti CONTEG
Cooling, jejímiž klienty jsou například pražské
Bistro Kaprova nebo Pohlreichův podnik Next
Door by Imperial. Způsob obsluhy pak napoví
o četnosti přístupů k prezentovanému zboží.
Na trhu existují vitríny snídaňové, přístěnné,
stolní nebo pultové, cukrárenské, vestavné,
panoramatické, oboustranné, rohové nebo
s výklopným čelním sklem. V nabídce firem
jich najdeme ještě víc. Zmiňované patří mezi
ty nejzákladnější. Jedno mají společné: slouží
k prezentaci našich produktů. Podobně jako
knihy v regálech knihkupectví nebo šaty na figurínách v obchodech s oděvy. Čím lépe budou
vypadat nejen výrobky ve vitríně, ale i vitríny
samotné, tím spíš produkty zákazníka zaujmou a koupí si je. Jako součást marketingu
vitríny podporují prodej. „Naše nabídka neustále reflektuje poptávku, naleznete v ní proto
vitríny na chlebíčky, na saláty, na ryby a na dezerty, ale také třeba speciální vitríny určené pro
prezentaci čokoládových lanýžů,“ potvrzuje
Kotulánová a dodává, že řada zákazníků si vybírá vitrínu navrženou na míru přímo pro svou
potřebu.

Vitrína musí harmonizovat
s ostatním vybavením
gastronomického zařízení
a s interiérem musí dobře ladit.
Je totiž jeho součástí.

Větší a ekologické dle EU
Všeobecným trendem je zvětšování výstavní
plochy. „Snižují se sokly, aby byla možnost
přidat police,“ vysvětluje obchodní zástupce
firmy IGLOO Technika, exkluzivního dodavatele značky IGLOO. Výrobci se také hodně
zaměřují na bezúdržbovost. „U cukrářských
vitrín s čelním sklem se vyrábí vysouvací police
pro snazší omyvatelnost,“ dodává. Výrobci ale
kromě přizpůsobování se požadavkům zákazníků čelí nařízením Evropské unie, kvůli nimž
jsou nuceni zvyšovat ceny. Jednou z aktuálních
změn je například povinnost využívat pouze
ekologická chladidla typu R290 a R448 nebo
R449. „Tento požadavek zvedá výrobci cenu
z dvou set korun na tisícovku, což se bezpodmínečně musí promítnout v konečné ceně pro
zákazníka,“ upozorňuje zástupce IGLOO.
Nové nařízení neznamená, že se všichni hned
teď okamžitě musí zbavit stávajících zařízení
a koupit nové. Při nákupu nového výrobku by
už ale tento měl ekologický typ chlazení mít.
Chlazení a jiné parametry
Kromě způsobu použití je při výběru pochopitelně nutné vzít v potaz finance a prostor, kde
bude zařízení umístěno, stejně jako velikost
provozu. V takovém případě je třeba porovnat
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vá. U samoobslužných variant vitrín, kde
je největší předpoklad častého otevírání,
výrobci prostory rozdělují dvířky na pantech, takže zákazník vždy otevře jen menší sekci ve vitríně a nepouští vychlazený
vzduch ven z celé vitríny, ale jen z menší
části.
Vzdálený monitoring
Účinné chlazení při i vůči okolní teplotě
je pak prioritní funkcí skříní. Kvalitně
konstruované chladicí skříně dokážou
stoprocentně pracovat i při venkovní teplotě do 32 stupňů Celsia. Nastavení teploty by mělo jít jednoduše elektronickým
regulátorem, jehož součástí bude displej,
na němž můžeme teplotu neustále kontrolovat, a to jak stávající, tak nastavenou,
eventuálně sledovat její pokles nebo zvýšení při častém otevírání.

vnější rozměry zařízení. Ty jsou většinou
uváděné v milimetrech, u skříní ve větších provozech se navíc uvádí i objem v litrech. Při nákupu větší a těžší skříně dobře zvažme, má-li smysl kupovat skříň bez
koleček. Manipulace s takovou skříní nebude jednoduchá. Klíčové bude i vnitřní
a vnější provedení skříně a vitríny. Provedení pláště často bývá z nerezu nebo z bílého laku. Používá se ale i elegantní černý
lak, hliník nebo nerezová ocel. Nejdražší
multifunkční vitríny, které nabízí například italský výrobce Enofrigo a jejichž
cena se s DPH může vyšplhat až na dvě
stě tisíc korun, jsou vytvořené z masivu.
V tomto případě už se ale skutečně jedná o „vystajlovaný“ kousek, který se hodí
do špičkového bistra. Vnější provedení
zastane například profilovaný hliník.
„Výběr parametrů je nutné konzultovat
s prodejcem,“ radí zástupce IGLOO. Ten
pro danou gastronomickou provozovnu
doporučí ideální zařízení se statickým
nebo ventilovaným chlazením, vhodným
typem výparníku a dalšími klíčovými
funkcemi, jejichž podstata laikovi nemusí být zřejmá. „U statického chlazení
chlad padá gravitací dolů, chlazení je
pomalejší, ventilované chlazení je dynamické,“ vysvětluje obchodní zástupce.
Statické chlazení se proto přidává spíše

Kvalitně konstruované chladicí
skříně dokážou stoprocentně
pracovat i při venkovní teplotě do
32 stupňů Celsia. Nastavení teploty
by mělo jít jednoduše elektronickým
regulátorem, jehož součástí bude
displej, na němž můžeme teplotu
neustále kontrolovat.

do skříní, které se neotevírají příliš často,
a dynamické do vitrín. „Pokud by se například dveře skříně se statickým chlazením otevřely třicetkrát za hodinu, teplota
se sníží a trvá dlouho, než zase vystoupá
na požadovanou výši,“ upřesňuje.
Podceňovaný výparník
Dalším klíčovým parametrem je výparník. „Při jeho výběru je podstatné předem říci, jaké zboží nebo surovinu uvnitř
skříně nebo vitríny budu skladovat,“
opakuje zástupce IGLOO. Některé výparníky jsou citlivé na vysoký obsah soli
v potravinách. „Mořští živočichové nebo
saláty tak na něj mohou mít agresivní
vliv,“ varuje a doporučuje v takovém případě do výparníku investovat a nechat jej
povrchově ošetřit. Ošetření lakem vyjde
na maximálně dva tisíce korun. Z mecha-

nických parametrů majitele a provozovatele gastronomických zařízení budou
zajímat rozměry roštu a počty a rozměry
polic v sekci. Dobré je, jsou-li úchytky
polic výškově polohovatelné, abychom si
lednici mohli uzpůsobit našim požadavkům, a také aby byly vyrobené z nerezového materiálu.
Časté otevírání je největším nepřítelem chladniček
Mezi nejvýznamnější funkce patří pracovní teplota. Vitríny obecně chladí
o něco méně, respektive nejnižší teplota
nemusí dosáhnout nuly. Optimální teplota pro nápoje i potraviny je plus minus
pět stupňů, podobně jako teplota uvnitř
lednice v domácnostech. Zásadní je, aby
provozní teplota při častém otevírání
dveří příliš neklesala a především nestoupala. Musí zůstat relativně stabilní.
Speciálně v gastronomických podnicích
se dvířka skříní a vitrín otevírají v jednom
kuse. „Při každém otevření pouští zařízení chlad ven, tedy teplota lehce kolísat
bude. Toto se kompenzuje dostatečným
chladicím výkonem, který jakékoliv kolísání minimalizuje, aby vystavené potraviny nijak netrpěly. Důležité je také dvojité sklo stěn vitrín, které má vynikající
izolační vlastnosti a vychlazený vzduch
lépe drží uvnitř,“ upozorňuje Kotuláno-
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>>
Při výběru vitrín
a skříní je důležité
podívat se na reference výrobce
a původ zařízení.
Český výrobce,
nebo výrobce
z okolních zemí,
zaručí pozáruční
servis pro případ
poruch a eventuálních nefunkčností.

foto: conteg

CONTEG Cooling právě finalizuje výrobu vitrín a vinoték s možností vzdáleného
monitoringu. „Zákazník si v provozu už
nebude muset zapisovat teploty, jak to
vyžadují hygienické předpisy, ale dle potřeby si kompletní historii zobrazí po připojení k počítači,“ vysvětluje Kotulánová.
Dalším krokem bude úplný vzdálený monitoring, kdy na dálku bude možné regulovat teplotu v zařízení.
Funkce a servis
U nových zařízení je samozřejmostí nízká
spotřeba. S tou souvisí i vnitřní osvětlení,
bez něhož se ovšem žádné chladicí zařízení neobejde. Speciálně při ztlumeném
osvětlení uvnitř podniku je žádoucí, abychom dovnitř skříně nebo vitríny dobře
viděli a aby do vitríny bez problémů viděli
zákazníci, kteří si z ní vybírají občerstvení. Vitrína také musí být přehledná. Jedná-li se o cukrářskou vitrínu, tam – co se
světla a přehlednosti týče – není vůbec
o čem debatovat. V cukrářské vitríně se
jako doplněk hodí mít i rotační polici,
která dezerty ukazuje ze všech stran.
Při výběru vitrín a skříní je pochopitelně
důležité podívat se na reference výrobce
a původ zařízení. Český výrobce, nebo
výrobce z okolních zemí, zaručí pozáruční servis pro případ poruch a eventuálních nefunkčností. Když se později
budeme poohlížet po náhradních dílech,
cesta k tuzemskému výrobci bude snazší
a rychlejší.

INZERCE
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DÍKY CHYTRÝM ŠPUNTŮM
SEKT V OTEVŘENÉ LÁHVI
VYDRŽÍ DÉLE
Nakonec jsme zahájili spolupráci se společností KOH-I-NOOR, díky níž jsme získali certifikaci u Státního zdravotnického ústavu.
Jak dlouho vydrží sekt po otevření, než
vyprchají „bubliny“ a sekt přestane být
sektem?
Když host přijde do provozu a objedná si decku, obsluha otevře láhev, naleje, zazátkuje,
natlačí CO2 a celý tento proces udělá šestkrát
na obsah láhve. Doma si můžete dát jen kapku
na zpříjemnění večera a potom je třeba proces opakovat víckrát. Máme vyzkoušeno, že
opravdu můžeme dát záruku dvaceti jedna dní.
Není to doba vycucaná z prstu, s tou jsme přišli na trh. Společnost Bohemia Sekt zkoušela
sadu tři měsíce. Vyzkoušeli různá stáří otevření láhve a různé množství ponechané v láhvi.
Ideálem je, a to jsme se shodli, když v láhvi zůstanou dvě deci.

Nabízet sekt po sklenkách je jednou z priorit firmy Bohemia Sekt. Je to ale snem i mnohých hostů a provozovatelů
restaurací a barů. Ti se často obávají, že pokud neprodají během jednoho nebo dvou dnů celou láhev, sekt ztratí bublinky a bude dále neprodejný. Provozovatel žatecké kavárny Zdeněk Patera a inženýr Kamil Holub přišli s nápadem, jak
čerstvost šumivého vína prodloužit. Uvedli na trh takzvaný chytrý špunt WineSekt, distributory nazývaný SektJet, díky
němuž si víno uchová perlivost po dobu dvaceti jedna dní.
TEXT A FOTO: JANA HALEŠOVÁ

Špunt jako takový ale nestačí. Co všechno
si musím pořídit, aby vše fungovalo, jak
má?
Základ je koupit si šampaňské (smích). Musím
mít speciální špunt neboli zátku, která pomocí
ventilku a napuštěného plynu uzavírá otevřenou láhev sektu. Ventilek funguje úplně stejně
jako ventilek u kola. Druhou částí je zdroj CO2.
Ten může být buď ve formě malé ruční pumpičky, dejme tomu na domácí použití, nebo, pro
větší píče, ve formě stojanu s pumpou. Uvnitř
je bombička s oxidem uhličitým, který se vytlačuje použitím vnější páčky. Je to předělaný
výrobník sodovky. Větší zdroj se hodí do restaurací a barů, ale i lidem, kteří mají vinotéky doma. Díky tomu si otevřou vícero druhů
šumivého vína a ekonomicky to pro ně bude
výhodnější.
Co vás inspirovalo?
Do mé vinárny často chodí ženy na skleničku sektu. Nejdříve si dají jednu, ale nakonec
vypijí jednu a půl láhve. Ale co s tou druhou
půlkou? Sekt po otevření vydrží maximálně
dva dny a už je to na něm cítit. Takové ty řeči,
dáme do něj lžičku a ono nám to vydrží déle.

Nevydrží, lžička je opravdu nesmysl. Protože
pokud vám odněkud proudí plyn, určitě ho
nezadržíte nastrčenou lžičkou. Odpaří se CO2
a z šumivého vína se stává víno. Důležité je
udržet tlak a uchovat CO2. Jedna anglická společnost vyrábí špunty na podobném principu.
Inspirovali jsme se u nich, ale zároveň jsme věděli, že takhle drahé zařízení si nemůžeme pořídit. Tady se bavíme o desítkách až o stu tisíc
korun. Já si od nich produkt půjčil a vyzkoušel
ho. Také v Bohemia Sektu už dříve vymýšleli
způsob, jak zvýšit prodej sektu po skleničkách.
Na toto téma proběhla řada kampaní. Problém
je, že sekt stále rozlévá minimum restaurací.
Proč si myslíte, že se tomu restaurace brání?
Připadá jim to zbytečné. Ale to jen proto, že
si to nedokáží spočítat. V Rakousku prodávají decku levnějšího sektu za čtyři a půl eura.
U nás stojí láhev sektu zhruba sto třicet korun
v nákupu. Když následně prodáváme decku
za devadesát korun, a podaří se nám prodat
dvě, máme i přesto čtyřicetiprocentní zisk.
Zbytek se vyleje a některým podnikům to nedělá problém. Je to škoda a plýtvání. Oni říkají,
hele, já si započítám celou láhev. Pokud by ale

majitelé cenu snížili, řekněme na čtyřicet pět
korun za deci a celou láhev rozlili sedmkrát,
rabat je obrovský. Utržíte tři sta patnáct korun
a máte zisk sto osmdesát pět korun na láhev.
Pak si spočítejte, kolik vyděláte, když decku
prodáte za devadesát.
Vývoj trval dva roky. Co bylo největší výzvou?
Oba máme technické vzdělání. Ze všeho nejdřív byla na světě pumpička. Zásadní byl ale
vývoj špuntu, ten byl od začátku naším výrobkem. Plnění a zásobníky už tu byly, jsou jen
nějak upravené. Peripetií bylo nejvíc s vývojem špuntu. Otázka byla, jak u špuntu uchytit
ventil, jak to konstruovat, jak vytvořit gumu
nebo kde udělat formu na její lisování. A když
už jsme si mysleli, že všechno máme a vše funguje, předvedli jsme to sestře. Ona si špunt
vzala a říkala pěkný, já jako hospodyně jsem
spokojená, funguje to, ale hoši, design, chtělo by to něco barevnějšího. Ale sehnat firmu,
která vytvoří kryt v malé sérii, to je neskutečný
běh. Každá firma říká, my vám uděláme formu
a kolik chcete desítek nebo stovek tisíc? Kolik
tun? Po odpovědi, že špunt váží třicet gramů
a my potřebujeme deset kilo, se nám vysmáli.

Chytrý špunt se od klasického liší
pouze vrchním ventilkem, jímž se
po uzavření hrdla do láhve pumpičkou
napustí CO2. Výrobci použili cyklo
ventilek. Manipulace s ním je snadná
a je lehce dostupný, v případě nutné
výměny.

www.svethg.cz
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Jak poznám, kolik plynu obsah přesně potřebuje?
Plyn je pod dost velkým tlakem v bombičkách.
Stačí zmáčknout pumpičku na sekundu až dvě.
Při větším množství přidržíme pumpičku déle.
Kolik jsme skutečně napustili, zjistíme tlakoměrem. Když se do láhve dostane nejméně jeden a půl baru, je to dostatečné. Toto množství
dostanete na jedno fouknutí. Vnitřní prostor je
tak malý, že to bohatě stačí. Větší pumpa má
gumičku, kolem níž plyn v případě, že by ho
chtěl někdo přefouknout, uteče.
Jakou má špunt a zdroje plnění životnost?
Kapacita malé pumpičky je od deseti do patnácti dofouknutí, jinak bez omezení. Podle
množství zbývajícího v láhvi. To platí pro zákazníka, který si doma otevře láhev, vypije
půlku a druhou dopije po týdnu. Do pumpič-

ky je třeba dokupovat bombičky. Dají se koupit v každém cyklo shopu a stojí od čtyřiceti
korun. Velké pumpy fungují jako výrobník
perlivé vody. Zásobník na větší pumpu vydrží
šedesát až sedmdesát doplnění. Je možné, že
bude třeba časem vyměnit gumičku, do níž se
nasazuje ventilek.
Nemůže špunt nebo celý proces ovlivnit
chuť nebo konzistenci vína?
Na tohle přesně si dali pozor pánové z Bohemia Sektu. Špunt jak čichově, tak chuťově
na sekt nemá žádný vliv, zkoumali to pečlivě.
Guma je s atestem Státního zdravotnického
ústavu, to je neprůstřelné. Může přijít do styku
s potravinami. Nechali jsme si ji vyrobit a namíchat právě od firmy KOH-I-NOOR, protože
je renomovaným výrobcem tohoto sortimentu
na trhu. Důkazem nezávadnosti jsou gumy vyráběné pro školáky.

Říkáte, že špunt nemá speciální nároky
na údržbu, ale co ostatní části?
Přístroj na pumpu je bez údržby. Postačí jej
otřít zvenku a doplnit bombičku, když dojde.
Zátku je dobré nedávat do myčky, ale mýt ručně. Hlavně kvůli ventilku. Mohl by se v něm
usadit prášek a ten by se potom mohl dostat
do sektu. Ventilek stačí jen opláchnout.
Proces přípravy se nezdá být úplně snadný, školíte personál před užíváním?
Obchodní zástupci Bohemia Sektu to zcela určitě dělají. Mám zkušenost, že obsluha se bojí
otevírat jakýkoli sekt, speciálně ženy. Bude
to rána, neudržím špunt, myslí si, ale jde jen
o správné použití špuntu a ventilku. Důležité
je vysvětlit jim, že to pro ně neznamená jen
ekonomický přínos, ale že i manipulace je
snažší než s nově otevíranou láhví. Navíc uslyší-li host zvuk vybuchujícího špuntu, podvědomě si řekne, že je to nová láhev.
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je možná pouze bílá. Spodek stojanu je možné zapustit do desky a lze jej i barevně odlišit.
Můžeme mluvit jen o úpravách nefunkčních.
Pokud bychom měli na veletrhu postavené tři
různé výrobníky, jsme přesvědčeni, že barevnější by zaujaly víc. Lidé chtějí barvy a zajímají
se nejvíc o barvu špuntů. Ty jsme schopni udělat v jakémkoli designu včetně loga.
Na kolik to vše vyjde?
Pumpička vyjde na tisíc korun, špunt stojí bez
koruny čtyři sta. Cena původního typu výrobníku je tři tisíce korun včetně náplně s bombou
a pět a půl tisíce stojí nový stojan bez špuntů.
Špunty se prodávají zvlášť.

Jaké jsou reakce uživatelů?
V barech, do nichž sady zatím distribuovala
společnost Bohemia Sekt, se prodej rozlévaného šumivého vína rozjel natolik, že sekty
rozlévají do mrtě beze zbytku.
Chystáte nějaký upgrade?
Kamil Holub, WineSekt

Zdeněk Patera, WineSekt

Další krok k vylepšování bude čistě designová věc. Plánujeme změnu barvy krku, zatím

Barevné provedení špuntů a stojan

Použít lze malou ruční pumpičku v koženém
pouzdře, jež v sobě ukrývá bombičku s CO2.
Otvor se jednoduše nasadí na ventilek špuntu
a stlačením pumpičky se do láhve napustí
plyn.

Větší pumpa je součástí stojanu, v němž je
schovaná velikostně odpovídající bombička
s náplní CO2. Bombička s pumpou mohou
fungovat samostatně bez stojanu, ale bomba
má oválný tvar a jednoduše vyžaduje stabilní
oporu. Funguje jako výrobník sodovky. Pod
pumpou výrobci ponechali prostor pro umístění láhve.

Láhev se nejprve uzavře špuntem. Na spodní
straně špuntu je guma, kterou zasuneme do
hrdla láhve. Špunt uchytíme kovovou obručí
a zaklapneme. V tuto chvíli je láhev bezpečně
uzavřena.

Ventilek povolíme mírným odšroubováním uzávěru. Po dofouknutí plynu je
ventilek opět potřeba uzavřít zašroubováním.

Produktové focení proběhlo v restauraci Amaryla v hotelu Amarilis.

Láhev se špuntem a povoleným ventilkem
přiložíme ke gumovému otvoru u stojanu.
Jednou rukou u gumy přidržíme hrdlo láhve
a druhou rukou zmáčkneme spoušť pumpy. Stačí jeden stisk a láhev je nahuštěná.
Bublinky zakonzervované. Zašroubujeme
a utáhneme ventilek a láhev se může jít
chladit.
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foto: praní a čištění

Prádelenská technika je alfou
a omegou hotelového servisu

Voňavé a čisté prádlo je jistě jednou z věcí, za níž se spokojení hosté do hotelu
rádi vrací. Za konečným produktem, který pokojská v podobě ložního prádla
povléká, stojí těžká a náročná práce. Ta nese své ovoce jen tehdy, když se dělá
pořádně a tak, jak by se dělat měla. A to je vlastně jak? Odpověď nejen na tuto
otázku najdete na následujících řádcích.
TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ

„Vlastní prádelna se může zdát na první pohled
jako dobrý nápad a jednoduché řešení. Představa bývá taková, že se nakoupí stroje a od teď
už se jen pere s domnělou 100% kontrolou nad
kvalitou. Jako doma. Tak to ale bohužel není
nikdy,“ říká na úvod Ing. Ivan Tichý, ředitel
společnosti Praní a čištění, a.s. „Málokdo si
uvědomí, co prádelna ve skutečnosti obnáší.
Nákupem správných strojů a nastavením účinné a hospodárné technologie a chemie to teprve začíná,“ dodává s úsměvem.

Pokud navíc využíváte komplexního servisu prádla, tak neřešíte jeho životnost, rizika
spojená s nákupem nekvalitního zboží, složité
doplňování textilu, počáteční vysoké investice atp. a ušetříte tak čas managementu i čím
dál dražší čas ostatních zaměstnanců. „Jsem
bytostně přesvědčený o tom, že praní prádla
v profesionální externí prádelně je v naprosté většině případů po všech stránkách lepším
a efektivnějším řešením,“ uzavírá Ivan Tichý.

Dobrá externí prádelna?
Volba k nezaplacení
Praním v dobré externí prádelně odpadá starost se strojním vybavením, vhodným prostorem, rozvody vody, kanalizace, elektřiny,
plynu, odvětráním atd., jeho pravidelným
servisem, obnovou a revizemi, s technologií
praní a chemií, která musí být účinná a šetrná zároveň – jak k prádlu, tak k životnímu
prostředí, strojům i personálu. „Nemusíte řešit kvalitu vody, laboratorní rozbory ověřující
splnění požadovaných hygienických nároků,
školení zaměstnanců, BOZP, životní prostředí,
kontroly ze strany státních orgánů, financování atd. Na rozdíl od částky na faktuře externí
prádelny nejsou u vlastní prádelny známy
veškeré skutečné náklady na praní, které se
od projektovaných obvykle značně liší,“ vyjmenovává další benefity využívání služeb profesionálů Ing. Tichý.

Profesionální prádelny zpravidla
poskytují komplexní služby. Počínaje
svozem, zapůjčením přepravních klecí
včetně ochranného obalu, praním,
sušením či žehlením, až po úplný servis
prádla, tj. včetně jeho pronájmu.

Komplexní služby s minimem starostí
Profesionální prádelny zpravidla poskytují
komplexní služby. Počínaje svozem, zapůjčením přepravních klecí včetně ochranného obalu, praním, sušením či žehlením, až po úplný
servis prádla, tj. včetně jeho pronájmu. „Jsme
také schopni našim zákazníkům, kteří stále
preferují vlastní prádlo, pomoci pronájmem
i krátkodobě, tj. pouze v době sezónních špiček, mimořádných akcí apod. Nabízíme rovněž prodej textilu,“ říká k tomu Ivan Tichý
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váš dodavatel

dávkovací technologie

PRANÍ A ČIŠTĚNÍ, a.s. je česká firma
s více než stoletou tradicí, patřící mezi
největší prádelenské společnosti v České
republice.
Orientujeme se především na zákazníky
z oboru lázeňství a hotelnictví, a to nejen
v západočeském lázeňském regionu.
Poskytujeme komplexní servis textilu, tj.
pronájem a praní stolního, ložního, froté
i osobního prádla, chemické čištění oděvů
a textilu, jeho opravy a prodej.

PŘIPOJT
E
SE K NÁ
M!

KOMPLEXNÍ SERVIS TEXTILU  TRADICE  KVALITA  PROFESIONALITA  SPOLEHLIVOST
Základem spojenosti zákazníků s našimi
službami je profesionální prádelenská
a čistírenská technika, vysoký hygienický
standard (certifikace kvality a hygieny dle
německých norem RAL, RABC a českých
oborových specifikací), odborná péče
o textil, individuální přístup a používání
kvalitního textilu vhodného pro
profesionální použití.

DOZIT PLUS s.r.o.
tel.: +420 596 810 035  e-mail: info@dozitplus.cz

www.dozitplus.cz

Službou komplexního servisu,
individuálním přístupem, znalostmi
a zkušenostmi, kontakty a odborným
poradenstvím pomáháme zákazníkům
minimalizovat jejich náklady, starosti
a rizika.
Rychle reagujeme na požadavky
a připomínky zákazníků a jsme vždy
připravení co nejlépe splnit jejich přání.

Naše služby využívají všude tam,
kde je potřeba dodávek
kvalitního a profesionálně ošetřeného prádla.
Velká Hleďsebe, Pohraniční stráže 166
353 01 Mariánské Lázně, Česká republika
+420 354 62 42 96, pracis@praniacisteni.cz

www.praniacisteni.cz

www.svethg.cz
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Co chystá Miele na rok 2019?
O novince, kterou se společnost Miele chystá uvést v roce 2019, nám povídal Jozef
Drevko, regionální manažer MIELE PROFESSIONAL pro Slovenskou republiku
a Českou republiku.
„Novinkou, kterou MIELE představí na jaře 2019 a zaujme především menší hotely, penziony,
restaurace a kavárny, je nová
generace profesionálních praček
a sušiček řady Malí obři. Ta oproti
předchozí generaci přichází
s prostorem pro prádlo větším
o 25 % a ještě kratšími cykly praní
a sušení. Malí obři obsahují také
speciální balíček programů, který
je určený přímo pro hotelový
textil, a v součinnosti s odpovídající chemií dokážou odstranit
jakékoliv skvrny od jídla a ostatního znečištění.“
a dodává: „Spolupracujeme s řadou dodavatelů, jejichž kvalitu jsme prověřili mnohaletým
používáním prádla pro účely pronájmu. Vedle
velkokapacitní prádelny provozujeme i chemickou čistírnu, abychom se mohli postarat
o hostovské prádlo a hotelové textilie vyžadující jinou péči než jen praní. Dále poskytujeme
komplexní servis pracovního prádla, čisticích
rohoží a rolo ručníků. V současnosti máme
přibližně 80 větších zákazníků a řadu drobnějších.“
Kvalitní stroje jsou srdcem
kvalitní prádelny
K prádelenské technologii má rozhodně co
říci MIELE. Tradiční německá značka vyrábí

přístroje již od roku 1899. Může se tedy pyšnit
historií dlouhou 120 let. Z tohoto postu poskytuje společnost MIELE bezplatné konzultace
a komplexní poradenství při zpracovaní celého
projektu interní hotelové prádelny. To zahrnuje např. výpočet nákladovosti praní, technickou podporu, přehled návratnosti investic
nebo návrh optimálního rozmístění přístrojů.
Zákazník tak má ještě před začátkem samotného projektu přesné údaje a veškeré důležité
informace, které jsou potřebné pro úspěšný
provoz vlastní hotelové prádelny.
Divize MIELE PROFESSIONAL se zaměřuje na vysoce kvalitní provedení profesionální
prádelenské techniky. Veškeré přístroje jsou

INZERCE

Základ vašeho
úspěchu.

Noví Malí obři: Perfektně čisté textilie
v hotelnictví a gastronomii.
Ať už se jedná o prvotřídní restauraci, wellness hotel
nebo kavárnu na rohu ulice – čisté textilie, jako ubrusy
a ručníky, přispívají ke spokojenosti vašich hostů.
Díky krátkým programům a nízkým provozním
nákladům pere nová generace řady Malí obři
důkladně, šetrně a bez kompromisů.
Miele Professional. Immer Besser.
www.miele.cz/professional

navrženy tak, aby splnily všechny požadavky
na čistotu a hygienu v každodenním náročném provozu hotelů, penzionů, wellness &
spa, aquaparků, fitness apod. Portfolio MIELE PROFESSIONAL obsahuje přístroje pro
kompletní výbavu spolehlivě fungující interní
hotelové prádelny. Nachází se v něm profesionální pračky a sušičky (s kapacitou 6,5 – 32
kg), mandly (s délkou válce 1 – 3,3 m) a pro
hotelové kuchyně a bary určené profesionální
myčky nádobí.

Výběr profesionálních praček je
vždy individuální proces a odvíjí se
od konkrétní potřeby jednotlivého
zákazníka. „Je nutné vzít v úvahu
počet vypraných kg prádla
za 1 den/resp. 1 hodinu, počet lůžek
či vytíženost zařízení.

Profesionální pračka a sušička jsou základem
Výběr profesionálních praček je vždy individuální proces a odvíjí se od konkrétní potřeby
jednotlivého zákazníka. „Je nutné vzít v úvahu počet vypraných kg prádla za 1 den/resp.
1 hodinu, počet lůžek či vytíženost zařízení,“
vysvětluje Jozef Drevko, regionální manažer
MIELE PROFESSIONAL pro Slovenskou
republiku a Českou republiku. „Nejčastější
volbou interních prádelen bývají přístroje s kapacitou náplně 11 – 20 kg z řady PERFORMANCE a PERFORMANCE PLUS, např.
PW811 a PW818,“ doplňuje konkrétní informaci.
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Co se sušiček týče, jsou podle slov Jozefa Drevka pro prádelny vhodné především přístroje,
které dokážou při sušení efektivním způsobem
využívat moderní technologie a šetří tak energii i čas. Příkladem toho jsou sušičky Miele
s tepelným čerpadlem a patentovanou technologií Air Recycling Plus. Další výhodou, která
usnadňuje sušení prádla, je snímání zbytkové
vlhkosti Perfect Dry. „V hotelových prádelnách
jsou velmi oblíbené sušičky s elektrickým nebo
plynovým ohřevem a kapacitou náplně 10 –
20 kg, např. PT8257 nebo PT8407,“ informuje
Jozef Drevko.
Zásadní chyba? Plést si přístroje pro domácí použití s těmi profesionálními
Zásadní, ale ne úplně neobvyklou chybou bývá
nerozlišování prádelenské techniky pro domácí a pro profesionální užití. Podle Jozefa Drevka se ale jedná o pochybení, které může mít
velice nepříjemné důsledky. „Rozdíly oproti
domácím přístrojům spočívají např. v kratších
časech praní a sušení, ve speciálních programech pro různé druhy hotelového či restauračního textilu (volně programovatelných je
až 199 míst) nebo v možnosti dávkování profesionální chemie přes externí dávkovače,“
vysvětluje.
Profesionální prádelenské přístroje MIELE
PROFESSIONAL jsou konstrukčně řešeny
pro výrazně vyšší zátěž, výkon a životnost.
Modely MIELE PROFESSIONAL jsou testovány na výkon 30.000 provozních hodin, což
odpovídá 15 letům při praní 8 h/den a 252 pracovních dnech/rok. „Díky dlouhé životnosti,
minimální poruchovosti a nízkým nákladům
na servis a údržbu profesionálních prádelenských přístrojů MIELE šetříte finance určené
na provozní náklady,“ informuje Jozef Drevko
a dodává: „Životnost přístrojů pro domácnost
je 3 – 7x nižší než životnost profesionálních
přístrojů v provozu profesionální prádelny.“

16

TÉMA

Současný trend podává ruku kvalitě
a alternativním zdrojům
Situace se ale naštěstí zlepšuje. O tom vypovídá i současný trend. Tím je dle slov Jozefa
Drevka investovat peníze do výhradně profesionálních přístrojů, které zaručují vysokou kvalitu, návratnost investic a maximální efektivitu. „Důležitým faktem jsou samozřejmě nízká
spotřeba elektřiny i vody a krátké cykly praní.
V kombinaci s profesionální chemií, kterou
lze dávkovat do pračky externím dávkovačem,
může zákazník ušetřit velké množství peněz
i času,“ říká k tomu.

foto: dozit plus

Stále oblíbenějším trendem je také
využívání alternativních zdrojů
energií pro praní. Jedná se třeba
o plyn nebo horkou přebytkovou vodu
z kogeneračních jednotek.

Na technologii dávkování chemie je
specialistou společnost DOZIT PLUS.
„Zde platí jednoduché pravidlo,“ říká
ředitelka společnosti, Ing. Radmila
Ferlíková. „Podle potřeby prádelenského
technologa, který zná druh a míru
zašpinění prádla a určí tak způsob
vhodného technologického postupu
praní, doporučíme vhodný dávkovač, jenž
navrženou technologii praní z hlediska
chemie zajistí,“ vysvětluje dále.

Dalším a stále oblíbenějším trendem je podle
Jozefa Drevka také využívání alternativních
zdrojů energií pro praní. Jedná se třeba o plyn
nebo horkou přebytkovou vodu z kogeneračních jednotek. Tyto zdroje skýtají zajímavý
prostor pro výrazné snížení provozních nákladů. „Výborným příkladem stále se zvyšující
obliby využívání alternativních zdrojů je například horkovodní sušička Miele H2O, kterou
lze použít všude tam, kde je k dispozici horká
voda,“ představuje Jozef Drevko. Horká voda

prádla a určí tak způsob vhodného technologického postupu praní, doporučíme vhodný
dávkovač, jenž navrženou technologii praní
z hlediska chemie zajistí,“ vysvětluje dále.
„Kvalitní praní je souhra dostatečného množství vody, času, chemie a mechaniky. Nesmíte
ošidit ani jednu ze zmíněných složek,“ potvrzuje Ivan Tichý. „Používáme švýcarskou
chemii firmy CHT. Nabízí ověřenou kvalitu,
zaručenou dezinfekčnost a hygienu praní, automatické dávkování a velmi dobrý a rychlý
servis,“ informuje dále.

pak může pocházet třeba z kogeneračních jednotek bioplynové stanice, být vyrobená dálkovým teplem nebo z oblastí, kde je horká voda
vedlejším produktem jiných systémů. Na těchto místech je horkovodní sušička optimální
volbou, která efektivně snižuje náklady na provoz prádelny.

I chemie a technologie jejího dávkování
hraje důležitou roli
Na technologii dávkování je specialistou společnost DOZIT PLUS. „Zde platí jednoduché
pravidlo,“ říká ředitelka společnosti, Ing. Radmila Ferlíková. „Podle potřeby prádelenského
technologa, který zná druh a míru zašpinění
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www.domuslaundry.cz

Ing. Lubomír Kříž je vedoucí administrativy a manažer kvality společnosti Salesianer
Miettex Chemung, s.r.o., která se zabývá
servisním pronájmem textilií. Pronajímá zákazníkům, např. hotelům, ložní prádlo, froté,
pracovní oděvy a stolní textil. „Máme 2 průmyslové komerční prádelny (Praha a Č. Budějovice) a spíše než na počet se zaměřujeme
na kvantitu. Momentálně máme v průměru 30
hotelů kategorie 4 a 5* a více jak 100 lůžek,“
představuje inženýr Kříž společnost. V oblasti
chemie nedá dle svých slov Salesianer dopustit
na německého dodavatele Kreusslera. „Jedná
se o profesionálního a odborného dodavatele
s inovativním systémem automatického dávkování detergentů,“ říká k tomu Lubomír Kříž
a dodává: „Zajišťuje hygienickou bezpečnost,
dezinfekci, kontroly praní klůcků i bioindikátory sledující vlivy na textilii.“

www.svethg.cz
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Mikrorozhovor:

foto: samphoto

Exkurze do profesionální prádelny
Ing. Ivan Tichý je ředitelem společnosti Praní a čištění, a.s. Ing. Lubomír Kříž je vedoucím administrativy a manažerem kvality společnosti Selasianer Miettex Chemung, s.r.o. Služby obou
firem jsou využívány všude tam, kde je potřeba profesionálně udržované prádlo. Společně
s jejich zástupci jsme nahlédli pod pokličku činnosti takové profesionální prádelny a podívali
se, jak to v takové provozovně chodí. Zároveň jsme získali konkrétní tipy a rady, které společnosti již několik let úspěšně praktikují a využívají.
Kolik lidí taková prádelna zaměstná?
Ivan Tichý: V tuto chvíli zaměstnáváme přibližně 105 lidí.
Lubomír Kříž: Cca 55 zaměstnanců pouze
v provozu.

Jak na nákup textilu?

Ú

čelem tohoto článku je seznámit odbornou veřejnost s možností, jak efektivně zvládnout nákup prádla do HORECA zařízení a předejít ekonomickým
ztrátám. Textilní zkušební ústav publikoval
metodiku, jejímž dodržením lze jednoduchým způsobem zajistit nákup kvalitního
textilu do vašeho provozu.

OS 80-06 prádlo pro hotely a restaurace – Technické požadavky.
Název odstavce je totožný s názvem technické normy, oborové specifikace, kterou
vydal Textilní zkušební ústav v Brně. Co je
obsahem této specifikace a k čemu může být
dobrá provozovatelům ubytovacích zařízení
a restaurací?
Za prvé se jedná o souhrn praktických dlouholetých zkušeností z provozů HORECA,
provozů poskytujících údržbu (praní prádla)
a provozu zkušebny.
Za druhé tato specifikace sumarizuje požadavky, technické parametry, které by měl nakupující vyžadovat od dodavatele prádla při
jeho nákupu, aby se vyvaroval vzniku škod.
Tím lze předejít ekonomické ztrátě vzniklé
nakoupením nesprávně zhotoveného prádla, které rychle ztrácí svou hodnotu již při
jeho běžném užívání.
Nabízí se jako jedna z možných cest, jak
zlepšit kvalitu nakupovaného prádla i jako
pomůcka pro zákazníka při nákupu prádla.
Oborová specifikace vznikla s cílem poskytnout rámec pravidel pro výrobce (konfekcionáře), obchodníka, prádelnu i vlastníka
prádla.
Oborová specifikace byla projednána se zainteresovanými stranami pro oblast prádla,
tedy koupelnového, stolního a ložního prádla, a to bílého i barevného. Stanovuje technické parametry prádla, které jsou měřitelné
podle mezinárodně normovaných metod,
v tomto rozsahu ukazatelů:
• změna vzhledu po praní a sušení v bubnové sušičce
• nasákavost
• pevnost
• stálobarevnost
• hygienické vlastnosti
Norma obsahuje dále metody zkoušení, způsob značení výrobků, technickou specifikaci
(materiálový list).
Z praktického hlediska je důležitý způsob značení výrobků
Pro fyzické osoby, spotřebitele, je upraven zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.) v platném znění a Naříze-
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ním Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech
textilních vláken a souvisejícím označování
materiálového složení textilních výrobků.
Způsob údržby výrobku je možné vedle symbolů údržby dle ČSN EN ISO 3758 doplnit
slovním popisem.
Vzhledem k tomu, že vztahy mezi dodavatelem a uživatelem v naší oblasti se však řídí
obchodním zákoníkem, můžeme považovat informaci poskytnutou symboly údržby
jen za orientační informaci, nic víc. Zákon
o ochraně spotřebitele se nedá v tomto případě uplatnit.
Co v praxi pro vás tato citace předpisů
znamená?
Že kvalita dodávky musí být specifikována
v obchodní smlouvě. A jedna z možných
specifikací uvedených ve smlouvě může být
odkaz na normu, čímž se tato norma stane
závaznou pro předmět dodávky (zde bude
předmětem dodávky prádlo v kvalitě podle
citované normy).
Zde několik důležitých rad podle míry
jistoty, jak zamezit chybám při nákupu
prádla:
1. Vyberte si certifikovaný výrobek od certifikované firmy, např. značku QZ a certifikát
systému řízení jakosti řady 900x. Nekupujte
od překupníků, kupujte u výrobce. I v případě, že využíváte rádi prodejních akcí.
2. Kupujte výrobek podle jeho vzhledu
na konci jeho životnosti, tj. například po 50
praních. Není-li schopen jej prodejce předvést, smluvně dohodněte předání vzorové
kolekce, její opakované praní a uložení vzorové kolekce jako etalonu.
3. Zvažte pomocí ekonomického propočtu
možnost leasingu prádla. Budete mít jistotu, že platíte opravdu jen to, co jste odebrali,
a zbavíte se, dnes už opravdu zbytečných,
každodenních problémů se zajištěním vašeho provozu s dodávkou prádla.
Závěrem
Pokud vás v bližší či vzdálenější době čeká
nákup prádla do vaší provozovny, můžete
zvolit jednouchou cestu a uvést v obchodní
smlouvě s vaším dodavatelem, že požadujete
dodávky podle OS 80-06 Prádlo pro hotely
a restaurace – Technické požadavky. Pokud
si však chcete celou záležitost ještě důkladně prostudovat, zvažte možnost konzultace
s odborníky, jejichž vědomosti jsou opřeny
o mnohaleté zkušenosti z oboru a časté reklamace nevhodně nakoupeného prádla.
Ušetříte si peníze, čas i nervy.
Doplňující informace naleznete
na webu: www.tzu.cz

Jakou máte kapacitu?
Ivan Tichý: Průměrné množství zpracovaného prádla je 28 tun denně.
Lubomír Kříž: 10 tun prádla při uvažování
8hodinového provozu.
Jak často a jak hodně perete?
Ivan Tichý: Pereme pravidelně od pondělí
do pátku, včetně téměř všech státních svátků.
V sezoně a dle potřeby se nevyhneme praní
a závozům o víkendech.
Lubomír Kříž: V sezoně od pondělí do soboty
cca 75 tun za týden.
Jaké druhy praček preferujete a proč?
Ivan Tichý: Provozně nejvhodnější pro velkokapacitní prádelny jsou prací linky, jejichž
součástí jsou tzv. tunelové pračky. Nabízí vysoký výkon (u nás přes tisíc kg prádla za hodinu na jedné lince), vysokou kvalitu, úsporu
chemie, energií i vody. Samozřejmě každý
druh prádla, a hlavně stupeň zašpinění, si žádá
své. Vedle dvou tunelových praček provozujeme také 8 prokládacích hygienických praček
INZERCE

a několik praček
Ivan Tichý
s předním plněním. V čistírně pak
máme k dispozici kromě stroje
na chemické čištění i několik strojů
na mokré čištění,
jehož užití je čím
dál častější.
Lubomír Kříž: Tunelové pračky s kapacitou
750 kg + sólo stroje na 100 a 40 kg prádla.
Jaké druhy sušiček preferujete a proč?
Ivan Tichý: Používáme jak s parním ohřevem,
tak i s plynovými hořáky. Plynové sušiče jsou
energeticky hospodárnější a výkonnější.
Lubomír Kříž: Kapacita 50 – 80 kg.
Žehlíte také?
Ivan Tichý: Samozřejmě, rovné prádlo
na žehlicích linkách, které prádlo zároveň vysuší, vyžehlí a složí.
Tvarové prádlo pak na tzv. košilovkách, na lisech a v čistírně, některé části oděvů i ručně
žehličkou. Podle typu prádla a požadavku zákazníka. Nabízíme kompletní službu tak, aby
měl zákazník co nejméně starostí.
Lubomír Kříž: Ano, průmyslové mandly s kapacitou až 800 ks/hod.
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Zdravý životní styl zasahuje
i do oblasti obalových materiálů

>>
Při výběru vitrín
a skříní je důležité
podívat se na reference výrobce
a původ zařízení.
Český výrobce,
nebo výrobce
z okolních zemí,
zaručí pozáruční
servis pro případ
poruch a eventuálních nefunkčností.

Ondřej Valík, Obal Centrum

Lucie Tvrdoňová,
Krabičkujeme

>>

foto: duni

Ve společnosti Duni neustále pracují na vývoji
a produkci obalových materiálů. „Snažíme se
každý rok o inovace a změny tak, abychom vyšli
vstříc náročným požadavkům našich zákazníků,“ informuje Petr Vokatý.

Zájem o zdravý životní styl narůstá a spolu s ním i zodpovědnost za
budoucnost. Bio styl dnes zahrnuje nejen bio obsah produktů, ale do
popředí se dostává i bio obal jakožto cenná a nedílná součást celkového výsledku.
TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ

K

valita obalových materiálů se
v průběhu let neustále zvyšuje,
vyvíjí a sleduje nové trendy. Proto vznikají nové, šetrné obalové
materiály, které snižují zátěž životního
prostředí pomocí prodlužování recyklovatelnosti a díky likvidaci bez ekologické
zátěže. A firmy na tuto skutečnost reagují. „Kvalita obalových materiálů se stále
mění a vyvíjí, ale teď je nejčastěji rozlišujeme na PP, PE, LDPE a HDPE materiály,“ potvrzuje Ondřej Valík, jednatel
společnosti OBAL CENTRUM. „Můžeme samozřejmě mít i obalové materiály,
které jsou značeny UN certifikací, což
znamená, že jsou určeny pro nebezpečné
látky,“ dodává.
Myšlení společností se posouvá ekologickým směrem
O ekologickém smýšlení ví své také společnost DECI bar catering poskytující
kreativní mobilní catering s duší baru.
„Snažíme se, aby naše služby byly vždy
skvělou vizitkou naší společnosti. Náš
mobilní bar s lahodnými míchanými nápoji skvěle dotvoří atmosféru vaší akce
a naladí hosty na správnou vlnu. Naším
cílem je zkrátka podávat takový servis,
který předčí hostova očekávání,“ představuje společnost majitelka a provozovatelka Eva Baťhová. S touto filozofií
souvisí i přístup společnosti k materiálu,
do něhož balí své produkty. „Vzhledem
k ekologické zátěži a přísnější legislativě EU, která co nevidět přijde s novými
opatřeními, jsme se vedle běžného třídění obalových materiálů, ze kterých nápoje vydáváme (skleněné lahve, PET lahve,
plechovky, kartonové obaly aj.) a do kte-

rých nápoje servírujeme, začali zabývat
alternativami, jako jsou kompostovatelné či jiné recyklovatelné materiály kelímků, slámek, míchátek a napichovátek,“
vysvětluje Eva Baťhová.

Pro balení jídel budou
v Krabičkujeme nově používat plně
kompostovatelné obaly, které jsou
vyrobeny z celulózy a jsou plně
rozložitelné.

Podobně uvažuje i Lucie Tvrdoňová, výživová poradkyně a majitelka Krabičkujeme, společnosti na krabičkovou dietu.
„Z hygienických i technických důvodů
jsme doposud používali pouze plastové
obaly. Ale máme za sebou test několika
plně kompostovatelných obalů a konečně jsme našli takové, které splňují všechny naše požadavky. Jedinou nevýhodou
u takových obalů je vyšší cena, kterou
jsme ale ochotni akceptovat, pokud by to
mělo znamenat úlevu od plastových obalů pro naši planetu,“ vysvětluje.
V Krabičkujeme se proto letos chystají
velké změny. „Letos se chystáme úplně
změnit koncepci našeho krabičkování
pro všechny klienty, které tíží ekologická
situace a plastové zatížení naší planety,“
říká Lucie Tvrdoňová. Pro balení jídel budou v Krabičkujeme nově používat plně
kompostovatelné obaly, které jsou vyrobeny z celulózy a jsou plně rozložitelné.
„Uvědomujeme si, že díky oblíbenému
krabičkovému stravování v naší zemi je

spotřeba plastu opravdu vysoká, a i když
jsme malá firma, budeme se snažit naší
planetě alespoň trochu ulevit,“ vysvětluje Lucie Tvrdoňová a dodává: „Zároveň
jsme si vědomi skutečnosti, že pokud
budeme třídit odpad a pokud s ním bude
posléze dobře zacházeno, není nutné
plastové obaly eliminovat úplně. Jen se
pokusíme své okolí naučit správně s obaly zacházet.“
Pohled z druhého břehu – postavení
výrobce obalů na trhu získává prestiž
Švédská společnost Duni si za více než
dvacet let působení na českém trhu vybudovala dobré jméno a jednoznačně
představuje první volbu a záruku nejvyšší kvality. I proto je vyhledávána profesionály v oblasti HoReCa a na evropském
trhu je jasným lídrem v oblasti stolování
a prostírání. „Kromě produkce ubrousků
se zaměřujeme také na výrobu a prodej
obalů a řešení pro take-away,“ představuje společnost její manažer zodpovědný
za segment Meal Service, Petr Vokatý.
„Největší předností ale určitě zůstává, že
Duni dokáže nabídnout komplexní řešení – ať už chcete mít dokonale prostřený
stůl pro jakoukoliv příležitost nebo uspokojit i ty nejnáročnější potřeby zákazníků při balení a prezentaci jídel,“ dodává
a pokračuje: „Zásadní je i to, že veškeré
naše produkty splňují nejpřísnější evropské normy, jsou certifikovány a řada
z nich odpovídá požadavkům na zařazení
do kategorie ekologických výrobků.“
Ve společnosti neustále pracují na vývoji
a produkci obalových materiálů. „Snažíme se každý rok o inovace a změny tak,
abychom vyšli vstříc náročným požadavkům našich zákazníků. Například jsme
zásadním způsobem zlepšili možnosti
stohovatelnosti našich krabiček na odnos hotových jídel, rozšířili jsme nabídku ekologických produktů, některé řady
našich produktů zvládnou kromě jiného

V posledních
letech je ale trend
jednoznačný:
vysoce kvalitní,
ideálně ekologické
materiály.

Petr Vokatý, Duni

velmi vysoké teploty a zároveň je možné
je dát do mrazáku. A takových možností
je celá řada,“ informuje Petr Vokatý.
Nabídka obalových materiálů společnosti Duni se rozšiřuje podle požadavků
trhu. „Nenabízíme jen jednoduchá základní řešení, ale i například designové
krabičky na jídla, produkty pro dokonalou prezentaci jídel při banketech a podobně,“ vysvětluje Petr Vokatý a dodává:
„V posledních letech je ale trend jednoznačný – vysoce kvalitní, ideálně ekologické materiály.“
Mobilní nápojový catering není jen
o plastu
„V mobilním nápojovém cateringu používáme kombinaci jednorázových plastových kelímků, sklenek i papírové kompostovatelné kelímky z celulózy na kávu
a horké nápoje,“ říká Eva Baťhová.
Běžně dostupné jsou dnes slámky a kelímky v bioplastu PLA, zcela kompostovatelném organickém škrobu z kukuřice,
pšenice nebo brambor. „Používáme i papírové slámky, které mají odolnost do
40
°C,“ dodává. Novým trendem jsou
dnes nerezové slámky ze slitiny kovu, nerezu a nylonu. „Místo plastových slámek
používáme i těstoviny ,makarony‘, které
jsou zcela ekologické a mají větší odolnost oproti papírovým slámkám, které
se po určité době v nápoji rozmočí,“ informuje. „Vzhledem k vyšší pořizovací
ceně recyklovatelných slámek, času věnovanému kompostování a recyklování,
což se promítá do ceny míchaného nápoje, jsme se rozhodli používání slámek
omezit na možné minimum,“ informuje
Eva Baťhová. „Stejně tak jsme omezili
používání plastových míchátek a napichovátek a nahradili je bambusovými,“
dodává.

>>
Z marketingového pohledu tvoří
obal hned několik
funkcí: informační,
ochrannou, rozlišovací, propagační
a v neposlední
řadě i funkci recyklační.

www.svethg.cz
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foto: deci bar catering

Když materiál může vybrat sám zákazník
„Řídíme se krédem náš zákazník, náš pán.
V prvé řadě plníme přání zákazníka a jeho
výběr obalového materiálu. V druhé řadě myslíme na životní prostředí a pořizovací cenu,“
říká Eva Baťhová. V neposlední řadě pro DECI
bar catering při výběru obalového materiálu
hraje velkou roli i vzhled obalu. „Přeci jen kupuje oko,“ vysvětluje Eva Baťhová. „Můžeme
namíchat sebelepší koktejl, ale pokud ho podáme v nelíbivém obalu, okamžitě to hostům
sníží chuťový požitek,“ dodává. „Držíme se
osvědčeného, ale snažíme se nabídnout vyšší,
atraktivnější nápojový servis, proto experimentujeme s novými obalovými materiály,“
doplňuje a říká dále: „Zaměřujeme se na trvanlivost při opakovaném použití/mytí, pevnost
a recyklovatelnost.“

Pro DECI bar catering při výběru
obalového materiálu hraje velkou
roli i vzhled obalu.

Sklo má úroveň a lze jej užívat opakovaně
Pokud si cateringová společnost přeje zákazníkům nabídnout nejvyšší úroveň servisu,
nemůže si v některých zařízeních dovolit servírovat míchané nápoje do plastových kelímků,
např. pokud servíruje nápoje v pětihvězdičkovém hotelu. V takových případech DECI bar
catering používá sklo, které je ekologické, ale
zátěží pro životní prostředí je v tomto případě
odpadní voda při mytí skla v průmyslových
myčkách. Sklo ale také nelze v mobilním nápojovém cateringu použít na všech akcích, a to
především z bezpečnostních důvodů, např.
na party u bazénu, na festivalu, sportovních
a dětských akcích. Na festivalech a jiných veřejných zábavních akcích se dnes běžně setkáváme s vratnými zálohovanými kelímky, které
lze používat opakovaně a zároveň mohou být
díky potisku ambasadorem značky. Jsou šetrné k přírodě, rozpočtu a odolnější než klasický
plast a bezpečnější než sklo.

Heslem náš zákazník, náš pán se řídí i společnost OBAL CENTRUM, která letos slaví 20
let na trhu. „Jeden z našich obalů se stal obalem roku, což považujeme za velký úspěch,“
říká k tomu s úsměvem Ondřej Valík, jednatel společnosti. Při své výrobě vychází OBAL
CENTRUM ze základního axiomu pravícího,
že služby zákazníkům se mnohdy stávají důležitějšími, než je produkt sám. Kvalita výrobků
se dnes předpokládá na vysoké úrovni sama
o sobě a konkurenci tedy nemůže překvapit.
„Řídíme se tedy poznáním, že firmy, které jsou
vnímavější ke svému okolí a ke svým zákazníkům, dosahují lepších výsledků než ty, které
vnímají své okolí méně citlivě. A specifické
přednosti firmy pak tkví v poznání potřeb jejích skutečných či potenciálních zákazníků
a v jejich cíleně lepším uspokojování, než jak
by to dokázala konkurence,“ říká Ondřej Valík.
V oblasti obalových materiálů tak společnost
vychází v prvé řadě z toho, co si zákazník přeje.

„Nejčastěji to bývá plast, jelikož je to i cenově
nejvýhodnější, ale samozřejmě podobně dobře
se prodává i lepenka, plech či nerez, byť ten
bývá už dražší, ale nejkvalitnější,“ informuje
Ondřej Valík.
Sekundární využití plastového obalového
materiálu, marketingová podpora prodeje a personifikace obalů
V posledních letech je trendem společností zabývajících se tříděním a recyklací plastového
odpadu hledání možností sekundárního využití (v textilním průmyslu, stavebnictví atd.).
Z marketingového pohledu tvoří obal hned
několik funkcí: informační, ochrannou, rozlišovací, propagační a v neposlední řadě i funkci
recyklační.
„Obal, ve kterém nápoj nabízíme, zvyšuje jeho
hodnotu a má zásadní prodejní charakter. Výborně personifikovaný obal se může stát konkurenční výhodou a zvýšit tak zájem zákazníků
o produkt/koktejl (samolepky, razítka, potisky
apod.),“ vysvětluje Eva Baťhová.
Budoucnost leží v tom, co nabízí další
možnosti využití
„Pokud vstoupí v platnost nová legislativa EU,
která zakáže nebo omezí používání některých
plastových obalových materiálů, můžeme
v budoucnu očekávat zvyšující se poptávku
po recyklovatelných a kompostovatelných
obalových materiálech,“ říká Eva Baťhová.
V návaznosti na to podotýká, že v posledních
letech její společnost u zákazníků zaznamenala velkou oblibu v těstovinách „makaronech“
použitých jako slámky. Velkým propadákem
byly naopak papírové slámky, které se z poloviny v koktejlu po delší době rozpustily. „Budoucnost a zvyšující se zájem vidíme i v zálohovaných vratných obalech, jako jsou plastové
kelímky, kovové slámky a PET lahve,“ dodává
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majitelka a provozovatelka společnosti DECI
bar catering.
„Dle mého názoru je největší budoucnost právě v ekologickém balení potravin a zboží jako
takového, protože čím dál více lidí vyhledává
nejen zdravější způsob života, zdravější stravování, ale také zdravější a ekologičtější nakupování,“ dodává Lucie Tvrdoňová. „I s ohledem
na moderní západní trendy a nadcházející
omezení daná legislativou EU je jasné, že tradiční plasty budou v oblasti balení jídel postupně zcela nahrazeny ekologickými variantami.
Určitě se tedy ještě zvedne aktuálně vysoká
poptávka právě po kartonových obalech a krabičkách, bagase nebo bioplastech,“ přidává se
Petr Vokatý.
„V posledních letech se klade velký důraz na recyklovatelnost, jelikož je to opravdu klíčové pro
naši planetu. Jak všichni víme, planeta je velmi
znečištěna všemi možnými odpadky,“ potvrzuje Ondřej Valík a dodává: „Velice dobře se recyklují např. nádoby na nemocniční odpad, které
se posílají do spalovny, dále lepenkové sudy či
UN kartony. U plastových materiálů je to tak,
že jsou recyklovány dle platné legislativy ČR.“

Obal, ve kterém nápoj nabízíme,
zvyšuje jeho hodnotu a má zásadní
prodejní charakter. Výborně
personifikovaný obal se může stát
konkurenční výhodou a zvýšit tak zájem
zákazníků o produkt.
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Nyní
připravujeme:

Svět H&G č. 3/2019:
Společnost OBAL CENTRUM s.r.o. sídlící nedaleko Pardubic
byla založena s cílem stát se významnou servisní organizací
v oboru bezpečných obalů výrobcům chemikálií v Čechách, na
Slovensku i v mnoha dalších částech Evropy. Nabízíme široký
a různorodý sortiment zboží (včetně obalů s certifikací pro
potraviny i nebezpečné látky), obaly v prvotřídní kvalitě od
nejlepších výrobců, doplňkové služby v podobě obalového
poradenství, balení zásilek včetně těch pro leteckou přepravu
a také možnost využití konsignačního skladu a držení zásob
skladem v naší provozovně.

Uzávěrka inzerce:
2. května
Příjem inzerce:

Martin Kolesár
gsm: 724 990 646
e-mail: kolesar@1prg.cz
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>>
Šití „na míru“ využívají firmy, když
chtějí vyjádřit spokojenost se stávajícím personálem
a chtějí tak zajistit
jeho maximální
komfort a pohodlí.

>>

foto: shutterstock

Obuv nesmí
v žádném případě
představovat pro
zaměstnance
žádná další rizika.
Pokud tak daný
zaměstnanec
trpí např. alergií
na konkrétní materiál, musí mu být
ze strany zaměstnavatele zajištěna
taková obuv, která
bude odpovídat
nejen ochranným
opatřením, ale
i jeho specifickým
potřebám.

Profesní ošacení a obuv

Víme, co kuchaři preferují
Pořad Pekelná kuchyně Gordona Ramsaye má výstižný název.
Kuchaři dennodenně čelí vysoké teplotě na pracovišti a k tomu se
přidává zátěž v podobě celého dne stráveného v poklusu. Kdo jiný
by si tedy více zasloužil kvalitní profesní ošacení a pohodlnou obuv?
V tomto vydání si představíme kolekce profesního ošacení předních
českých výrobců a o své požadavky na materiály a střihy se s námi
podělí samotní kuchaři.
TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ

PROJEKT-DODÁVKY-MONTÁŽ-SERVIS
INZERCE

MAVA spol. s r.o.
Sovova 1291/5
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel/FAX: 596 783 360

• moderní technologie
• komplexní dodávky na klíč
• poradenská činnost
• optimalizace stávajících kuchyní
• virtuální vaření

www.mava-t.cz

www.granuldisk-cs.cz

Důraz na kvalitní a funkční materiály
se zvyšuje
Podle šéfkuchaře pražského hotelu Duo
Radka Pálky by měl být rondon z přírodních materiálů, savý a prodyšný. Což
kopíruje požadavky většiny kuchařů.
Společnost H&D, která má v oděvním
průmyslu více než 30letou praxi, přichází s kolekcí z organických materiálů.
„V zahraničí je ze strany majitelů restaurací velký zájem o naše lněné košile
a zástěry,“ přibližuje aktuální požadavky
odběratelů Monika Havlová, obchodní
ředitelka společnosti H&D. Executive
Chef společnosti Bidfood Marek Svoboda je již několik let spokojený s rondony
z egyptské bavlny americké značky Cheef
Works.
V Česku hraje prim bílá
„Stále platí, že bílá barva je barva čistoty. Já osobně to vidím stejně. Ale často
se setkáváme s příklady, kdy zákazník
vše ladí do konceptu daného podniku.
Stává se nám, že svým zákazníkům často
hledáme co nejpodobnější odstíny barev
tak, aby konečný dojem obsluhujícího
personálu esteticky zapadal do designu
celé restaurace nebo hotelu. Vzpomínám
si, že jsme dokonce v jednom hotelu ladili
barevnost uniformy pro úklidový personál s přehozy na postele,“ komentuje
požadavky na barevnost Martina Micha-

lová ze společnosti Fomi. Podle Havlové
v ekologickém pojetí hraje prim přírodní
barva. Na českém trhu se objevuje černobílá klasika i barvy. Investoři u nových
moderních projektů ve velkoměstech,
především v Praze, začínají trendy přírodní barvy poptávat.
Jaké střihy jsou trendy?
Podle Martiny Michalové ze společnosti
Fomi jsou velmi populární střihy s jednořadovým zapínáním a zapínáním k jedné
straně. Dále vše, co se zapíná na druky. „Preferuji středně dlouhé rukávy
a správnou délku rondonu, abych měl
zakrytá záda,“ konstatuje Luděk Bil, zakladatel Gastrocentra Moravia. „Obecně
jsou dlouhodobě preferovány pohodlné
a dobře padnoucí střihy,“ míní Havlová.
Konfekce, nebo šití na míru?
„Konfekční šití oděvů je především žádáno v provozech, kde dochází k fluktuaci
zaměstnanců a pro podnik je tím pádem
neekonomické šít stále nové a nové uniformy pro nově příchozí zaměstnance.
Šití „na míru“ zase naopak využívají
firmy, když chtějí vyjádřit spokojenost
se stávajícím personálem a chtějí tak zajistit jeho maximální komfort a pohodlí,“
přibližuje výrobu ve Fomi Michalová.
Podobně to vidí i Monika Havlová, která má k šití na míru svůj pohled na věc.

www.svethg.cz

Peníze místo bot
zákon zakazuje
V případě, že zaměstnavatel má povinnost poskytnout obuv, je také povinen
udržovat ji v použitelném stavu a kontrolovat její používání. Pokud by se obuv
například roztrhla, má zaměstnavatel
povinnost zabezpečit neprodleně novou.
Důležité též je, že zaměstnavatel obuv
zabezpečuje na vlastní náklady. Nemůže
však obuv zaměstnanci neposkytnout
s tím, že mu místo toho dá peníze. To
zákon výslovně zakazuje.
Pozor, existuje ještě rozdíl v poskytování
obuvi jako OOPP zaměstnavatelem a
povinností zaměstnance se při příchodu
na pracoviště přezout, pokud to stanoví
např. provozní řád zaměstnavatele vydaný v souladu s hygienickými normami.
Tato povinnost platí bez ohledu na to,
jestli byla obuv (osobní ochranná pracovní pomůcka) poskytnuta nebo ne.

„Nešijeme na míru, od toho jsou krejčovské salony. Snad jen michelinský šéfkuchař si může
dovolit velmi nákladný rondon na míru. Šití
na zakázku je náročné na čas a mělo by být adekvátně naceněné. V Česku je šití na míru silně
podhodnocené. Znám však špičkové profesionály, kteří mají v oblibě náš produkt, a to za třetinu ceny včetně vyšitého loga,“ uvádí Havlová.
Jaké konfekční velikosti jsou na trhu dostupné?
Co si budeme povídat, ne každý kuchař oblékne velikost L. V případě, že jste mimo
standardní velikostní tabulky, je dobré využít
možnosti šití na zakázku. „Vzhledem k tomu,
že máme v zádech vynikající krejčovský tým,
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na velikosti u nás nezáleží,“ uvádí Michalová.
Ve společnosti H&D si zákazník může vybrat
z konfekčních velikostí až do velikosti XXXL
(což je 66 v německých velikostech pro muže
a 54 pro ženy).
Kvalitní materiál snese vyvářku na 90 °C
Životnost rondonu by měla vycházet nejenom
z kvality materiálu, ale převážně z péče o něj.
Vždy byste měli respektovat symboly údržby,
které dodavatel na etiketě uvádí. „U nás máme
tyto symboly včetně vysvětlivek vystaveny přímo ve vzorkové prodejně,“ uvádí Michalová.
Havlová doporučuje využívat servisu profesionálních prádelen. „Jestliže rondon nepřežije
vyvářku na 90 °C, není to podle mě profesní
oděv. V gastronomii procházejí oděvy velkou
zátěžovou zkouškou. Žádný kuchař nechce
nosit flekatý rondon,“ uvádí s úsměvem Luděk
Bil.
Podle čeho vybrat dodavatele a na co se
ohlížet?
Důležitým ukazatelem jsou reference, které
vám firma může poskytnout. Podle Havlové
by měl zaměstnavatel při výběru dodavatele
zohlednit potřeby zaměstnance. „Já osobně,
možná je to už profesní deformace, se při výběru vlastního oblečení dívám na kvalitu šití.
To samé očekávám i od profesního ošacení.
Zákazník musí na první pohled poznat, že výrobek není šitý horkou jehlou a vydrží vysokou
frekvenci praní,“ radí Michalová.
Představujeme kolekce 2019
„Hlavním mottem této sezony je hravost a veselost. Zvyšuje se zájem o barevné a neotřelé
dezény, které máme zařazené v nabídce a k vidění jsou na naší pražské prodejně ve Slezské
ulici. Obecným a dlouhodobým trendem je
důraz kladený na komfortnost a snadnou údržbu,“ představuje kolekci Martina Michalová ze
společnosti Fomi.

Vlastnosti pracovní obuvi
Podle čeho vybírat dodavatele obuvi našim čtenářům radí Vlasta Mayerová z České
obuvnické asociace.

N

ejdůležitějším kritériem je samozřejmě splnění bezpečnostních hledisek. Každý typ práce totiž vyžaduje rozdílnou
ochranu: jednou tak bude muset být pracovní obuv protiskluzová, jindy bude muset izolovat teplo nebo chránit před chemickými látkami. Vedle těchto základních vlastností pracovní obuvi
však nesmíme zapomenout i na další – např. právě na přizpůsobení
konkrétního typu obuvi fyzickým a zdravotním předpokladům
jednotlivých zaměstnanců.

Ochranná obuv totiž nesmí v žádném případě představovat pro zaměstnance žádná další
rizika. Pokud tak daný zaměstnanec trpí např. alergií na konkrétní materiál, musí mu být
ze strany zaměstnavatele zajištěna taková obuv, která bude odpovídat nejen ochranným
opatřením, ale i jeho specifickým potřebám. To samé bude platit i pro obuv, která je výrazně nepohodlná při nošení. Ve výsledku je i zájmem zaměstnavatele, aby jím poskytnutá
obuv nebyla pro daného zaměstnance nekomfortní a nesnižovala tak jeho pracovní výkon.
Dokonce se uvádí, že v důsledku pociťovaného diskomfortu, bolestí nohou a únavy se
pracovní výkon může snížit až o 15 %. Doporučujeme proto, aby zaměstnavatelé volili pro
pracovníky obuv s anatomicky tvarovanou stélkou a z přírodních materiálů (useň), které
jsou prodyšné a přizpůsobí se individuálnímu tvaru nohy. Nabídka vhodné a certifikované
pracovní obuvi je dostatečně široká. Řada českých výrobců pracovní obuvi si nechala
pracovní obuv nadstandardně vyhodnotit v systému dobrovolné certifikace na značku
„Komfortní obuv“. U této obuvi byly navíc oproti povinným laboratorním zkouškám
provedeny také zkoušky nošením v délce minimálně 5 – 6 týdnů. Probandi, kteří obuv nosí
v reálném pracovním prostředí, musí každý týden vyhodnocovat pocity při nošení, zda je
obuv pohodlná a nepociťují bolesti nebo únavu nohou, kde a jak dlouho byla obuv nošena,
za jakých podmínek, a pochopitelně se posuzuje i skutečnost, zda se na obuvi objeví
nějaké kvalitativní změny nebo nedostatky. Pokud obuv vyhoví i těmto podmínkám, obdrží
značku „Komfortní obuv“. Značka „Komfortní obuv“ je tak pro zaměstnavatele zárukou,
že jeho zaměstnanci obdrží nejen bezpečnou, ale i pohodlnou a komfortní pracovní obuv
a mohou podávat odpovídající pracovní výkon. Značku „Komfortní obuv“ pro lehkou
pracovní obuv již získaly firmy Natur Comfort, Tipa Boty, Leon Orthoshoes a boty Bennon
od firmy Z–Style. Pro další typy bezpečnostní a ochranné obuvi mají značku „Komfortní
obuv“ uděleny firmy Flexiko a Z-Style.

INZERCE

Zkušenosti kuchařů
Miroslav Kubec, prezident
Asociace kuchařů a cukrářů ČR:
Nevím, kolik z nás kuchařů preferuje dobře padnoucí kuchařský oděv, ale
já jsem zastáncem kvalitního rondonu a kuchařských
kalhot. Kalhoty preferuji tmavší
a se vzorem, jako je např. proužek, kuchařské
pomůcky nebo kostička. Zástěru si vybírám
s laclem. Není úplně nutný šátek kolem krku,
když rondon dobře sedí. Není nic horšího,
než když právě rondon u krku odstává. Mám
rád i dlouhý rukáv s manžetou, klidně i lehce
ohrnutý. Co se týká bot, upřednostňuji určitě
tmavé boty s plnou špičkou i patou, přispívá
to k eleganci kuchařů. Boty i oblečení by měly
být vždy čisté.
Vím, že v poslední době se rozrostly řady kuchařů profesionálů vařících v košilích, tričkách
a prostě ve všem, v čem si připadají zvláštní. Já
mám v sobě zakořeněné kvalitní, dobře padnoucí a čisté oblečení, které pro mne již řadu
let připravuje firma Fomi a je pro mne zárukou
kvality.
Marek Svoboda, Executive Chef společnosti Bidfood:
V roce 2011 jsem se při příležitosti mise Cesta
proti hladu, která se konala v jižní
Africe, seznámil s americkou
značkou Cheef Works specializující se na kuchařské oděvy. U této značky
oceňuji trvanlivost oděvů
a pestrý výběr v materiálech. Z jejich vyšší řady
jsem si oblíbil rondony
z egyptské bavlny.

Vzhledem k tomu, že mám nohu po úraze,
potřebuji opravdu kvalitní obuv. Nejvíce mi
vyhovuje dánská značka Sanita. Jde o koženou
obuv, která dobře sedí a je vhodná pro celodenní maraton na pracovišti.
Luděk Bil, zakladatel kuchařského Gastrocentra Moravia
U rondonu si hlídám jeho délku. Není nic příjemného mít při práci odkrytá záda. Vyhovují
mi středně dlouhé rukávy a preferuji kvalitní
materiály, za které jsem si ochoten připlatit.
Radek Pálka, šéfkuchař
pražského hotelu Duo
Pro mě je prioritou,
aby byl rondon savý
a hlavně prodyšný. Během let jsem vystřídal
různé dodavatele, ale
nyní mohu doporučit slovenskou firmu Profi kuchar.
Jejich materiály jsou kvalitní, střihy dobře sedí
a cena je přijatelná.

GOOD SHOES
NO STRESS
www.z-style.cz

Martin Slezák, spolumajitel restaurací Konírna a Na Štěpáně
Já dlouhá léta v rondonu i spal. Je to oděv, který máte na sobě i 16 hodin denně. Musí skvěle
padnout a měl by být ušit z příjemné látky – nesmí kousat. Kalhoty preferuji z chladivé látky.
U bot nedám dopustit na černou sportovně vycházkovou obuv značky Ecco.
Jiří Eichner, Stará Garda kuchařů
Preferuji kalhoty barevně sladěné s rondonem
a se zástěrou. Boty musí být zásadně protiskluzové a zdravotní. Na rondonu by měla být výšivka se jménem a funkcí. Na rukávu uvádím
loga partnerů a oborových asociací.
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BNN WHITE OB, SB Slipper

BNN BLACK OB, SB Slipper

JAK TO VIDÍ

Jak to vidí Radek Pálka,
Executive Chef v pražském hotelu Duo

Sous-vide: Geniální metoda
francouzských kuchařů
fesionální kuchaři vědí, jak je složité
a pracné dobrou holandskou udělat,
kolik času šlehání zabere a jak těžko
se holandská omáčka udržuje, aby se
nesrazila.
Samé výhody
Při používání metody sous-vide je nezanedbatelná i úspora surovin, kupříkladu maso při úpravě sous-vide téměř
nemění svoji hmotnost, dochází jen
k minimálnímu váhovému úbytku. Výhodou je také úspora energie – provoz
je totiž při nízkých teplotách v rozmezí
55 – 60 °C velmi ekonomický. Ti, kteří
si na metodu sous-vide zvykli, si ovšem
pochvalují ještě další přednost – a sice
možnost mít suroviny kdykoli předem
připravené k další úpravě.
Při sous-vide se také nemusíte obávat
rizika, že bude každá jednotlivá porce
jiná. Je tomu přesně naopak – všechny plátky masa budou vypadat stejně, svěže, budou mít stejnou barvu
i gramáž. Maso bude navíc mnohem
šťavnatější než při obvyklých kuchařských postupech, bude perfektně držet
pohromadě, ale při samotném jídle se
doslova rozplyne na jazyku.

foto: radek pálka
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Pomalé vaření se stalo oblíbeným trendem a francouzská
metoda sous-vide ho ještě zdokonalila. Zajímavou metodu
přípravy jídla vyzkoušeli poprvé před více než čtyřiceti lety
kuchaři ve Francii a od té doby si získala spoustu příznivců po
celém světě. Princip totiž spočívá nejen v tom, že se pokrm
připravuje po dlouhou dobu při teplotách nižších, než je bod
varu, ale zároveň ve vakuu, tedy bez přístupu vzduchu.

J

á osobně se s metodou sous-vide
setkal někdy v roce 2004 v hotelu Lutetia v Paříži, kde jsem byl
na měsíční odborné stáži. Kuchaři balili nejen masa, ale tenkrát především paštiky a jejich „Paté“ do vakuových sáčků a vařili za pomoci běžných
zavařovacích teploměrů několik hodin
ve výdejních vanách, které úplně nebyly vyvinuty na vaření metodou sous-vide, ale šlo to.
Začátky byly krušné
V tu dobu ani ve Francii nebyly žádné
speciální technologie, jako je tomu
dnes. Proto se vaření spoléhalo jen
na přesnost termostatů ohřívacích
van, ve kterých tuto metodu mistři
kuchařští praktikovali. Pro mě to tenkrát bylo obrovské poznání a zkuše-

nost a hned po příletu jsem se snažil
tuto metodu praktikovat i v hotelu,
ve kterém jsem pracoval. Bohužel to
nebylo takové, jak bych býval očekával. Ohřevné vany jsme potřebovali
na něco jiného než na to, aby v nich
několik hodin ležely plné sáčky masa.
Skoro nikde se nedaly vyčíst postupy
a recepty. Vše jsem tenkrát dělal metodou pokus-omyl. Přijít na to, kolik
času jaké maso potřebuje a v jakých
teplotách ho vařit, bylo vyčerpávající. Vakuové sáčky mnohdy nebyly tak
kvalitní a při nízkých teplotách varu se
ve vodní lázni otevíraly, nebo dokonce
roztavily či zcela rozpustily. Na nějaký
čas jsem tedy metodu sous-vide opustil. Dnes si říkám, že je to škoda, protože vědět, jaký boom tato metoda cca
10 let poté zažije, mohl jsem být jeden

z prvních, který by měl škálu receptů,
postupů a fíglů, a možná by se na tom
mohl udělat dobrý byznys. No nic.
Nestalo se tak a po vzoru svých kolegů jsem metodě sous-vide propadl až
o několik let později.
Doporučuji aplikaci SousVidePro
V dnešní době je internet plný receptů,
postupů, fíglů a třeba já osobně nosím
v mobilu aplikaci SousVidePro, a když
něco nevím, tak se prostě podívám.
Díky tomu, že jídlo vzniká při nízké
teplotě a ve vakuu, bez přístupu vzduchu, a tedy bez dalších vlivů, které by
mohly ovlivnit chuť, vznikají pokrmy,
které jsou v mnoha ohledech výjimečné – především skvěle chutnají, a přitom si zachovávají svoji přirozenou
chuť, šťávu, barvu, vůni, texturu i obsah živin.
Sous-vide má širokou škálu uplatnění, protože tímto způsobem můžete
připravovat maso, ryby, zeleninu, luštěniny, ale třeba i ovoce nebo dezerty.
Mezi můj osobní největší majstrštyk
patří holandská omáčka připravená
metodou sous-vide. Jistě všichni pro-

Zrychlený výdej jídel
Já osobně velmi kvituji fakt, že díky
předpřipraveným porcím metodou
sous-vide se následně zkracuje příprava jídla od samotné hostovy objednávky po dobu, kdy mu jídlo číšník přinese na stůl. Objednáte-li si v restauraci
steak medium, počítejte, že příprava
jídla může zabrat až 30 minut. V případě sous-vide, kdy máte jídlo na 90 %
hotové, se jedná pouze o regeneraci
samotného jídla, v případě zmíněného
steaku tedy o opečení, aby maso nepůsobilo vařeně, a samotné prohřátí
masa na požadovanou teplotu. Jinými
slovy, steak můžete vydávat za 5 minut
v kvalitě, kterou běžným způsobem
přípravy nikdy nedocílíte.
V praxi to vypadá asi takto – čekáte
hosty a chcete podávat bifteky. Připravíte maso do vakuových sáčků a necháte je vařit. Já osobně 2 – 3 hodiny
na 56 stupňů. Po této době je zchladíte
a uložíte do lednice, kde by měla být
teplota kolem 4 °C. Tímto způsobem
můžete takto připravené maso skladovat až 4 dny. Když hosté přijdou,
maso se opeče, prohřeje, zregenerujete vhodnou přílohu a omáčku a máte
hotovo. I kdyby snad hosté nedorazili,
nic se neděje – maso vám v lednici vydrží a bude stále čerstvé.

www.svethg.cz
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Hotelový pokoj vzhůru nohama
Nový hotel HENRI ve stylu 60. a 70. let
Představujeme Charlotte Street hotel v Londýně
Hotelový exteriér klade důraz na ekonomičnost
a viditelnost brandingu
Kvalitní hotelový textil zlepší spánek vašich hostů
O spokojenosti hotelových hostů rozhodují i nejmenší
detaily
Zahrada jako dominanta hotelu ve městě
Hotel Vernet v Paříži nabízí nadčasový luxus
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Na designu záleží!
Když ryby, tak čerstvé!
Kvalitní konvenience, které kuchaři ocení
Trendy bylinných a ovocných infuzí 2018/19
Chytré kuchyně 21. století šetří investiční i provozní
náklady
Studie: Nejlepší franšízové firmy v Německu
Jíst stylově – jak důležitý je design v restauraci
Čokoláda je trend napříč gastronomií, který z módy
nevyjde
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Nejnovější edice 28leté Midnight Blend whisky
Čtyři medaile pro české pivovary
Co vybrat z bohaté domácí nabídky sektů?
Barmanské soutěže v novém
Volarik Wine Investment
Titul nealko šampiona míří na Slovensko
Není vodka jako vodka
Nejlepší hudební drink
První zážitkový obchod s whisky Johnnie Walker
v Madridu
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Zašlete nám na e-mail: info@1prg.cz
vaši emailovou adresu, kam si přejete
zpravodajství zasílat.
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Horské hotely jsou v trendu

S

foto: azimut hotels

AZIMUT Vienna oceněn
rakouskou ekoznačkou

T

éma trvalé udržitelnosti je stále důležitější i pro cestující a návštěvníky hotelů. Hotel AZIMUT Vienna
tento trend včas rozpoznal a uvědomil si
svou odpovědnost. Důsledně se zaměřuje
na opatření šetrná k životnímu prostředí,
vědomé a udržitelné využívání zdrojů.
Jako uznání za své snahy byl hotel oceněn rakouskou ekoznačkou pro cestovní
ruch, což znamená, že splňuje evropskou
normu kvality ISO 14001. Opatření zahrnují využívání recyklačních kontejnerů
a třídění odpadu, nabídku bio produktů
na snídaňovém bufetu (vejce, mléko,
müsli) a baru (víno, pivo a káva), používání ekologických čisticích prostředků, energeticky úsporného osvětlení,
opatření na snižování spotřeby vody,
rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, školení a zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů šetrných
k životnímu prostředí, výběr ekologicky
zaměřených dodavatelů, zapojení hostů,
nabídka ekologických dopravních prostředků, pečlivé využívání energií a vody.
Hotel AZIMUT Vienna rozděluje
svá opatření do dvou kategorií: jednak
na vlastní ekologické a udržitelné jednání, jednak na školení a vzdělávání
zaměstnanců. Hotel, kompletně zmodernizovaný v roce 2017, pokračuje dál
v rozvíjení této strategie. Stále hledá udr-

žitelná řešení, která lze spojit s podnikáním, energetickou účinností a s interními
procesy. Stefan Weiss, ředitel hotelu, má
z ocenění radost a považuje je za velký
závazek: „U nás se soustřeďujeme na jednání člověka. Je pro nás důležité zavádět
opatření šetrná k životnímu prostředí,
abychom mohli vědomě a udržitelně
nakládat se zdroji, které nám byly poskytnuty. Veřejným sdílením směrnic se
oficiálně zavazujeme, že jako hotel AZIMUT Vienna budeme dodržovat kritéria
rakouské ekoznačky pro cestovní ruch.“
Obchodní cestující i běžní hosté najdou
v hotelu AZIMUT komfortní pokoje, bohatou snídani formou bufetu a bezplatné
Wi-Fi. Kromě toho mají hosté možnost
rezervovat si okružní prohlídku Vídní
a výlety do dalších regionů Rakouska.
Díky umístění hotelu v nové trendové
čtvrti přímo u hlavního nádraží se lze
v krátké době dostat k mnoha památkám
rakouské metropole.
AZIMUT Hotels je ruský, dynamicky se
rozvíjející hotelový řetězec, který byl založen v r. 2004. Provozuje jednak vlastní
hotely a jednak hotely na základě smluv
o managementu. V současné době sestává z 36 hotelů různých kategorií ve 28
městech Ruska, Německa a Rakouska
s kapacitou 6 000 pokojů.

kupina TUI očekává další rekordní
rok zimních sportů v Alpách, jež
se i v létě těší velké oblibě, a proto
rozšiřuje nabídku své lifestylové hotelové
značky TUI Blue a plánuje vybudovat již
třetí hotel v Rakousku. S hotelem TUI
Blue Fieberbrunn se portfolio zážitkových hotelů zvýší v zimní sezoně 2019/20
na celkem dvanáct.
Hotel TUI Blue Fieberbrunn je ideálním výchozím místem pro zimní sportovce, kteří si oblíbili oblast Saalbachu, Hinterglemmu, Leogangu a Fieberbrunnu.
V létě zas lákají milovníky hor značené
turistické a cyklistické cesty o délce téměř
400 km jen v samotném údolí. Horský
hotel, který je umístěn přímo u sjezdovky, nabídne 144 pokojů, restauraci, bar
s venkovní terasou, konferenční místnost
a zábavní prostor. Otevření se plánuje
na konec roku 2019. Projekt se soustředil na moderní technologie a inovativní
koncept fitness, wellness a zdravé výživy.
Důležité jsou autentické zážitky z daného
regionu.
„Pro TUI Blue Fieberbrunn budeme
v příštím létě pokračovat v rozvoji stávajícího hotelu ve stylu naší lifestylové
značky,“ říká generální ředitel TUI Blue
Artur Gerber. „Unikátní horská krajina

Tyrolska nabízí perfektní prostředí pro
naši zážitkovou nabídku. S otevřením
třetího hotelu v Alpách je Rakousko vedle Turecka jednou z destinací, ve kterých TUI Blue nejvíc roste.“ Koncem
září 2018 položila skupina TUI základní
kámen pro další nový hotel v Rakousku.
Budoucí TUI Blue Montafon, také v ideální poloze pro lyžaře a turisty, bude mít
149 dvoulůžkových pokojů. Otevření se
plánuje na zimní období 2019/2020.
Skupina TUI expanduje se svou novou lifestylovou hotelovou značkou TUI Blue.
Pod heslem Explore the more spojuje to
nejlepší z luxusních zážitkových hotelů a individuálního cestování. Hotely se
vyznačují moderní architekturou s regionálními prvky, inovativními technologiemi a konceptem pro fitness, wellness
a zdravou výživu. V popředí hotelové
značky stojí autentické zážitky z dovolené daného regionu. K portfoliu TUI Blue
patří nyní deset hotelů v Evropě a severní
Africe. Globální skupina TUI Group se
sídlem v Německu je zastoupena v cca
180 destinacích světa. Za obchodní rok
2018 vykázala tržby ve výši 19,5 mld.
EUR, provozní hospodářský výsledek
dosáhl 1,147 mld. EUR.

foto: tui blue fieberbrunn österreich
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platil za kandidáta na třetí hvězdu. Podle
očitých svědků byl Colagreco při slavnostním udílení cen dojat až k slzám.
Mimochodem, Anne-Sophie Pic z Valence je jediná žena ve Francii, která získala
za svou restauraci tři hvězdy.

polečnost McDonald’s Austria utržila v loňském roce cca 674 mil.
EUR, což odpovídá nárůstu o 8 %.
K výsledku přispělo mimo jiné i zavedení
McMenu. První obchodní rok pod vedením nové ředitelky Isabelle Kusterové tak
skončil novým rekordním výsledkem. Ve
srovnání s předchozím rokem se tržby
zvýšily o 52 milionů EUR. Podle McDonald’s Austria ovlivnila úspěšný výsledek
řada důvodů, včetně zavedení doručovací
služby, obsluhy u stolu, znovuzavedení
McMenu a bonusového klubu myMcDonald’s. V letošním roce chce značka McDonald’s Austria, zahrnující 45 franšíz,
dále zlepšovat zážitky hostů. Obsluha u
stolu bude zavedena ve všech 194 restauracích McDonald’s. Doručovací služba
McDelivery, která byla dříve k dispozici
pouze ve Vídni, Grazu, Linci a Wiener
Neustadtu, se rozšíří i do dalších měst.
„Zásada trvalého rozvoje spočívá v naší
DNA – to, co je dobré, chceme, aby bylo
ještě lepší. Ať už se jedná o doručování

foto: mcdonald’s austria
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McDonald’s Austria :
Úspěšný obchodní rok 2018

Mauro Colagreco

Projekt TUI Blue
Fieberbrunn se
soustředil na moderní technologie a inovativní
koncept fitness,
wellness a zdravé
výživy. Důležité
jsou autentické
zážitky z daného
regionu.

>>
Hotel Azimut
Vienna se důsledně zaměřuje
na opatření
šetrná k životnímu
prostředí, vědomé
a udržitelné využívání zdrojů.

>>

Překvapení při udělování
michelinských hvězd
růvodce gastronomií Michelin
Guide udělil v lednu tři hvězdy dvěma novým restauracím ve Francii.
Naopak tři dosud nejvíc oceněné restaurace se musely spokojit s nižším počtem
hvězd. Mezi ně patří Marc Veyrat z Maison des Bois v Savojsku, proslulá tradiční restaurace Auberge de l‘Ill Marca Haeberlina v Illhaeusernu a Astrance v Paříži.
Zklamání nad ztrátou jedné hvězdy vyjádřil Marc Haebelin, jehož restaurace
L‘Auberge de l‘Ill, kterou vede od roku
1967, se dosud pyšnila třemi hvězdami:
„Je to šok, ale Auberge bude pokračovat,
v tom není problém. Budeme si to však
muset sami v sobě zpracovat a prozkoumat důvody.“
Z udělení tří hvězd se těší dvě nové restaurace. Nejvyšší ocenění získali šéfkuchaři Mauro Colagreco a Laurent Petit ze
Savojska. Nový tříhvězdičkový šéfkuchař
Mauro Colagreco argentinského původu vede restauraci Mirazur v Mentonu
na Azurovém pobřeží a už dlouhou dobu

>>

Isabelle Kusterová

domů, do kanceláře nebo obsluhu u stolu, vycházíme vstříc přáním našich hostů. Máme odvahu k inovacím a změnám,
které si před deseti lety málokdo dokázal
představit,“ komentuje Isabelle Kusterová.
V roce 2019 se hosté mohou těšit na několik inovací v sortimentu: nové burgery
v prémiovém segmentu a znovuuvedení
vegetariánského sortimentu s burgery,
wrapy a novými variantami salátu.

Nový tříhvězdičkový šéfkuchař
Mauro Colagreco
argentinského
původu vede
restauraci Mirazur
v Mentonu na Azurovém pobřeží.

