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Oblečení musí ladit 
s konceptem provozu

Otevřené kuchyně, do nichž může kdokoliv 
kdykoliv nahlédnout, a kuchaři, kteří rádi vyrazí 
na plac podebatovat s hosty. I to je důvod, proč 
dnes restaurace více přemýšlejí o výběru toho 
nejvhodnějšího oblečení svého personálu.

»» pokračování str. 22

Zmrzlina, to je  
oč tu běží

Připravit a prodat dobrou zmrzlinu není možné 
bez kvalitního návodu a odpovídajících ingrediencí. 
Ke značné úspoře času i peněz ovšem může dojít, 
používáte-li k výrobě studené pochoutky kvalitní 
stroj na zmrzlinu. 

 »» pokračování str. 14

Ke kvalitním vínům  
patří kvalitní sýry!

Nejnovějším světovým gastronomickým trendem je 
tisíc let staré kombinování sýrů a vína. Udělali jsme 
malý průzkum v pěti podnicích, jak si u nich sýry 
stojí. A jak jsou úspěšní v jejich párování s vínem. 
Jaké víno se hodí k jakému sýru?

»» pokračování str. 18

VELKÁ KÁVOVÁ REVOLUCE

C
elosvětová produk- 
ce a spotřeba kávy 
se za poslední de- 
kádu několikanásob-
ně zvýšila. I v Čes-
ku lze sledovat 

stoupající trend spotřeby kávy. 
Které kávě Češi a Slováci holdu-
jí nejvíce? A  Kolik jí vypijí? Me-
zinárodní organizace pro kávu 
(International Coffee Organiza-
tion) již dvacet let mapuje tren-
dy v produkci, spotřebě a vývoji 
cen kávy, a  v  jejích pravidelně 
zveřejňovaných statistických do- 
kumentech je stoupající trend 
spotřeby patrný. Češi spotřebo-
vali za rok 2011 3,26 kg kávy 
na osobu, v minulém roce to bylo 
už 5,4 kg.

ČEŠI MILUJÍ INSTANTKU
Z čísel mapujících dovoz kávy za 
rok 2013 vyplývá, že obyvatelé 
České republiky holdují rozpust-
né kávě nejvíce ze všech zemí 
Evropy. Za loňský rok bylo do 
Česka importováno 34 940 480 
kg instantní kávy, pražené kávy 
18 430 380 kg a  nepražených 
kávových zrn 17 622 120 kg. 
V Evropě je v celkovém množství 
importované rozpustné kávy před 
Českou republikou pouze Ukraji-
na, do které se za uplynulý rok 
dovezlo 50 164 440 kg. Po pře-
počtu celkového množství na oso-
bu ovšem vyplývá, že do ČR se 
doveze 3,3 kg/os/rok, kdežto na 
Ukrajinu pouze 1,1 kg/os/rok, což 
dělá z  České republiky evropský 

unikát. Naopak, nejméně holdují 
rozpustné kávě ve Francii, import 
rozpustné kávy na osobu odpoví-
dá množství 0,05 kg za rok.

Co se celkové spotřeby kávy 
v  Evropě týče, jsou podle ana-
lýzy společnosti CrossCafe Češi 
průměrnými konzumenty. Každý 
Čech v  loňském roce zkonzumo-
val 5,4 kg kávy, stejné množství 
připadalo i  na jednoho Slováka. 
Z našich sousedů spotřebují nej-
méně kávy Poláci 2,2 kg. Něm-
ci (6,3 kg) a Rakušané (8,3 kg) 
naopak spotřebují kávy více. Jed-
ničkou ve spotřebě kávy v Evropě 
je s velkým náskokem Finsko. Na 
jednoho obyvatele tam připadá 
spotřeba 11,4 kg kávy za rok. 
Podle společnosti Nápojová am-
bulance jsou trendy pro pití kávy 
následující: gurmánské kávy, mí-
chané nápoje na bázi espressa, 
domácí příprava kávy, rozmani-
tost káv a  pohodlná příprava.
 Svět HORECA 

Jak vybírat dodavatele  
kávy: strana 8
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Tři roky po uvedení cideru Kingswood se zdá ten-
to krok Plzeňského Prazdroje až vizionářský. Do té 
doby pro Čechy téměř neznámý nízkoalkoholický ná-
poj z jablek má na trhu už nejen své pevné místo, ale 
jeho obliba stále roste. Dokazují to čísla prodejů za 
uplynulý rok, během kterého kategorie ciderů nabra-
la prudce na tempu a téměř se ztrojnásobila na více 
než 65 tisíc hektolitrů. Zajímavostí je, že lidé se 
naučili vyhledávat cidery prémiové kvality. 

Podle průzkumu společnosti Plzeňský Prazdroj 
pije cidery stále více Čechů. Jen za loňský 
rok se zvýšil počet těch, kteří cider ochutnali 

o  20  %. V  posledním výzkumu odpovědělo kladně 
na otázku, zda již ochutnali cider  56 % dospělých. 
Významnou událostí loňského roku na českém trhu 
ciderů byl vstup jednoho z nejvýznamnějších světo-
vých výrobců tohoto nápoje, švédské značky Kop-
parberg. Vývoj prodejů i výsledky výzkumu však uka-
zují ještě něco podstatnějšího. Po prvním ochutnání 
nápoje se k němu čeští spotřebitelé vracejí. Doslova 
mohutně tak roste počet lidí, kteří si již cider dopřejí 
pravidelně, tedy alespoň jednou za měsíc. 

Cidery ale nedělá jen Prazdroj. Cidery začaly v po-
sledních letech postupně distribuovat či vyrábět tři 
ze čtyř největších pivovarnických skupin v Česku: Pl-
zeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen i Budějovic-
ký Budvar. Trojka na domácím pivním trhu, skupina 
Heineken, oznámila teprve loni, že začíná v ČR dis-
tribuovat nejprodávanější značku jablečného cideru, 
původně anglickou značku Strongbow. V Česku ještě 
půobí řada menších producentů, třeba kladenská fir-
ma F. H. Prager.  red 

Máte zájem o předplatné 
novin Svět HORECA 

a časopisu Svět H&G?
volejte na:

800 300 302

I ten největší mistr kávy bude „nahraný“, 
pokud nebude mít pro přípravu tohoto 
nápoje dobrý přístroj a kvalitní zrna. Dobrá 
káva vyžaduje souhru mezi kvalitou základní 
suroviny, umem toho, kdo kávu připravuje 
a také kvalitou „hardwaru“, na němž příprava 
probíhá. Platí to především pro tolik populární 
espresso. Paleta produktů je v dnešní době 
opravdu široká – stejně tak široké jsou 
i cenové možnosti. Pojďte se na populární 
kávovou tématiku podívat podrobně.
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ČEŠI PŘIŠLI  
CIDERŮM NA CHUŤ
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RAW PRO 
ZDRAVÍ 
A KRÁSU

ŘEZANÝ 
KOZEL 
V LAHVI

HRS HOTEL PRICE  
RADAR 2015

NEJVĚTŠÍ OCHUTNÁVKA  
RŮŽOVÝCH VÍN POD ŠIRÝM NEBEM

HOLA, HAVANA CLUB AŇEJO 3 AŇOS!

Nejdražší města v Evropě jsou Londýn a Curych, oproti 
tomu v Moskvě ceny dále klesají. Celosvětově nejvyšší 
průměrná cena za hotelový pokoj je v New Yorku.

Havana Club chce pro 
barmany i jejich zákazníky 
to nejlepší. Inspiruje 
se proto u vyhlášených 
profesionálů na Kubě 
a jako nový standard pro 
míchání autentických 
kubánských koktejlů nabízí 
tříletý bílý rum. Rozlučte 
se s legendou Havana Club 
Aňejo Blanco a přivítejte 
ikonu Havana Club 3 Aňos.

Kuchařská kniha s  obsáhlou teoretic-
kou částí RAW pro zdraví a krásu je od-
povědí na stále rostoucí trend syrové, 
nebo také živé či raw stravy. Autorka 
Jitka Adamová prostřednictvím jedno-
duchých receptů na polévky, hlavní jídla, 
dezerty a nápoje ukazuje, jak (ne)vařit 
rychle, ale přesto výtečně a  zdravě. 
Syrová strava není jen módní záleži-
tostí, je to styl života – života plného 
energie, pozitivního přístupu, s nímž se 
pojí krása a duševní pohoda. Vyzkoušej-
te jedinečné recepty, k  jejichž nevaře-
ní potřebujete otevřenou mysl, mixér 
a jen „hrstku“ surovin. RAW pro zdra-
ví a  krásu je kniha pro všechny vege-
tariány, vegany, vitariány, ale i pro ty, 
kdo chtějí (ne)vařit jednoduše, výtečně 
a zdravě! Vydává nakladatelství Smart 
Press, www.smartpress.cz.

V těchto dnech přichází na trh nové pivo 
z  produkce Velkopopovického pivovaru - 
Kozel Řezaný 11, který v  sobě ukrývá 
vyváženou kombinaci světlého a tmavého 
spodně kvašeného ležáku. Díky poctivé 
práci sládků si mohou pivaři nově dopřát 
sladovou, jemně hořkou chuť světlého 
piva a  karamelové tóny piva černého 
v perfektním poměru v  jedné láhvi. Oba 
ležáky používané pro výrobu nového Koz-
la se vaří z těch nejkvalitnějších českých 
surovin – ječmenného sladu a žateckého 
chmele tradičními postupy Velkopopovic-
kého pivovaru. 

„Zájem o 11 stupňové ležáky a černá 
piva je mezi spotřebiteli vysoký. Stejně 
tak se mezi českými pivaři v  posledních 
letech těší velké popularitě řezaná piva, 
která si nechávají čepovat ve svých oblí-
bených hospůdkách. Chtěli jsme jim vyjít 
vstříc, a proto jsme připravili řezané pivo 
v lahvi podle našich představ. Jsem pře-
svědčen, že jim bude chutnat,“ odůvodnil 
uvedení produktu na trh sládek Velkopo-
povického pivovaru Vojtěch Homolka.

HRS každý rok připravuje souhrnný pře-
hled cen hotelového ubytování za uplynulý 
rok. HRS Hotel Price Radar nabízí struk-
turovaný přehled o  vývoji celosvětových 
cen hotelových pokojů na základě analýzy 
hotelových rezervací. V  celé Evropě se 
v roce 2015 průměrné ceny pokojů zvý-
šily. Nejvyšší změna byla v  Curychu (+ 
18,1%), Miláně (+ 16,2%) a Londýně (+ 
14,6%). Oproti tomu Moskva zazname-
nala další pokles v cenách za ubytování (- 
25,6%). Celosvětově jsou nejvyšší prů-
měrné ceny pokojů v  New Yorku (264 €).

Ve sledovaných evropských top de-
stinacích si cestující nejvíce sáhli do 
kapsy v Londýně, který je s průměrnou 
cenou 189€/noc nejdražším evropským 
městem. Curych s  průměrnou cenou 
170€, i přes nejvyšší meziroční růst, na 
britskou metropoli nedosahuje. Zatím-
co v  roce 2014 zaznamenaly nejvyšší 
nárůst cen Atény, v  letošním roce zde 

došlo naopak k poklesu cen (- 8,5 %) na 
průměrnou cenu 97 €. V Moskvě zákaz-
níci zaplatí v průměru 93€ za hotelovou 
noc, což je o 25,6% méně než v  roce 
2014. Nejvýhodnější ceny za ubytování 
na jednu noc v  minulém roce nabízela 
Praha s průměrnou cenou 71 € (stejně 
jako v roce 2014), Varšava (77 €) a Bu-
dapešť (78 €).

Ochutnávka vín s  jedinečným výhledem 
na historické centrum města se každo-
ročně stává vyhledávaným cílem zhruba 
2000 milovníků moravských a  českých 
rosé, kteří se rozhodli strávit sváteč-
ní den stylově ve společnosti svěžích 
a  hravých růžových vín z  moravských 
a českých vinic. 

Ve skladbě letošního Svátku růžových 
vín budou převládat mladá růžová vína 
zejména ročníku 2015, který se již bě-

hem listopadových svatomartinských 
oslav ukázal jako ročník mimořádný. 
Mezi prezentovanými víny však nalezne-
me i některá vína starší, jako například 
letošní nejlepší růžové víno a  jediné rů-
žové v letošním Salonu vín, nebo držite-
le významných ocenění ze zahraničních 
soutěží. 

K  vybraným vínům budou moci ná-
vštěvníci ochutnat kulinářské speciality 
sestavené mistry kuchyně Villy Richter 
tak, aby co nejlépe doplňovaly výběr vín.

Součástí vstupného v hodnotě sto pa-
desáti korun bude 5 degustačních min-
cí a katalog prezentující vinařství a na-
bízená vína. Návštěvníci, kteří do Villy 
Richter přijdou v oblečení růžové barvy, 
získají degustační minci zdarma. Degus-
tační sklenice návštěvníci získají za vrat-
nou zálohu.

Kdo má osobní zkušenost s rumovými 
koktejly přímo na Kubě, ví, že od pro-
fesionálů z  tamních ikonických barů 
chutnají Cuba Libre a  Mojito jinak, 
než jsme zvyklí. Důvodem je, že bar-
mani v  La Habaně již léta pracují 
s Havana Club 3 Aňos, který je pro 
své kvality a  specifické vlastnosti 
ideálním základem pro míchání ku-
bánských drinků. Celosvětová dis-
tribuce bílého rumu Aňejo Blanco 
tak definitivně končí a do popředí se 
dostává právě Havana Club 3 Aňos.  

„Havana Club a  potažmo Pernod 
Ricard přináší výjimečné zážitky jak 

koncovým zákazníkům, tak barovým 
profesionálům. Pokud i ve vyhlášených 
havanských barech volí na míchání 
pravých kubánských koktejlů právě 
tříletou Havana Club, něco na tom 
bude. Jejich koktejly jsou rozezna-
telné a  až skoro návykově dobré. 
Proto jsme se rozhodli jít cestou „3 
Aňos“ my i celý svět. Popisovat její 
chuť nebudu, zkuste si ji ochutnat 
a popsat každý sám. Ale pozor, jak 
se jednou seznámíte, už to bude na-
pořád,“ vysvětluje Petr Polák, mar-
ketingový manažer společnosti Jan 
Becher – Pernot Richard. 
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Svátek růžových vín – volná degustace více než 
sta vzorků moravských a českých růžových vín od 
zhruba 30 vinařů proběhne již tradičně na 1. máje 
od 10 do 18 hodin pod širým nebem nejstarší 
pražské Svatováclavské vinice a v prostorách přilehlé 
Villy Richter na Pražském hradě. Svátek růžových 
vín letos už poosmé pořádá Vinařský fond.
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Přípravy na druhý ročník 
mezinárodního veletrhu 
Wine Prague, který 
proběhne v období  
23. – 25. května na 
výstavišti PVA EXPO 
v pražských Letňanech, 
právě vrcholí. Veletrh, 
který je určený pro 
profesionály z oblasti vína, 
představí rozsáhlý výběr 
tuzemských a zahraničních 
vinařů a dovozců vína.

Návštěvníci tak budou mít mož-
nost prohloubit nebo navázat 
nové obchodní kontakty, zú-
častnit se tematických před-

nášek a poznat novinky na trhu s vínem. 
Vystavovatelé naopak představí to nej-
lepší ze svého portfolia – ať už jako jed-
notlivci nebo v  rámci vinařských spolků, 
apelací a sdružení.

NA CO SE TĚŠIT
Letošní ročník bude na spolky vinařů z ČR 
velice bohatý. Z vinařské oblasti Morava 

potvrdily svoji účast Aliance vinařů V8, 
Sdružení slováckých vinařů, Sdružení vi-
nařů Dunajovské kopce, Velkobílovičtí vi-
naři, VOC Modré Hory a samozřejmě také 
největší z nich - VOC Znojmo. Vína z Čech 
bude reprezentovat Cech českých vinařů. 

Co se týče zahraničních zástupců, mů-
žete se těšit na velký stánek rakouských 
vinařů, či prezentaci Bordeaux Alternatif 
se čtrnácti vinařskými domy. Své pro-
dukty představí také vinařství z  Itálie, 

Španělska nebo ze Slovinska a nebudou 
chybět ani vína z Nového světa. Rozsáhlá 
bude i účast dovozců vín. Atraktivní stá-
nek s mnoha prestižními jmény ze svého 
portfolia chystá VínoVínoVíno. Velká vína 
zajistí například Adveal či Merlot d’Or. 
Veletrhu se, ať již samostatně, nebo na 
stáncích svých dovozců, zúčastní i mno-
ho prestižních champagne domů. Očeká-
vejte jak ikonická jména, tak malá rodinná 
vinařství. -pr-

Prezentace veletrhu Wine Prague 2016

NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLNÍ 
PŘEHLÍDKA VÍNA V ČR

SLEDUJTE WEB!
Počet přihlášených 
vystavovatelů se přitom 
stále zvyšuje, což již nyní 
naznačuje, že akce má 
nakročeno k tomu, stát se 
nejdůležitější událostí roku 
2016 zaměřenou na trh 
s vínem. Aktuální seznam 
vystavovatelů, registrace 
návštěvníků a mnoho dalších 
informací je k dispozici na: 
www.wineprague.com.

http://www.fomi.cz
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V
  poslední době jsou velkým problémem 
štěnice, které za posledních deset let za-
mořily prakticky celou Evropu i USA a není 
jednoduché je zlikvidovat. Vzhledem k tu-
ristickému ruchu a migraci obyvatelstva 
dochází k dalšímu přenosu,“ říká odborník 

na deratizaci Miloš Konečný. Jedná se o bodavý hmyz, 
který se krmí krví teplomilných živočichů, především lidí. 
Člověk bývá poštípán, bodance se objevují vyjma hlavy 
po celém těle, u některých lidí dokonce dochází třeba 
i k otokům a alergickým reakcím.

ŠTĚNICE ŽIJÍ I V ČISTOTĚ
Štěnice není jednoduché zlikvidovat, zákrok se musí 
několikrát opakovat a to vzhledem k tomu, že naklade-
ná vajíčka se postupně líhnou a hmyz postupně vylézá 
a napadá člověka. Štěnice ale i bez přítomnosti člověka 
vydrží rok i  déle. Prevence zde bohužel prakticky ne-
existuje, protože - jakmile dojde k  přenosu - pořádek 
v bytě a hygiena na štěnice nemají vliv. A rus domácí? 
„Na rozdíl od štěnic rus domácí přežívá v prostředí špi-
navém, vlhkém, s dostatkem potravy. Potřebuje teplo, 

vodu a zbytky potravin. Rus přenáší i  různé choroby. 
V obou případech se ale jedná o světloplachý hmyz, vy-
lézá v noci a v případě u švábovitého hmyzu – pokud jej 
vidíme ve dne, řešíme již velmi silný stupeň zamoření,“ 
říká Konečný.

NUTNÉ KONTROLY
U švábovitého hmyzu má vliv na jeho pobyt čistota pod-
niku, pravidelná dezinfekce, ale pokud se jedná o pane-
lákový dům, problémem jsou stoupačky, kudy se hmyz 
rozlézá po celém objektu, takže je potřeba provést 
zásah v celém domě. V potravinářských provozech je 
nutné provádět kontroly v rozmezí dvou až tří měsíců, 
v nepotravinářských alespoň dvakrát ročně. Jaké chyby 
restaurace a hotely nejvíce dělají? „Nekladou důraz na 
prevenci, podnikatelé a firmy šetří na nepravých mís-
tech. V současné době neexistuje žádný zákonný způ-
sob, který by majitelům a uživatelům objektů nařizoval 
prevenci - na rozdíl od povinnosti likvidace hlodavců de-
ratizací,“ dodává.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S MRAVENCI
V jarních měsících se začínají objevovat v různých objek-
tech také mravenci. Jedná se o celou řadu druhů, které 
můžeme souhrnně nazvat mravenci zahradní nebo mra-
venci 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 pro-
nikají do budov což nám samozřejmě vadí, zejména když 
se vyskytnou v potravinách. Petr Holeček 

ZBAVTE SE 
NEPŘÍJEMNÝCH 
NEPLATIČŮ!
Návštěva švábů, štěnic, mravenců, 
vos nebo dokonce potkanů není 
v jakémkoli gastronomickém 
provozu vítaná – v souvislosti 
s hygienickými pravidly může 
být dokonce i likvidační. Jak se 
nepříjemných hostů v provozu zbavit?

PREZENTACE FIRMY BAYER 
– ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
S MRAVENCI
V jarních měsících se začínají objevovat v růz-
ných 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 ško-
dy, 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 
vadí, zejména když se vyskytnou v potravinách. 
Firma Bayer přišla s novým řešením, které 
představuje přípravek Maxforce Quantum. Jedná 
se o nástrahu, která osahuje vedle potravní 
složky i vodu, která zvyšuje atraktivitu pro mra-
vence. Vlastní účinnost pak zabezpečuje látka 
imidacloprid, které přípravek obsahuje relativně 
velmi málo, pouze 0,03%. Tento nízký obsah 
je zcela záměrný, protože nepůsobí repelentně 
a nezpůsobí okamžité uhynutí dělnic po příjmu 
nástrahy. K usmrcení dojde až po 2-3 dnech. 
To znamená, že 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 
dělnice viditelné na povrchu. Přípravek Maxforce 
Quantum je určen pro profesionální použití a je 
běžně používán odbornými asanačními firmami 
provádějícími deratizační činnost. 
Více info na: www.pestcontrol-expert.com

Veletrh má letos jedinečnou pří-
ležitost hostit jednu ze špiček 
ve svém oboru, předního fran-
couzského someliéra Serge 

Dubse, který v  rámci veletrhu povede 
sérii odborných seminářů Masterclass. 
Serge Dubs se v Praze představí již ve 
čtvrtek 27. dubna 2016 na akci Wine 
Dinner v restauraci Kalina.

Letošní dubnový ročník veletrhu IWSP 
tradičně přivítá také významné zahranič-
ní vystavovatele. Svá nejlepší vína přije-
de představit například italské vinařské 
konsorcium pro ochranu Prosecca Supe-
riore z oblasti Conegliano Valdobbidene 

nebo apelace Chateauneuf-du-Pape z již-
ní Francie. Pro zajištění exkluzivity ve-
letrhu za účelem usnadnění komunikace 
mezi vystavovateli a návštěvníky je kapa-
cita veletrhu omezena na přibližně 600 
odborných návštěvníků z vinařské branže 
a maximální počet 70 vystavovatelů.

IWSP je úspěšně zavedená platforma 
pro budování nových obchodních vztahů 
v oblasti obchodu s vínem a nabízí jednot-
livým vystavovatelům individuální služby.

Využijte tuto jedinečnou možnost 
k  navázání zajímavých obchodních kon-
taktů s českými importéry a obchodníky 
z vinařského průmyslu! -pr-

Prezentace veletrhu  
International Wine Show Prague

VÍNO PRO PROFÍKY
28. dubna 2016 se v pražském hotelu Hilton 
uskuteční 16. ročník mezinárodního veletrhu 
International Wine Show Prague. Tento B2B event 
je nejdůležitější akcí ve vinařském kalendáři a je 
určen pro všechny domácí i zahraniční majitele 
vinařství a distributory vína hledající obchodní 
partnery v Česku, na Slovensku a okolních trzích.



 5 účinkuje na mravence faraony a další druhy 
mravenců vyskytujících se v budovách a 
nejbližším okolí (chodníky, vydlážděné plochy, 
základy domů)

 5 vysoce atraktivní nástraha na bázi cukru
 5 působí na celou kolonii včetně skrytých částí 

(larvy, královny)
 5 jednoduchá, rychlá a přesná aplikace 

Ant Control Expert

POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.
Maxforce Quantum obsahuje imidacloprid - 0,03 %.

 Účinná a rychlá ochrana
 proti mravencům
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V
 létě tu hosty chladí „stře-
dověká klimatizace“ a  ze 
sousedního kostela se čas 
od času ozvou varhany. 
O tom, jak bylo složité vy-
budovat unikátní gotickou 

zahrádku za restaurací U Pinkasů, jsme 
si povídali s  Karlem Doubkem, generál-
ním ředitelem společnosti Adria–Neptun, 
která má jednu z nejslavnějších pražských 
pivnic pod svými křídly.

Zahrádka U  Pinkasů funguje už delší 
dobu, mnoho lidí se o ní ale dozvědělo až 
v roce 2014.
Ano, roce 2014 jsme po delších konzul-
tacích s  františkány, vlastníky prostor, 
a s památkáři otevřeli unikátní vchod na 
zahrádku skrz gotickou bránu, která kdysi 
bývala vstupem do chrámu Panny Marie 
Sněžné, který založil Karel IV. jako koru-
novační chrám českých králů. Kromě toho 
je zahrádka přístupná i přímo z restaura-
ce U  Pinkasů. Kapacita zahrádky, která 
má téměř 200 míst a přesto působí vel-
mi intimně, se v roce 2014 nezvýšila, ale 
podstatně se zvýšila její oblíbenost a ná-
vštěvnost.

Obzvlášť v  centru Prahy je podob-
ný prostor – v  tomto případě doslo-
va – darem z nebes. Řešili jste někdy 
v minulosti i možnost vybudování velké 
předzahrádky?
Kromě zmíněné františkánské gotické 
zahrádky provozujeme před restaurací 
U Pinkasů i sezónní předzahrádku. Ovšem 
prostor předzahrádky je v majetku hlavní-
ho města Prahy. Jelikož jsou ceny nájmů 
a poplatků magistrátu a městu za před-
zahrádky v centru Prahy cca pětkrát vyš-
ší než v Paříži či dvacetkrát vyšší než ve 
Vídni, o větší než stávající předzahrádce 
nyní neuvažujeme. Již tak se v současné 
době kapacita našich sezónních zahrádek 
blíží 300 místům.

V čí hlavě a kdy se zrodil nápad umístit 
zahrádku mezi restauraci a stěnu sou-
sedního chrámu Panny Marie Sněžné?
Úchvatné gotické prostory naší zahrádky 
vznikly za husitských válek, kdy byla tato 
část chrámu pobořena a již nikdy nedošlo 
k  jejímu zastřešení. Od poloviny devate-
náctého století začali část prostor go-
tické zahrádky pro posezení u piva spíše 
neformálně využívat v  letních měsících 
čeští buditelé, kteří pravidelně rokovali 
v restauraci U Pinkasů. Od té doby zejmé-
na štamgasti začali tento gotický prostor 
považovat za jakousi přirozenou součást 
restaurace. V polovině první dekády 21. 
století jsme se i díky mnohaleté přátelské 
spolupráci s  františkány, kteří prostory 
vlastní, dohodli na dlouhodobém užívání 
celé plochy ruiny původního gotického kos-
tela pro restaurační účely.

Zachovaly se tu nějaké historické arte-
fakty?
V gotických pískovcových stěnách obklo-
pujících zahrádku jsou kromě zbytků pů-
vodního točitého věžního schodiště vidět 
například i hluboké rýhy – ty vznikly za hu-
sitských válek, kdy zde drželi nepřetržitou 
pohotovost k boji hlídky Pražanů, kteří si 

o zdivo brousili své zbraně. V jednom mís-
tě zahrádky je na zemi vyryta hvězda – 
symbol tajného vstupu do podzemí. Toto 
podzemí se dochovalo a je v něm nyní re-
staurační prostor Ledárna. V 19. století 
a  první polovině 20. století se podzemí 
využívalo jako sklad ledu na chlazení piva 
Pilsner Urquell.

Do podobných projektů hodně mluví pa-
mátkáři. Jaká s nimi byla spolupráce?
Jelikož jsme si vědomi ohromné historic-
ké a  kulturní hodnoty prostoru gotické 
zahrádky, byla spolupráce s  památkáři 
velmi intenzivní – rozhodně si však na ni 
nemůžeme stěžovat. Velmi citlivé hledá-
ní materiálů na podlahu, nasvícení gotic-
kých kleneb nebo vymýcení reklam vedlo 
k tomu, že zahrádku se silnějším geniem 
loci nejspíš ve střední Evropě nenajdete.

Jaká technické řešení jste zvolili? Mu-
sela se například vyrovnávat podlaha?
Materiál na podlahu jsme s památkáři ře-
šili několik měsíců. Musím uznat, že pa-
mátkáři kromě svého odborného hlediska 
posuzujícího vzhled a  historické kořeny 
měli stejně intenzivně na paměti i to, aby 
podlaha byla přívětivá pro hosta a aby i ře-
šila kromě komplikované nerovnosti i kva-
litní odvodnění – proto je pod „plovoucí 
podlahou“ z vysokoteplotně pálených mra-
zuvzdorných cihel vícevrstvý drenážní sys-
tém. I díky němu je na zahrádce i v těch 
nejparnějších dnech příjemné klima. Stej-
ně tak jsme se museli zabývat akustickými 
záležitostmi. Hned za stěnou zahrádky je 
hlavní chrámová loď chrámu Panny Marie 
Sněžné, na zahrádce jsou tedy krásně sly-
šet například varhany hrající při mši. Pro-
to jsme museli myslet na to, aby naopak 
přirozený „civilní hluk“ ze zahrádky nerušil 
bohoslužby. Ukázalo se však, že hosté 
zahrádky podvědomě vnímají atmosféru 
místa a dosud jsme neřešili žádnou stíž-
nost františkánů na případný hluk z naší 
zahrádky.

U PINKASŮ: ZAHRÁDKU SE 
SILNĚJŠÍM GENIEM LOCI NENAJDETE

Na kolik vás přišly stavební úpravy 
a zařízení zahrádky?
Kromě stavebních úprav a  zařízení ná-
bytku jsme ještě za vstupem skrz gotický 
portál upravili chodník, provedli sadové 
úpravy a zřídili i stálou výstavu vysvětlu-
jící historický význam místa – v sezóně ji 
denně shlédne několik stovek lidí, dokon-
ce na výstavu chodí i řada průvodců se 
svými klienty. Celkové náklady nepřevýšily 
dva miliony korun.

Máte klasické slunečníky, uvažujete 
o nějaké změně?
Již několik let se i společně s františká-
ny i památkáři zabýváme myšlenkou, zda 
by nešla zahrádka citlivě zastřešit, aby 
ji bylo možné provozovat celoročně nebo 
alespoň prodloužit sezónu. Zatím nejsme 
u cíle – velmi pamatujeme na to, aby se 
nevytratil genius loci a historický unikát 
jsme nijak nepoškodili. Proto uvažuje-
me, zda i slunečníky nejsou nadbytečné. 
V létě na zahrádce úžasně funguje „stře-
dověká klimatizace“ – tedy v  řadě míst 
víc než metr silné pískovcové zdivo a dre-
nážní systém pod podlahou. Do zdí aku-
mulované teplo pak umožňuje příjemné 
posezení i v podzimních dnech. Na jaře si 
ovšem musíme chvíli počkat, než se nám 
zahrádka vyhřeje.

Zahrádka je trochu zapadlá. Museli jste 
investovat do její propagace, nebo si ji 
lidé našli sami?
„Zasvěcení“, tedy zejména štamgasti, 
znají zahrádku již desítky let. Spousta 
dalších našich hostů nám říká, že přišli 
na zahrádku na ústní doporučení. To nás 
těší nejvíc. A cizinec, který pak zahrádku 
objeví nebo mu ji doporučí zaměstnanci 
v okolních hotelích, oceňuje, že je na ní 
kromě jiného cítit i „český duch“, tedy že 
to není žádná pouhá turistická atrakce 
pro cizince.

Na zahrádce jste začali udit a grilovat. 
Chytlo se to, budete letos pokračovat?
Ano, předloni jsme začali grilovat a  loni 
jsme doplnili nabídku ještě o  pokrmy 
z udírny. Pro zvýšenou poptávku budeme 
naší nabídku pro tento rok zcela jistě roz-
šiřovat.

Je v dnešní době těžké sehnat spolehli-
vé sezónní zaměstnance?
Tým zaměstnanců restaurace U Pinkasů 
je zaplaťpánbůh velmi stabilní. Totéž platí 
i o sezónních obsluhujících či kuchařích, 
kteří se již nyní ptají, zda s nimi na se-
zónu počítáme. Přesto uvažujeme letos 
o dalším rozšíření týmu, protože loňská 
poptávka oproti předchozímu roku velmi 
vzrostla, a i letos, i když je ještě před se-
zónou, pociťujeme další zvýšení poptávky.

Chystáte U Pinkasů nějakou novinku – 
ať už na zahrádce, nebo pod střechou 
– i na letošní rok?
Právě v těchto dnech se do gotické za-
hrádky vyrábí nový nábytek včetně měk-
kých sedáků, který ještě zvýší intimitu 
pobytu a umožní, aby tu vhodné posezení 
našly jak dvojice, party přátel, tak i větší 
skupiny hostů.

 Libor Hruška 

KAREL DOUBEK
Od roku 1993 ve společnosti 
Adria-Neptun, nejprve jako 
F&B manažer, poté ředitel 
hotelu, následně ředitel 
společnosti.
Firma vlastní a zároveň 
provozuje tři podniky – Hotel 
Adria Praha, Hotel Zlatá hvězda 
Třeboň a Restauraci U Pinkasů.
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Nápojové automaty v gastronomických provozech

AUTOMATIZACE ZA VÝČEPEM?
Automatizace prostupuje všemi obory lidské činnosti. A nevyhýbá se ani gastronomii. 
Proniká i do přípravy nápojů. Co umí moderní nápojové technologie?

inzerce

P
lně automatizované restau-
race či bary, které by zá-
kazníka obsloužily i  zkasíro-
valy, jsou – alespoň zatím 
– spíše představa z  říše 
sci-fi. Technologie, které by 

to umožňovaly, už dnes sice existují, na 
druhé straně fungování takového podniku 
v reálu si lze představit jen stěží. Na dru-
hé straně různé chytré technologie, kte-
ré usnadňují lidské obsluze práci, případ-
ně snižují nároky kladené na schopnosti 
obsluhy (a té stačí jen zmáčknout tlačít-
ko) se uplatňují v restauracích už dnes.

OBSLUŽ SE SÁM
Do gastronomických provozů ale začíná 
pronikat i trend „obsluž se sám“. Samo-
zřejmě ne do klasických restaurací, ale 
do rychlého občerstvení či specifických 
provozů. Řetězec rychlého občerstvení 
McDonald´s  například otevřel již tře-
tí restauraci v  novém konceptu, jehož 
součástí jsou samoobslužné kiosky, pro-
střednictvím kterých si zákazníci mohou 
pohodlně objednat své menu. Samoob-
služná řešení se ale objevují i  v oblasti 
výdeje nápojů.

Na samoobslužném výčepu, z něhož si 
hosté točí přímo u stolu pivo sami a spo-
třebu za číšníky hlídají senzory napojené 
na pokladní systém, který pak sám spo-
čítá útratu na základě dat, které do něj 
„posílá“ výčep, je založen franchisingový 
koncept The PUB (Pilsner Unique Bar).

PIVOMATY
Na trhu jsou už dostupné i  „pivomaty“ 
– samoobslužné výčepy s mincovníkem. 
Jeden takový se před dvěma lety objevil 
v Uhřínovicích u Jihlavy. Zavedl ho sem 
místní minipivovar – hospoda se v malé 
obci neuživí, pivomat tak je alternati-
vou, jak místním dát možnost posedět 
si na lavičce u čepovaného piva. A pro 
pivovarníka prodejním kanálem, kterým 
dostaně své pivo k místním zákazníkům.

Pivomaty mají různá řešení pro to, aby 
se takové veřejně přístupné zařízení na 
distribuci alkoholického nápoje nedosta-
lo do konfliktu s legislativou. Mohou být 
opatřeny čtečkou dokladů, která zajistí, 
že automat nevdá pivo nikomu pod 18, 
nebo třeba určeny pro „uzavřenou spo-
lečnost“ štamgastů, kteří se identifikují 

prostřednictvím čtečky otisků prstů. 
Takto vybavené pivomaty umožňují zadat 
až stovku oprávněných uživatelů.

Je to velmi zajímavý způsob, jak za-
traktivnit vlastní provoz a  odlišit se. 
Máme mnoho instalací jak přímo zákaz-
nických, tak třeba pro některé pivova-
ry,“ uvádí Michal Černý ze společnosti 
CESK, jež patří k významným dodavate-
lům vybavení do gastronomických zaříze-
ní, jako jsou cukrárny, restaurace, bary, 
kavárny nebo hotely. Ne každý hostin-
ský, který se pro samovýčepy rozhodne, 
musí podle Černého nutně touto formou 
zařídit celý podnik. Někdy má hostinec 
část stolů se samovýčepy jako atrakci 
pro návštěvníky a zbytek stolů musí kla-
sicky oběhat živá obsluha.

KONTROLA PŘEDEVŠÍM
Řešení pro automatizaci výdeje nápojů 
ale nemusí sloužit jen k eliminaci lidských 
chyb při přípravě nápojů nebo k  vytvá-
ření samoobslužných řešení. Moderní 
technologie umožňují dosáhnout dokona-
lé kontroly nad tím, jakým způsobem ob-
sluha vydává nápoje – a zda nešidí hosty 
či neokrádá provozovatele. Nástroje jako 
multipivní výčep, který zaznamená kaž-
dé vydané pivo, vinný výčep, který umí 
totéž či evidence počtu vydaných káv 
napojená přímo na výrobník shromažďují 
data, která jsou zajímavá jak z obchodní-
ho hlediska, tak z hlediska kontroly nad 
poctivostí personálu. Tato data mohou 
navíc být rovnou ukládána do pokladního 
systému. 

TO JE SODA!
Další skupinou automatů, které nachá-
zejí uplatnění nejen v  rámci zajišťování 
pitného režimu pro zaměstnance v kan-
celářích, ale také v  gastronomických 
provozech – především ve velkokapacit-
ních jídelnách – jsou výrobníky sody, so-
dobary, které pracují na principu chlaze-
ní a směšování vody s CO2 pod tlakem. 
Výkonné čerpadlo dokáže při vstřikování 
vody malou tryskou do speciálních vál-
ců s oxidem uhličitým vyvinout tlak přes 
20 atmosfér. Dochází tak k  nucenému 
rozbíjení vstřikované vody do podchla-
zeného prostředí tzv. saturačního válce 
o stěny válce a navázání molekul oxidu 
uhličitého na molekuly vody.

Sodobary se dělí do dvou skupin podle 
použité technologie chlazení  - s vodním 
a suchým chlazením. U sodobarů s vod-
ním chlazením se o  dostatečně nízkou 
teplotu vydávané sody stará studená 
voda, která ochlazuje trubičky, vedoucí 
nápoj. Výrobníky sody a sodobary s vod-
ním chlazením jsou vhodné zejména pro 

provozy se stabilním umístěním přístro-
je. U  sodobarů se suchým chlazením 
zajišťuje chlazení hliníkový tepelný výmě-
ník, který dále ochlazuje trubky, vedoucí 
nápoj. Velkou výhodou sodobaru se su-
chým chlazením je rychlost chlazení po 
prvním zapojení a mobilita.

 Roman Peterka 

www.svethg.cz

Máme nový 
zpravodajský web!

Máte zájem 
o odběr zpráv z branže?

Uvádíte novinky na trh?

Hledáte kvalifikovaný 
personál?

kontaktujte nás na e-mailu: redakce@1prg.cz
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J
e pondělí, deset hodin, 
a  v  kavárně Pražírně je té-
měř plno. Věříme, že tento 
podnik vtáhne dovnitř každé-
ho, kdo otevře dveře. Nejpr-
ve vůní. Na chřípí vám zaúto-

čí vůně čerstvě namleté kávy a patříte-li 
k  jejím pijákům, nenechá vás odejít. Po 
chvíli si oči zvyknou na tiché přítmí a vy 
spatříte poměrně členitý prostor roz-
prostírající se mezi cihlovými zdmi. Tady 
nikdo nespěchá. Káva se zde pije zvolna 
a se zkušeností v  její konzumaci. Hlasi-
tý ruch pražské Lublaňské ulice zůstal 
za dveřmi a svět kavárenských povalečů 
získává během několika okamžiků pevné 
obrysy.

Majitelka kavárny paní Vanda Zumrová 
pozvala ke stolu v jedné ze zastrčených 
místností pražičku Zuzanu Koudelovou 
a  dali jsme se do řeči. „Velké pražírny 
mají větší možnosti. Především z  toho 
důvodu, že mají větší odběr kávy, než 
my. Pražírny naší velikosti nejsou schop-
né jet na plantáž, nakoupit deset tun 
kávy, nebo rovnou skoupit celou úrodu. 
Toho ještě nejsme schopni. Kávu i z toho 
důvodu zatím nenabízíme kavárnám ani 
jiným firmám. Zatím čekáme, kdo přijde, 
a když se nám líbí, tak se s ním domlou-
váme. V  současné době je to tak, že 
máme jednu kavárnu a  několik dalších 
si od nás kávu nakupuje,“ říká majitelka 
podniku a dodává, že výhodou kavárny je 
blízkost k zákazníkovi.

PRAŽÍME ČÍM DÁL VÍC!
Aby mohl spotřebitel kávu získat, musí 
přijít přímo do kafírny. O kávě se s ním 
obsluha baví, občas mu doporučí kvalitní 
produkt, může mu vyprávět, co o té kte-
ré konkrétní kávě ví, může mu vysvětlit 
chuťový profil a doporučit skutečně to, 
co požaduje. 

„To velké pražírny nedokážou. V tom je 
ten hlavní rozdíl. Máme naprostou kon-
trolu nad kvalitou kávy a tím, jak se po-
dává. Všechny kavárny, kam dodáváme, 
můžeme obejít. Velké pražírny nemohou 
zaručit, co se s kávou bude dít po pro-
deji. I dobrou kávu je totiž možné udělat 
špatným způsobem,“ vysvětluje majitel-
ka. 

V  dnešní době se může zdát, že ka-
várenská konkurence vzniká geometric-
kou řadou. Nezdá se ovšem, že by to 
bylo něco, nad čím by si zde lámali hlavu. 

„Pražím v naší pražírně tři roky a mohu 
sledovat, že množství upražené kávy se 
neustále zvyšuje. Je to určitě dané mimo 
jiné i tím, že stále víc lidí získává pově-
domí o kvalitní kávě. S přibývajícími pra-
žírnami roste také klientela, která stojí 
o kávu kvalitní,“ zapojuje se do rozhovoru 
sympatická pražička Zuzana Koudelová 
a doplňuje, že jsou svým způsobem tedy 
rádi, že pražíren je čím dál víc. 

Zajímalo nás, zda pražička ví, jak bude 
káva chutnat již před tím, než začne pra-
žit zrno. „V  základu určitě víte, že buď 
chcete kávu upražit světle, nebo tma-
vě. To je základní rozlišení pražení, které 
dává konečnému produktu rozdíl v chuti. 
Světlé pražení se používá například pro 
filtrovanou kávu, a  když chcete espre-
sso, praží se zrno lehce tmavěji. Do-
předu tedy víte, pro jaký druh kávy zrno 
upražíte,“ říká Zuzana Koudelová. Na 
otázku, odkud kávu nakupují, odpovídá, 
že od malých společností. A některé se-
stávají dokonce pouze z jednoho člověka. 
„Takto jsme nakupovali kávu například ze 
Rwandy. Ovšem další prodejci jsou více 
vyhlášení mezi prodejci s výběrovou ká-
vou. Cafe Imports, This Side Up, Falcon 
Coffees a podobně. Máme hodně doda-
vatelů a hodně je měníme.“

JAK POZNÁM KVALITNÍ KÁVU? 
„Poznáte to již na samotném zeleném 
zrnu. Zrnka by měla být v ideálním přípa-
dě všechna stejná, neměla by mít žád-
né kazy, měla by být pěkně zelenošedá 
a  měla by vonět. Káva, když je dobrá, 
krásně voní, i když je ještě zelená,“ ob-
jasňuje slečna, která má na chuti místní 
kávy zásadní podíl a do hovoru se opět 
zapojuje majitelka podniku. Pití kávy je 
podle ní hodně o zvyku. Zákazník je zvyk-
lý na určitou chuť a  tu vyhledává. „My 
máme rádi, když je káva spíše sladká než 
hořká a lehce ovocná. Je to ovšem velmi 
individuální. Chuti lidí je možné kvalitou 
kávy velmi ovlivnit. V současné době uži-
vatelé kávy přecházejí od dříve nejběž-
nější hořké kávy k ovocitější a kyselejší. 
Jediné, s čím v naší kavárně nesouhlasí-
me a co neděláme, je turek. Káva, která 
se dlouho do nápoje louhuje, není zdra-
vá,“ dodává Koudelová. 

KÁVA S PŘÍBĚHEM
I  známá značka Mamacoffee praží 
kávu s příběhem. O tom, že se nejedná 
o  prázdnou frázi, přesvědčuje od roku 
2008 dnes již velmi známá pražírna řadu 
milovníků kávy.  Za osm let si vybudovala 
skutečně velmi dobrou pověst a její jmé-
no patří v  této oblasti potravinářského 
průmyslu České republiky mezi nejzná-
mější. 

„Obecně lze říct, že se většina malých 
pražíren zaměřuje na výběrovou kávu. 
Nejde jenom o kvalitu kávy, ale i o trans-
parentnost původu. Je užitečné mít 
o kávě co nejvíce informací – nejen z jaké 
je země, ale také z jakého je regionu, od 
jakého farmáře, o jakou odrůdu se jedná, 
kdy byla sklizena, kdy přijata do pražír-
ny... Většina malých pražíren tyto in-
formace důsledně uvádí. Kromě toho se 
snaží menší pražírny o osobnější přístup 
– navazují kontakty s farmáři a zpraco-
vateli kávy, ale také se svými zákazníky. 

KVALITA KÁVY STOJÍ A PADÁ
I ten největší mistr bude 
„nahraný“, pokud nebude 
mít pro přípravu tohoto 
nápoje dobrý přístroj 
a kvalitní zrna. Dobrá 
káva vyžaduje souhru 
mezi kvalitou základní 
suroviny, umem toho, kdo 
kávu připravuje a také 
kvalitou „hardwaru“, na 
němž příprava probíhá. 
Platí to především pro 
tolik populární espresso. 
Paleta produktů je 
v dnešní době opravdu 
široká – stejně tak široké 
jsou i cenové možnosti.
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NA JEJÍM DODAVATELI

Podle některých zdrojů skoro 
polovina kávy, která se dosta-
ne k zákazníkovi, pochází ze 
závodů dvou koncernů – Ne-
stlé a Kraft Foods (od 2012 
v Evropě známý jako Mondelēz 
International). Když k nim 
připočteme podíly společností 
J.M. Smucker Company, Sara 
Lee a Tchibo, dopočítáme 
se k dvoutřetinové kontrole 
světového trhu s praženou 
zrnkovou a instantní kávou. 
Švýcarská firma Nestlé na 
trhu s kávou působí se znač-
kami Nescafé, Nespresso 
a s kávovary Dolce Gusto. Co 
se kávového průmyslu týče, 
vlastní Kraft Foods značky Ja-
cobs, Maxwell House a Carte 
Noire. Pojďme se ale podívat 
na velké hráče, kteří se léta 
zabývají výhradně kávou.

ILLY
Společnost založil Francesco 
Illy (vlastním jménem Illy Ferenc 
1892–1956), který se narodil 
v Maďarsku a byl vychován 
v rumunském Temešváru. Když 
mu bylo 22 let, byl povolán 
do rakousko-uherské armády 
a sloužil od roku 1914 téměř 
na všech frontách první světové 
války, včetně bitvy u Krasčaku. 
Po první světové válce zůstal 
se svou sestrou v Terstu, kde 
našel práci u firmy zabývající 
se prodejem kakaa a pražením 
kávy. Vymyslel vlastní metodu 

pro udržení kvality čerstvě 
upražené kávy – balení do ple-
chovek a v roce 1933 založil Illy 
společnost Illycaffè. Společnost 
o něm říká, že vynalezl první 
automatický kávovar – Illetta, 
který je pradědečkem dnešního 
kávovaru. Jeho syn Ernesto 
se narodil v Terstu dne 18. 
července 1925. Byl italským 
potravinářským chemikem 
a podnikatelem a předsedou 
společnosti Illycaffè v letech 
1963–2005. Byl známý jako 
Ambasciatore del caffè (vel-
vyslanec kávy). V Itálii, vždy 
propagoval základní vzorec pro 
moderní pojetí značky. Věřil, že 
značka by měla být navržena 
a vytvořena na základě slibu 
daného spotřebiteli, a že etické 
dimenze by měla rozlišovat 
firma jak u vnitřního života, 
tak i v jeho podnikání. Jeho 
hlavním motem bylo tvrzení, že 
„naše chování se řídí kompa-
sem etiky“. Dnes je možné 
ochutnat kávu Illy ve 140 zemí. 
Je k dostání ve více než 100 
000 restauracích a kavárnách 
po celém světě. Zaměstnává 
více než 1080 zaměstnanců 
a její hrubý příjem v eurech činí 
téměř 400 miliónů.

SEGAFREDO ZANETTI
Firmu založil v roce 1973 v Itálii 
pan Massimo Zanetti. S postu-
pem času rozšířil společnost do 
velikosti nadnárodního koncernu 

s distribučními společnostmi 
v Evropě, v Jižní Americe, 
USA a Austrálii. Firma uvádí, 
že každý den obslouží 70 000 
zákazníků a prodá kolem 50 
miliónů šálků kávy. Společnos-
ti patří mimo jiných kávové 
plantáže v Brazílii, továrny na 
mletí kávy v Kostarice, vývoz-
ní firmy zelené kávy v obou 
zmíněných zemích a obchodní 
společnost ve Švýcarsku. Navíc 
vlastní 11 továren na pražení 
kávy v různých zemích, globální 
síť pro distribuci přidružených 
výrobků a autorizované dealery 
ve stovce zemí. Vyrábí také pro-
fesionální zařízení kávových barů 
a přístrojů na espresso značky 
La San Marco. S ročním obra-
tem zhruba 1,2 miliardy dolarů 
firma prohlašuje, že je největší 
soukromou společností v kávo-
vém průmyslu. Z výčtu všech 
aktivit firmy je zřejmé, že u to-

hoto koncernu došlo tak, jako 
u žádné jiné kávové společnosti 
na světě k jedinečnému propo-
jení všech fází, které ovlivňují 
kvalitu konečného produktu: od 
pěstování na plantážích, prvotní 
zpracování, nákup a výběr kva-
litních kávových směsí, pražení 
v pražírnách při využití nejmo-
dernějšího technologického za-
řízení až po konečné zpracování 
v kávovaru zákazníka.

LAVAZZA
Káva Lavazza se poprvé objevila 
před 121 lety v italském Turíně. 
Zdejší obchodník s potravinami 
Luigi Lavazza, mimo jiné otec 
devíti dětí, měl podnikatelské 
ambice. V roce 1895 tedy 
začal pražit svoji vlastní kávu. 
Ta měla zcela novou chuť, 
protože míchal zrnka různého 
druhu a původu. Firma Lavazza 
tak začala psát svoji historii. 

Zpočátku měla firma pouze tři 
zaměstnance, ale během ne-
dlouhé doby se rozrůstá až na 
čtyřicet. Do zdárně se vyvíjející 
firmy zasáhla první světová 
válka. Dělníci museli na frontu 
a majitel Lavazza zaměstnal své 
syny a dcery. Podle údajů firmy 
tak společnost získala rodinný 
charakter, který byl velkým 
vkladem pro její budoucnost. Po 
válce kupuje firma pražící stroj 
a již následující rok se stává nej-
větším italským dovozcem kávy 
a pražírny. Luigi Lavazza zemřel 
v roce 1949 jako 89letý. Po 
druhé světové válce vzniklo 
první logo firmy. V roce 1965 
otevřela společnost v Turíně 
největší pražírnu kávy v Evropě, 
aby o šest let později přišla na 
trh jako první a jediná s vaku-
ovým balením kávy do sáčků 
s hliníkovou fólií. V roce 1989 
se firma, podobně jako konku-
rence, začala věnovat i oblasti 
kávovarů. Při svém stoletém 
výročí měla 1500 zaměstnan-
ců, pět továren a 250 druhů 
výrobků. Dnes vede firmu již 
čtvrtá generace potomků Luigi 
Lavazza. Zaměstnávají přes dva 
tisíce lidí a denně vyprodukují 
370 tun kávy. Podle firem-
ních údajů jen v Itálii vzrostla 
spotřeba kávy na 300 000 tun. 
Podle webu www.kavovnik.cz 
si z dvaceti milionů rodin, které 
pijí v Itálii kávu, kupuje kávu 
Lavazza až 16 milionů.

PŘÍBĚHY VELKÝCH HRÁČŮ

To se u  velkých pražíren může, ale ne-
musí, vytrácet,“ říká Světu HORECA šéf 
Mamacoffee Daniel Kolský.

V čem je tedy výhoda menší pražírny 
například oproti firmám Illy nebo Se-
gafredo? „Srovnávat se s těmito pražír-
nami pro nás vůbec nemá význam. My 
přistupujeme ke každé kávě individuálně, 
snažíme se pražením podpořit její kvali-
tu. Konkurence byla, je a bude, nicméně 
očekáváme, že v důsledku legislativních 
změn dojde opět k  proměnám a  počet 
pražíren se pravděpodobně opět sníží,“ 
říká Kolský. 

Nejde podle něj jednoznačně odpově-
dět na to, odkud je nejlepší brát zrna. 
Záleží prý, jak velkou dodávku kávy po-
třebujete, významná je samozřejmě její 
kvalita, vztah s farmáři, možnost sledo-
vat sklizeň a podobně. „My se snažíme 
budovat vztahy s  dodavateli, kteří mají 
s pěstováním kávy dlouholeté zkušenos-
ti. Jsou pro nás důležité jejich výsledky, 
způsob pěstování a sklizně a samozřej-
mě kvalita zelené kávy. S mnoha farmáři 
se osobně známe, jejich farmy navště-
vujeme, na sklizni máme možnost se 
podílet. Momentálně třeba očekáváme 
kávu z Nikaragui, na jejíž sklizeň dohlíže-
la naše zaměstnankyně Zuzana Černá.

JAK POZNAT ŠPATNOU KÁVU?
Na hodnocení kvality kávy existují různé 
systémy. Nejběžnějším testem pro roz-
poznání kvalitní kávy je její degustace, 
kdy jsou hodnoceny a bodovány aroma, 
chuť, acidita, tělo, dochuť, lahodnost, 
vyváženost, čistota šálku, jednotnost 
a  celkový dojem. „My využíváme mezi-
národní hodnocení americké asociace 
Specialty Coffee Association of America 
(SCAA), které nám umožňuje předávat 
si zkušenosti a feedback s našimi doda-
vateli. Vzhledem k našemu zaměření na 
výběrovou kávu, věnujeme degustaci vel-
kou pozornost. Těší nás, že naše kolegy-
ně vyhrála už potřetí cup tasting v Čes-
ké republice,“ vysvětluje s  tím, že káva 
by měla konzumentovi chutnat a vonět. 
Měl by vědět, odkud pochází, kdy byla 
pražená, měla by být čerstvě namletá. 
Mělo by mu z kávy být dobře.

„Největší chybou je asi výběr a použití 
z podstaty špatné kávy. Hodně spotře-
bitelů se spoléhá na marketing velkých, 
zavedených značek, které ale nemusí na-
bízet kvalitu. Hodně spotřebitelů se bojí 
experimentovat,“ uzavírá. Při přípravě 
podle něj záleží na odrůdě a typu kávy, 
někdy i  na typu pražení. Některé smě-
si jsou vhodné na espresso, jiné zase 

vyniknou v  alternativních přípravách. 
Trendy jsou kromě klasického espressa 
i metody jako je aeropress a drip. V ne-
poslední řadě je třeba zmínit i  nabídku 
různých společností, které udělají vaší 
kavárně kompletní kávové řešení. „Sna-
žíme se zajistit všechno potřebné pro 
kvalitní provoz, což začíná u  vhodného 
kávovaru s  mlýnkem a  končí školením 
personálu. Vždy je důležité najít takové 
řešení, které umožní nejlepší možnou 
kvalitu kávy a bude mít patřičnou finanč-
ní návratnost,“ říká Michal Král, zástup-
ce firmy Bezzera cafe. „Hlavní technik 
Bezzery mě naučil, že v  Itálii stojí káva 
jedno euro, pokud prodáte třicet káv za 
den, je to v průběhu příštích deseti let 
více než 100 tisíc euro. Pokud kávovar 
stojí okolo čtyř tisíc euro a je přesně na 
tohle postaven, je to ta nejlepší inves-
tice co v gastronomii uděláte,“ dodává.

KAPSLOVÉ ŘEŠENÍ
Hojně se proto rozšiřují kapslové systé-
my, přičemž lídrem v tomto oboru je spo-
lečnost Nespresso. „Zatímco při běžné 
přípravě kávy musíte zajistit, aby káva 
nebyla zoxidovaná, při přípravě z  kaps-
le toto řešit nemusíte. Když zakoupíte 
nemletou kávu, tak v momentě, kdy ote-

vřete sáček, začne oxidovat, i když jsou 
to celá zrna. Řešením jsou právě kaps-
le, uvnitř kterých je káva vždy čerstvá. 
Druhou klíčovou věcí je široký výběr, tak-
že si můžete vybrat jednu kávu, kterou 
budete pít jako snídaňovou, jinou zase po 
obědě nebo večer. 

Natož v  gastroprovozech. Každý zá-
kazník má specifické chutě a  každý by 
měl mít právo vybrat si i  kávu dle chu-
ťového profilu,“ říká Světu HORECA Ja-
kub Schwarz, B2B horeca manažer této 
značky. 

Nespresso dnes nabízí jedenáct dru-
hů káv pro kavárny, restaurace, hotely 
a segment kanceláří. Je na každém pro-
vozu, zda si vybere jednodruhovou kávu, 
například z Brazílie či Kolumbie, nebo ra-
ději směs arabiky či bezkofeinové kávy. 
„Kávu Nespresso dnes servíruje více než 
750 světově známých šéfkuchařů, kteří 
jsou nositeli michelinských hvězd, přes 
985 nejlepších světových restaurací 
a 17 luxusních hotelových řetězců. Prá-
vě oni si dobře uvědomují benefity, které 
jim Nespresso přináší. Těší nás, že i čeští 
podnikatelé, a  především ti, kteří se in-
spirují zahraničními zkušenostmi, objevili 
výhody naší kávy,” dodává Jakub Schwarz 
z Nespresso. Honza Švácha 
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ednoduchý „pressovač“ pro 
použití v domácnosti lze po-
řídit i za pár stovek – kvalita 
výsledného produktu však 
odpovídá ceně. Záleží, pro 
jak frekventovaný provoz má 

být kávovar určen, jaké všechny doplň-
kové funkce bude mít. Určitě neplatí, že 
čím dražší kávovar, tím automaticky lep-
ší káva z něj teče. Na druhé straně, není 
nutné si hned začínat vyřizovat několika-
settisícový úvěr, aby si pořídil nejdražší 
mašinu na trhu. Dobrou kávu lze udělat 
i z kávovaru v cenové kategorii „střední 
třída“. 

A  určitě nemá smysl pořizovat si do 
kavárny o  pár stolech superdrahý ká-
vovar dimenzovaný pro provozy, kde se 
připravují stovky šálků kávy denně. Tako-
vá investice je vyhozenými penězi, nikoli 
investicí do kvalitní kávy. 

HLÍDEJTE SI TLAK. 
I V KÁVOVARU
Profesionální pákové kávovary dělíme 
do několika skupin - podle počtu hlav na 
jedno až čtyř pákové a dále dle způso-
bu ovládání na elektronické a manuální. 
Elektronické pákové kávovary jsou vyba-
veny na ovládací elektronikou, která je 
schopna řídit dávkování množství vody 
do šálků. Při instalaci přístroje, případ-
ně kdykoliv v  průběhu provozu, lze na-
programovat množství vody do šálku 
a přístroj pak vždy dávkuje požadované 
množství vody pro espresso kávu.

Základem je čerpadlo, které musí být 
schopno vyvinout tlak 8-9 barů. Existují 
i  kávovary s  nižším tlakem, které však 
nejsou ve skutečnosti kávovary na es-
presso, jejich správné označení zní parní 
kávovar. Vlivem nízkého tlaku nedojde ke 
správné extrakci všech důležitých látek 
a  zpravidla se v  šálku nevytvoří pěna. 
Cena těchto přístrojů je sice velmi níz-
ká, pohybuje se kolem tisícovky, kvalita 
výsledného produktu jí však odpovídá. 

VYCHYTÁVKY DNEŠNÍCH STROJŮ
Pokud máme čerpadlo s  dostatečným 
tlakem, závisí už pak cena na různých 
přídavných funkcích, na tom, zda jde 
o  jednoduchý čistě manuální kávovar, 
nebo zda jde o hi-tech stroj prošpikova-
ný elektronikou, jež umí třeba řídit dáv-
kování množství vody do šálků.

„Třeba naší vlajkovou lodí, co se týče 
techniky, je novinka Arcadia. Nabízí ve-
lice inovativní nastavení prostřednictvím 
dotykového displeje nebo telefonu a po-
čítače pomocí Wi-Fi. Například umožňuje 
nastavit tlakový profil pomocí pěti nezá-

vislých čerpadel a  spoustu dalších ba-
ristických vychytávek,“ říká Michal Král, 
český zástupce firmy Bezzera Cafe. 
Firmy, která se kávovary zabývá již od 
roku 1901, kdy si dal Luigi Bezzera pa-
tentovat inovativní způsob přípravy kávy 
prvním espresso kávovarem.

Osobně si nejvíc cení modelů B2013 AL, 
které umožňují přípravu kávy pomocí nata-
žené pružiny. Každá káva je pak o to větší 
zážitek. „Musíte to vidět. Nejprve natáh-
nete ručně pružinu, chvíli se nic neděje, to 
se celá hlava plní vodou, až teprve, když 
je plná, začne pomalu téct káva a v  ten 
moment se pomalu začne zvedat i  celá 
páka nahoru. Je to jedna z věcí, na kterou 
neomrzí se dívat,“ usmívá se Michal Král. 
Kávovary tradiční firmy, kterou zastupuje, 
najdete všude možně – třeba v nahráva-
cím studiu Českého národního symfonic-
kého orchestru. „Je to jeden z nejnároč-
nějších provozů, kde během pár minutové 
pauzy vyběhne na kávu osmdesát muzi-
kantů, dají si kávu a jdou zase hrát. A v ka-
várně ho najdete třeba v samém centru 
Prahy u pana Michala Jakoubka v Čerstvě 
pražené kávě v  Truhlářské. Je to jedno 
z míst, kde je pořád dobrá nálada!“

OTÁZKA JE, KOLIK ZVLÁDNE
Velmi důležitým faktorem, který rozho-
duje o ceně za kávovar, jsou i kapacitní 
nároky, které na něj máme. Pro malé 
bistro se třemi stolečky skutečně nemá 
smysl kupovat drahý kávovar, který si tu 
nemá ani šanci při množství vydaných 
káv na sebe vydělat.

Superdrahé přístroje v cenách nad hra-
nicí statisíce korun mají smysl pro velké 
kavárenské provozy na frekventovaných 

VYBRAT KÁVOVAR JE TĚŽŠÍ, 
NEŽ VYBRAT AUTO
Laciný kávovar, který 
se dá za pár tisíc koupit 
v hypermarketu a je určený 
a dimenzovaný pro domácí 
použití, rozhodně nebude 
stačit ani pro ten nejmenší 
gastroprovoz. Kdo to myslí 
s kávou ve svém podniku 
vážně, musí počítat s tím, 
že potřebuje kávovar, 
který rozhodně nebude 
„za pár šupů“. Ceny 
profesionálních kávovarů 
se pak pohybují v řádu 
desítek, ale i stovek tisíc.

Nezapomeňte na 
změkčovací filtry
Filtrovaná káva obsahuje 1,5 % 
chuťových látek z kávy, silnější 
espresso až 10 %. Vše ostatní, 
tedy 98,5 %, resp. 90%, je 
voda. Na chuti vody záleží, jak 
chutná bude káva.

Důležitou součástí každého 
skutečně profesionálního kávo-
varu na dobré espresso je změk-
čovač vody. Ten kromě toho, 
že na sebe naváže chlor a další 
nežádoucí látky a zlepší tak chu-
ťový zážitek z výsledného pro-
duktu, také prodlužuje životnost 
přístroje. Investice do kávovaru 
může být poměrně vysoká, takže 
pokud se má vyplatit, musí být 
přístroj v zápřahu. V případě, že 
chybí změkčovač vody, není nic, 
co by bránilo usazování vodního 
kamene. 

Snadnou ochranou jsou 3M 
vodní filtry obsahující změkčo-
vací pryskyřici, uhlíkový a me-
chanický filtr. Jejich předností je 
především jednoduchá instalace, 
bezúdržbový chod a cenová 
nenáročnost. Změkčují vodu, od-
straňují chlór a zachycují pevné 
nečistoty.

„Moderní filtrační systémy 
3M nabízí kontrolu stavu filtrů 
pomocí wi-fi přístupu, který 
zobrazuje na mobilní webové 
aplikaci typ 3M filtru, kapacitu, 
spotřebu vody a termín jeho vý-
měny. Plánování oprav bez zby-
tečných servisních výjezdů šetří 
firmě nemalé provozní náklady. 
Správná volba typu filtračního 
zařízení závisí na rozboru vody, 
ujasnění požadavků a násled-
né konzultaci s dodavatelem 
kávových technologií a vodních 
filtrů,“ říká Petr Hájek, autori-
zovaný distributor 3M z firmy 
PPM-WATER SERVICE. -pr-
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•	 lahodná	chuť	kvalitní	kávy
•	 minimální	náklady	na	servis
•	 stálá	kvalita	vody	bez	chlóru
•	 maximální	ochrana	zařízení
•	 žádný	vodní	kámen
•	 vysoká	produkce	a	kapacita

3M	filtračn
í	systéMy	

s	reverzní	osMózou:

www.cuno.cz

 kontakty
 PPM-WatER SERVICE s.r.o.

kloknerova 1 
(budova Medicentrum, 1. patro)

148 00 Praha 4 - Horní Roztyly
tel.: (+420) 272 932 248

Gsm: (+420) 602 323 837
E-mail: cuno@cuno.cz

místech. Tady potřebují kromě možnosti 
pohrát si s kávou také výdrž v obrovském 
zápřahu a také garanci, že každá dávka 
kávy je přelévána vodou o  stále stejné 
teplotě. Rozdíl pouhých pár stupňů se 
totiž poměrně citelně projeví na změně 
chuťových vlastností i na barvě a elasti-
citě pěny.

JEN STISKNOUT TLAČÍTKO
A pak máme na trhu automatiku. Neba-
víme se teď o  prodejních automatech, 
které po vhození příslušného obnosu 
a  zmáčknutí tlačítka během pár vteřin 
připraví vybraný nápoj – i s tím, že ho na-
lijí do kelímku. Řeč je o kávovarech, u kte-
rých ten, kdo s nimi připravuje pro hosta 
kávu, nemusí umět prakticky vůbec nic. 
Jen zmáčknout tlačítko. O vše ostatní – 
nastavení hrubosti mletí, namletí kávy, 
její nadávkování, nastavení teploty, tlaku 
vody a všeho, se postará automat. Ob-
sluha musí jen nachystat šálek pod vý-
pust, z níž vyteče hotový nápoj.

Výhodou takového řešení je, že kvalita 
kávy je vždy stejná a na určité „standard-
ní“ úrovni. A to i tehdy, když obsluha nemá 
o  pravidlech pro přípravu espressa ani 
tušení. Samozřejmě, jemnostmi přípravy 
kávy, se kterými si dělají vrásky baristé, 
jako je upravování hrubosti mletí a dalšími 
úkony, které promlouvají do kvality výsled-
ného nápoje, se v takovém případě nikdo 
nezabývá. Na druhé straně – pokud se 
jimi zabývá někdo, kdo nemá v tomto smě-
ru dostatek znalostí a  zkušeností, může 
toho dost zkazit. Ve výsledku pak může 
téct z automatického kávovaru „na jedno 

tlačítko“ mnohem lepší káva, než jaká je 
výsledkem „poctivé ruční práce“ na pá-
kovém kávovaru z  rukou nedostatečně 
vyškoleného adepta profese baristy. Pro 
menší provozy je možné pořídit automa-
tické kávovary vhodné pro profesionální 
zápřah už v cenách kolem 20 tisíc korun. 
Některé také umožňují nastavit sílu i hru-
bost namleté kávy – takže si s nimi zku-
šenější a poučenější obsluha může trochu 
„vyhrát“.

Hranice chutí a  výběrů se snaží po-
sunovat společnost Nespresso. „Když 
si v  restauraci objednáváte kávu, kolik 
druhů káv vám nabídnou? Nejde o formu 
zpracování, myslím tím espresso, ca-
ppuccino čil latte macchiato, ale o druhy 
káv a chuťové profily. To, co je dnes zce-
la běžné v sousedních kávových velmo-
cích,“ říká zástupce této značky Jakub 
Schwarz, který se jako manažer stará 
právě o  gastroprovozy. Nespresso po-
dle něj nabízí symbiozu celého systému. 
„Náš kávovar připraví stiskem jednoho 
tlačítka dokonalou kávu dle zákazníkova 
výběru, mléčné receptury, zaručujeme 
stále konzistentní kvalitu kávy, jedenáct 
druhů káv, jednoduché kávovary, jak 
na obsluhu, tak na údržbu, čímž gas-
troprovoz šetří náklady na proškolová-
ní baristů, kontrolu nákladů, minimální 
ztrátovost. Škála kávovarů Nespresso 
je v  takové nabídce, že dle objemů káv 
nabídneme to nejlepší řešení pro každý 
provoz. Každý partner je pro nás jedi-
nečný a  připravujeme mu nabídku na 
míru, stejně tak jako oni jednají se svými 
zákazníky.“ Roman Peterka 

AHA!
Originální mašinka Bezzera B2013 AL
Má dvě hlavy, dvě parní trysky a je-
den kohout na horkou vodu. Bojler 
je na 11 litrů, váží 70 kg. Tlak při 
extrakci vyvíjí 8-10 barů podle odpo-
ru kávy. Všechny verze mohou být 
dodány s plynovým ohřevem. Stojí 
69 500 Kč s DPH. Další výrobky 
a služby firmy Borea Trade najdete 
na www.bezzeracafe.cz.

AHA!
Kávovar Aguila 220 
Novinka od Nespressa. Mladší sou-
rozenec velké Aguily s označením 
420. V Nespresso měli pocit, že 
v sortimentu chybí kávovar, který by 
nabídl stejné receptury jako Aguila 
420, ale nebyl by tak velký, nekladl 
vysoké nároky na konzumaci a byl 
i prostorověji méně náročný. Vznikla 
tedy tato chytrá mašinka. Má 
kontejner na 125 použitých kapslí, 
tlak 19 barů, dvě extrakční hlavy 
a samočinné denní čištění.

KRÁL(OVNA) KÁVY 
ESPRESSO
První stroj na výrobu espressa 
postavil a patentoval Ital Angelo 
Moriondo v Turíně v roce 1884, 
v roce 1901 Luigi Bezzera 
v Miláně patentoval vylepšení 
přístroje.  Ale další Ital Achille 
Gaggia vynalezl v roce 1945 
pákový stroj, který protlačoval 
horkou páru přes vrstvu správně 
namleté kávy. Podle některých 
je to geniální milánský vynález 
srovnatelný snad jen s objevem 
neviditelného rádiového signálu 
nebo elektřiny. Malé množství 
silné kávy v nahřátém silnostěn-
ném porcelánovém hrnečku 
téměř exploduje v ústech silnou 
smyslnou chutí exotické Afriky 
a arabského světa, a vzbudí v ká-
vomilcích pocit nepopsatelného 
blaha. Tento způsob přípravy 
rozšířili Italové po celé Evropě 
spolu s těstovinami, pizzou, sýry 
a grappou. Časem espresso zdo-
mácnělo po celém světě. Pokud 
holdujete silné kávě v malém 
objemu, neexistuje zatím v kávo-
vém světě lepší alternativa, než 
je espresso. Kromě toho, že ho 
pijeme samotné, slouží také jako 
základ mnoha ostatních druhů 
kávových nápojů.

http://www.fomi.cz
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xistují i  jiné způsoby přípra-
vy kávy, které také vedou ke 
kvalitnímu výsledku. Vždy jde 
jen o to zajistit, aby se káva 
nelouhovala do vody déle, 
než je nutné pro uvolnění 

všech látek, jež jí dávají její dobrou chuť 
a  do nápoje se tak nezačaly uvolňovat 
třísloviny a další nežádoucí látky.

Jednou z  takových metod je french 
press – zařízení na přípravu filtrované 
kávy. Do zařízení se nasype nahrubo 
mletá káva v  odpovídajícícm množství, 
zalije se vroucí vodou a nechá se čtyři 
minuty odstát, následně se pomalu stla-
čí a káva je připravena.

Jiným způsobem zajišťuje odfiltrová-
ní kávové sedliny aeropress – vynález 
americké hračkářské firmy Aerobie. Jde 

o jednoduchý aparát, kde je káva za po-
moci tlaku vzduchu vyvolaného stlačová-
ním pístu protlačena do šálku přes malý 
papírový filtr.

ALTERNATIVA JMÉNEM CHEMEX
Velmi zajímavě na pohled vypadá aparát 
na výrobu kávy jménem chemex. Jde 

o upravenou skleněnou baňku konického 
tvaru, kterou doplňuje trychtýř – výsled-
ný tvar sestavy tak připomíná přesýpací 
hodiny. Utěsnění mezi trychtýřem a fil-
trem zajišťuje dřevěný korzet na hrdle 
baňky. Do filtru, který se doporučuje 
před samotnou přípravou kávy proplách-
nout větším množstvím horké vody, aby 
se zbavil papírové chuti. Do filtru se pak 
vloží dávka kávy, která se přelije malým 
množstvím horké vody (93°C) na propa-
ření, jakmile začnou do baňky odkapávat 
první kapky, dolije se další voda, pro-
míchá a to se opakuje ještě několikrát. 
Proces extrakce by neměl přesáhnout 
tři minuty.

A JSME VE VAKUU
Další metodou přípravy filtrované kávy, 
která zažívá renesanci i u kavárenských 
profesionálů, je vakuový kávovar (va-
cuum pot). Skládá se ze dvou skleně-
ných nádob, spojených trubicí a filtrem. 
Spodní nádoba se naplní ze 4/5 vodou, 
která při postupném zahřívání přechází 
v páru a expanduje směrem nahoru skrz 
trubici do horní nádoby. Voda, která má 
teplotu vždy nižší než 100°C, se zde 
po dobu přibližně 1 minuty promíchává 
s  jemně namletou kávou. Po odebrání 
zdroje tepla se pára začne smršťovat 
a měnit zpět na tekutinu. Ve spodní ná-
době se vytvoří vakuum, které vsákne 
veškerou tekutinu přes filtr do spodní 
nádoby.

AŤ ŽIJE FILTR
Filtrovaná káva a různá zařízení pro její 
přípravu se ve světě stávají stále více 
in i  mezi baristy. Mimochodem – me-
todou french press se připravuje káva 
např. v kavárenském řetězci Starbucks. 
Vakuový kávovar si zase získává obli-
bu v  amerických kavárnách tzv. „třetí 
vlny“  – hnutí, jež se snaží přistupovat 
k přípravě kávy jako k umění a mimo jiné 
i o využití jiných metod k přípravě kvalit-
ního nápoje, než je „jen“ espresso. Vý-
hodou těchto metod přípravy jsou pod-
statně nižší pořizovací nápoje – zatímco 
profesionální mašina na espresso stojí 
desítky tisíc, tady se pohybují pořizovací 
náklady v řádu stovek korun, maximálně 
tisícikorun.

 Roman Peterka 

ESPRESSO NENÍ JEDINÁ KÁVA
Obecně platí, že kávovar 
na espresso by měl 
být vybaven čerpadlem 
schopným vyvinout tlak 
8-9 barů, aby to, co z páky 
vytéká, bylo skutečně 
espressem. Voda by 
přes kávová zrna neměla 
téct déle než 25 vteřin. 
To je poměrně krátká 
doba. Espresso není 
ale jediným způsobem, 
jak připravit chutnou.

TIP OD MISTRYNĚ 
KÁVY PETRY VESELÉ

Irská káva
Pravá irská káva vznikla v roce 
1942 na irském letišti Sha-
nnon. Pro nepříznivé a studené 
počasí neodletělo několik letadel 
a cestující si krátili volné chvíle 
v místním baru a restauraci. 
Barman Joe Sheridan vymyslel 
pro cestující neobvyklý drink na 
zahřátí. Irové často přidávali 
do čaje whiskey a Joe ji nalil do 
kávy. Navíc kávu na povrchu 
ozdobil šlehačkou. Tento recept 
putoval do celého světa, hlavně 
do USA. Tam otevřeli nejznámější 
kavárnu Buena Vista, která spo-
třebuje největší množství irské 
whiskey na celém světě a pro-
slavila se právě irskou kávou. 
Místní barmani připravují desítky 
irských káv najednou. Denně jich 
prý naservírují až 2000. 

Musím říct, že pro mě je irská 
káva opravdový zážitek. Správně 
ji nemíchejte a napijte se pomalu 
přes smetanu. Na začátku cítíte 
studenou a hebkou smetanu, 
pomalu teplou a silnou kávu a na-
konec na jazyku sladkou whiskey. 
Tento nápoj vás zahřeje nejen na 
jazyku, ale opravdu i na duši. 

Irská káva podle mě:
• dvojité espresso nebo  

filtrovaná káva (50 ml)
• 40 ml irské whisky
• 2 čajové lžičky  

třtinového cukru 
• šlehačka na ozdobení 

Svařte 0,4 cl irské whiskey se 
dvěma lžičkami třtinového cukru. 

Nalijte do skleničky na stopce, 
kterou před tím nahřejete hor-
kou vodou a vysušíte. 

Dále přidejte kávu. Máte na 
výběr z různých káv, od dvojitého 
espressa až po filtrovanou nebo 
například překapávanou. 

Na kávu přidejte čerstvě ušle-
hanou šlehačku. Tajemství vyni-
kající irské kávy spočívá v dobře 
našlehané smetaně. Našlehejte 
ji jen úplně jemně, aby zůstala 
tekutá. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



www.nespresso.com/pro

PřiPravte si trochu místa Pro velkého Profesionála

Představujeme nejnovějšího člena do naší baristické rodiny: Aguila 220.

Chytrý všemi smysly v kombinaci s dokonalým vzhledem. 

Jednoduše ovladatelný Aguila 220 přináší velké množství kávových receptur k uspokojení vašich hostů stisknutím jednoho tlačítka.

Přidaná hodnota pro vaše podnikání s každým Grand Cru.

Professional line
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Z
 historických dat je možné určit, že zmrz-
linu konzumovali již staří Peršané zhruba 
400 let před naším letopočtem. Tedy, po-
kud se dá hovořit o  zmrzlině v  okamžiku, 
kdy lijete ovocnou šťávu na misku sněhu. 
K  opravdové zmrzlině vedla ještě dlouhá 

a trnitá cesta. Na počátku revolučního skoku v její vý-
robě byl první způsob mražení, který fungoval na princi-
pu nádoby naplněné ledem a solí. Do nádoby se vložila 
miska se směsí na zmrzlinu, směs v misce zmrzla a tak 
vznikla první pochoutka připomínající vzdáleně součas-
nou zmrzlinu. Odtud již byl jen krok k  prvnímu paten-
tu Američanky Nancy Johnsonové, která v roce 1845 
vymyslela první zařízení na výrobu zmrzliny. Šlo v pod-
statě pouze o míchací stěrku s  klikou, která přípravu 
zjednodušovala. Je třeba dodat, že tento stroj byl tak 
geniální a oblíbený, že se vyrábí dodnes.

GRAVITACE A NÁŠLEH
Pokrok se však pochopitelně nezastavil v polovině de-
vatenáctého století. Dnes mají obchodníci s výrobníky 
zmrzliny v nabídce například gravitační stroje či stroje 
s nášlehovými čerpadly.  „Gravitační stroje bez nášlehu 
pracují tak, že směs padá samospádem do výrobníku,“ 
vysvětluje pro Svět HORECA Zdeněk Bartůněk z praž-
ské firmy Fresh Ice. Říká, že každá z těchto variant má 
nějakou výhodu. Gravitační stroj je velice jednoduchý 
na ovládání, obsluhu a  mytí. „Naučit se to je možné 
po zhruba desetiminutové instruktáži,“ říká Bartůněk.  
Zmrzlinář může do tohoto druhu stroje přidat nejrůzněj-
ší ingredience a tím zmrzlinu vylepšit.  Může rozmixovat 
ovoce, přidat oříšky, kokos a mnoho dalších přísad. 

Dnes si však zmrzlinář může zvolit stroj na kopeč-
kovou i  točenou zmrzlinu, od miniaturních až po prů-
myslové výrobníky zmrzliny. Ty největší stroje dokážou 
vyrobit i několik druhů zmrzliny naráz. Existuje dokon-
ce kombinovaný stroj na zmrzlinu, ve kterém je mož-
né kromě zmrzliny vyrobit i pudink, ledová tříšť, krém 
nebo sorbet. Vše co potom výrobce zmrzliny potřebuje, 
je poté už jen kvalitní zmrzlinová receptura. Například 
stroj s nášlehovými čerpadly je již poněkud složitější než 
zmrzlinový stroj gravitační. U takového stroje lze regu-
lovat přísun vzduchu od 40 do 80 %, tím se zmrzlina 
zjemní a je velice lahodná, krémová a nadýchaná.

Točená se od kopečkové hustotou, teplotou a tuhos-
tí. A jak je to v Česku s oblibou obou typů? Jasně vede 
zmrzlina točená „Poměr je u nás zcela nevyvážený. Asi 
20:1. Točená zmrzlina je u nás fenomén, jaký neexistuje 
snad nikde ve světě,“ myslí si Michal Černý ze společ-
nosti CESK, která je dodavatelem výrobníků zmrzliny 
i dalšího vybavení cukráren a restaurací.

VYZNEJTE SE V TECHNOLOGII
Základní výběr zmrzlinového stroje se tedy odehrává po-
dle použité technologie mezi gravitačními stroji a stroji 
s nášlehovými čerpadly. Liší se i způsob chlazení strojů 
– buď jsou chlazené vzduchem, nebo vodou.

Výhodou gravitačního zmrzlinového stroje je jedno-
duchost obsluhy a údržby – zejména rychlého čištění. 
Jsou také cenově dostupnější, než stroje nášlehové. 
Nevýhodou je malý nášleh, který umožňuje porci zmrz-

ZMRZLINA, 
TO JE OČ TU BĚŽÍ
Připravit a prodat dobrou zmrzlinu 
není možné bez kvalitního návodu 
a odpovídajících ingrediencí. 
A i poté je výroba zmrzliny náročnou 
záležitostí, která vyžaduje zkušeného 
cukráře. Ke značné úspoře času 
i peněz ovšem může dojít, používáte-
li k výrobě studené pochoutky 
kvalitní stroj na zmrzlinu. 

ZÁKLADNÍ ABC KURZ 
VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ 
ZMRZLINY
Jistě vás nepřekvapí, že dokonalá zmrzlina 
vzniká kombinací čerstvých surovin, spoleh-
livých strojů a cukrářského umění. V dubnu 
a v květnu pro vás firma CESK připravila 
specializovaný dvoudenní kurz profesionální 
výroby a zpracování zmrzliny podle konceptu 
GELATO PROFESSIONAL SCHOOL, kde si 
můžete stroje FRIGOMAT vyzkoušet v pra-
xi. Kurz začíná tématem „Úspěšné otevření 
a provoz zmrzlinárny – tipy a výpočty“ a kon-
čí praktickou částí „Výroba zmrzliny formou 
workshopu“. Celý program kurzu najdete na 
stránkách www.cukrarsky-kurz.cz.

liny výrazně „přifouknout“. Využitelné jsou spíše v men-
ších provozovnách, kde se prodá zhruba do 1000 porcí 
denně.

Stroje s nášlehovými čerpadly jsou složitější na ob-
sluhu i údržbu a také dražší v porovnání s gravitačními 
zmrzlinovými stroji, umožňují ale vyšší „výtěžnost“ z ka-
ždé porce zmrzliny. Díky nášlehovým čerpadlům doká-
žou nadýchat zmrzlinu natolik, že až 70 procent celko-
vého objemu natočené porce zmrzliny tvoří jen vzduch.

Eliminovat nevýhodu mizivého nášlehu gravitačních 
strojů se snaží přístroje, kde efekt nášlehových čerpa-
del do jisté míry nahrazují trubičky, které do zmrzlinové 
směsi přisávají vzduch – jde o technologii tzv. atmosfé-
rického nášlehu. Efektivta je však v porovnání s nášle-
hovými čerpadly značně omezená – nášleh tu dosahuje 
hodnoty maximálně deseti procent.

Pro výrobu klasické hard (kopečkové) zmrzliny se po-
užívají výrobníky zmrzliny, v nichž po vložení zmrzlinové 
směsi dochází k zmražení celé dávky najednou. Po nalití 
připravené směsi do výrobníku dochází nejprve k paste-
rizaci, která zajistí likvidaci choroboplodných zárodků. 
Pasterizovaná směs se v případě kombinovaného stro-
je, který zvládá všechny fáze výroby hard zmrzliny, pře-
pustí z pasterizátoru přímo do výrobníků, kde projde šo-
kovým zchlazením – z teploty více než 80 °C je během 
pár minut ochlazena na 4 °C. Za neustálého míchání se 
pak směs ve výrobníku dále zchlazuje. Následuje hněte-
ní zmrzliny, v této fázi se do směsi váže také vzduch, 
jehož obsah ve směsi může tvořit v závislosti na hněte-
ní od 20 do 40 procent. Následuje fáze srážení, která 
zajišťuje delší trvanlivost zmrzliny a extrakce. Poté je 
nutné celou vaničku zmrzliny do šokového zchlazovače, 
kde se povrch zmrzliny „zatáhne“, což zabrání vzduchu 
ve zmrzlině vázat na sebe další vlhkost (což by vedlo 
k tvorbě nežádoucích ledových krystalů ve zmrzlině).

KONKURENCE JE VELKÁ
Své o našem tématu ví také David Koval, majitel firmy 
Zmrzlinové stroje. Ke zmrzlinovým strojům dodává, že 
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Společnost CESK je hlavním dodavatelem 

výrobků italské fi rmy FRIGOMAT. Jejich 

výrobníky kopečkové a  točené zmrzliny, 

stroje na výrobu čokolády, pasterizátory 

a další vybavení si oblíbili majitelé 

špičkových restaurací a cukráren 

v  72 zemích celého světa. Odbornou 

veřejností je uznáván za leadera v oboru. 

Ač jde o velkou fi rmu, své zákazníky si 

dlouhodobě udržuje především díky 

vstřícnému individuálnímu přístupu 

a  skvělým poprodejním službám. CESK 

díky dlouhodobé spolupráci navázal 

s FRIGOMATEM nadstandardní vztahy, ze 

kterých těží především koncoví zákazníci 

fi rmy. Každý z nich se totiž může podílet na 

vývoji a vylepšení strojů Frigomat, které 

italská fi rma v mnoha případech upravila 

podle připomínek českých 

zákazníků. Proto 

i  každý sebemenší 

živnostník, který si 

koupí například 

výrobník zmrzliny Frigomat, se může 

podílet na úspěchu těchto strojů, 

které využívají restaurační zařízení 

po celém světě. Nadstandardní jsou 

i servisní služby a šíře skladových zásob. 

V servisním středisku společnosti je vždy 

dostatek techniků schopných poradit po 

telefonu nebo přijet v  nejkratší možné 

době přímo za zákazníkem.

Hlavní hodnotou je 
spokojený zákazník

Společnost CESK patří k  největším 

českým dodavatelům vybavení a zařízení 

pro gastroprůmysl. Vznikla v  roce 

1992 a během více než dvaceti let se 

stala špičkou ve vybavení restaurací 

a  cukráren. Díky širokému sortimentu 

zboží a  služeb dokáže pokrýt nároky 

fi rem i domácností, provozů velkých 

restaurací i malých zmrzlinových stánků. 

Cílem společnosti CESK je poskytovat 

svým zákazníkům prvotřídní 

servis, a  to  nejen v  momentu 

prodeje, ale také následně 

formou poradenství. Svým 

zákazníkům odborníci 

pomáhají nejen s  výběrem strojů 

z  fi remního sortimentu, ale poradí 

také s  výběrem vhodných dodavatelů, 

úpravou prodejny, s  průzkumem trhu 

nebo s úspěšným otevřením a provozem 

podniku v České a Slovenské republice.

Ze sortimentu CESK
Nápojová technika, gastro vybavení

Vybavení cukráren a pekáren

Evidenční systémy

Kávovary, káva

A další.

www.cesk.cz

www.frigomat.cz

PROVOZOVNA CESK, A. S.
Jarní 44i, 614 00, Brno
Po – Pá 8:00 – 17:00 hod
Telefon: +420 511 189 997
E-mail: info@cesk.cz

Spolupráce s italským
FRIGOMATEM
přesahuje běžné vztahy
odběratel-dodavatel

výrobník zmrzliny Frigomat, se může pomáhají nejen s  výběrem strojů 

Spolupráce s italským
FRIGOMATEM
přesahuje běžné vztahy
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Technologie  
na nejvyšší úrovni 
Stroje Cattabriga – od roku 1927 na špici 

Cattabriga představuje nový typ zmrzlinových strojů strojů PRO 
– Multifreeze PRO a pastér Psk PRO

MULTIFREEZE
• stroj který se dokonale přizpůsobí 
• stroj s citem pro zmrzlinu 
• stroj ohleduplný k životnímu prostředí a nákladům na 

energie -30 % úspora díky variátoru – intenzita výkonu 
a spotřeba vody přizpůsobena množství vyráběné zmrzliny 

• dvojitá izolovaná dvířka – nepromrzají a udrží stabilní  
kvalitu zmrzliny

GOZ GASTRO s.r.o.
Olomoucká 164/888, 627 00 Brno    

tel: 739 725 065
www.gozgastro.cz

inzerce

zaměstnanci jeho firmy každého nového zákazníka se 
strojem seznámí a odborně proškolí. „Součástí školení 
je ukázka výroby zmrzliny.  S tím jsou pochopitelně spo-
jené i instrukce k mytí, desinfekci a starání se o zmrzli-
nový stroj.“ Na otázku týkající se trhu vysvětluje, že jako 
v  každém oboru je konkurence velká. Jedním dechem 
však dodává, že je to pochopitelně dobře. „Díky tomu 
nemůžeme usnout na vavřínech, a  proto naše stroje 
stále vylepšujeme a zdokonalujeme.“

Jeho firma ovšem obchoduje nejen se stroji, ale 
řeší i  výše popisované zmrzlinové receptury a  směsi. 
„Zmrzlinové směsi nabízíme od známého výrobce Tat-
ra Hlinsko. Jedná se převážně o smetanové a ovocné 
zmrzliny. V nabídce máme také zmrzliny vodové, které 
zákazníci upřednostňují v  teplejších měsících. Celkem 
máme na výběr dvaadvacet druhů zmrzliny. Naši zákaz-
níci jsou buď již velice zkušení zmrzlináři, nebo naopak 
úplně noví zákazníci, kteří zkouší rozšířit své kavárny, 
cukrárny či restaurace a dodává, že nejlépe se prodá-
vá od nepaměti vanilková zmrzlina. „Ta vede již dlouhá 
léta. Poté jdou v chladnějších měsících na odbyt zmrz-
liny smetanové - vanilka, čokoláda, pistácie, smetana, 
oříšek. Naopak v teplejších měsících mají své zastoupe-
ní převážně zmrzliny ovocné, nicméně vanilková ani tak 
nesmí chybět,“ dodává. „My prodáváme pouze od jara 
do podzimu a  nabízíme dva druhy ovocných sorbetů. 
Jahodový a  banánový. Naši odběratelé jsou většinou 
podnikatelé s  vlastní stávající provozovnou - kavárny, 
pekárny, stánky s  občerstvením a  podobné,“ dodává 
majitel firmy Fresh Ice Zdeněk Bartůněk.

VSAĎTE NA KVALITU
Neváhejte do nákupu stroje vrazit peníze. Kvalitní stro-
je mají nejen dlouhou životnost, ale také dobrou kvalitu 
vyráběných produktů. Mají silné motory a kompresory, 
jsou tedy opravdu určeny pro profesionální provoz. „Vel-
mi se mi líbí srovnání s hobby nářadím. Pokud budete 
chtít doma vyvrtat jednou za půl roku díru pro hmoždin-
ku na pověšení obrázku, potom si asi nekoupíte profe-
sionální zařízení. Pokud však budete topenář a budete 
chtít, aby vaše práce nejen vypadala, ale také aby se 
na vás dalo spolehnout s termínem zhotovení a délkou 
vaší práce, potom si pravděpodobně koupíte něco, na 
co se dá spolehnout a má dostatečnou kvalitu a servis,“ 
přirovnává Černý.

Při výběru stroje je nutné zvážit, jaká je v místě, kde 
chci zmrzlinu prodávat, elektrická přípojka a  jak je to 
s přívodem vody na chlazení stroje. Existují totiž růz-
né druhy chlazení s odlišnými nároky na spotřebu vody. 
Zákazník by si měl stroj nechat ukázat, v ideálním pří-
padě se pak nechat zaškolit. Může si v něm i na ukáz-
ku nechat vyrobit zmrzlinu ze směsi, kterou pak bude 
používat. Dalším vodítkem je to, zda prodejce nabízí ke 
strojům servis a to jak záruční, tak i pozáruční a zda 

nabízí k prodeji také náhradní díly pro případy pozáruční 
opravy. Dobré je si také zjistit jak dlouho již firma pů-
sobí na trhu. Nejlepším způsobem, jak zjistit solidnost 
prodejce a  schopnosti stroje, je ale zjistit zkušenosti 
předchozích zákazníků. Solidní prodejce rád poskytne 
kontakt na zákazníky z okolí, kteří již stroj provozují.

Od kolika předpokládaných prodaných porcí by měli 
lidé začít uvažovat o nákupu vlastních strojů? „To je těž-
ké říci. Jsou malé stroje s malou produkcí, ale i tyto se 
vyplatí. Uvažovat o nákupu se vyplatí vždy, pokud chce-
te prodávat kvalitní dobrou zmrzlinu. I hotely a stánky 
s občerstvením nebo cateringové firmy u nás dnes na-
kupují zmrzlinové stroje, byť třeba s menší kapacitou. 
Jsou soběstační a mají výrazně lepší kvalitu než u zmrz-
liny kupované (je čerstvá a ví, co v ní je). Někdo ji má 
jen do pohárů, někdo do palačinek a vafle, někdo na sa-
mostatný prodej. Kde tedy již začínají výkonné stroje?“ 
uzavírá Černý z firmy CESK.

NEZAPOMEŇTE NA VITRÍNY
Vyrobená kopečková zmrzlina je vystavena v mrazících 
vitrínách. Doporučuje se dát přednost vitrínám s dvo-
jitým větráním, které zajistí větší stálost teploty uvnitř 
vitríny. Provozní teplota uvnitř vitríny by se měla pohy-
bovat mezi –12 a -16 °C. Na trhu jsou k dispozici zmrz-
linové pulty od jednoduchých se statickým chlazením až 
po precizně elektronicky řízené zmrzlinové pulty s ven-
tilovaným chlazením. Levné chladicí a  mrazicí pultové 
vitríny často nezvládnou udržet požadovanou teplotu, 
zvláště tehdy, když se venku začne rtuť na teploměru 
šplhat přes hranici 25 °C. Investice do nich je pak vyho-
zenými penězi. Neplní totiž účel, k němuž byly pořízeny. 
Pro správnou funkci chladicí vitríny je také důležité její 
umístění. Teplota okolí totiž provoz vitríny hodně ovliv-
ňuje. Honza Švácha, Roman Peterka 

CESK PODPORUJE ČESKÉ 
KUCHAŘE A CUKRÁŘE
Asociace kuchařů a cukrářů sdružuje více než 
800 kuchařů a cukrářů ze všech regionů České 
republiky. Cílem asociace je podporovat gastro-
nomický průmysl v České republice, napomoci 
zlepšování obrazu oboru u veřejnosti a zkvalit-
nění restauračních a cukrářských služeb. Spo-
lečnost CESK je dlouholetým členem AKC ČR, 
stejně tak jako její ředitel Michal Černý, který 
je zároveň člen představenstva AKC ČR po-
bočky Brno. Hlavním cílem společnosti CESK je 
kultivovat a rozvíjet českou gastronomii a vrátit 
oboru prestiž. Proto CESK pořádá mimo jiné 
bezplatná školení a kurzy pro žáky a studenty 
středních škol potravinářského a restauračního 
průmyslu. „Naši odborníci seznamují studenty 
se stroji, trendy, novinkami a metodami, se 
kterými by se během studií nemohli na školách 
setkat díky finanční náročnosti“, reaguje výkon-
ný ředitel firmy CESK Michal Černý. Sledujte 
aktuality na www.cesk.cz.

TROCHA DĚJEPISU
O tom, jak a kde vznikla první skutečná zmrz-
lina, se traduje více verzí. Říká se, že vznikla 
díky Číňanům, od nich recept přebrali Arabové 
a Peršané. Od Arabů se naučili dělat zmrzlinu 
Italové a její výrobu rozšířili dále po Evropě. 
První ruční výrobník zmrzliny byl vynalezen 
v roce 1846. V roce 1851 je uváděn jako 
zakladatel první továrny na zmrzlinu Američan 
Jacob Fussell. V roce 1903 pak italský přistě-
hovalec v Americe, Italo Marcioni patentoval 
první zmrzlinový kornout a v roce 1921 byla 
vyrobena první zmrzlina s dřívkem. V roce 
1936 byl sestrojen automatický stroj, který 
zmrzlinu na špejli vyráběl. Pokud jde o Čechy, 
tak v pražském Laktosu se zmrzlina začala 
vyrábět v roce 1949.
A od 70. let tradiční zmrzlina ustupuje s nárůs-
tem balených zmrzlinových výrobků pro velké 
samoobsluhy. Na jednu stranu výroba tradiční 
zmrzliny ustupuje, na stranu druhou vznikají 
podniky, kde je k dostání zmrzlina nejen tradič-
ní, ale dokonce vynikající chuti.
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inzerce

Prodej, Pronájem a servis 

zmrzlinových strojů

Nabízíme kvalitní, cenově dostupné 
zmrzlinové stroje k výrobě točené 
zmrzliny s nejdelší garancí na trhu. 

Zmrzlinové stroje prodáváme, 
pronajímáme a servisujeme již 
od roku 2008 jak zákazníkům 
z České Republiky, tak ze Slovenska. 
Na naše zmrzlinové stroje máme ty 
nejlepší reference.

www.jps-zmrzlinovestroje.cz
J.P.S. – zmrzlinové stroje s.r.o.  Klácelova 9, 669 02 Znojmo

 CZ tel.: +420 608 524 617  SK tel.: +421 918 426 400  e-mail: info@jps-zmrzlinovestroje.cz

Biljana Kekaboska Dimitrijevič je ve 
světě zmrzliny pojem, bývalá novi-
nářka je kreativní duší pražského 
zmrzlinářství Angelato. Rodinnou 

manufakturu provozuje se svým makedon-
ským manželem Zlatkem Kebakoskim už 
desátým rokem. Sice milují italskou zmrz-
linu a tamní recepty, ale dělají si věci po 
svém. Ingredience si ovšem nechávají po-
sílat z Piemonte, Sicílie, Calabrie a dalších 
oblastí. „Můžete rozeznat pouze dobrou 
a  špatnou zmrzlinu. Dobrá se vyznačuje 
intenzívní vůní a  chutí a  čistě přírodními 
barvami. Pocítíte doslova rozkoš z přiro-
zené chuti, která se vám postupně rozvine 
v ústech,“ říká Světu HORECA.

Co byste doporučovala hotelům? Vyrá-
bět si vlastní zmrzlinu nebo kupovat od 
dodavatelů a skladovat ji?
Ve většině hotelů si ji dnes kuchaři vyrábě-
jí sami, ale i přesto jsou hotely a restaura-
ce, které si je kupují. S dlouholetou praxí 
pro špičkové odběratele jsme spokojeni jak 
my, tak i naši zákazníci. Úspěšné podniká-
ní stojí na dvou základních pilířích – spoko-
jení odběratelé a kvalitní dodavatelé.

Jak je složitá výroba kvalitní zmrzliny?
Říká se, že udělat dobrou zmrzlinu je ta 
nejsložitější věda cukrářského řemesla. 
Jestli je to pravda nebo ne, posuďte sami 
podle toho, kolik kvalitních zmrzlin jste 
ochutnal. 

Na kolik záleží při výrobě zmrzliny na lid-
ském faktoru?
Velmi. Jde o proces od vymýšlení receptů 
až do výběru surovin a přípravu samotné-
ho produktu. Je zapotřebí umýt, nasekat 
nebo rozmixovat suroviny, nadrtit, rozměl-
nit je. Vlastně celá výroba leží na člověku. 

Předpokládám, že i  ve vašem oboru 
znamenají kvalitní suroviny kvalitní pro-
dukt…
Kvalitní čerstvé suroviny jsou základem 
kvalitní zmrzliny, neboť mezi zmrzlinou 
a „zmrzlinou“ je velký rozdíl. Je třeba si 
uvědomit, že čerstvost, pestrost, krea-
tivita a hlavně kvalita je pro naše zákaz-
níky důkazem, že to, co děláme, myslíme 
vážně.

Je lepší si zmrzlinové směsi vyrábět, 
anebo objednávat od dodavatelů?
Žádná poctivá řemeslná zmrzlinárna by 
neměla používat takzvané zmrzlinářské 
pasty, kterými se běžně nahrazují čistě 
přírodní ingredience a ovoce a zkracují vý-
robní časy.

Existuje něco jako svatý grál mezi zmrz-
linami? Kde vyrábějí nejlepší zmrzlinu na 
světě?
Můžete rozeznat pouze dobrou a špat-
nou zmrzlinu. Dobrá se vyznačuje in-
tenzívní vůní a  chutí a  čistě přírodními 
barvami. Pocítíte doslova rozkoš z přiro-

zené chuti, která 
se vám postupně 
rozvine v  ústech. 
Intenzivní barva 
zmrzliny rozhodně 
nevypovídá o tom, 
že součástí sa-
motné zmrzliny 
je čerstvé ovoce. 

Znamená to pouze fakt, že obsahuje 
aromata a barviva. Ani to, že na zmrz-
lině a všude kolem ní vidíte ovoce, ještě 
neznamená, že ovoce objevíte i ve zmrz-
lině, a to, že je nebo bude ve správném 
množství použito k  výrobě zmrzliny sa-
motné.

Dnes i v kolébce gelata můžete nara-
zit na zmrzlinu, která má horší kvalitu, 
než je v Itálii zvykem. Jedním z důvodů je 
to, že tradiční postupy ve výrobě zmrz-
liny jsou náročné na čas a pracovní sílu. 
Dnešní instantní doba si bohužel bere 
svoji daň v kvalitě produktů.

Jsou tajemství ve výrobě zmrzliny? 
Tajné receptury?
Žádná tajemství a tajné receptury. Čer-
stvost, pestrost, kreativita a  hlavně 
kvalita. Pouze přírodní suroviny, žádné 
umělé nebo prefabrikované přísady, jako 
jsou chemické stabilizátory, dochucova-
dla, barvy a  aditiva. Naše zmrzlina se 
pyšní čerstvými surovinami přírodního 
původu, mezi něž patří čerstvé plnotuč-

né mléko, vysoce kvalitní suroviny z ce-
lého světa - kolumbijská a  peruánská 
čokoláda a kakao, vanilkové lusky z Ma-
dagaskaru, oříšky z  Piemontu, pistácie 
z Bronte, cejlonské koření, ve světě vy-
hlášený český mák a pečlivě vybrané se-
zónní ovoce od malých tuzemských far-
mářů a výrobců. Smysl je v tom, naučit 
se naslouchat přírodě, vzít to nejlepší 
a správně zralé ovoce přímo na místě.

Jaké druhy zmrzlin jsou nejoblíbenější? 
Jaký je trend?
Chutě a trendy jsou neustále v pohybu. 
Dnes už lidé běžně vyhledávají jogurto-
vou, pistáciovou nebo například mango. 
Ti zvídavější pak ochutnávají rebarboro-
vou, parmazánovou, rýžovou, slaný ka-
ramel, olivovou…

Takže se vyrábějí i slané zmrzliny?
Ano, vyrábějí. A  nejen slané. Milovníci 
Angelata už experimentují s námi. Vedle 
již jmenovaného slaného karamelu, zkou-
šíme také kopřivovou, dýňovou, okurko-
vou, či například avokádovou zmrzlinu. 
Inspirace je všude kolem nás.

Kupují si jiné druhy zmrzliny ženy a jiné 
muži?
Nerozdělovala bych je na vyloženě žen-
ské a mužské a  nesouhlasím s  tím, že 
ženy si nejčastěji kupují vanilkovou a muži 
čokoládovou.  Honza Švácha 

ŽÁDNÁ TAJEMSTVÍ A TAJNÉ RECEPTURY

http://www.fomi.cz
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M
edové sladkosti a su-
šené ovoce předklá-
dali lidé v  pradávnu 
bohům, a když se po-
časí nelepšilo, přidali 
i  nějakou tu lidskou 

oběť. Třtinový cukr byl objeven asi 500 
let před Kristem v  Indii. Trvalo dalších 
1000 let, než se ho lidé naučili krysta-
lizovat. Chuť na sladké nám byla dána. 
Po jídle chceme tedy uzavřít jídelní rituál 
něčím. První recept na jablkový koláč byl 
publikován v  roce 1381 v  Anglii. Mak-

ronky pocházejí z italského kláštera z 9. 
století, první tištěný recept vyšel až 
v roce 1725 - zase v Anglii. Byli to ale 
Francouzi, kteří velice brzo představili 
sýr jako zdravější variantu dezertu, ze-
jména ke svým báječným vínům. 

FRANCOUZSKÉ SÝROVÉ DŮVODY
K zakončení kvalitní hostiny se doporuču-
je výběr lahodných sýrů, protože sladký 
dezert obvykle zastře chuť předchozích 
pokrmů. Pikantní sýr na ně snadno na-
vazuje. Sladkost vás na rozdíl od několi-

ka soust sýra na závěr snadno přesytí. 
I sýr může být sladký nebo přinejmenším 
nést stopy sladkosti – vyzkoušejte kva-
litní ementál nebo comté. Pokud trváte 
na něčem opravdu sladkém, doprovoď-
te sýr džemem, fíky, sušeným ovocem, 
sladkou omáčkou nebo čatní (například 
mangovým). Víno objednávejte k  jídlu 
tak, aby vám k sýrům ještě nějaké zbylo. 
Povýšíte i běžné jídlo na slavnostní hos-
tinu s nádechem elegance.

VÍNO, SÝR A CHLÉB
Uznávaná základní trojice stolování a lid-
ského žití, ještě přidejte zeleninu, ovo-
ce, uzeniny, ryby, trochu masa, olivový 
olej a jste v nebesích. Francouzi považují 
sýr za své národní jídlo zrovna tak, jako 
Italové pizzu či těstoviny, nebo my hous-
kové a  ovocné knedlíky. Sýr zachycuje 
rozmanitost regionů, umění sedláků, 
mlékařů a  nakonec sýrařů, také spole-
čenský a  hospodářský vývoj v  průběhu 
let. Světová kuchyně je postavená na 
francouzské. I česká kuchyně (kuchařky 
Marie Janků-Sandtnerová, Anuše Kejřo-
vá, Bohumila Jermářová, Ludmila Dob-
rovolná) stavěly své recepty zejména na 
mágovi francouzské kuchyně, šéfkuchaři 
Augustovi Escoffierovi (1846 - 1935), 
který navázal na zakladatele francouz-
ské haute cuisine Marie-Antoina Carè-
ma (1784 –1833; ten vařil také pro cí-
saře a vojevůdce Napoleona). Escoffier 
použil i řadu skvělých italských nápadů, 
receptů a myšlenek. Kladl důraz na stra-
vitelnost a  nenáročnou přípravu. Sýry 
hrály velmi důležitou roli v jeho způsobu 
stolování. 

U NÁS JSOU NA VINĚ ITALOVÉ
Sýrový boom způsobil italský parmazán, 
bez kterého by žádný člen početné ital-
ské rodiny kdekoliv na světě ani neod-
vedl děti ráno do školy. V českých profi 
kuchyních i  v  běžných domácnostech 

KE KVALITNÍM VÍNŮM PATŘÍ
Krása se skrývá 
v detailu. Aby si 

host ve vašem 
Nejnovějším 

světovým 
gastronomickým 

trendem je 
tisíc let staré 

kombinování 
sýrů a vína. 
Udělali jsme 

malý průzkum 
v pěti podnicích, 

jak si u nich 
sýry stojí. A jak 

jsou úspěšní 
v jejich párování 

s vínem. Jaké 
víno se hodí 

k jakému sýru?

PĚTKRÁT O SÝRECH
1. Základní druhy sýrů: nezrající 

bez kůry, měkké, plísňové, 
lisované, polotvrdé, tvrdé, 
syrovátkové, tavené, ostatní.

2. Množství tuku ve francouz-
ských sýrech: ovčí 65 - 75 g, 
kozí 30 - 42, kravské 35 - 45. 
Příchuť života: mléko ovcí 
spásajících alpské louky chutná 
po lučních květinách.

3. Vhodné pečivo: čím je sýr jem-
nější, tím bělejší, pokud možno 
minimálně slané. Pikantní 
pečivo vyrobené ze zakysaného 
mléka (pečte si sami a získejte 
náskok před konkurencí) se 
nejlépe doplňuje s výrazným 
plísňovým sýrem.

4. Nákup: Nejlépe vás obslouží ve 
specializovaném obchodě se 
schopným vedoucím a vědoucí 
obsluhou. 

5. Uchovávání a skladování: 
sýry obsahují živé organizmy, 
potřebují přístup vzduchu. 
Chladná a dobře větraná tma-
vá místnost je nejlepší. Řezné 
plochy zakryjte, kůrku nechte 
dýchat. Menší kousky sýra 
lze skladovat v chladničce ve 
voskovaném nebo pergameno-
vém papíru.

Výběr vína: žádná přísná pravidla 
neplatí. Každý preferujeme jiné kom-
binace. Ochutnejte jich co nejvíce 
a vyberte si. Ke každé sýrové míse 
doporučte zákazníkovi alespoň dvě 
vína. Volba vhodných druhů se řídí 
strukturou a chutí. Volte správné 
víno na základě podobností, rozdílů 
nebo doplňkových vlastností. Jedním 
z hlavních důvodů myšlenky, že k sý-
rům patří červené víno je skuteč-
nost, že sýry se podávají až nakonec 
stolování. Platí však, že bílé víno se 
hodí k více sýrům, než červené. Mu-
síte si kombinace vyzkoušet a nebát 
se experimentu. 

Základní doporučení: k jemným 
a tučným sýrům se hodí jemné, 
mírně olejnaté víno (Chardonnay, 
Viognier), kyselejší sýr má rád sladší 
víno s vyšším obsahem alkoholu 
(Sauterns), ke slanějším servírujte 
dobré suché, například Sancerre. 
Čím zralejší a lepší sýr, tím jednoduš-
ší víno. Čím zralejší a lepší víno, tím 

méně výrazný sýr. Jinak budou spolu 
bojovat o přízeň. Což může pokazit 
potěšení z konzumace a labužníka vy-
točit až do půlnoci. Chuť vína a sýra 
se mají doplňovat nebo kontrastovat, 
ne se navzájem předhánět a snažit 
se potlačit genialitu toho druhého. To 
není jak s kohouty na smetišti.

Doporučení
Alena Lucáková ze specializovaného 
obchodu se sýry říká: „Při kombi-
nování sýru a vína žádná absolutní 
pravidla neplatí. Pár základních se 
však respektovat vyplatí. Například 
to, že sýry s modrou plísní a bílé 
víno nejdou dohromady. Tedy po-
kud to není víno portské, slámové 
či botrytické, s vysokým obsahem 
zbytkového cukru. Modrá plíseň je 
výrazná a sýr je velmi slaný, protože 
se po dobu zrání potírá roztokem se 
solí. Pokud si k němu dáte suché bílé 
víno, budete mít pocit, že buď sýr, 
nebo víno jsou hořké. Tato kombinace 
je úplný zabiják chutí.“

PÁROVÁNÍ S VÍNEM
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V
inařství Pavlovín je fir-
mou zaměřující se na kva-
litu v  každém segmentu 
svých výrobků. Neustále 

pracuje na své prestiži kvalitní-
ho producenta vín za skvělé ceny. 
Opravdu široký sortiment uspoko-
jí každého milovníka vína. Vybrat 
si můžete z  vín  přívlastkových, 
jakostních, zemských, sudových 
nebo bag in boxů. Vinařství také 
nabízí vína speciálních kolekcí či 
firemní vína s vlastní etiketou. 

Skvělá pověst těchto vín se rodí 
již na začátku vegetačního období 
vinohradů. V  současnosti firma 
obhospodařuje 65 ha vinic + dal-
ších 40 ha v nájmu. Vynikající péčí 
o  vinohrad s  respektem k  přírodě 
to začíná. Selekce hroznů, dobře 
odvedené zelené práce, technolo-

gie zpracování a  umění sklepmis-
trů dávají vyniknout právě vínům 
s  etiketou Pavlovín vyznačujícím 
se typickým odrůdovým charak-
terem, plností a  krásným harmo-
nickým aroma. Důkazem kvality 
těchto vín jsou mnohá ocenění ze 
zahraničí a  samozřejmě z  tuzem-
ska. V  letošním roce můžete vína 
z vinařství Pavlovín ochutnat také 
v Salonu vín ČR, kde má vinařství 
zaslouženě 4 vína mezi 100 nejlep-
šími v ČR! 

V  současné době firma uvádí 
na trh přívlastková vína 2015 a  je 
se na co těšit. Vína jsou šťavnatá, 
svěží, nádherně aromatická a  vel-
mi plná. K  tradičním skvostům 
vinařství patří odrůdy Sauvignon, 
Chardonnay, Ryzlink rýnský, Fran-
kovka a Rulandské modré. 

Pavlovín, spol. s r.o.

Tel.: +420 736 751 553  •  E-mail: pavlovin@pavlovin.cz  •  Web: www.pavlovin.cz
Sídlo:  Hlavní 666, 691 06 Velké Pavlovice  •  Provoz : Bohumilice 52, 691 72 Klobouky u Brna

PAVLOVÍN 

Výjimečná vína, 
skvělá cena!

KVALITNÍ SÝRY!
jsme si zvykli přistrouhat tento výtečný 
pikantní tvrdý sýr na zapékanou zeleni-
nu, brambory, těstoviny či cokoliv. I kar-
banátky a burgery jím zdobíme. Parmigi-
ano-Reggiano, jak se parmazán správně 
nazývá, je vyráběn výhradně v provinci-
ích okolo měst Parma, Reggio Emilia, 
Modena, v  částích provincií Mantua 
a Bologna mezi řekami Po a Reno. Sýr 
stejného nebo podobného jména odjinud 
je jen napodobeninou.

JAK SÝRY PODÁVAT?
Buďte vynalézaví ve svých kombinacích, 
odvážní a neobyčejní. Znám docela prů-
měrnou pařížskou restauraci, kde na 
platu servírují tři známější sýry, napří-
klad comté (gruyère), raclette, brie či 
camembert, k tomu tři poměrně nezná-
mé a  skvělé regionální, které se týdně 
obměňují. Stálý zákazník tak najde oblí-
benou jistotu i zajímavou novinku. Nedo-
poručuje se kombinovat sýry z různých 
zemí na jednom tácku či míse. „Nejdřív 
jsme začali s  francouzskými. Až si lidi 
zvykli, přidali jsme švýcarské a  malou 
nabídku sýrů italských, později ovčích 
španělských, úplně nakonec holandských 
především pro hosty či turisty ze Skan-
dinávie a východní Evropy,“ řekl manažer 
restaurace, „K  holandským doporuču-
jeme francouzské burgundské nebo al-
saské.“ Francie má asi 500 druhů sýrů, 
které nikdy nezevšední. Jde většinou 
o výrobky rukodělné a farmářské a v su-
permarketech se neobjevují.

V JAKÉM POŘADÍ?
Na módní svačinku servírujte sýru málo, 
tak tři druhy kolem 50 – 80 g na oso-
bu celkem. Správná servírovací teplota 
je v  každém případě ta pokojová. Vy-
jměte sýry z  chladu zhruba půl hodiny 
před podáváním. Jen tak vynikne je-
jich vůně a  chuť. Bývají výrazné samy 
o  sobě, nepomíchejte jejich výjimečnou 
chuť a  charakter. Servírovat jemnou, 
téměř neutrální mozzarellu s gorgonzo-
lou či roquefortem na jednom talíři asi 
není ideální kombinace; každé potřebuje 
jiné víno. Velmi ostré či pálivé jídlo, příliš 
sladká nebo kyselá chuť vaše chuťové 
buňky vysloveně ochromí a dokonale otu-
pí. Specifickou krásu sýra či vína potom 
není možné na patře zachytit a už vůbec 
ne docenit. Aby se výrazné chutě nepře-
bily, je vhodné začínat lehčími a krémo-
vějšími sýry typu hermelín, camembert 
nebo brie. Jako další mohou přijít na 
řadu zralé sýry gruyere, comte, barou-
sse z  Pyrenejí, dobrý anglický chedar. 
Na závěr patří ty nejaromatičtější sýry 
s  modrou plísní, například roquefort, 
chedar, stilton, gorgonzola.

Nakrojený sýr s ušlechtilou bílou plís-
ní na povrchu můžete vrátit do lednice 
a po čase na vykrojeném místě obroste 
další bílou plísní. Jde o přirozený proces, 
který sýru nijak neublíží. Bílá plíseň na 
vzduchu roste dál. Podávejte třeba na 
břidlicové desce nebo elegantním porce-
lánu.  Ať už vyberete cokoliv, podnos by 
neměl být přeplněný. Hosté budou po-
třebovat prostor, aby si ze sýrů moh-
li pohodlně odkrajovat. Rovněž mějte 
vhodný sýrový nůž. Pečivo servírujte 
na samostatném talíři nebo raději v ele-
gantním proutěném košíku přikrytý plá-
těným ubrouskem.

 Zdenek Reimann 

ČESKÉ SÝRY: 
MALÉ, ALE NAŠE!
Abertam
Krušnohorský kozí Abertam 
býval celosvětově proslulý, po 
odsunu sudetských Němců jeho 
výroba zanikla. Snaží se ho tam 
teď obnovit, nahrazují kozí mléko 
ovčím. Vyrábí se zatím sezón-
ně v období, kdy drsné horské 
prostředí umožní vyhánět ovce 
na pastvu, což je od května do 
září. Má tvar nepravidelné koule 
s tenkou tvrdou žlutooranžovou 
kůrkou. Používá se k tavení 
i jako stolní sýr. 

Blaťácké zlato
Druh měkkého sýra se zlatoo-
ranžově zbarveným povrchem 
s těstem pružné konzistence, 
delikátně hořkomandlové mírně 
do oříškova a nakyslé až lehce 
navinulé chuti. Jde o obdobu 
italského Bel Paese. Je dopo-
ručován ke svěžím bílým vínům, 
například našemu Veltlínskému, 
Neuburskému, milerce. 

Hermelín
Sýr s bílou ušlechtilou plísní na 
povrchu, údajně napodobenina 
francouzského camembertu. 

Jadel 
Pletený pařený ovčí nebo krav-
ský, náhražka méně dostupných 
jihoevropských sýrů. Vyrábí jej 
několik mlékáren. 

Niva
Kravský sýr s modrou plísní 
uvnitř hmoty. Má být (vzdálenou) 
napodobeninou slavného fran-
couzského ovčího Roquefortu. 

Olomoucké tvarůžky
Také olomoucké syrečky nebo 
tvargle jsou moravským zrajícím 
sýrem z odtučněného mléka již 
od 15. století. 

Saint Laurent
Velmi oblíbený francouzský 
sýr z Bretaně se u nás vyrábí 
v Olešnici klasickou metodou 
s velkým podílem ručního zpraco-
vání výhradně z českých surovin. 
„Hodí se ke konzumaci s vínem, 
je výborný i na sýrových talířích 
spolu s dalšími typy kvalitních 
sýrů,“ říká Jiří Klos, obchodní ře-
ditel mlékárenské divize Interlac-
to. „Výrobou sýra Saint Laurent 
reagujeme na rostoucí poptávku 
po sýrech určených k vínu a také 
po přírodních a zdravých výrob-
cích,“ dodává. 

Sedlčanský Vltavín
Je kombinací dvou typů plísní. 
Svrchu vypadá jako hermelín, 
po rozkrojení se objeví modrá 
plíseň, jejíž chuť vynikne hlavně 
u zralejších Vltavínů. 
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Rulandské modré

ZNOVÍN ZNOJMO a Matematicko-fyzikální 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolu-
pracovali při vývoji chuťově zakulacených 
pinotů, které inspirovalo iracionální Ludol-
fovo číslo π ~ 3,14. 

Vína byla již na počátku chuťově nasměro-
vána, a to trochu odlišnou, dokonalou, tech-
nologií. V průběhu cryomacerace hroznů 
před lisováním se odstopkované bobule 
nejprve zchladí na teplotu 3,14 °C, a teprve 
následně kvasí. Tento proces probíhá v nej-
modernějším zařízení Znovínu ve  sklepě 
v Jaroslavicích u Znojma. Díky tomu se rodí 
plná, hebká a zakulacená vína, klouzající 
po jazyku s tóny kulatého červeného ovoce 
jako například třešní, višní, brusinek či malin 
a ostružin. Vína nejlépe vychutnáte v mo-
hutnějších oblých skleničkách, v nichž vy-
nikne jeho vůně a sametovost. 

Na etiketách je použito dílo od akademic-
kého malíře Josefa Velčovského s názvem 
„Vykutálený podzim s Rulandským mod-
rým“ ze sbírky obrazů Znovínu v Louckém 
klášteře ve Znojmě. 

www.znovin.cz
www.matfyz.cz

V prodeji od 14. 3. 2016 
na „Den pí“ odpoledne 
od 3 hodin a 14 minut.

Vína jsou uzavřena 
luxusními skleněnými uzávěry.
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Hotelová škola Chrudim, Zdeňka 
Kropáčková, šéfkuchařka: 
Zájem o sýrové mísy stoupá, 
u našich i cizinců. Nabízíme české, 
holandské a francouzské, vždy 
v kombinaci s ovocem. Z českých 
sýrů jede nejvíce hermelín, 
eidam a niva. Vhodná vína v 90 
procentech doporučujeme 
sami a k tomu nabízíme směs 
pečiva, chléb bílý, žitný, směsný, 
francouzskou bagetu. 

Restaurace Port 62 Vltavanů, 
Praha 4, Michal Němec, 
Executive Chef: 
Poslední dobou zaznamenáváme 
nárůst zájmu o sýrové mísy. 
Jelikož máme více české klientely, 
podáváme sýry světové převážně 
z Francie a Itálie. Na lístku máme 
sýry s ovocnými marmeládami, 
ovocem a ořechy. Na akcích 
prezentujeme zejména české sýry 
se sušeným ovocem. Záleží na 
přání hosta. Z našich nabízíme 
českou klasiku, tvrdé sýry, s bílou 
či modrou plísní. Víno k našemu 
výběru světových sýru se snažíme 
doporučit, ale finální slovo má vždy 
host. Sýry si místo dezertů u nás 
dává cca 15% hostů. Jako pečivo 
nabízíme opečenou francouzskou 
bagetu a italské grissini.

Imperial hotel Ostrava, 
sommeliér Michal Vaněk: 
Břidlicové plato s výběrem sýrů 
ve 100g porci nabízíme ke každé 
lahvi vína, protože k sobě prostě 
patří. Úspěšnost naší nabídky 
je stále častější. Máme pouze 
francouzské sýry jak z kravského, 
tak ovčího a kozího mléka. 
Dáváme jim přednost a aktivně je 
propagujeme. Máme velmi zkušený 
a komunikativní personál, umíme 
nabídnout nejvhodnější sýr ke 
zvolenému vínu či naopak. Konečná 
skladba je na zvážení hosta; 
většinou na naše doporučení dá. 
Asi 20% zákazníků si objedná sýr 
místo dezertu. Plato nabízíme 
s vhodnými doplňky, s hruškovým 
chutney a sladkým chlebem 
z naší vlastní pekárny. Jedná se 
o variaci biskupského chlebíčku 
s kandovaným ovocem.

Anketa Světa HORECA

JAKÉ SÝRY PODÁVÁTE?
Český catering, Ventura Food 
Marketing, Ondřej Koubek, 
šéfkuchař: 
Pro nás je důležitá hlavně jakost 
a chuť. Kvalitní sýry levné nejsou. 
Na kilo potřebujete kolem 12 litrů 
plnotučného mléka, hromadu 
odborné práce na nákladném 
zařízení, denní péči o každý 
bochník (musíte roztokem omýt, 
otočit či oškrábat.) Na to by lidé 
měli pamatovat. Vyhledáváme 
sýry od regionálních výrobců, 
u zahraničních se specializujeme 
na známé. Doplňujeme nabídku 
vlastními marmeládami, kompoty, 
ořechy a domácím pečivem. Znalci 
přijdou se specifickými požadavky, 
laici si nechají poradit. Ze 
zahraniční provenience nabízíme 
francouzské a italské sýry od zcela 
běžných druhů až po speciální, 
jako jsou například kozí s lanýži, 
ořechové a další.

Co se týče tuzemských sýrů, 
spolupracujeme s regionálními 
dodavateli, od kterých bereme 
sýry z ovčího, kozího i kravského 
mléka. Tvorbu cateringového menu 
a sýrového baru, snoubení vína 
a sýrů probíráme s našimi klienty. 
Vyslechneme si jejich požadavky, 
podělíme se s nimi o naše 
zkušenosti a společně vytvoříme 
finální podobu menu tak, aby se 
vše k sobě hodilo. U cateringů si 
zákazníci objednávají sýry a sladké 
dezerty půl na půl, v restauracích 
sáhnou častěji po dezertech. 
K sýrům nabízíme bílé pečivo 
a ovocný chléb, dále také domácí 
marmelády a kompoty, ořechy 
a čerstvé ovoce. Cena se odvíjí od 
výběrů konkrétních sýrů. Tedy jen 
pro velice hrubou představu cena 
za sýrový bar při cateringu začíná 
na cca 259 Kč za osobu.

Lázeňský hotel Hoffmeister, 
Vladimír Málek, event manažer: 
Podáváme „Výběr sýrů“ z lokální 

farmy s hroznovým vínem a ořechy 
za 200, korun, asi čtvrtina 

zákazníků si objedná. Sýry měníme 
podle výrobce.

http://www.fomi.cz
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NOVINKA

Jogurty, stejně jako 
další mléčné výrobky, 
jsou důležitým zdrojem 
živočišných bílkovin, 
vápníku a živých kultur pro 
lidský organismus. Jak 
poznat ty zdraví prospěšné 
a poctivé od náhražek, 
co hlídat na etiketách 
a co čekat v jogurtu 
light, v plnotučném nebo 
smetanovém a co to 
vlastně znamená? Podle 
čeho se mají šéfkuchaři 
a nákupčí řídit při závozu 
gastroprovozů?

J
Všechny jogurty, ať už ty 
od velkých výrobců nebo ty 
od farmářů, mají společné 
to, že na počátku výroby je 
mléko, které musí být dle 
zákona pasterované. Jak ale 

vysvětluje Vendula Svobodová, techno-
ložka mlékárny společnosti Sklizeno, oři-
rozeně ne každé mléko má stejné vlast-
nosti, což může ovlivnit chuť jogurtu. 
Jogurty tedy kopírují složení mléka v prů-
běhu roku, v létě bývá méně tučné (řidší) 
a v zimě naopak tučnější (hustší). Svou 
roli hraje i  druh skotu, způsob pastvy 
atd. Farmářské jogurty tak mají pokaždé 

jinou chuť i tučnost.  A velkých výrobců 
je pravidlem, že mléko je upravováno tak, 
aby mělo po celý rok stejné vlastnosti 
a tedy i jogurty vypadaly a chutnaly stále 
stejně (odstředí se a tuk se dodá zpět 
podle potřeby).

JAK JE TO S TRVANLIVOSTÍ
Většina jogurtů na trhu je také během 
výroby homogenizována, aby se rovno-
měrně rozvrstvily shluky mléčného tuku 
a  smetana se neoddělovala od mléka. 
Hlavním důvody homogenizace jsou es-
tetické, částečně se tak prodlužuje i tr-
vanlivost jogurtů. Farmáři naproti tomu 

používají mléko nehomogenizované a bez 
úpravy tučnosti. To se projevuje tak, že 
na povrchu farmářského jogurtu mů-
žeme někdy pozorovat poctivou vrstvu 
smetany.

Plnotučný jogurt by měl obsahovat 
okolo 3,5 % tuku, smetanový alespoň 
10 %. „Lidé často sáhnou raději po 
light výrobcích, protože se domnívají, 
že jsou zdravější než plnotučné. Čas-
to si ale spotřebitel neuvědomí to, že 
produkty z  odtučněného mléka musí 
být zahušťovány, nejčastěji škrobem. 
Škrob je ve své podstatě jen složitý 
cukr, takže i  když se snížil obsah tuku 
v jogurtu, navýšil se obsah sacharidů,“ 
varuje Vendula Svobodová.  A to nemlu-
víme o chuti, kterou mají klasické jogur-
ty vždy plnější.

TAKOVÁ JE KLASIKA
Klasický plnotučný jogurt má okolo 
3,5 % tuku. Oproti tomu nízkotučné se 
vyrábějí z odtučněného mléka a obsahu-
jí naprosté minimum živočišných tuků, 
pozor si u nich ale musíte dávat na typ 
zahušťovadla, které ovlivňuje jak nu-
triční hodnoty jogurtu, tak jeho kvalitu 
a chuť. V  regálech najdete i  smetano-
vé jogurty obsahující minimálně 10 % 
tuku. Ty jsou krémovější a  plnější, bez 
nakyslé chuti klasického jogurtu. Zvlášt-
ní druh je řecký jogurt, který se vyrábí 

odkapáním smetanového, takže vznikne 
pevnější hmota, kterou můžete téměř 
krájet. Neliší se složením, ale způsobem 
výroby. 

Velký rozdíl je dále mezi jogurty zra-
jícími ve skleničkách (kelímcích) a v tan-
ku. Jogurty zrající ve skleničkách bývají 
hrubší konzistence, pevnější, o něco ky-
selejší a mají výraznější chuť a  aroma. 
Jogurty zrající v  tancích mají jemnější 
konzistenci, protože jsou neustále me-
chanicky promíchávány. Mají méně vý-
raznou chuť a aroma a bývají tekutější. 
Mohlo by se zdát, že ve skleničkách či 
kelímcích zrají jen farmářské výrobky, ale 
k této metodě se klaní i někteří velkový-
robci. „Naše zakysané výrobky jsou vy-
robené tradičním postup zrání v  obalu, 
který je prakticky uzavíratelný a odolný. 
Folie pod víčkem zaručuje kvalitu a bez-
pečnost výrobku. ve vanilkovém jogurtu 
je navíc přírodního výtažku z vanilkových 
lusků,“ říká Michaela Králíčková z mar-
ketingu společnosti Bohemilk. Jogurty 
přitom mlékárna vyrábí i v 10kg balení, 
zakysanou smetanu v 5kg balení.

Bílý jogurt by měl obsahovat pouze 
mléko a mléčné kultury. Kvůli zahuštění 
se někdy přidává i  sušené mléko nebo 
mléčná bílkovina, což není nutně na ško-
du, potřeba ale nejsou. U  ovocných je 
pak navíc ovocná složka, která obsahuje 
ovoce, pektin a cukr. Petr Holeček 

NAUČTE SE POZNAT POŘÁDNÝ JOGURT
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Otevřené kuchyně, do nichž 
může kdokoliv kdykoliv 
nahlédnout, a kuchaři, 
kteří rádi vyrazí na plac 
podebatovat s hosty. 
I to je důvod, proč 
dnes restaurace více 
přemýšlejí o výběru toho 
nejvhodnějšího oblečení 
svého personálu.

K
arlínský hostinec U  Tunelu 
býval dlouhá léta klasickou 
zakouřenou čtyřkou. Bylo 
ale dopředu jasné, že se ve 
čtvrti kaváren a bister, kte-
rou paradoxně nastartova-

ly ničivé povodně z  roku 2002, tenhle 
– říkejme tomu klidně koncept – neudr-
ží navždy. Dnes je z hostince U Tunelu 
nažehlená „prvorepubliková restaurace“. 
Nabízí klasiku i pivní speciály z Vratisla-
vického akciového pivovaru a  domácí 
kuchyni včetně polévek servírovaných 
přímo z  kamen, které stojí uprostřed 
podniku. Srdcem restaurace je otevřená 
kuchyně, kuchař je v ní stále na očích, 
a  tak musí mnohem více dbát nejenom 
o to, co hostům vyexpeduje na stůl, ale 
i  o  svůj zevnějšek. Hnědý rondon s  lo-
gem restaurace a  výrazná kuchařská 
čepice – takhle se kuchař nemusí sty-
dět vyrazit mezi stoly a promluvit si se 
zákazníky.

HOSTÉ NA OBLEČENÍ KOUKAJÍ
Fakt, že i  oblečení personálu může být 
pomyslným jazýčkem na vahách mezi 
úspěchem a  neúspěchem, si v  posled-
ních letech začíná uvědomovat stále 
více majitelů a provozovatelů restaura-
cí. A  vůbec nezáleží na tom, zda jsou 
to velcí hráči nebo provozovny o  dvou 
zaměstnancích. „V dnešní době v každé 

OBLEČENÍ MUSÍ 
LADIT S KONCEPTEM 
PROVOZU
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provozovně přemýšlí nad tím, aby oble-
čení funkčně vyhovovalo zaměstnancům, 
ale aby i ladilo s konceptem provozu,“ po-
tvrzuje Denisa Šmerhová ze společnosti 
Proficook. 

I  trend otevřených kuchyní, který, 
jak ukazuje příklad karlínské restaura-
ce U Tunelu, proniká také do tradičních 
podniků, v  nichž by byl ještě před pár 
lety nemyslitelný, může mít vliv na módní 
trendy v horeca segmentu. Pracovní ob-
lečení samozřejmě módním vlnám nepod-
léhá tak rychle, jako společenské šaty, 
sportovní oblečení nebo móda pro volný 
čas. Základem je pohodlnost a praktič-
nost, ale i tenhle segment se postupně 
proměňuje.

Srovnávat může třeba Martina Micha-
lová ze společnosti FOMI. „Naše rodin-
ná firma na trhu působí již 25 let. Za tu 
dobu, jsme měli možnost osobně poznat 
řadu osobností z gastronomického svě-
ta a řada osobností s námi také zestár-
la. V současné době si velmi uvědomuji 
příchod nové generace a  s  tím i  nový 
pohled na obor, včetně odívání. Trh z na-
šeho pohledu prošel masivní změnou. 
Dříve neexistovaly takové materiálové 
možnosti, jako jsou v dnešní době. Stále 
se vše vyvíjí, používají se barvy,“ shrnu-
je Michalová. Společnost FOMI se pra-
videlně účastní zahraničních veletrhů, 
takže má aktuální módní trendy z první 
ruky. „Díky tomu, že už patříme i v za-
hraničí mezi uznávané značky – v minu-
lých letech jsme navázali úzkou spolu-

práci se značkou Clinic Dress a Bragard 
– máme možnost konzultovat ‚módnost‘ 
i s našimi zahraničními partnery.“

BARVY, STŘIHY, VÝBĚR
Dřív pro kuchaře v podstatě neexistova-
lo nic jiného, než klasické bílé dvouřadé 
rondony ze 100% bavlny. Nyní si mohou 
vybírat i z jiných materiálů, střihů a vý-
razných barev. Samozřejmě trvalo něja-
kou dobu, než se čeští zákazníci přestali 
bát barev a  začali s  nimi experimento-
vat a kombinovat je. To samé platí i pro 
ostatní zboží, jako třeba košile nebo zá-
stěry. V  případě, že jsou vyrobeny na 
zakázku, není problém barevně sladit 
celý personál, včetně pomocných sil, po-
kojských a portýrů. „Velkým tahákem le-
tošní sezóny jsou funkční materiály, kte-
ré svému nositeli mají přinést komfort 
při nošení a svým vzhledem připomínat 
civilní oděv,“ vybírá z novinek Michalová.

Poslední slovo ale ještě neřekl ani čistě 
bílý rondon. Ten se vrací do módy hlavně 
kvůli kuchařským soutěžím a  televizním 
pořadům, kde se v nich objevují nejzná-
mější světoví šéfkuchaři. „Přes všechny 
novinky bílá barva zůstává tím nejčistším 
symbolem profesionálního kuchaře, na 
tom se za ta léta nic nezměnilo,“ upo-
zorňuje Michalová. Vždy prostě záleží na 
konkrétním podniku, jeho konceptu nebo 
geniu loci. „Ke grilu bych doporučila spí-
še tmavý rondon s větráním, protože je 
prodyšnější. Do cukrárny doporučujeme 
pastelové barvy, do sushi barů kimona, 
netradičně střižené rondony nebo košile. 
Vždy ale záleží na přání zákazníka,“ pře-
mýšlí Denisa Šmerhová.

VĚTŠINU ŠIJEME NA MÍRU
V dnešní době už si většina provozoven 
objednává oblečení personálu na míru. 
Podle Denisy Šmerhové to může být 
až u 90 % zakázek. Málokdy prý přijde 
zákazník s  tím, že neví jaké bude mít 
zaměstnance a  objednává velikosti od 
oka. Stoupá také zájem o branding oble-
čení, jak dokazuje i příklad zaměstnanců 
restaurace U  Tunelu. Požadavky se už 
dávno neomezují pouze na výšivku loga 
podniku. Uniformy a  další pracovní ob-
lečení dnes mnohde fungují jako chodící 
vizitka jednotlivého zaměstnance – vedle 
jména stojí na jeho prsou i  název kon-
krétní pozice. Kromě klasických výšivek 
je v kurzu i aplikace nažehlovacích kame-
nů, způsob, který je velice oblíbený v ba-
rech a kavárnách. Hlavním důvodem je, 
že jsou kameny lesklé a výrazné, a proto 
vyniknou i v tlumeném světle.

Ani u  obrandovaného oblečení není 
problém později dokoupit jednotlivé kusy, 
výrobci a prodejci ale zákazníkům dopo-
ručují uvažovat koncepčněji. „Životnost 
oblečení je vždy daná. Bohužel stále se 
setkáváme s tím, že si nakupující neuvě-
domí, že výrobek není nesmrtelný. Co se 
týká nákupu do rezerv, tak je to vždycky 
dobré. Jak já říkám, stát se může co-
koliv a když pak není kam sáhnout, je to 
malér,“ upozorňuje Michalová. 

Také je třeba myslet na pracovní smě-
ny. Zaměstnanec může v  práci strávit 
i tři dny po sobě a v takovém případě si 
zkrátka nemůže nevystačit jen s  jednou 
košilí nebo jedním rondonem. Během hlav-
ní sezony se také může výrazně zvyšovat 
počet brigádníků. Jak dokupování náhrad-
ních kusů oblečení funguje u firmy FOMI? 
„U nás funguje systém pro stálé zákazní-
ky, kdy držíme dané materiály pro dané 
zakázky tak, aby bylo možné v  průběhu 
sezóny doobjednávat oblečení v tom sa-
mém designu. Je to jakási forma bonusu,“ 
uzavírá Michalová. Libor Hruška 

JAKÉ JSOU 
NEJVHODNĚJŠÍ 
MATERIÁLY PRO 
JEDNOTLIVÉ 
DRUHY 
OBLEČENÍ?

Rondony
65% bavlna a 35% polyester
Výhodou tohoto materiálu je 
jednoduchá údržba. Rondon 
se téměř nemusí žehlit 
a skvrny lze odstranit mno-
hem jednodušeji než u obleče-
ní  ze 100% z bavlny. 

Kalhoty
98% bavlna a 2% elastan
Kalhoty musí být lehké 
a vzdušné, díky elastanu 
pruží, a tak jsou pohodlné na 
nošení.

Košile
97% bavlna a 3% elastan
U košil v zásadě platí stejná 
rada, jako u kalhot.

Čepice
Papír nebo textilní viskóza
Čepice z textilní viskózy 
vypadají lépe než klasické 
jednorázové papírové čepi-
ce a vydrží i více než jedno 
použití. Klasické látkové hřiby 
zákazníci kupují spíše jako 
dárky pro kuchaře-amatéry, 
v normálních provozech se 
tolik nepoužívají.

 Zdroj: Proficook
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