
Dobrá káva  
a spolehlivé kávovary

Řetězec s hot dogy 
hledá  partnery

Německé vinařské oblas-
ti jsou pro Čechy lákavé

Úspěch podnikání spočívá 
v personalizaci

Jaké druhy pražených kávových 
bobů dominují na českém trhu a jak 
je naservírovat poradili experti 
z dodavatelských společností.       strana 8

Společnost Wienerschnitzel je 
připravena rozšířit svůj úspěšný 
obchodní model do dalších zemí.          
                                strana 2

V loňském roce se Německo stalo druhou 
nejoblíbenější cestovní destinací Čechů. 
Vinařská turistika láká do Německa stále více 
cestovatelů.                                                        strana 14

O možnostech digitalizace jsme hovořili s Vojtou 
Strnadem z agentury WDF, která se specializuje 
na digitální design, vývoj a marketing.
                                                                                                                                                     strana 2
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červenec 2021

S
družení pro zaměstnanecké stravování 
(ProZAMS) navrhuje vládě a  zákonodár-
cům sérii kroků k rychlé podpoře gastrono-
mie postižené koronakrizí. Žádá zejména, 

aby se stravenky a peníze ze stravovacího paušálu 
mohly používat výhradně v gastronomických pro-
vozech - restauracích, hospodách a jídelnách.

„Gastronomie a služby jsou prokazatelně nejpo-
stiženější. Ztráty se prozatím vyčíslují na vyšší de-
sítky miliard korun, restaurace přišly o  polovinu 
tržeb, pětina jich zavřela a další to zvažují, z oboru 
odešly desetitisíce zaměstnanců, kteří gastrono-
mii chybí,“ říká Linda Nejezchlebová, šéfka Pro-
ZAMS.

Vlády v Evropě i v zámoří podle ní již přicházejí 
s  proaktivními programy na  podporu gastrono-
mie s provázaností na potravinářství, zemědělství 

a cestovní ruch. Jsou si totiž vědomy významu gas-
tronomie a její funkce ve společnosti. „ProZAMS 
proto navrhuje vládě, zástupcům parlamentních 
politických stran, aby českou gastronomii rovněž 
podpořili zavedením účelové útraty skrze straven-
ky a  stravovací paušál výhradně v  stravovacích 
zařízeních minimálně na dobu jednoho roku. Stej-

ně jako existuje přímá podpora lázeňství formou 
voucherů, regionální podpora pro ubytovací služ-
by, takto lze snadno, rychle a  efektivně podpořit 
útratu v gastronomii,“ uvádí Nejezchlebová.

Dalším krokem podle ní má být začlenění restau-
rací do výzev podpory z Národního plánu obnovy. 
Ten má přerozdělit celkem 200 miliard korun z ev-
ropských peněz do rozvoje ekonomiky. „Gastrono-
mie a služby jsou nejzasaženější, přesto se o nich 
plán zatím nezmiňuje,“ říká Nejezchlebová. Pro-
ZAMS dále navrhuje sestavení srozumitelných, 
dodržovatelných a  vymahatelných pravidel pro 
epidemické krize. „Pandemická situace omezující 
či znemožňující podnikání v gastronomii musí být 
založená na  transparentních datech, proaktivně 
komunikována a adekvátně kompenzována,“ do-
plňuje Nejezchlebová.

Stravenky 
a paušál jen 
do restaurací

INZERCE

Po dvouleté odmlce 
Abzac hands up!
Tradiční event CBA se po více než ročním 
odkládání uskuteční v pátek 6. srpna 
od 10 do 22 hodin v brněnském centru 
Abzac.

Pivní novinky 
a evergreeny 2021

Jak čelí osudu velcí hráči a co vzkazují 
hostinským, výčepním a hoteliérům? 
Vsaďte na pivní stálice, novinky a ovocné 
bestsellery.

Veganské čokoládové 
dezerty
Nadýchaná čokoládová pěna, hutné 
brownies, lahodný cheesecake s ovocem 
či jemné čokoládové lanýže. Čokoládové 
dezerty jsou prostě hit!
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Takové opatření, které by platilo po časově 
omezenou dobu, by mohlo pomoci 

nastartovat restaurační byznys, který 
utrpěl značné ztráty.

“

@SvetGastroHotel

http://www.svethg.cz


Vaše společnost se specializuje na di-
gitální marketing a tvorbu webo-
vých stránek. Naše vydavatelství cílí 
na horeca trh. Daří se podnikatelům 
v pohostinství a hotelnictví těžit z on-
line prostředí?  
Horeca a digitální svět byly v době pan-
demie na opačné straně spektra. Zatím-
co segment horeca se prakticky zastavil, 
digitální svět začal po krátkém šoku po-
silovat. Budoucnost je zkrátka v  jejich 
vzájemném propojování. 

V  onlinovém prostředí platí, že přive-
dení uživatele a  jeho první nákup, jsou 
pro majitele e-shopu nejdražší, ne-li 
ztrátové. Zákazníka si získáváte násled-
nou péčí, informováním o  novinkách 
a  do  zisku se dostane tím, že uživatel 
u  vás nákupy během roku několikrát 
zopakuje nebo e-shop doporučí dál.

Těžko to porovnávat se zákazníkem, 
který se u  vás zastaví během pracov-
ní pauzy na  oběd – ten by podnik ne-
měl dostat do ztráty!  Proč tedy nedělat 
vše proto, abychom ho viděli znovu?

Úspěšné restaurace či hotely už vědí, 
jak pracovat s personalizací.  Ať už zvolíte 
e-mailovou formou či komunikaci na so-
ciálních sítích, vždy musíte vycházet ze 
zájmů a  potřeb toho daného publika. 
 
Kde vidíte příležitosti pro rozvoj pod-
nikání?
Směr, kterým horeca už léta jde, ať jsou 

to rezervace přes internet, online menu 
či placení přes QR kód v mobilu jen do-
kazují, že digitalizace tomuto oboru není 
cizí. Kde naopak vidím příležitost pro 
rozvoj je analytika a personalizace zákaz-
níků na základě dat, která často podniky 
mají, ale nikdo s nimi efektivně nepracu-
je. Přitom by tyto výstupy mohly firmy 
příjemně překvapit! 

Pandemie zrychlila přesun podniká-
ní do online světa. Jaké jsou zásady 
pro úspěšné fungování v tomto pro-
středí?

V online prostředí platí a v době pande-
mie dvojnásob, že se musíte rychle adap-
tovat, zkoušet nové věci, a hlavně nestát 
na místě. 

Jako příklad mohu uvést velmi zají-
mavou spolupráci s  Romanem Vaňkem 
z  Pražského kulinářského institutu, 
s  nímž vytváříme opravdu krásný pro-
jekt, který budeme po létě spouštět. Tak-
že se máte určitě na co těšit.

Jak finančně náročná je spolupráce 
s digitální agenturou?
Pevně si stojím za  tím, že spolupráce 
s  tou správnou agenturou je mnohem 
levnější, nežli se snažit vytvořit podob-
ný tým „inhouse“. Máte totiž k dispozici 
tým extrémně zkušených lidí, kteří mají 
za  sebou desítky nebo stovky projektů, 
nepotřebují zaškolovat a platíte je pouze 

za odvedenou práci, která je navíc ve svě-
tě online velmi dobře měřitelná.

Během posledního roku se propojila 
řada firem a vytvořila tak úspěšná 
obchodní partnerství. Která z nich 
považujete za zdařilá?
Nejedná se úplně o partnerství, ale přímo 
o akvizici a jestli bude zdařilá ještě ukáže 
čas. Je velmi předčasné cokoli vyhod-
nocovat. Za  mě bych označil za  jednu 
z  největších a  nejzajímavějších akvizicí  
Salesforce a  jejich nákup Slacku. Slack 
je nástroj, bez kterého by si dnes IT spo-
lečnost mohla těžko představit interní 
komunikaci a dohadování, kam se půjde 
na oběd. Asi všichni známe Salesforce.

Za svou činnost jste získali mnohá 
ocenění. V čem spočívá váš úspěch?
Více nežli na  jednotlivá ocenění jsem 
pyšný na  tým, který je dokázal získat. 
Protože pokud máte kolem sebe dobré 
lidi, tak úspěch musí přijít!
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Úspěch podnikání 
spočívá v personalizaci

Chevron Hotel ze sítě Old Town Apartments je nový 
čtyřhvězdičkový hotel v Praze. Otevřel krátce před 
nástupem pandemie koronaviru, takže ostrý provoz 
zažívá až nyní s postupným rozvolňováním cestování. 
Nachází se na Smíchově v ulici Holečkova přímo na-
proti zahradě Kinských a vznikl rozsáhlou rekonstruk-
cí a přestavbou původního bytového domu z 90. let 
19. století, který se vlivem času a špatné údržby dostal 
do dezolátního stavu. Na šesti podlažích disponuje 
50 designovými pokoji, které jsou navrženy tak, aby 
maximalizovaly vnitřní prostor a umožnily autentický 
zážitek i odpočinek. Za jejich návrhem stojí britsko
-český ateliér Jestico + Whiles.

Interiér hotelu je nadčasový a nese se v moderním duchu, 
přesto však odkazuje i na minulost. Smíchov byl původně 
založen jako průmyslová čtvrť na pražské periferii, která 
se až postupem času proměnila v atraktivní lokalitu pro 
práci i bydlení a stala se součástí centrální části metropole. 
„Na míru navržený nábytek s lehkým industriálním náde-
chem je proto vzpomínkou na někdejší obyvatele domu, 
kteří byli v této dříve průmyslové čtvrti zaměstnáni. Vzhled 
interiéru je pak založen na spojení hladkých zakřivených 
linií černě lakované oceli s luxusní kůží a čistými bílými ak-
centy,“ uvádí Sean Clifton, ředitel pražského studia Jestico 
+ Whiles a dodává: „Na podlahách veřejných prostor jsou 
použity černobílé vzory inspirované historickými deko-
ry keramických dlaždic nalezených v původní budově. 
V kontrastu k nim působí hlavní schodiště s autentickým 
zábradlím, na kterém vyniká tmavý terazzo povrch imitu-
jící kámen s přiznanou texturou. Hosté mohou do svých 
pokojů vystoupat buď po tomto schodišti, nebo využít 
nového výtahu, díky němuž je objekt kompletně bezbari-
érový.“ 

Nový čtyřhvězdičkový hotel 
Chevron na Smíchově 

@SVETGASTROHOTEL
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Díky ekonomickému zemětřesení, které způsobila pandemie, 
musela řada firem přesunout své podnikání do online světa. 
Velmi krušné chvíle zažívali podnikatelé z pohostinství 
a cestovního ruchu. Segment horeca se ocitl na prahu nového 
věku, kdy je nutností věnovat velkou pozornost potřebám 
zákazníků a efektivně komunikovat nabídku - ať už jde o polední 
menu, pobytové balíčky či zájezdy. O možnostech digitalizace 
jsme hovořili s Vojtou Strnadem z agentury WDF, která se 
specializuje na digitální design, vývoj a marketing. vizitka:

Vojtěch Strnad se v online světě 
pohybuje přes 10 let, od roku 2014 

působí v digitální agentuře WDF, 
nyní na pozici CEO. 

Ta má na kontě více než stovky 
kompletních projektů, pro 

klienty z celého světa, a to třeba 
i ze Silicon Valley, Spojeného 

království či Skandinávie, kde má 
WDF zastoupení. Spolupracuje 

na řadě sofistikovaných 
projektech, ze které agentura 

získala i řadu ocenění (Web 
Top 100, Deloitte, AKA, Zlatá 

pecka, Zlatý středník). V digitální 
agentuře WDF poskytují služby 
v oblasti dat a analýzy, UX a UI 
designu, vývoje webů, aplikací 

i softwarů.

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, VOJTĚCH STRNAD FOTO FIREMNÍ

Úspěšné restaurace či hotely už 
vědí, jak pracovat s personalizací.  

Ať už zvolíte e-mailovou formou či 
komunikaci na sociálních sítích, 
vždy musíte vycházet ze zájmů 
a potřeb toho daného publika. 

“

http://svethg.cz/
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ROKU GIN 

CBA po dvouleté odmlce 
uspořádá Abzac hands up!

P
atnáctka nejlépe bodovaných bar-
manů seriálu profesionálních 
soutěží ročníku 2019 (například 

Diageo World Class, Chivas Masters, 
Fernet Stock Summer Inspiration, In-
ternational Rudolf Jelínek Cup…) se 
napřímo utká o titul Barmana roku 2019 
s právem reprezentovat ČR na koktejlo-
vém mistrovství světa IBA World Coc-
ktail Championships 2022 v  kubánské 
Havaně.
„Hodnotící komise ocení především zají-
mavé pracovní techniky, maximální kre-
ativitu a  profesionální představení klí-
čových produktů i  koktejlu jako celku,“ 
uvedl prezident CBA Aleš Svojanovský. 
Všichni účastníci finále obdrží z  rukou 
prezidenta CBA prestižní pamětní pla-
ketu. Vítězové soutěžních skupin pře-
vezmou z  rukou zástupců jednotlivých 
společností hodnotné věcné ceny. Výko-
ny finalistů okomentuje a  posoudí VIP 
porota ve složení Kateřina Kluchová, To

máš Melzer, Michal Marešovský, Achim 
Šipl a Milan Zaleš. Jmenované osobnosti 
tuzemské barové scény navíc v průběhu 
dne vystoupí před publikum se svými 
prezentacemi. Kromě soutěžení čekají 
návštěvníky také chuťové zážitky. U barů 
a  tasting pointů budou moci degusto-
vat novinky všech významných partne-
rů CBA ve  formě koktejlů či kávových 
a  čajových specialit. O  kulturní stránku 
eventu se postará jazzové trio Vítězslava 
Hándla. Slavnostním bodem programu 
bude předávání pohárů všech soutěžních 
kategorií pro rok 2019 a  udělení ceny 
Bohumila Pavlíčka za celoživotní přínos 
gastronomii. Celou akcí bude provázet 
jedinečný Petr Nárožný.
Abzac hands up! se naposledy uskutečnil 
před více než dvěma lety. Jeho pořádání 
v  původně naplánovaných termínech 
24. března 2020 a 5. března 2021 zhati-
la pandemická situace a  z  ní vyplývající 
omezení.

Dlouho odkládaný Abzac hands up! se konečně stane realitou. 
Tradiční event České barmanské asociace se po více než ročním 
odkládání kvůli covidu-19 uskuteční v pátek 6. srpna od 10 
do 22 hodin v brněnském centru Abzac. Stěžejní částí programu 
bude Grand Prix CBA poprvé koncipovaná jako finále Czech 
Bartenders League o nejlepšího barmana České republiky.

Rozlosování Grand Prix CBA
finále Czech Bartenders League 
2019 dle skupin:

Skupina Bohemia Sekt
Martin Straka (Hendrix Café)
Jiří Pácalt (Tretter’s)
Tomáš Staněk (Žlutá ponorka)

Skupina Jan Becher – Pernod 
Ricard
Jan Zlámaný (Zanzibar)
Filip Štumper (Aureole)
Jakub Baštinec (Pablo Escobar)

Skupina Ultra Premium Brands
Jan Lukas (Apotheka)
Daniel Jach (Rotor)
Jakub Zouzal (Zanzibar)

Skupina Rudolf Jelínek
Marek Vybíral (Black Stuff)
Lucie Bieglová (Black Angel’s)
Filip Polzer (Hendrix Café)

Skupina STOCK Plzeň-Božkov
Jan Šebek (Grandhotel Pupp)
Filip Stránský (Anonymous)
Marek Adam (Jekyll & Hyde)
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PARTNEŘI REDAKCE:

Roku znamená v japon-
štině „šest“ a právě tolik 
je základních surovin, 
které ginu propůjčily 
jeho charakteristickou 
bohatou a jemnou chuť. 
Jarem vás provedou 
květy něžné sakury, 
létem energizující 
čajové lístky Sencha 
a Gyokuro, podzimem 
pepř Sansho a zimou 
lahodný citrus Yuzu. 
Kromě těchto iko-
nických japonských 
surovin najdete v ginu 
i tradiční hořkost 
jalovce s tóny koriandru 
a citrusové kůry. Nej-
lépe si ho vychutnáte 
samotný, v drinku per-
fect serve nebo třeba 
v míchaných nápojích 
s tonicem.

Strávit letošní letní dovolenou v České republice 
plánuje 76 % Čechů, do zahraničí se jich chystá vyrazit 
41 %. Za dovolenou, která bude v průměru trvat třináct 
dní, plánují utratit zhruba 6840 korun na osobu. K nej-
častějším odpočinkovým aktivitám bude patřit pěší 
turistika, cykloturistika v mnoha podobách a samo-
zřejmě koupání. Nejvyhledávanějším typem ubytová-
ní jsou penziony (45 %), neplacené ubytování u zná-
mých či přátel (29 %) a kempy (24 %). Z regionů nejvíce 
přitahují návštěvníky Jihočeský a Jihomoravský kraj. 
Naopak nejméně lidí plánuje vyrazit do Prahy a do Par-
dubického kraje. Vyplývá to z aktuálního průzkumu 
agentury CzechTourism.

„Je více než zřejmé, že domácí turisté zamíří o letních 
prázdninách k vodě nebo do přírody a zaplní tradiční 
turistické lokality. Chybět ale budou ve městech. Kromě 
lázeňských voucherů proto nyní připravujeme vouchery 
na podporu podnikatelů ve městech,“ uvedla Klára Dostá-
lová, ministryně pro místní rozvoj.

„Pozitivní zprávou pro podnikatele v cestovním ruchu 
je, že Češi o dovolených plánují utratit v průměru o 700 
korun více, než uváděli vloni. Největší část rozpočtu (42 %) 
utratí za ubytování a stravování v restauracích (18 %), 
na kulturu mají připraveno tisíc korun na osobu. Stejně tak 
se prodloužila i průměrná délka plánovaného odpočinku 
z devíti na třináct dní,“ komentuje výsledky průzkumu 
agentury CzechTourism její ředitel Jan Herget.

Obsazenost pokojonocí v celé České republice na letošní 
léto je podle českého hotelového software Previo.cz aktu-
álně okolo 32 %, což je o 9 % vyšší, než byla loni ve stejnou 
dobu. K nejobsazenějším lokalitám patří podle Kotase 
Orlické Hory (58,1 %), Slovácko (55,4 %) a Šumava a Český 
Les (53,2 %). V těchto lokalitách jsou již nyní zaplněny tři 
čtvrtiny veškerých kapacit, které byly v posledních dvou 
letech celkově obsazeny. Dále Lednicko-Valticko a Podyjí 
(44,1 %), Vysočina (41,2 %) a Jižní Čechy (40,3 %). Nejmenší 
obsazenost vykazuje Ostravsko a Slezsko (18,6 %), Střední 
Morava (19,1 %) a Praha (22,8 %), ale také západočeské láz-
ně (29,0 %) a překvapivě i Krkonoše (27,9 %), které na léto 
paradoxně nebývají (oproti jiným horským lokalitám) tak 
vyprodané. 

Důležitou součástí letošní dovolené bude odpovědnost 
a ochota dodržovat hygienická opatření, která jsou pro 
obnovení služeb v cestovním ruchu nutná. „Tři čtvrtiny 
dotazovaných uvádí, že tato pravidla budou bez problémů 
dodržovat, aniž by to ovlivnilo jejich dovolenou nebo se 
přizpůsobí podmínkám tak, aby je opatření omezily co 
nejméně. Chceme i v této oblasti podpořit podnikatele, 
a kromě marketingové kampaně #světovéČesko nyní 
pracujeme s podnikateli na kampani „Otevřeno na pořád“, 
která by měla nenásilným způsobem motivovat návštěv-
níky k odpovědnému využívání služeb cestovního ruchu,“ 
doplnil Herget.

V létě zamíří Češi 
k vodě a do hor
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Marketing společnosti 
Coca-Cola HBC bude nově 
řídit Martina Lovětínská
Novou marketingovou ředitelkou společnosti 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko se stala Martina 
Lovětínská - zkušená manažerka, jež v systému 
Coca-Cola pracuje téměř 25 let. Do Česka se nyní vrací 
po úspěšném osmiletém působení v zahraničních 
pobočkách. Nejprve řídila marketing v Itálii, následně 
na stejné pozici pracovala v Irsku, kde později zastáva-
la také roli obchodní ředitelky. Ve funkci nyní v Česku 
vystřídala Joonase Mäkilu, který se rozhodl v profesní 
kariéře pokračovat na poli vlastního podnikání.

M
artina Lovětínská původně zahájila svoji kariéru 
v systému Coca-Cola jako analytička pro klíčové 
zákazníky v české pobočce v Kyjích. Během násle-

dujících let prošla v Coca-Cola HBC řadou rolí v komerč-
ních týmech. V roce 2013 přijala nabídku z Coca-Cola HBC 
Itálie, kde dva roky působila jako marketingová ředitelka. 
Poté se v rámci skupiny přesunula do Irska, kde v pozici 
marketingové ředitelky čtyři roky podporovala inovace 
na poli poduktů. Následoval rok v roli obchodní ředitelky, 
kde řídila růst výnosů a hodnot pro firemní zákazníky 
a v roce 2019 také nasazení podnikového systému SA-
P4Hana. Marketingovou ředitelkou Coca Cola HBC Česko 
a Slovensko je od května 2021. 

,,Martina je jasným příkladem, jak je u nás možné od-
startovat kariéru a v případě vytrvalosti, píle a talentu ji 
posunout i do zahraničí. Jsme velice rádi, že se po osmi 
úspěšných letech vrací zpět do České republiky nabitá 
zkušenostmi. Navíc si z ciziny přiváží i velmi cenné zážitky 
v rámci složitého pandemického období. Věříme, že se 
nám společně ve spolupráci s obchodním oddelěním 
podaří pokračovat v nastartovaných aktivitách zaměře-
ných na zákazníka a urychlit restart klíčových kanálů,” 
uvedl Dan Timotin, generální ředitel Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko.

“Mám velikou radost, že se opět mohu připojit k česko–slo-
venskému týmu. Období pandemie bylo velice náročné 
pro všechny - nejen pracovně, ale i soukromě a pro mě 
z té vzdálenosti obzvláště i kvůli rodičům, kteří zde žijí. 
Český byznys tu prokázal jednoznačně svou adaptibilitu 
a já se těším na marketingové aktivity, které pro naše 
zákazníky i partnery chystáme,” říká Martina Lovětínská, 
marketingová ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
a doplňuje: “Jedna z těchto aktivit právě probíhá – oslavy 
50 let od zahájení výroby nápoje Coca-Cola na území 
bývalého Československa, s tím související CSR roadshow 
50 míst pro dobrý skutek v České i Slovenské republice 
a také mnoho soutěží v různých kanálech. V portfoliu 24/7 
nás také čeká řada novinek, spotřebitelé se mají na co 
těšit,” uzavírá Lovětínská, jež vedle zaměstnání aktuálně 
také studuje MBA program na York St. John’s University 
ve Velké Británii a zároveň se stará o dvě děti.

Přibývá restaurací 
s rostlinnou nabídkou
Rostlinná kuchyně je nezadržitelným trendem současnosti. Podle nejnovějšího průzkumu společ-
nosti FMCG Gurus pro Českou veganskou společnost je v české populaci v současnosti 21 procent 
flexitariánů, tedy lidí, kteří z různých důvodů omezují konzumaci živočišných produktů. Na to 
reagují restaurace, stále více z nich přidává na svá menu rostlinná jídla. Po republice přibývá čistě 
rostlinných restaurací, ale i těch, které na svá konvenční menu přidávají rostlinné pokrmy. 
Snaží se tak v covidem vyvolané krizi gastro průmyslu přilákat nové zákazníky.

„Již od začátku jsme se chtěli profilovat jako bistro, kde si vy-
bere každý. S rostoucí poptávkou jsme začali hledat alternativy 
i pro naše další produkty a také rozšiřovat nabídku o další rost-
linné pokrmy. V období ledna-března jsme nabízeli limitované 
rostlinné Mana burger burrito, které přitáhlo nové zákazníky. 
A z poboček vím, že nejen z řad rostlinně se stravujících hostů,“ 
říká marketingový specialista Jiří Kopejtko z Burrito Loco.

Podle průzkumu nejčastěji lidé zařazují rostlinné pokrmy 
do  svého jídelníčku kvůli zdraví. Rostlinnou stravu považu-
jí za  lehčí, lépe stravitelnou a  celkově zdravotně výhodnější, 
což se projevilo i  v  zájmu o  rostlinné pokrmy v  době pande-
mie, kdy se lidé více začali zajímat o  své zdraví. Restaurač-
ní byznys se během pandemického vývoje nacházel v  krizi, 
ale počet restaurací s  rostlinnou nabídkou i  tak narůstal.

„Jestli rostlinné jídlo v době covidu přilákalo nové zákazníky? 
Určitě ano! Lidé mají v tomto období větší zájem o zdravé stravo-
vání,“ říká Denisa Michnová z Minirestaurace ve Frýdku-Místku.

Zvýšený  zájem o  rostlinné jídlo v  době pandemie potvrzuje 
i Lukáš Trlica z Bistra Les v Děčíně: „Je pravda, že jsme zazna-
menali větší zájem o naše jídlo během covid období, ale těžko 
říct, jestli je to tím, že mají lidi strach o své zdraví, a proto se 
začínají zamýšlet nad důležitostí stravy v  našem životě, nebo 

je to tím, že se začíná naše bistro dostávat více do povědomí.”
Přibývající počet restaurací s rostlinnou nabídkou v ČR moni-
toruje projekt Rostlinně prostřednictvím mapy „Tady se najím 
rostlinně“ na svém webu. V současné době je na mapě přes 220 
podniků z celé ČR a toto číslo každým dnem roste. Jinak tomu 
nebylo ani během pandemie.

V  této době otevřelo třeba čistě rostlinné bistro Kocou-
ří způsoby v  Ostravě a  zástupci bistra potvrzují, že zájem-
ců o  jejich jídlo přibývá: „Rostlinná strava není žádnou 
novinkou a  naši zákazníci jsou napříč různými spektry. Tře-
ba naše domácí knedlíky si oblíbili i  milovníci klasické ku-
chyně. Rozdíl mezi stravou a  jídlem je v  chuti, a  na  té si za-
kládáme,“ uvádí Lucie Vaňková z  bistra Kocouří způsoby.

Provozovny zařazené do  mapy poznáte i  mimo online svět. 
Aby se v  mapě objevily, musely od  projektu dostat modrobí-
lou nálepku, která říká, že zrovna na tomto místě se skutečně 
najíte rostlinně. A  „skutečně“ v  tomto smyslu znamená pro-
myšleně. Nestačí jen vyndat balkánský sýr ze šopského salátu.
„Mapa je nápomocným nástrojem pro zákazníky, ti díky ní 
snadno najdou restaurace, kde je možné najíst se plnohodnotně 
rostlinně,” vysvětluje účel mapy manažerka projektu Rostlinně 
Marianna Slováková.
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Luxusní značka hotelů ve spolupráci se spo-
lečností Omnam Group přináší své více než 
250leté zkušenosti do hlavního města italské 
renesance.

B
arry Sternlicht, předseda představenstva a  generální ře-
ditel společností Starwood Capital Group a SH Hotels & 
Resorts, oznámil plány na  otevření svého prvního hote-

lu Baccarat ve Florencii v Itálii, který se nachází v nádherném 
a  majestátním sídle Villa Camerata ze 14. století. Charakte-
ristická rovnováha mezi uměleckým luxusem, francouzským 
savoir-faire a  inovativní představivostí společnosti Baccarat 
vytvoří výjimečný zážitek pro místní Italy i  zahraniční hosty 
a zavede v regionu nový standard pohostinnosti a dokonalých 
služeb.

Baccarat Hotel Florence, věrný svému nádhernému prostředí, 
se nachází na  severním okraji historického města, mezi pul-
zujícím centrem a  okouzlujícími vrcholky kopců Fiesole. Tato 
jedinečná poloha umožní hotelovým hostům vychutnat si kom-
plexní zážitek z pohostinnosti, která spojuje klidnou atmosféru 
Toskánska a historicky bohatého města Florencie.

Hotel, který má v  úmyslu stanovit nový standard luxusu 
v  Toskánsku, jednom z  nejúchvatnějších italských regionů, 
bude připomínat královskou historii minulých staletí ve  spo-
jení s  moderními interiéry s  křišťálovými prvky. Hotel, kte-
rý vznikl ve  spolupráci se společností Omnam Group, bude 
zahrnovat prostorná apartmá pro hosty, dvě restaurace, za-
hradní kavárnu s  nabídkou ovoce a  zeleniny z  udržitelných 
zdrojů a salonek s výhledem. K rekreačním prvkům patří klid-
né wellness centrum, lázně s  krytým bazénem a  venkovní ba-
zén obklopený terasou a  nádvořím s  nádhernými zahradami.

„Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat se společností Om-
nam Group a přenést bohatou historii hotelu Baccarat do živé-
ho historického města Florencie,“ řekl Barry Sternlicht, před-
seda představenstva a  generální ředitel společnosti Starwood 
Capital Group. „Jako řemeslníci nového globálního luxusu 
vycházíme z dlouhodobého dědictví ikonické značky Baccarat, 
která se vyznačuje nekompromisní dokonalostí. Tento závazek 
k dokonalosti se promítne do všech prvků zážitků v hotelu Bac-
carat ve Florencii a učiní z něj novou zářivou destinaci v jednom 
z nejživějších a nejkrásnějších evropských měst.“

Cílem skupiny Omnam Group je vytvořit novou moderní de-
stinaci, která vzdá hold historické tradici a  oslaví přirozenou 
krásu a uměleckou kulturu Florencie. „Jsme nadšeni, že může-
me spolupracovat se značkou Baccarat, která se přirozeně hodí 
do  města, jež je již dlouho světovým epicentrem umění a  kul-
tury,“ uvedl David Zisser, zakladatel a generální ředitel společ-
nosti Omnam. „Identitou společnosti Omnam je být globálním 
tvůrcem změn. Naše vize a způsob myšlení jsou často popiso-
vány jako odlišné a kreativní. Naše odborné znalosti spočívají 
v přeměně složitých budov na moderní destinace, které odpoví-
dají potřebám moderních cestovatelů. Jsme nadšeni, že můžeme 
do tohoto třetího projektu v Itálii zapojit své dovednosti a nad-
šení, a jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat se společností 
SH Hotels & Resorts na vybudování nové destinace, která bude 
hledět do budoucnosti, ale zároveň bude respektovat minulost.“

Baccarat Hotel Florence bude přívětivý, klidný a  regenerační, 
plný zářivého, třpytivého světla, sytě červených růží na každém 
kroku a vrozeného smyslu pro radost ze života (joie de vivre), 
který definuje tuto značku. Baccarat Hotel Florence je přiro-
zenou součástí města, které je již dlouho světovým epicentrem 
umění a kultury, a stane se vyhledávaným klenotem města.

Baccarat Hotel Florence 
se otevře v roce 2024

Identitou společnosti Omnam je být globálním tvůrcem 
změn. Naše vize a způsob myšlení jsou často popisovány 
jako odlišné a kreativní. Naše odborné znalosti spočívají 
v přeměně složitých budov na moderní destinace, které 

odpovídají potřebám moderních cestovatelů.

“
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Veletrh FOR GASTRO & HOTEL bude oče-
kávanou a  důležitou příležitostí pro tuzemské 
podnikatele a  firmy z  oboru pohostinství pro 
osobní setkání s  odborníky, obchodními part-
nery i s veřejností. Také letos na podzim uvede 
novinky a  technologie a  přinese doprovodný 
program včetně odborného kongresu.
Jak naznačuje velký zájem mezi vystavovateli, 
také 11. ročník veletrhu konající se v Hale 1 let-
ňanského výstaviště přinese mnoho zajímavos-
tí, novinek a podnětů pro podnikatele v pohos-
tinství. Prezentovat se budou významné firmy 
ze sekcí technologie, hotelnictví, vybavení ho-
telů, nábytku, rezervačních technologií i zabez-
pečení podniků a  mnoho dalších. Chybět ne-
budou ani speciality, potraviny a s nimi spojené 
ochutnávky. 

Například společnost Blažek Gastro přiveze 
na veletrh novinku od španělské firmy MIBRA-
SA a předvede pečení v troubě i na grilu v po-
dání španělského profesionála. Firma JIPA In-
ternational zase představí multifunkční zařízení 
pro gastro provozy a  své nejnovější produkty 
uvede jedna z nejznámějších českých porcelá-
nek G. Benedikt 1882. 

Chutný i praktický program
Veletrh přinese zajímavý doprovodný program, 
připravena bude například programová scéna 
novinek a trendů nazvaná GASTRO TOUR, ne-
budou chybět zajímavosti z dílny Asociace ku-
chařů a cukrářů ČR. Nejvýznamnějším bodem 
doprovodného programu však bude odborný 
KONGRES FOR GASTRO & HOTEL, který se 

bude konat v  Kongresovém sále výstaviště 
v první den veletrhu 7. října. 
Jeho stěžejním tématem bude Druhý restart: 
Spolupráce a peníze v pohostinství. Kongresem 
bude rezonovat téma spolupráce oborových or-
ganizací při jednáních se státem. Profesionálům 
přijdou přednášet také uznávaní odborníci, kteří 
poradí, jak fungovat v ekonomických otázkách, 
například financování podniku nebo jak budo-
vat stabilní tým personálu. Účastníci se také se-
známí s případovou studií o QR platbách, díky 
nimž mohou podniky vydělat více. Dozví se i jak 
správně postavit byznys plán při otevírání nové 
restaurace a mnoho dalších informací klíčových 
pro úspěšné podnikání v současné době. 

Více informací o veletrhu najdete na: 
www.for-gastro.cz 

Gastronomie a její přidružená odvětví patří mezi pandemickou krizí nejpostiženější obory podnikání a jejich podpora 
je pro další pozitivní vývoj nezbytná. Restartovat segment HoReCa pomůže i veletrh hotelového a restauračního zaří-
zení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL, který se uskuteční ve dnech 7. až 9. října 2021 na výstavišti 
PVA EXPO PRAHA. 

Jak oživit krizí zasažený segment pohostinství? 
Pomůže i veletrh FOR GASTRO & HOTEL

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE

7.– 9. 10. 2021 www.for-gastro.cz

GASTRO_21_258x345_PR.indd   1 13.07.2021   10:16
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J
ak čelí osudu velcí hráči a  co vzkazují 
hostinským, výčepním a  hoteliérům? 
Vzhledem k situaci doporučili pivní stá-
lice, novinky a  ovocné bestsellery, které 

jdou spolehlivě na  odbyt. Pivovary též nabízí 
pomocnou ruku svým HORECA  partnerům, 
aby se přes prázdniny ekonomicky zotavili.

Tradiční piva, která se pijí nejvíc
Experti z  pivovarů nám představili produkty 
s  top výtočí. Patří mezi ně jedenáctistupňový, 
čtyřikrát chmelený ležák Zubr Grand - nej-
prodávanější hvězda moravského pivovaru. 
„Nejmladším evergreenem je dvanáctistupňo-
vý ležák Zubr Gradus, který letos obhájil abso-
lutní vítězství v soutěži PIVEX,“ doplnil ještě 
ředitel Tomáš Pluháček. Milovníci Krušovic 
se zase mohou spolehnout na Královský ležák 
12 s dlouho doznívající hořkostí a na poctivou 
desítku Královský originál. Černé pivo z toho-
to původně královského pivovaru se dokonce 
řadí mezi nejoceňovanější tmavá piva střední 
Evropy.

Mezi stálice druhého největšího výrobce piv 
v republice patří značky Staropramen, Braník 
nebo Ostravar, k  nimž se nedávno připojily 
pivní mixy Cool. Jistou výtoč neriskujete ani 
s  tradiční jedenáctkou z  varny PRIMÁTO-
RU. „Pokud hledáte skvělý otvírák, vsaďte 
na PRIMÁTOR Tchyně - infuzně vařený ležák 
chmelený na  varně i  za  studena. Naše IPL je 
nefiltrované, skvěle pitelné pivo s krásnou zla-
to-měděnou barvou a bohatou pěnou,“ dopo-
ručuje odběratelům tamní obchodní ředitelka.
Věrnou klientelu má i  tradiční Pilsner Urqu-

ell, který dal jméno celosvětově nejžádanější 
pivní kategorii. Milovníky zlatavého moku ne-
zklamete ani další klasikou, ať už jim natočíte 
Velkopopovického Kozla, Gambrinus nebo Ra-
degast. V  jižních Čechách zase můžete směle 
nabízet nejznámější světlý ležák z  produkce 
budějovického pivovaru Budweiser Budvar 
Original, který boduje v  sedmdesáti zemích 
světa.

Chmelové hlávky nebo pelety?
Historicky se u nás vždy pěstoval chmel a suši-
ly se jeho šišky. Moderní technologie je po ro-
zemletí lisuje do pelet, což usnadňuje přepra-
vu, skladování a vaření piva. Z tohoto důvodu 
se většina piv chmelí peletami, ale váreční ob-
čané o to vedou nesmiřitelný spor.

Podle obchodního ředitele Plzeňského 
Prazdroje Tomáše Mráze nemusí být pelety 
chemicky ošetřovány proti plísním. Jak uved-
la mluvčí Staropramenu, chrání pelety jejich 
vakuové balení i před možnou degradací chu-
ti a  vůně kyslíkem. Také Zubr upřednostňuje 
chmelový granulát, ale zakládá si na  jeho pů-
vodu z tršické oblasti.

Pivní novinky 
a evergreeny 
pro úspěšnou 
výtoč 2021

Nejnižší spotřeba piva za 60 let. Takový byl výsledek loňských restrikcí, 
přestože české pivovarnictví slavilo rok před tím rekordní výstav 21,6 
milionu hektolitrů. Temný letopočet 2020 nepřežilo 500 hospod. Tolik 
statistika Českého svazu pivovarů a sladoven. Pojďme si ale načepovat 
z veselejšího soudku.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ FOTO FIREMNÍ
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Národní podnik Budějovický Budvar 
dokázal přes veškeré pandemické 

překážky zvýšit loňský výstav a dosáhl 
tak rekordního objemu ve své historii:

1 milionu 730 tisíc hektolitrů.

“



Národní pivovar je však striktně proti. „My 
zůstáváme u  tradičních hlávek, které před-
stavují jediný způsob, jak do  piva dostat co 
nejvíce chmelového aroma,“ oponuje mletým 
novotám Adam Brož - sládek Budvaru. Ne-
měnných vlastností pelet je podle něj dosaho-
váno nikoli vakuováním, ale mícháním jednot-
livých chmelových šarží. Závěru jsme se tedy 
opět nedobrali, je to však krásná tradice, přít 
se o  kvalitu našich piv, když jsou bez rozdílu 
špičková.

Když slad, tak domácí
Na  rozdíl od  skupenství chmele panuje mezi 
pivovary vzácná shoda, co se sladu jako hlav-
ní suroviny týče. Staropramen nedá dopustit 
na ten z Polabí. Budvar sází na sladovnický ječ-
men ze závodů Hodonice, Kroměříž, Prostějov 
a  Litovel. Na  Moravě kupuje pšeničný slad 
také PRIMÁTOR a  ty ostatní čerpá z  Nym-
burka. Hlavním a  dlouhodobým dodavatelem 
Zubru je Českomoravská sladovna ze Zábře-
hu a Plzeňský Prazdroj se dokonce pyšní svou 
vlastní sladovnou.

Hořké pivní novinky
Nováčkem náchodské varny je svrchně kva-
šený, voňavý American Pale Ale s  názvem 
PRIMÁTOR APA. „Je dobře pitelný na rychlé 
uhašení žízně,“ líčila jeho vlastnosti obchod-
ní ředitelka. „Toto pivo je primárně o chutích 
a  vůních vnesených unikátním chmelením 
z  mixu pěti odrůd z  celého světa,“ gradovala 
prezentaci Romana Jansová. Zubr vyrukoval 
s  polotmavým speciálem. „Jedenáctistupňový 
ležák vyniká plnými karamelovými tóny a pří-
jemnou střední hořkostí. Chuti jsme docílili 
kombinací čtyř ječných sladů a tří odrůd chme-
le včetně červeňáku z Tršicka,“ pochvaloval si 
Tomáš Pluháček. 

Další slibnou novinkou je hořký ležák Budvar 
33, pojmenovaný podle jednotek hořkosti. 
„Ve  spolupráci s  minipivovarem Obora jsme 
uvařili ještě speciál Bitter Obora, který je vy-
roben technologií svrchního kvašení,“ pochlu-
bil se Petr Kubín z vedení českobudějovického 
pivovaru. Ani Radegast nezahálel a  vsadil 
na výrazně hořké svrchně kvašené světlé pivo 
ROG IPA uvařené ve stylu Session IPA. Kozel 
představil svrchně kvašený Mistrův Pšeničný 
a spodně kvašený Mistrův Tmavý ležák s čoko-
ládovými slady.

Ovocné pivní hity, nealko a zahraniční 
bestsellery
Michal Rouč, ředitel Krušovic, představil Krá-
lovsky hořké nealkoholické pivo s  výraznou 

hořkostí o 28 jednotkách IBU. Podle jeho vlast-
ní zkušenosti osvěží v parných dnech nejlépe, 
když ho vychladíme na 5 stupňů. Staropramen 
na  letošek připravil hravý Cool Rybíz a  limet-
ka. Dalším jeho překvapením je populární 
americký nápoj z kategorie Hard Seltzer. „Nej-
výstižnějším českým ekvivalentem je ochucená 
alko-soda, kterou nabízíme pod značkou Wai 
Moment ve třech ovocných variantách,“ vytáh-
la eso mluvčí Denisa Mylbachrová.

Ani Prazdroj však nezůstává pozadu a  také 
osvěžuje české publikum tímto bestsellerem. 
„Nový perlivý nápoj se čtyřmi procenty alko-
holu a  jemnou příchutí limetky či brusinky je 
už k dostání pod názvem Viper Hard Seltzer,“ 
gradoval pivní řeč ředitel Prazdroje Tomáš 
Mráz. Nevynechal ani nový, za studena chme-
lený Birell nebo Birell IPA – oba bez alkoholu 
– a žhavý letní cider Frisco Strawberry Daiqui-
ri. „Novinka nejen na letošní prázdniny - to je 
nealko pivo s  příchutí yuzu. Kříženec citrusu 
a  mandarinky v  kombinaci s  nealko pivem je 
geniálně osvěžující,“ trumfovala Romana Jan-
sová.

Nejprodávanější ovocná chuť piva
Nízkoalkoholické i nealkoholické pivní nápoje 
říznuté přírodní citrusovou šťávou si vyslou-
žily trvalou přízeň domácího publika. Může-
te je bez obav čepovat přímo ze sudu. Podle 
mluvčí Staropramenu jsou ovocná piva ideál-
ní ke  všem letním aktivitám včetně koupání. 
„Svůdnou kombinaci yuzu s  limetou si oblí-
bily nejen ženy, ale i  sportovci místo limonád 
na  doplnění tekutin a  minerálů,“ potvrdil cit-
rusový trend náčelník Zubru. Mix těchto plo-
dů s  jemně hořkým pivem se nejlépe prodává 
i v PRIMÁTORU. „Už dávno nejde jen o pivní 
variantu pro řidiče. Ochucená nealko piva ce-
loročně zaujala stálé místo v restauracích jako 
nápoj k  obědu,“ přitakal i  obchodní ředitel 
Prazdroje.

Pivovary versus kovid
Národní podnik Budějovický Budvar doká-
zal přes veškeré pandemické překážky zvýšit 
loňský výstav a dosáhl tak rekordního objemu 
ve své historii - 1 milionu 730 tisíc hektolitrů. 
Na druhou stranu se teď potýká s nedostatkem 
gastro personálu ve  vlastních i  partnerských 
provozovnách. Nesmírnou houževnatost pro-
jevil též Zubr, kterému v  některých měsících 
klesal prodej sudů na nulu. „Díky úpravě výro-
by ve prospěch lahvového a piva v plechovkách 
jsme si vloni udrželi obvyklý výstav 250 tisíc 
hektolitrů,“ oddychl si moravský předák.

Staropramen ustál téměř 40% propad v  od-
běrech HORECA partnerů, ale nepřistoupil 
k  propouštění zaměstnanců ani ke  snižování 
mezd. Jak dále rozvedla Denisa Mylbachrová, 
využilo v  prvních týdnech pandemie prodeje 
přes okénko jen 6 % jejich zákazníků. Ke kon-
ci dubna 2020 jich bylo 14 %. Na podzim, při 
druhém uzavření, už zareagovalo 17 % hos-
tinských, ale část z  nich okénka jako neeko-
nomická zase ukončila. Ani Prazdroj nevyvázl 
z  koronavirových opatření bez úhony. „Vloni 
jsme na  domácím trhu prodali o  111 milionů 
piv méně než v předchozím roce“ vypočetl To-
máš Mráz.

Brány pivovarů opět dokořán - exkurze 
a kulturní programy
V  Plzni už zprovoznili prohlídky, historické 
podzemí a muzeum. „Na léto plánujeme kon-
certy, promítání a  také kurzy čepování. Po-
kračujeme i  ve  školení personálu. Vloni jsme 
proškolili 150 našich zákazníků z hospod a re-
staurací. Během pandemie běželo vzdělávání 
on-line,“ sdělil Tomáš Mráz. Staropramen se 
těší na  svou oblíbenou akci Pod komínem 
a na podzim obnoví chod návštěvnického cent-
ra. Exkurze pro veřejnost zahájí během letních 
prázdnin také v  Budvaru, Krušovicích a  PRI-
MÁTORU. Zubr dokonce uspořádá hudební 
festival pod širým nebem. Nezbývá, než popřát 
úspěšnou sezónu. Dej Bůh štěstí!
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Denisa Mylbachrová
STAROPRAMEN

Pavel Novák
PRIMÁTOR

Petr Kaluža
PRIMÁTOR

Tomáš Mráz 
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

Tomáš Pluháček
ZUBR

Pomoc pro HORECA 
partnery 2021

Krušovický pivovar vyčlenil přes 13 
milionů korun na podporu odběratelů. 

Přispívá jim na rekonstrukce lokálů, 
vybavení a také na splácení dluhů 

způsobených covidovou krizí. 
„Dalších 8 milionů dáme na reklamní 
podporu hospod,“ slíbil Michal Rouč. 

Staropramen a Budvar se připojily 
k projektu Bezpečná hospoda 

Českého svazu pivovarů a sladoven, 
který pomáhá zajistit zdravotně 

bezpečný provoz gastro zařízení. 
Balíček na oživení hospod a motivaci 

konzumentů mají také v PRIMÁTORU. 
Prazdroj je připraven napumpovat 

do znovuotevření hospod až 100 
milionů korun a podobně jako ostatní 

se soustředí na zahrádky, aby v nich 
nechyběly markýzy, slunečníky 

a posezení.

Radegast Ratar je 
podle spotřebitelů 
nejlepší novinkou

Potvrzeno spotřebiteli. Obliba hořkých 
piv roste. Mimořádně hořký Radegast 
Ratar zvítězil v letošním ročníku Volby 
spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021. 

N
ejvíce hořké pivo v historii pivovaru 
Radegast opanovalo jako nejlepší no-
vinka kategorii piv. Osvěžující výčepní 

speciál Radegast Ratar s 50 jednotkami 
hořkosti (IBU) se vyznačuje plnou chutí 
a mimořádnou hořkostí, kterou mu dodává 
prémiový chmel Polaris.
  „Obliba hořkých a prémiovějších piv v po-
sledních letech stoupá a vítězství Radegast 
Rataru to jen potvrdilo. Jsme rádi, že si 
k němu spotřebitelé našli svoji cestu a od-
měnili práci našich sládků,“ říká manažer 
značky Radegast, Josef Jalůvka.
  Hodnocení nových produktů ve „spotře-
bitelské volbě“ probíhalo v květnu 2021. 
V každé kategorii soutěžily minimálně tři 
konkurenční produkty, které hodnotilo 
4000 spotřebitelů. 
  Volba spotřebitelů – nejlepší novinka již 
jednadvacátým rokem monitoruje, oceňuje 
a podporuje nové a inovované výrobky 
nebo výrobkové řady uvedené na český trh. 

NEWS

@SVETGASTROHOTEL

http://svethg.cz/
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Dobrá káva 
a spolehlivé 

kávovary

J
aké druhy pražených kávových bobů do-
minují na  českém trhu a  jak je naserví-
rovat poradili experti z  dodavatelských 
společností. Obchodují nejen s  kávou. 

Své partnery též vybavují osvědčenými ká-
vovary, kterým zajišťují pravidelnou údržbu. 
Kromě toho zasvětí do přípravy lahodné kávy 
i váš gastro personál. 

Původ a kvalita kávy 
Rodinná společnost FOODEX spolupracuje 
se španělskou pražírnou El Criollo, kde si po-
stup zpracování ušlechtilých bobů předávají 
již po  čtyři generace. „Tuto kávu dodáváme 
v zrnu, mletou i v kapslích. Na výběr je tradič-
ní El Criollo ze 100% arabiky a směsi bio kávy 
nebo čisté BIO El Criollo Doble Label,“ vyjme-
noval jednatel Bronislav Kučera. Podle jeho 
dalších slov zařadila firma v posledních letech 
do  sortimentu také produkty z  regionálních 
tuzemských pražíren: „Aktuálně nabízíme čer-
stvě praženou kávu NEBE-SKY z jižních Čech 
a  jeden profesionál nám připravuje jednodru-
hové kávy přímo na přání zákazníka.“

Pokud byste chtěli počastovat vaše hosty vý-
robky jedné z nejstarších milánských pražíren 
Bonomi, přijde vám vhod portfolio firmy Leros. 
Ta úzce spolupracuje s  institutem AziendeRiu-
niteCaffè a  jeho pobočkami v  Terstu, Miláně, 
Indii, Ethiopii, Vietnamu a Brazílii. „ARC do-
váží zelenou kávu do Evropy již od roku 1856,“ 
upřesnil HoReCa ředitel Přemysl Neuman. 
Partnerům doporučil 100% certifikovanou 
směs Rainforest Aliance: „Kávovníky rostou 
na těchto farmách přirozeně ve stínu deštných 
pralesů bez použití pesticidů, herbicidů nebo 
chemických hnojiv.“ Tyto pěstební postupy 
prospívají nejen milovníkům černého nápoje, 
ale i životnímu prostředí a podzemním vodám. 

Vynikající druhy káv vám samozřejmě dodá 
i  rodinná firma AG FOODS, která zásobuje 
gastro partnery, školy, nemocnice a  kance-
láře. „Naše kávy se pěstují tradičním způso-
bem v Asii a Jižní Americe a pražení následuje 
v  Itálii,“ přiblížil marketér Jiří Jízdný junior. 
Jedna z největších a nejznámějších společnosti 
na světovém trhu kávou Dallmayr zase vsadi-
la na pravlast kávovníku – Etiopii. Odtud po-
chází jejich prémiové kávy Monaco, Palazzo 
a  Barista. „Naši jednodruhovou kávu z  Eti-
opie miloval i  Karel Gott. Kromě toho jsme 
vytvořili kávovou směs Via Verde s certifikací 
FAIRTRADE,“ pochvaloval si barista Tomáš 
Fábera.

Ideální příprava kávy pro bary, kavárny 
a restaurace
Odborníci z  dodavatelských firem se jedno-
značně shodli na espressu jako nejvhodnějším 
kávovém nápoji pro hosty. „Doporučuji klasic-
kou přípravu přes pákové stroje. AG FOODS 
distribuuje ověřené italské kávovary Ranci-
lio,“ odpověděl marketingový manažer firmy. 
„Z mého pohledu představuje espresso krásný, 
silný, koncentrovaný nápoj, který vhodně dopl-
ňuje celé menu. Hodí se k snídani, obědu i ve-
čeři,“ přitakával HoReCa ředitel Lerosu. 

Podle jednatele FOODEXU je espresso zá-
kladem každého podniku, protože se z  něj 
připravuje celá řada dalších kávových nápojů 
kombinovaných s  mléčnou pěnou jako ca-
ppuccino a caffe latté. „Technologii doporučuji 
volit podle druhu provozu. Preferuji pákové 
kávovary s  kvalitním mlýnkem, které ovšem 
vyžadují proškolení obsluhy. Ideální člověk je 
barista,“ vysvětlil. Za nejlepší stroj do kancelá-
ře naopak považuje kvalitní automat, který si 
ohlídá množství kávy, teplotu, délku extrakce 
i hrubost mletí. Na základě letitých zkušeností 
nepochybuje o automatech od Azkoyen.

Kávový sortiment a balení šité na míru 
gastro partnerů
Baristé firmy Dallmayr, kteří pracovně na-
vštěvují restaurace a kavárny, radí přizpůsobit 
množství balené kávy zájmu hostů. „Bary, kam 
jde zákazník především na  cocktail, by měly 
sáhnout po nejmenším balení, aby kávová zrn-
ka nedegradovala. Naopak provozovny, kde se 
vaří jedna káva za druhou, zásobujeme větším 
balením,“ sdělil Tomáš Fábera - mistr v přípra-
vě kávy. Leros má v portfoliu směsi upražené 
přímo na espresso od light roast až po full city 
roast. Restaurace standardně odebírají jeho 
kilové gastro balení zrnkové kávy, zatímco 
podniky s menší spotřebou využívají čtvrtkilo-
vé plechovky. Stejný váhový formát pro výbě-
rovou zrnkovou kávu Elemento di Bencini se 
ustálil též v AG FOODS. „Kromě toho máme 
instantní kávu v kvalitě Rainforest po půl kile,“ 
nabídl alternativu provozům bez kávovaru Jiří 
Jízdný.

Bronislav Kučera z  FOODEXU považuje 
za  nejlepší řešení pro malé podniky kapsle 
plněné pravou kávou. „Vstupní cena kapsle je 
sice o něco vyšší než u zrnkové kávy, nepřijde-
te však o chuťový požitek,“ uvedl ve prospěch 
kvality. Podnikům, kde se kávovar nezastaví, 
prodává firma stejně jako ty předešlé klasické 

Vůně kávy nás přiláká z říše snů, i když tvrdě spíme. Někteří senzibilové 
považují kávu dokonce za šamanskou rostlinu. Nezaměnitelné aroma 
a chuť stejně jako povznášející účinky zajistily tomuto nápoji miliardy 
fanoušků po celé planetě. Klíčem k jejich srdci je kvalitní vstupní 
surovina a její správná příprava.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ. FOTO FIREMNÍ
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kilové balení. „Kvalitní obal poznáte podle ven-
tilku. To je membrána, která umožňuje uvol-
nění plynů, aniž by dovnitř pronikl vzduch,“ 
poradil. Káva totiž na světle a vzduchu rychle 
ztrácí aroma. Proto jednatel FOODEXU nabá-
dá všechny prodejce kávy, aby si kávovar plnili 
jen na jeden den. „Načaté balení vždy sroluje-
te, abyste vytlačili co nejvíc vzduchu a zabráni-
li přístupu světla. Pak uložte pytlík do chladu. 
Tím oxidaci kávy zpomalíte ještě víc,“ předvedl 
správné zacházení.

Zásobování kávou
Zákazníci AG FOODS si podle potřeby objed-
návají u obchodních zástupců, v zákaznickém 
centru nebo v  eshopu. Ve  všech případech 
jim zvolená káva přijde nejpozději do tří dnů. 
FOODEX zaváží až do domu. „Zásobování za-
jišťujeme vlastní distribucí a externí balíkovou 
službou. Po objednávce si můžete ještě tentýž 
den vyzvednout kávu na  některé z  našich po-
boček nebo vám ji následující den doručíme,“ 
informoval jednatel firmy.

„Káva je hlavně o  čerstvosti, proto v  Lerosu 
plánujeme dodávky nejlépe v pravidelných zá-
vozech. Jde nám o to, aby si zákazník zbyteč-
ně nevytvářel zásobu, kterou pak bude měsíce 
spotřebovávat,“ představil jejich systém Pře-
mysl Neuman. Správné načasování dodávek 
kávy považují za prioritu také v Dallmayru, kde 
využívají moderní logistické řetězce. „Pokud 
bychom kávu nedodali včas, ztrácíme kliente-
lu i  pověst skvělé značky,“ konstatoval tamní 
barista. 

Kávovary - nákup, servis a zápůjčky
Pronájem a  pravidelná údržba kávovarů jsou 
běžnou součástí služeb všech dotázaných ob-
chodníků s kávou. Dallmayr má servisní stře-
diska v každém regionu, která okamžitě reagu-
jí na potřeby zákazníků. Pokud vám nedokážou 
opravit kávovar přímo v provozovně, dostane-
te náhradní stroj. Samozřejmostí u  této firmy 
je také prodej veškerých technologií - automa-
tů a  výdejníků - včetně denního doplňování, 
provozování a údržby. „Dokážeme sestavit ten 
správný model spolupráce pro nejrůznější po-
žadavky a kapacity,“ ubezpečil Tomáš Fábera, 
který kávou doslova žije. 

„Z mého pohledu profesionála, který se v gas-
tronomii pohybuje přes 25 let, nedává smysl 

prodávat jen kávu bez pravidelných kontrol 
nastavení mlýnku a  školení personálu,“ říká 
HoReCa ředitel Lerosu. Kávovar je podle něj 
srdcem každého gastro provozu, který to s pro-
dejem kávy myslí vážně. „Úspěšně poskytuje-
me několik modelů spolupráce – od  prodeje 
kávovarů až po  jejich pronájem. V  poslední 
době překvapivě roste počet zákazníků, kteří 
si kupují vlastní kávovar Faema přizpůsobený 
jejich specifickým preferencím,“ doplnil. 

Spolehlivý a snadno obslužný kávovar
Díky letité praxi se servisem hlasoval Broni-
slav Kučera jednoznačně pro kávovar Azkoyen 
Vitro S1 a  S5. „Moderní design, jednoduchá 
obsluha a snadná údržba staví tento stroj lido-
vě řečeno do  pozice „blbuvzdorný“. A  hlavně 
dělá fakt dobré kafe. Další bonus pro provozo-
vatele je on-line evidence vydaných nápojů,“ 
pochvaloval si jednatel FOODEXU. Plně auto-
matické stroje pro jednoduchou a spolehlivou 
přípravu kávových nápojů, které vám naplní 
šálek po  zmáčknutí jednoho tlačítka, najdete 
rovněž v portfoliu společnosti Dallmayr.  
  Specialista z  AG FOODS nedá dopustit 
na věrné dvoupákové stroje Rancilio Classe 5. 
Ulehčit a  standardizovat přípravu kávy doká-
žou i  různé modely kávovarů Faema, s  nimiž 
obchoduje Leros. Disponují zajímavými funk-
cemi. Například PGS systémem, kde mlýnek 
propojený s kávovarem přes Bluetooth techno-
logii garantuje mletí v přednastaveném espre-
sso profilu. Auto Steam zase šlehá dokonalou 
mléčnou pěnu.

Závěrem voňavého článku bychom připomněli 
i  výhodné motivační programy pro odběrate-
le. Leros oslovuje své HoReCa partnery pře-
devším komplexností služeb. Získáte od  něj 
servis, pravidelné závozy a školení ve Zbrasla-
vi. Věrní zákazníci se dokonce mohou zúčast-
nit jedinečných exkurzí v  pražírnách Bonomi 
a  Faema v  italském Miláně. FOODEX zase 
poskytuje při určitém množstevním odběru 
své technologie zdarma. Jeho klientela profi-
tuje také z pronájmu strojů bez závazků nebo 
si kávovary bere na splátky. Rovněž Dallmayr 
vychází svým obchodním partnerům všemož-
ně vstříc. Můžete se na dálku poradit s profe-
sionálním baristou nebo si ho pozvete do pro-
vozovny, aby vám proškolil gastro personál. 
Za  těchto podmínek jistě není problém uctít 
hosty šálkem poctivé kávy.

Jiří Jízdný
AG FOODS

Bronislav Kučera 
FOODEX

Tomáš Fábera
DALLMAYR VENDING & OFFICE

Přemysl Neuman
LEROS

Svět HORECA

#online

@svetgastrohotel

#kava
#kavovary

#konvektomaty
#pivo

#snidane

#maso #dezerty

#czechhotel#haccp

#chef

#restaurace

#dezinfekce

#zmrzlina #drink

Výhody online kampaní:
•	 Měřitelnost	zásahu
•	 Jasně	definované	publikum
•	 Přijatelná	cena
•	 Možnost	zaklíčovat	hypertextové	odkazy	

Více 
informací:

Jaroslava Chudá

gsm: + 420 776 591 940

e-mail: chuda@1prg.cz

#svethoreca

https://www.linkedin.com/showcase/svetgastrohotel/
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Veganské čokoládové 
dezerty, které si zamilujete

A
 proč jsou čokoládové dezerty tak oblíbené? Jedním z důvodů může být to, že kakaové 
boby jsou považovány za přírodní antidepresivum a mohou stimulovat uvolňování en-
dorfinů. Obsahují totiž aminokyselinu tryptofan, kterou tělo používá k  výrobě seroto-
ninu. Využít můžete i kakaové boby v čisté podobě například ve formě zlomků, kterými 

snadno a efektivně dozdobíte čokoládové dezerty. Při nákupu čokolády či kakaových bobů dopo-
ručujeme porozhlédnout se po výrobcích označených logem Fair Trade.

Nadýchaná čokoládová pěna, hutné brownies, lahodný cheesecake 
s ovocem či jemné čokoládové lanýže. Čokoládové dezerty jsou prostě 
hit a vaši hosté o ně nemusí přijít, ani když se stravují rostlinně. Provoňte 
svůj podnik slastnou čokoládovou vůní a inspirujte se našimi rostlinnými 
recepty. Tyto sladkosti zvládnete připravit i bez mléčných výrobků a va-
jec, takže je kromě veganů ocení i lidé, kteří se mléku vyhýbají z důvodu 
alergie. Nemusíte se přitom omezovat pouze na klasickou hořkou čo-
koládu, protože v současnosti už seženete i veganskou bílou čokoládu 
s rýžovým nebo kokosovým mlékem či rostlinnou alternativu mléčné 
čokolády s lískovými oříšky.

TEXT: JANA HAJROVÁ   FOTO: ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

suroviny:
Těsto:
250 g rostlinných sušenek, 125 g 
rostlinného másla, 450 g tofu natural, 
250 ml sójové smetany, 100 g hořké 
čokolády, 2 lžíce kakaa, 1 lžíce 
kukuřičného škrobu, 180 g cukru, 
šťáva ze 2 citronů, špetka soli

Poleva
100 g hořké čokolády, 2 lžíce kokosové-
ho oleje

postup:
Sušenky rozdrtíme a smícháme s más-
lem. Těsto vmačkáme do formy a dáme 
na 10 minut do trouby rozehřáté na 180 
ºC. 100 g čokolády rozpustíme ve vodní 
lázni a  rozmixujeme s  ostatními suro-
vinami. Směs nalijeme na  sušenkový 
základ. Pečeme přibližně 30 minut. 
Vychladlý cheesecake polijeme čokolá-
dovou polevou, kterou připravíme z čo-
kolády a  kokosového oleje. Ozdobíme 
čerstvým ovocem nebo čokoládovými 
hoblinami.

Lahodný čokoládový cheesecake 
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suroviny:
Těsto:
2 a ½ hrnku polohrubé mouky, 2 lžičky kypřícího prášku,                
1 lžička jedlé sody, špetka soli, 1 a ½ hrnku rostlinného mléka 
(nejlépe sójové, kokosové nebo oříškové), 1 a ½ hrnku cukru, 
2/3 hrnku rostlinného oleje, ½ hrnku rostlinného jogurtu nebo 
jablečného pyré, 2 lžíce citronové šťávy, vanilka, 
500 g čerstvých malin či borůvek
Krém:
400 g veganské bílé čokolády
1 a 1/2 hrnku tuhé části kokosového mléka

postup:
Pro přípravu krému dáme kokosové mléko do rendlíku a zahře-
jeme na mírném ohni. Přidáme čokoládu a důkladně vyšleháme 
do hladké konzistence. Krém přendáme do misky a necháme vy-
chladnout, poté přikryjeme fólií a dáme odpočinout na několik 
hodin do lednice. Po vychlazení krém vyšleháme metličkou. 
V  míse smícháme všechny suché ingredience. V  druhé míse 
smícháme rostlinné mléko, jogurt, olej a citronovou šťávu. Obě 
části metličkou jemně promícháme dohromady a  těsto rozdě-
líme do  dvou dortových forem. Pečeme v  předehřáté troubě 
na  180 °C přibližně 25 minut. Dort po  vychlazení rozkrojíme 
a naplníme krémem a malinami. Ozdobíme čerstvým ovocem.

Vanilkový dort s ganache 
z bílé čokolády

suroviny:
Těsto:
1 a ½ hrnku polohrubé mouky, 1 a ¼ hrnku cukru krupice,        
2/3 hrnku kakaa, 1 lžička kypřícího prášku, ½ lžičky jedlé sody, 
½ lžičky soli, 1 hrnek rostlinného mléka, ½ hrnku rostlinného 
jogurtu, 1/3 hrnku oleje, 1 lžíce jablečného octa, 100 g malin

Krém:
1 plechovka kokosového krému nebo tuhé části kokosového 
mléka, 200 g kvalitní hořké čokolády (můžeme použít 
i mléčnou s rýžovým mlékem)

postup:
V  míse smícháme všechny suché ingredience. V  druhé míse 
promícháme rostlinné mléko s octem a necháme 5 minut stát. 
Přimícháme rostlinný jogurt s  olejem a  opatrně promícháme 
se suchými ingrediencemi a malinami. Přendáme na muffinový 
plech s papírovými košíčky a pečeme přibližně 20 minut na 180 
°C. Necháme vystydnout. V rendlíku ohřejeme kokosové mléko, 
odstavíme z plotny a přidáme nalámanou čokoládu. Vše důklad-
ně promícháme, dokud nezískáme hladký krém. Krém dáme asi 
na hodinu do lednice a poté vyšleháme. Cupcakes zdobíme kré-
mem, lesním ovocem či srdíčkem z červené řepy nebo cukru.

Čokoládovo-malinové cupcakes
Suroviny

suroviny:
240 ml aquafaby (nálev z plechovky cizrny), 140 g hořké 
čokolády, 20 g moučkového cukru, 1 lžíce citronové šťávy, 
špetka chilli, špetka soli

postup:
Čokoládu rozpustíme ve  vodní lázni a  necháme vychladnout. 
Aquafabu s  citronovou šťávou vyšleháme metličkovým mixé-
rem do pevné konzistence. Postupně zašleháme cukr. Čokoládu 
jemně přimícháme pomocí špachtle. Přidáme chilli, sůl a rozdě-
líme do čtyř skleniček. Vložíme alespoň na tři hodiny do lednice 
a každou porci ozdobíme malinami.

Čokoládový mousse z aquafaby

Česká veganská společnost
Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém 

si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které 
je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu. Více 

informací o možnostech spolupráce najdete na www.
veganskaspolecnost.cz/gastro.

suroviny:
200 g kvalitní hořké čokolády či čokoládových pecek
8 lžic kokosového mléka (tuhé části)
30 g nasekaných pistácií + hrst pistácií či kakao na obalování

postup:
Čokoládu nalámeme do  mísy a  zalijeme zahřátým kokosovým 
mlékem. Mícháme do krémové konzistence. Přimícháme nase-
kané pistácie a dáme na 2 hodiny do lednice. Ze směsi pomo-
cí polévkové lžíce tvoříme kuličky, které obalujeme v  mletých 
pistáciích, rozmixovaných lyofilizovaných malinách, kakau či 
strouhané čokoládě. 

Čokoládové lanýže  s pistáciemi Veganský pařížský dort

suroviny:
Korpus:
2 hrnky polohrubé mouky, 1 a ½ lžičky kypřícího prášku, 
1 a ½ lžičky jedlé sody, 1 hrnek cukru
½ hrnku kakaa, 1 a ½ hrnku rostlinného mléka, 
2 lžíce jablečného octa, ½ hrnku oleje, špetka soli,
1 lžíce marmelády

Veganská šlehačka:
2 plechovky kokosového mléka, 
200 g hořké čokolády, 
Čokoládová poleva:
100 ml rostlinné smetany, 100 g hořké čokolády

postup:
Nejdříve si připravíme krém. V rendlíku zahřejeme tuhou část 
kokosového mléka, odstavíme a vmícháme nalámanou čokolá-
du. Mícháme dokud se čokoláda nerozpustí. Jakmile nám čo-
koládový krém vychladne, vložíme ho do lednice (nejlépe přes 
noc). Následně krém vyšleháme metličkovým mixérem do tuhé 
konzistence. V případě potřeby dosladíme moučkovým cukrem. 
Pro přípravu korpusu do  mísy prosejeme mouku a  smícháme 
spolu s kypřícím práškem, jedlou sodou, kakaem a špetkou soli. 
Ve  druhé míse smícháme rostlinné mléko s  jablečným octem 
a necháme 5 minut stát. Poté přidáme cukr, olej a marmeládu. 
Obě směsi jemně promícháme a vložíme do trouby předehřáté 
na 180 °C. Pečeme přibližně 25 minut. 

Po vychladnutí korpus zarovnáme, jemně potřeme marmeládou 
a natřeme připraveným krémem. Vložíme na hodinu do ledni-
ce. Dort poté polijeme polevou připravenou z rostlinné smetany 
a čokolády. Hotový dort můžeme ozdobit šlehačkou z kokosové-
ho mléka a čokoládovými hoblinami.

Brownies 
s arašídovým máslem

suroviny:
1 a ¼ hrnku polohrubé mouky, 1 a ¼ hrnku cukru krupice,                
¼ lžičky jedlé sody, ¼ lžičky soli, ¼ hrnku horké vody, 7 lžic 
kakaa, 100 g kvalitní hořké čokolády, 6 lžic oleje, 1 lžíce 
mletých lněných semínek rozmíchaných ve 3 lžících vody, 
¾ hrnku arašídového másla

Poleva:
100 g hořké čokolády
100 ml rostlinné smetany

postup:
Troubu předehřejeme na 170 °C a plech o velikosti 20x20 cm vy-
ložíme pečícím papírem. V míse smícháme mouku, kakao, sodu 
a  sůl. V  horké vodě rozpustíme čokoládu a  přimícháme cukr 
s olejem. Přidáme směs lněných semínek a vody a smícháme se 
suchými ingrediencemi. Rovnoměrně rozetřeme na plech a pe-
čeme 15 minut. Hotové brownies necháme vystydnout, potřeme 
arašídovým máslem a polijeme čokoládovou polevou.
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Staňte se mistrem 
čepování piva!
Existuje škola, do které žáci chodí dobrovolně, rádi 
a ze které se jim mnohdy ani nechce domů. Najdete 
ji v pivovaru Plzeňský Prazdroj. Škola čepování piva 
Pilsner Urquell je otevřená všem zvídavým plnole-
tým zájemcům, kteří si chtějí osvojit zásady řemesla 
výčepního.

„Od poloviny června opět s radostí spustíme každý pátek 
od 18 hodin zážitkový program Školy čepování piva Pilsner 
Urquell. Prozatím s kapacitou 15 osob, tedy vřele doporu-
čuji si místa zakoupit online předem“ zve Pavla Mášková, 
manažer návštěvnických služeb.

Během 3,5hodinového zážitkového programu ve Škole 
čepování Pilsner Urquell se nejprve vydáte na prohlídku 
autentických prostorů pivovaru, kde poznáte historii, 
výrobní proces i suroviny, z nichž se pivo vyrábí. Na te-
orii naváže praxe, kde si pod vedením mistra výčepního 
osvojíte zásady správného čepování piva a vlastnoručně si 
načepujete pivo „na hladinku“, „šnyt“ či „mlíko“. Během „vý-
uky“ si vychutnáte pivo Pilsner Urquell i správně kořeněný 
pivovarský guláš. Všichni absolventi si domů odnesou 
nejen spoustu dojmů, ale také památeční půllitr.  

@SVETGASTROHOTEL

Oslňte své 
hosty při veggie 

grilovačce
Nejen milovníci masa se těší na grilovací sezónu, ale každým rokem stále více lidí zkouší grilovat 

z čistě rostlinných surovin. Možná vás napadne, že grilování cukety či lilku musí být nuda, ale 
bezmasé grilování se zdaleka není jen zelenina. Inspirujte se našimi tipy a překvapte své hosty! 

Na těchto jídlech si pochutná každý bez ohledu na to, jestli maso běžně jí nebo ne.

TEXT: JANA HAJROVÁ   FOTO: ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

Seitan
Seitan, také někdy nazývaný jako vitální či pšeničný protein, je 
alternativa masa vyráběná z pšeničného lepku, která je již dlou-
hou dobu jako zdroj bílkovin populární hlavně v Číně a dalších 
asijských zemích, kde je často přezdívaná falešným masem. 
Název je to jistě adekvátní, neboť seitan svou texturou skutečně 
maso připomíná a navíc se dá lehce ochutit oblíbeným kořením 
stejně jako maso či z něj dokonce vytvarovat “masné” produkty 
bez masa jako jsou klobásy a další uzeniny. Jeho příprava není 
vůbec složitá a díky své textuře do sebe skvěle natáhne jakéko-
liv chutě. Seitan můžete zakoupit již připravený a ochucený, ale 
podle našeho receptu ho hravě zvládnete vyrobit sami.

Tofu a tempeh  
Většina lidí má tofu spojené s  mdlou houbovitou hmotou, 
přitom při správné přípravě tak vůbec chutnat nemusí. Tofu 
je opravdu skvělé v  tom, že ačkoliv žádnou chuť samo o  sobě 
nemá, dokáže do sebe natáhnout chutě surovin, se kterými je 
připravováno. Doporučujeme tofu nejprve zabalit do čisté utěr-
ky a zatížit, čímž z něj dostaneme přebytečnou vodu a lépe poté 
nasákne další chutě. Poté tofu namarinujeme v oblíbené omáč-
ce a dále můžeme grilovat či smažit. Tempeh je také sójový pro-
dukt, jde o fermentované sójové boby s  lehce oříškovou chutí. 
Prodává se již uzený či marinovaný, anebo ve formě natural, se 

kterou si musíte v kuchyni více vyhrát. Proto doporučujeme po-
užít uzenou variantu.

Burger - základ grilování
Nebyla by to pořádná grilovačka bez burgerů a nesmí tedy chy-
bět ani na rostlinném menu. Na výběr máte z mnoha hotových 
produktů, které stačí hodit na gril či pánev. Tyto produkty jsou 
dnes dostupné ve většině supermarketů a některé z nich sežene-
te i v gastro balení. Na grilování si ale také můžete předem při-
pravit směs na burgery z různých luštěnin, obilovin a zeleniny. 
Ze zeleniny se výborně hodí červená řepa, která burgeru dodá 
barvu i šťavnatost. Jako lehčí letní variantu doporučujeme vy-
zkoušet také grilovaný žampion portobello, který dáte do bur-
geru místo “masové” placky. Houby obsahují přírodní chuť 
umami a proto jsou skvělou chuťovou alternativou masa.

Dipy a omáčky čistě rostlinně
Ke grilování patří také různé dipy a omáčky. Rostlinnou majo-
nézu dnes naštěstí již seženete v  každém větším supermarke-
tu, ale vyzkoušet můžete také domácí dipy z  čistě rostlinných 
surovin. Nejen vegany a  veganky potěšíte sýrovým dipem bez 
sýra nebo zdravější omáčkou z bílých fazolí. Rostlinnou omáč-
ku zvládnete vytvořit během několika minut také z arašídového 
másla.

Česká veganská společnost
Jako nezisková organizace usilujeme o svět, 

ve kterém si každý může vybrat lahodné 
a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny 
lidi, zvířata i naši planetu. Více informací 
o možnostech spolupráce najdete na 
www.veganskaspolecnost.cz/gastro.

http://svethg.cz/


13FOOD SERVICEwww.svethg.cz

Seitan steak na gril 

suroviny:
200 g pšeničného lepku, ½ cibule, 
2 stroužky česneku, ½ lžičky mletého 
kmínu, 80 g bílých máslových fazolí, 
1 lžíce rajčatového protlaku, ¼ lžičky soli, 
1 lžíce sójové omáčky, ½ lžičky uzené 
papriky, 100 ml zeleninového vývaru, 
1 lžíce řepkového oleje, 
Marináda:
2 lžíce řepkového oleje, 1 lžíce sójové 
omáčky, ½ lžičky tekutého kouře, 
2 stroužky utřeného česneku, 1 lžička 
plnotučné hořčice

postup:
Cibuli nasekáme najemno a  osmažíme 
na oleji dozlatova, přidáme drcený česnek, 
fazole, koření (kmín, paprika, sůl, pepř). 
Směs přendáme do mixéru společně se ze-
leninovým vývarem, rajčatovým protlakem, 
sójovou omáčkou a  tekutým kouřem, pro-

mixujeme. Směs přendáme do mísy a přidáme pšeničný lepek, vypracujeme těsto, které rozdě-
líme na dvě části a z každé pomocí válečku vyválíme plátek. Steaky dusíme na páře přibližně 20 
minut, v polovině otočíme. Hotové plátky marinujeme ve směsi oleje, sójové omáčky, tekutého 
kouře, hořčice a utřeného česneku nejlépe přes noc, poté grilujeme.

Dip z bílých fazolí
suroviny:
1 plechovka velkých bílých fazolí, 1 kapie
2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce tahini,
1 lžička soli, šťáva z poloviny citronu
2 stroužky česneku,
½ hrnku slunečnicových semínek
postup:
Na olivovém oleji orestujeme nadrobno 

nakrájenou kapii s česnekem nakrájeným 
na jemné plátky. Po vychladnutí přendáme 
do mixéru s ostatními surovinami a umixuje-
me dohladka.

Veganský sýrový dip
suroviny:
2 hrnky očištěných a nakrájených brambor,
1 hrnek nakrájené mrkve, ½ hrnku vody, 
1/3 hrnku olivového oleje, 2 lžičky soli,
šťáva z poloviny citronu, 5 lžic lahůdkového 
droždí, špetka chilli
postup:
Brambory a mrkev uvaříme doměkka. Roz-
mixujeme dohladka s ostatními surovinami. 

Omáčka z arašídového 
másla
suroviny:
¼ hrnku arašídového másla, ¼ hrnku vody,
1 lžíce omáčky tamari, 1 lžička chilli omáčky, 
1 lžička čerstvého strouhaného zázvoru, 
1 stroužek česneku, sůl
postup:
Všechny ingredience vymícháme v omáčku.

Čočkový burger 
s červenou řepou

suroviny:
1 hrnek čočky
2 středně velké řepy
½ nadrobno nakrájené cibule
2 hrnky nadrobno nakrájených hnědých 
žampionů
½ hrnku ovesných vloček
½ hrnku mletých vlašských oříšků
1 lžíce oleje, sůl, pepř

postup:
Řepu osolíme, opepříme, pokapeme 
olivovým olejem a zabalíme do alobalu. 
Dáme péct přibližně na hodinu. Mezitím si 
uvaříme čočku, kterou přecedíme. Na pán-
vi s olejem orestujeme cibuli s houbami 
a necháme vychladnout. Ovesné vločky 
s oříšky rozmixujeme najemno. Do mixéru 
přidáme řepu a houbovou směs, osolí-
me, opepříme a rozmixujeme (ne úplně 
na kaši). Směs dáme na hodinu lednice 
a tvarujeme placky. 

Seitanové klobásky

suroviny:
200 g pšeničného lepku, 30 g lahůdkového 
droždí, lžička česnekového prášku, lžička 
cibulového prášku, lžička pepře, lžička soli, 
2 lžičky uzené papriky, chilli dle chuti, 
200 ml vody, lžíce hořčice, 80 g rajčatového 
protlaku, 30 g tahini

postup:
Smícháme všechny sypké ingredience, poté 
postupně přidáváme ingredience mokré. 
Pořádně promícháme, dokud nevytvoříme 
těsto, které rozdělíme na 15 kousků a z ka-
ždého uválíme malý váleček. Válečky balíme 
do  kousku alobalu a  uděláme do  něj malé 
dírky vidličkou. Vaříme v  páře 50 minut. 
Před podáváním lehce osmažíme či griluje-
me.

Tofu v pikantní marinádě 

suroviny:
2 balení tofu natural

Pikantní marináda
4 lžíce sójové omáčky, 3 lžíce oblíbeného 
sirupu nebo cukru, 1 lžíce kvalitní chilli 
omáčky, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce 
citronové šťávy, 1 rozmačkaný česnek, 
½ lžičky uzené mleté papriky
postup:
Plátky tofu zbaveného vody naložíme 
do marinády alespoň na 2 hodiny, nejlépe 
však přes noc. Poté grilujeme. Podáváme 
se zeleninovým salátem či pečeným 
bramborem.

Pivní marináda na tofu
suroviny:
2 dcl piva, 80 ml barbecue omáčky, kousek 
strouhaného čerstvého zázvoru, 
½ středně velké cibule nakrájené na plátky,  
3 stroužky rozmačkaného česneku

postup:
Plátky tofu zbaveného vody naložíme do marinády alespoň na 2 hodiny. 
Poté můžeme grilovat.

Grilovaný květák

suroviny:
2 hlávky květáku, 1/3 hrnku nasekaných 
a pražených vlašských ořechů, 2 lžíce olivo-
vého oleje, 2 stroužky česneku, šťáva a kůra 
ze dvou citronů, 1 lžíce agáve sirupu, 
1 a ½ lžičky soli, špetka chilli, petrželová 
nať

postup:
Květák umyjeme a odstraníme listy i košťál. 
Ostřím nožem nakrájíme na tři hrubé pláty. 
V menší misce smícháme olivový olej, cit-
ronovou šťávu a kůru, česnek a agáve. Gril 
předehřejeme na 180 °C. Květák z jedné 
strany osolíme a z druhé potřeme směsí. 
Pláty květáku položíme na gril osolenou 
stranou dolů, přikryjeme a grilujeme 
přibližně 5 minut. Obrátíme a grilujeme 
dalších 5 minut. Květák opět potřeme 
směsí a grilujeme do změknutí. Posypeme 
chilli, petrželovou natí, oříšky a podáváme. 
Skvěle chutná také s domácím bylinkovým 
pestem.



14 SVĚT HORECA

On-line supermarket Rohlik.cz startuje nový pro-
gram „Rohlík pomáhá farmářům” zaměřený na malé 
dodavatele a producenty. V unikátním podpůrném 
programu bude zlepšovat jejich postavení na trhu, 
podporovat jejich produkty, zjednoduší administrati-
vu, logistiku zboží i financování.

„Obdivujeme poctivou práci, kterou farmáři dělají. Proto jim 
chceme pomoci s prodejem jejich produktů. Díky našemu 
know-how dokážeme pomoci v mnoha oblastech. Připra-
víme pro farmáře prostor na reklamu, pomůžeme s obaly 
nebo se svozem zboží. Se společností Roger jsme navíc 
vymysleli unikátní podporu v rámci financování. Těmito 
kroky pomůžeme malým producentům uspět v extrémně 
složité konkurenci s velkými výrobci,” komentuje start 
programu CEO Rohlik.cz Petr Pavlík.

Aby se farmáři a lokální producenti mohli soustředit 
na hlavní činnost svého podnikání, tedy výrobu, online 
supermarket pomůže také s kontakty na související služby 
– například obaly a logistiku, aby se produkty dostaly 
k zákazníkům už do 6 hodin od sklizně. „Covid-19 změnil 
pravidla prodeje i pro menší farmáře. Prodej se mnohem 
rychleji přesouvá do on-line prostředí a víme, že někteří 
dodavatelé na tento přechod nemusí být připraveni. Proto 
jim chceme situaci usnadnit. Těm stávajícím pomůžeme 
růst společně s námi, nové rádi přivítáme v naší rohlíkov-
ské rodině. Jsme schopni jim pomoct s udržitelnými obaly, 
fotkami, logem a samozřejmě s odbytem nebo marke-
tingovou podporou,” přibližuje výhody programu šéfka 
nákupu Rohlik.cz Mirka Vopatová.

4 základní pilíře podpůrného programu „Rohlík pomá-
há farmářům”
Splatnost do 3 dnů
Farmáři budou mít svoje faktury zaplacené do 3 dnů. Malí 
dodavatelé potřebují mít svoje faktury zaplacené rychle, 
přičemž velké řetězce obvykle trvají až na 30denních 
splatnostech. Zkrácení splatnosti faktur umožní Rohlík 
ve spolupráci se společností Roger.

Čtvrt milionu na marketing
Každý farmář může získat marketingovou podporu 
v hodnotě až čtvrt milionu korun. Rohlik.cz tak farmářům 
pomůže co nejvíce zviditelnit jejich produkty. Rohlík navíc 
pomůže vytvořit kvalitní fotografie, loga, videa nebo další 
materiály, které pomůžou posouvat farmářské značky 
kupředu. Protože i obal prodává, umí Rohlík nabídnout 
i přípravu vhodných obalů na míru nebo různé oblíbené 
varianty vratných obalů.

Chytrá logistika a udržitelné obaly
Rohlík pomáhá i s dopravou zboží, aby se dodavatelé 
mohli soustředit na výrobu, kterou umí nejlépe. Farmářské 
produkty se díky tomu převážejí ve vhodných dopravních 
prostředcích a při požadované teplotě přímo z výroby 
až do skladů Rohlíku. Díky promyšlenému logistickému 
řetězci se potraviny dostanou k zákazníkovi už za 6 hodin 
od sklizně.

Jednoduchá smlouva
Účast v tomto unikátním podpůrném programu je navíc 
velmi jednoduchá. Rohlík připravil pro malé farmáře 
zjednodušenou dvoustránkovou dodavatelskou smlouvu. 
Producenti tak nemusí studovat složitější dodavatelsko-od-
běratelské smlouvy nebo platit drahé právní služby.

Rohlík pomáhá farmářům

Německé vinařské oblasti 
jsou pro Čechy lákavé

Rostoucí atraktivita 
vinařské turistiky
Nejvyhledávanější destinace v  Němec-
ku naznačují, že preference vinařských 
oblastí již zapustily kořeny. Bavorsko, 
Sasko a  Bádensko-Württembersko byly 
v roce 2020 třemi regiony, které Češi na-
vštěvovali nejvíce, ve všech případech se 
pak jedná o oblasti s kvalitním vínem. Vi-
nařská turistika je pro místní vinaře stále 
důležitější – zpráva vypracovaná Němec-
kým vinařským institutem a univerzitou 
Hochschule Geisenheim ukázala, že 
85 % vinařů v německých vinařských re-
gionech je v turismu aktivní.
Z  tohoto počtu 62 % uvádí rostoucí po-
čet návštěvníků a  61 % tvrdí, že jejich 
angažovanost v oblasti vinařské turistiky 
bude v příštích letech intenzivnější. Mezi 
oblíbené aktivity patří ochutnávky a pro-
hlídky s  průvodcem, které nabízí 85 % 
vinařství aktivních v  turistice. Ta tvoří 
stále větší část příjmů těchto společnos-
tí: v  průměru asi čtvrtinu, ale u  malých 
vinařství s  rozlohou menší než sedm 
hektarů až 34 %. Vinařští turisté význam-
ně přispívají k  místním ekonomikám: 
z  celkových příjmů z  cestovního ruchu 
ve vinařských regionech ve výši přibližně 
30 miliard eur pochází přibližně třetina 
od těchto návštěvníků.

Poznávání krás Německa 
po německých vinařských stezkách
Nejlepším způsobem poznávání němec-
kých vinařských oblastí jsou proslulé vi-
nařské stezky. Nejstarší vinařská stezka 
v  délce 85 km v  regionu Falcko-Rýnsko 
je rovněž jednou z  místních nejstarších 
turistických tras a  vede návštěvníky 
od Domu německé vinařské stezky v Boc-
kenheimu na okraji Porýní až k Německé 
bráně vína ve  Schweigen-Rechtenbachu 
na francouzských hranicích.
Na trase jsou rozesety středověké vesnice 
a města jako Neuleiningen a Freinsheim 
a v srdci regionu Falcko si mohou putu-
jící vychutnat kvalitní vína, prozkoumat 
vinařské usedlosti a  ochutnat vyhláše-
né místní speciality jak v  rustikálních 
hostincích, tak restauracích oceněných 

michelinskou hvězdou. K  návštěvě lá-
kají také významná historická místa, 
včetně katedrály ve  Speyeru, která je 
zapsána na seznamu světového dědictví 
UNESCO, a zámku Hambacher Schloss, 
který je od Hambacher Festu v roce 1832 
kolébkou německé demokracie.
Návštěvníci mohou prozkoumat tyto vi-
nařské stezky pěšky, na kole nebo autem 
a  seznámit se s  nejpozoruhodnějšími 
body mapy německého vinařství. V Bad 

Dürkheimu najdou například největší 
sud na  víno na  světě, ve  kterém se na-
chází restaurace, nebo mohou navštívit 
největší vinařský festival. Také si mohou 
prohlédnout Höhepunkt der Weinkultur, 
nejstarší vinici světa, a  v  Neustadtu na-
vštívit místo volby slavné německé „krá-
lovny vína”.
Německá vinařská stezka spojuje také 
nejproslulejší turistické trasy v zemi. Ne-
ustadt je skvělým místem pro zahájení 
pěších dobrodružství po vinicích a lesích 
Pfälzer Wald, zatímco Pfälzer Weinsteig, 
jedna z nejznámějších německých turis-
tických stezek, vede souběžně s  vinař-
skou stezkou po vinicích, sadech a lesích.
„Putování po  německých vinařských 
stezkách je jedním z nejlepších způsobů, 
jak skutečně poznat německou kulturu,” 
říká Steffen Schindler, ředitel marke-
tingu Německého vinařského institutu. 
„Návštěvníci mají také možnost sezná-
mit se s  víny z  nejstarších a  nejznáměj-
ších vinic v  zemi. Délka a  rozmanitost 
tras jim dávají velký výběr: mohou pře-
cházet z jedné vinice na druhou a objevo-
vat vše, co německá vína nabízejí, nebo si 
jednoduše vychutnat sklenku či dvě jako 
osvěžení po  venkovních a  kulturních 
dobrodružstvích. A to nejlepší na tom je, 
že lidé ve Falci jsou proslulí svou přátel-
skostí a pohostinstvím!”

Ideální dovolená po pandemii
Podle Jana Pohaněla, ředitele Německé 
turistické centrály pro Českou republi-
ku, jsou německé vinařské regiony ide-
ální destinací pro Čechy, kteří chtějí své 
postcovidové cesty zahájit bezpečnými 
outdoorovými aktivitami dostupnými 
autem.
„Spousta návštěvníků dává přednost 
cestě z České republiky do Německa au-
tem a pandemie tento trend ještě urychli-
la,” říká. „Je také pravděpodobné, že teď 
bude mít více rekreantů zájem o  výlety 
do  přírody. Čechům, kteří chtějí vyrazit 
na dovolenou autem do destinací s nád-
hernými přírodními scenériemi, mají 
německé vinařské regiony rozhodně co 
nabídnout.”
Na  druhou stranu je nutné zmínit, že 
plody německých vinařských oblastí lze 
poznat i  v  rámci dovolené ve  městě. Ať 
už v  Berlíně, Mnichově, Drážďanech, 
Hamburku, Kolíně nad Rýnem nebo v ji-
ných oblíbených městských lokalitách, 
si mohou cestovatelé vychutnat proslulý 
německý ryzlink, sekt, růžové víno, Ru-
landské modré i  další vína v  některých 
z  nejzajímavějších vináren a  restaurací 
na  světě. Ať už cestujete po  Německu 
kamkoli, spojení vína s  turistikou je ne-
zapomenutelným zážitkem.

Německo je pro Čechy stále oblíbenějším cílem cest. V desetiletí 
před pandemií (2009–2019) se četnost vícedenních návštěv Če-
chů v Německu zvýšila o 130 % a v roce 2019 byl počet přenoco-
vání nejvyšší v historii, činil téměř 1,4 milionu. V loňském roce se 
Německo stalo druhou nejoblíbenější cestovní destinací Čechů 
(po Rakousku) a aktuální údaje ukazují, že tzv. vinařská turistika 
láká do Německa stále více cestovatelů.
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