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1. Anotace
Příručka pro výuku Italská kuchyně, Italské moučníky byla vytvořena v rámci projektu
s názvem Projektové dny – gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063, pro
projektové dny s názvem Italské dny. Je určena jako výukový materiál pro cílové
skupiny žáci i učitelé.
Informace v příručce slouží učitelům při přípravě na vyučování, na probíhající
projektové dny. Žákům (obor číšník, kuchař, cukrář) jsou informace z příručky
předávány v průběhu projektových dnů (kopie), pro shrnutí a zopakování učiva v
mezipředmětových souvislostech slouží pracovní listy, které jsou součástí příručky.
Příručka obsahuje základní informace o vývoji italské kuchyně, o těstovinách
používaných při přípravě italských pokrmů, nejběžnějších druzích pizzy, vhodných
surovinách, nápojích, o klasických italských moučnících.
Příručka bude i nadále využívána v dalších letech v rámci udržitelnosti projektu.
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2. Úvod do italské kuchyně
Italská kuchyně je jednou z nejznámějších a nejlepších na celém světe. Základem
pro italskou kuchyni ve starověku byla kombinace etruského a řeckého jídla. Italové
byly v tomto směru velice otevření a s radostí přijímali kulinářské novinky od cizích
národů. Proto jsou v italském kulinářství i arabské, židovské, francouzské a
německé vlivy. Po objevení Ameriky se dostaly nové plodiny do italských domácností
(rajčata, papriky, brambory a kukuřice). Italové je přijali za vlastní a včlenili je do
svých jídel.
Italská kuchyně s francouzskou kuchyní často soupeří o první místo. Je jednou z
nejstarších kuchyní na světe, protože původ řady pokrmů je možné vystopovat až k
Etruskům, Řekům a Římanům. V italských jídlech se promítá i arabská a židovská
kuchyně včetně zmiňované francouzské kuchyně.
Dnešní italská kuchyně je známá velkými regionálními rozdíly, kuchyně na Sicílii se
může dost podstatně liší od kuchyně Toskánska nebo Lombardie. Mají však
společné prvky. Jídlo připravené na Apeninském poloostrově je, podobně jako u
jiných kuchyní Středozemí, velmi zdravé.Italové používají vesměs čerstvé a hlavě
kvalitníčerstvé ingredience. Italská kuchyně je ceněna také pro nenáročnou přípravu
mnoha jídel.
K nejpoužívanějším surovinám pro přípravu zdejších pokrmů patří těstoviny, rýže,
stovky druhů vynikajících sýrů, maso, ryby a mořské plody, sušená šunka prosciutto,
rajčata, papriky, kukuřice, cukety, lilek, artyčoky, olivy a hojně používaný olivový olej,
kapary, pomeranče, česnek, bazalka a jiné bylinky… Nechybí ani klobásy a salámy,
slovo salám dokonce pochází z italského „salame“ (solená uzenina, maso) –
původně latinsky „salare“ – solit. Nejznámějším salámem je mortadella.
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3. Italský oběd
Italský oběd (pranzo) bývá vydatný a Italové mu věnují hodně času. Začíná obvykle
předkrmem (antipasto), následuje první chod (primo), kterým bývá polévka, těstoviny
nebo risotto, pokračuje se druhým chodem (secondo), kterým je masové nebo rybí
jídlo a na závěr může ještě přijít dezert (dolci) nebo ovoce (frutta). Večeře už bývá
méně vydatná a jí se podobně jako např. ve Španělsku později než ve střední
Evropě.

Obrázek 1

3.1.

Předkrmy

Předkrmy se podávají v Itálii velmi často. Jsou to různé zeleninové saláty, vařená
nebo zapékaná zelenina, osmažené plátky chlebíčkové veky, které mohou být ještě
různě obložené, paštičky, dezerty a rolády, slané dorty, vychlazené čerstvé ovoce,
například hroznové víno, cukrový meloun a podobně.
Jindy se velkému množství rozličných chuťovek i drobných předkrmů říká antipasta.
Antipasty se podávají před hlavním jídlem nebo polévkou. Je to drobný předkrm
podávaný na tenkých plátcích pečiva. Teplá antipasta jsou malé, ale pestré
chuťovky, které se podávají společně s aperitivem. Obecnou zásadou pro podávání
předkrmu je, že má být lehký, pikantní, ale ne zase příliš kořeněný a má vhodně
navazovat na následující chody.
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3.2.

Polévky

Polévky jsou v Itálii velmi oblíbené a mnohdy nahradí i hlavní jídlo, a proto jich má
italská kuchyně velké množství. Podél celého pobřeží hospodyňky přpravují polévky
z čerctvých ryb. Na světoznámou "minestrone" - hustou polévku s velkou dávkou
zeleniny, s rýží nebo těstovinami - nemají italské hospodyně jednotný recept;
připravují ji ze zeleniny, která je právě na trhu.
Mezi polévky se podle italských zvyklostí řadí i tak zvané "suché polévky". Jsou to
těstoviny plněné i neplněné, rýže v různé podobě, noky i polenta, které se podávají
jako samostatný chod před hlavním pokrmem. "Suché polévky" se podávají buď v tak
zvané bílé úpravě , to je maštěné pouze syrovým máslem a sypané strouhaným
sýrem, nebo s rajčatovou, případně masovou omáčkou a opět sypané strouhaným
sýrem. Podávání "suchých polévek" je běžné pouze v Itálii.
Kromě "suchých polévek" se v italské kuchyni připravují polévky jako v ostatní
evropské kuchyni. Základ tvoří různé vývary z masa, drůbeže nebo ryb s různými
vložkami a zavářkami, dále zelenina, luštěniny a pod. Zvláštní chuť dodává italským
polévkám různé použité koření - nesmí chybět bazalka,kerblík a rozmarýn - a
zejména sýr parmazán.

3.3.

Zelenina a saláty

Zelenina má nezastupitelné místo v každodenním jídelníčku všech Italů. Nejčastěji
jsou připravována rajčata, olivy, artyčoky, špenát, zelený hrášek, fazole, sladké
brambory, papriky, zelí, cibule a další běžná kořenová, listová a plodová zelenina, a
to na různé způsoby, jako předkrmy, polévky, masitá jídla, přílohy či saláty. Aby
zelenina neztratila svoji původní chuť, doporučujeme pro její úpravu používat
keramické nože. Je celá řada druhů zeleniny, která je upravována jako samostatné
pokrmy.
Konzumuje se často čerstvá (především vnejrůznějších salátech), ale i grilovaná,
pečená či marinovaná. Čím více na jih, tím častěji se používají papriky ( peperoni ),
artyčoky ( carciofi ) a feferonky ( peperoncini ). Vynikající pochutinou, vyznačující se
širokou škálou použití, jsou na slunci sušená rajčata ( pomodori secchi ), případně
plátky z lilku ( melanzana ) naložené s česnekem v olivovém oleji.
Neodmyslitelnou součástí italské kuchyně jsou také zelené nebo černé olivy - olive
verdi, olive neri , které se nakládají do slaného nálevu a mnohdy jsou plněné
paprikou, lososem, ančovičkami nebo mandlemi. Konzumují se jako pochutina, ale
velmi často se také používají jako přísada do různých jídel – podobně jako kapary capperi , které dodávají italským pokrmům zcela nezaměnitelnou chuť.
Zelenina je velmi oblíbena, a proto se pěstuje ve velkém měřítku po celé zemi. Saláty
jsou součástí každého italského jídelníčku. Upravují se téměř ze všech druhů
zeleniny, různého masa, luštěnin . Saláty se podávají nejen jako přílohy, ale i jako
samostatné pokrmy.
Saláty ze syrové zeleniny jsou velmi hodnotnou a osvěžující přílohou k většině
pokrmů. Saláty se připravují těsně před podáváním. Kromě salátů z čerstvé zeleniny
se připravují saláty z vařené zeleniny, luštěnin a jiné speciální saláty.
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3.4.

Ryby, korýši a měkkýši v italské kuchyni

Ryby jsou připravovány nejvíce na grilu, smaží se, nebo pečou na olivovém oleji s
přísadou citrónové šťávy a čerstvých bylinek. V hojné miře se využívají v kuchyni
různí mořtí živočichové :
Mořský rak, krevety, humr obecný langusta, krab, ústřice, slávky hřebenatky,
srdcovky, kalmár, sépie, chobotnice …

Obrázek 2

Treska (něm. Kabiljau; frc. Cabillaud; angl. Cod).

Obrázek 3

Uhoř (něm. Aal; frc.Anguille; angl. eel).
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Dělení a konzumace humrů
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Soubor obrázků 4
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Obrázek 5

Sušení chobotniček na slunci

Obrázek 6

Deep sea scallops (hřebenatky)
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Obrázek 7

Prezentace mořských plodů

Obrázek 8

Krevetky (něm. Crevette; frc. Crevette; angl.Shrimp;ital. Scampi;).
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Obrázek 9

Žralok, (něm. Menschenhai; frc. Requin; angl. shark).

Obrázek 10

Mořský jazyk s holandskou omáčkou
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Obrázek 11

Mečoun (něm. Schwertfish; frc. Espadon; angl. Swordfish).

Obrázek 12

Tuňák (něm. Thunafish; frc. Thon; angl. Tuna)

3.5.

Těstoviny- pasta

Těstoviny se podávají obvykle jako samostatný chod, zřídka jako příloha.
Italové do svých pokrmů používají bezpočet druhů těstovin a narozdíl od našich
krajin, kde převažují kupované těstoviny, v Itálii je mnohé hospodyňky připravují
doma.
Existují dva hlavní druhy těstovin. Suché, které jsou trvanlivé a známe je i z našich
obchodů a mokré těstoviny, které jsou určené k okamžité spotřebě jelikož se rychle
kazí.
Energetická hodnota 100 g těstovin je 350 kalorií, porce těstovin je kaloricky shodná
s plechovkou Coca-Coly nebo dvěma deci bílého vína. Zajímavé je složení těstovin,
které obsahují ze 65 % vodu, 19% proteinů (bílkovin), 10 % tuků, 5 % minerálních
solí a 1 % karbohydrátů – složení téměř shodné s modelovým procentuálním
složením lidské potravy, které doporučují všichni odborníci na výživu.
Těstoviny spolu se zeleninou, luštěninami, ovocem a dobrým olivovým olejem tedy
tvoří základ zdravé výživy, nazývané obecně „la dieta mediterranea“, tj. středomořská
dieta. Jde o typické středomořské zemědělské produkty a jejich deriváty, a je
doporučována předními světovými odborníky jako prevence před nejrůznějšími
civilizačními chorobami, jako jsou rakovina, infarkt myokardu či jiné kardiovaskulární
nemoci. Tuto skutečnost pochopili velmi dobře především v USA, které se dostaly
během posledních šesti let ve spotřebě těstovin na čtvrté místo na světě (pro
srovnání:Itálie 28 kg/osobu, USA 9 kg/osobu).
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Těstoviny se vaří ve slané vodě (vodou rozhodně nešetřete, na 100 g těstovin se
doporučuje 1 litr vody) zhruba po dobu, která je uvedena na obalu. Na úplný závěr je
však nutné pohlídat, aby těstoviny nebyly příliš měkké. Italové vaří těstoviny „al
dente“, tj. „na skousnutí“ – uprostřed zůstávají maličko nedovařené. Jsou nejen
chutnější, ale současně je to velmi důležité proto, že italské těstoviny se často ještě
zapékají. Na míchání těstovin používáme zásadně jen dřevěnou vařečku, nikdy ne
kovovou lžící. Populární metodou, jak určit, zda jsou těstoviny al dente, je hodit je na
zeď – když na zdi drží, jsou hotové.
Některé druhy těstovin, např. canneloni, ravioli, tortellini, se podávají s masovou,
šunkovou nebo sýrovou náplní.
3.5.1. Omáčky k těstovinám
Kečup se v Itálii nepoužívá, na těstoviny se připravují nejrůznější omáčky.
Základní omáčkou je rajčatová, která se dělá buď z čerstvých, ve vařící vodě
spařených a oloupaných rajčat, (ta se nakrájí na kousky a dusí na olivovém oleji tak
dlouho, až se úplně rozvaří a olej zčervená), nebo se používá rajský protlak „passata
di pomodoro“ dochucený česnekem nebo bazalkou. V severní Itálii, především v
oblasti Ligurie, se používá k těstovinám speciální omáčka, zvaná „pesto“. Ta se
vyrábí z petrželové natě, česneku, olivového oleje, parmezánu a piniových oříšků.
3.5.2. Druhy těstovin
Spaghetti (špagety) – dlouhé (cca 30 cm) a tenké (cca 2 mm) válcovité těstoviny.
Jejich název pochází z italského slova „spago“, tedy provázek. Jedí se často s
tomatovou omáčkou, která obsahuje bylinky (oregano, bazalka), olivový olej, maso či
zeleninu. Ve světě je k nim často přidávána boloňská omáčka (ragù alla bolognese) s
mletým masem v rajčatové omáčce a strouhaným parmezánem. Spaghetti alla
bolognese však v žádném případě nepochází z Bologně. V Itálii jsou běžnější
spaghetti alla carbonara obsahující vejce, tvrdý sýr pecorino romano, neuzenou
slaninu guanciale a černý pepř.
Bucatini – tlusté dlouhé těstoviny podobné špagetám, ale duté. Připravují se
nejčastěji s omáčkou zvanou amatriciana založenou na sušené slanině guanciale,
ovčím sýru pecorino, rajčatech a olivovém oleji.
Vermicelli – kulaté a velmi tenké těstoviny, ještě o něco tenčí než špagety. Používají
se méně často.
Maccheroni (macaroni) – podlouhlé těstoviny, které jsou na rozdíl od špaget duté a
výrazně kratší. Jejich hlavní charakteristikou ale není jejich tvar, nýbrž typ těsta, z
něhož se vyrábějí. Neobsahují vajíčka.
Penne – duté válcovité těstoviny, na koncích odříznuté diagonálně. Název je
plurálem italského slova „penna“ – pero, brko. Vyrábí se ve dvou variantách – penne
lisce jsou hladké, penne rigate mají na sobě brázdy. Servírují se s omáčkami jako
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pesto či marinara a jsou populární přísadou do salátů. Častým způsobem jejich
úpravy jsou penne all´arrabbiata, tedy s omáčkou, s rajčaty, česnekem, chilli,
olivovým olejem a někdy bazalkou.
Rigatoni – duté válcovité těstoviny (trubičky), které jsou oproti penne větší a na
koncích odříznuté rovně, nikoliv diagonálně.
Fettucine – v překladu doslova „stužky“, ploché tlusté nudle z mouky a vajec. Jedí se
s hovězím nebo kuřecím ragú (masovou omáčkou). Oblíbené jsou také fettucine
alfredo, tedy s máslem, parmezánem a případně dalšími přísadami. Dělají se
většinou čerstvé, ale v obchodech je možné koupit i suché fettucine. Velké, velmi
široké (2-3 cm) fettucine se jmenují pappardelle.
Tagliatelle – jsou podobné fettucine, ale jsou užší. Jejich název pochází z italského
„tagliare“ (krájet, řezat) a jsou typické pro oblasti Emilia-Romagna a Marche. Jedí se
nejčastěji s různými druhy masa, klasikou je pro ně boloňská omáčka.
Linguine – znamená v překladu „jazýčky“, což naznačuje jejich tvar – jsou ploché
(nikoliv kulaté jako špagety) a také o něco širší, ale zase ne tak široké jako fettucine.
Zatímco špagety se většinou podávají s jídly obsahujícími maso a rajčata, linguine
doprovázejí spíše mořské plody a pesto. Často se používá jejich celozrnná verze.
Fusilli – dlouhé tlusté těstoviny spirálovitého tvaru. Kromě běžné a celozrnné
varianty se vyskytují také různě zabarvené fusilli (červenou barvu tvoří řepa, zelenou
špenát, černou inkoust sépie apod.).
Lasagna (plurál lasagne) – velmi široký a plochý druh těstovin, který se typicky
podává ve střídavých vrstvách prokládaný např. sýrem, různými omáčkami, mletým
hovězím masem, klobásou, špenátem apod. V jižní Itálii jsou lasagne spojené s
rajčatovou omáčkou nebo masovým ragú, na severu země zase spíše s bešamelem
převzatým z francouzské kuchyně (bešamel se připravuje z horkého mléka a jíšky z
mouky a tuku).
Ravioli – plněné těstovinové taštičky. Uvnitř může být např. maso, zelenina nebo sýr
ricotta. Bývají obsaženy v polévce nebo omáčce.
Tortellini – těstoviny ve tvaru prstenu plněné masem či sýrem. Mohou být součástí
polévky („in brodo“) nebo se podávají v masovém vývaru.
Pizzoccheri – jsou krátké tagliatelle (těstoviny ve tvaru stuhy) vyráběné z 80 % z
pohankové mouky a z 20 % z pšeničné mouky.
Gnocchi – nejsou těstoviny v pravém slova smyslu, jsou to hutné měkké knedlíčky.
Připravují se z běžné pšeničné mouky, krupice, brambor, chlebových drobků apod.
Doprovázet je může např. rajčatová omáčka, pesto nebo rozpuštěné máslo se
sýrem.
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Acini di pepe

Agnolotti

Alfabeto

Anelli

Anellini

Barbine

Bavette

Bavettine

Bigoli

Bucatini

Calamarata

Calamaretti

Campanelle

Cannelloni

Capelli dangelo,
Capelvenere

Capellini

Cappelletti

Casarecce

Casoncelli

Castellane
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Cataneselle

Cavatappi

Cavatelli

Cavaturi

Cellentani

Cencioni

Conchiglie

Conchigliette

Conchiglioni

Corallini

Creste di gallo

Ditali, Ditaloni,
Fischietti

Ditalini

Elicoidali, Eliche

Farfalle

Farfalline

Farfallone

Fettucce

Fettuccine

Fidelini
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Filini

Fiorentine

Fiori

Fregula

Fricelli

Funghini

Fusilli

Fusilli col Buco
(bucati)

Fusilli Lunghi

Fusilli Napoletani

Garganelli

Gemelli

Gigli

Gnocchetti

Gobbetti

Gramigna

Grattini, Grattoni

Chifferi

Jumbo Shells

Lagane
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Lancette, Cestine

Lanterne

Lasagne

Linguettine

Linguine

Lumaconi

Lumache

Maccheroncelli

Maccheroni

Mafalde

Mafaldine,
Reginette

Malloreddus

Maltagliati, Malfatti

Manicotti

Mezze Penne

Mezzelune

Orecchiette

Orzo

Paccheri

Pappardelle
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Passatelli

Pasta al ceppo

Pastina

Penne

Penne Zita

Pennette

Pennoni

Perciatelli

Perline

Pici

Pipe

Pizzoccheri

Quadrefiore

Quadretti

Quadrettini

Radiatori

Ravioli

Riccioli

Ricciolini

Ricciutelle
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Rigatoncini

Rigatoni

Risi, Risoni

Rotelle, Ruote

Rotini

Sedani, Sedanini

Sedani, Sedanini

Seme di melone

Spaghetti

Spaghettini

Spaghettoni

Stelline

Stringozzi,
Strangozzi,
Strongozzi

Strozzapreti

Tagliatelle

Tagliolnini

Torchietti

Tortelli

Tortiglioni

Treccine
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Trennette

Trenne

Trofie

Tubettini

Tuffoli

Vermicelli

Vermicelloni

Vesuvio

Ziti
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4. Pizza
Pizza je přímo symbolem italské kuchyně, ačkoliv je dnes už celosvětově rozšířená.
O historii pizzy i původu tohoto slova se vedou spory. Faktem je, že chlebové placky
s přísadami jako olivový olej, bylinky, rajčata a sýr konzumovali už staří Římané a
ještě před nimi už také Řekové a Egypťané. Podle jedné z teorií souvisí slovo pizza
etymologicky s označením „pita“, které se v dnešních kuchyních Balkánu a Blízkého
východu používá pro chlebovou placku. Slovo může pocházet z byzantské řečtiny
(„pitta“ - koláč). Je ale také možné, že pochází ze staroegyptského slova „bizan“,
tedy kousat.

4.1.

Výrobní postup

Základ pizzy se nazývá korpus a vyrábí se z těsta tvořeného silnou moukou (tj.
moukou s vysokým obsahem proteinů), vodou, solí a kvasnicemi. Korpus bývá
většinou neochucený, ale může být také dochucen česnekem, bylinkami nebo
dokonce plněný sýrem. Těsto by mělo být u pravé neapolské pizzy velmi tenké a
formované ručně (vyhazováním do vzduchu).
Pizza se většinou peče v kamenné peci (často položená přímo na cihly) nad zdrojem
horka. Pece mohou být vytápěné dřevem nebo uhlím, hojně jsou rozšířené elektrické
nebo plynové pece..
Po celém světě existuje celá řada regionálních variant pizzy. Ta italská pochází z
Neapole a je to tenká placka kulatého tvaru, která se peče v peci a dává se na ni
většinou rajčatový protlak a sýr, navrch potom rozmanité další přísady. Pizza se v
Neapoli prodávala už od 18. století jako koláč s rajčaty, v té době už také existovaly
speciální restaurace – pizzerie. V roce 1889 se začal na pizzu přidávat sýr,
konkrétně měkký sýr mozzarella vyráběný z buvolího nebo kravského mléka.

4.2.

Pizza a Neapol

Neapolský styl pizzy (pizza Napoletana) je registrovanou ochranou známkou a na její
výrobu se vztahují přísná pravidla, kontrolující postup přípravy a použité suroviny.
Existují tři oficiální druhy neapolské pizzy. Nejznámější je bezpochyby pizza
Margherita pojmenovaná po královně Markétě Savojské (Margherita di Savoia).
Místní jí přichystali pizzu s přísadami v barvách italské národní vlajky.
Tato jednoduchá pizza dochucená rajčaty, mozzarellou (z bůvolího mléka), bazalkou
a panenským olivovým olejem byla kdysi považována za jídlo pro chudé a dnes je
jednou z nejpopulárnějších úprav pizzy na světě. Druhým typem neapolské pizzy je
Margherita extra, která se od obyčejné liší pouze většími kousky sýra Mozzarella.
Trojici neapolských pizz uzavírá pizza Marinara, na které naleznete rajčata, česnek,
oregano a olivový olej.
Pizzy se připravují také s jinými náplněmi a v různých velikostech. Podávají se k
vínu, pivu, jako hlavní chod, malé pizzy jako předkrm (předkrmy se podávají téměř ke
každému obědu). Zelenina je oblíbená v celé zemi - zejména chřest, baklažány,
artyčoky, tykvičky, fenykl, rajčata a papriky... Podává se syrová jako salát nebo
dušená jako příloha k masu; vařená se téměř nevyskytuje.
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4.3.

Nejběžnější druhy pizzy

Výhodou pizzy je možnost přidat si na těsto přísady podle vlastní chuti, takže existují
stovky variant. Přece jen však existuje několik základních a nejrozšířenějších druhů.
Italové se drží omezeného počtu druhů, např. varianty s ananasem nebo kukuřicí se
tu prakticky nevidí. Sugo di pomodoro obsahují téměř všechny druhy pizzy.
Margherita – základní druh pizzy, na kterém je rajčatový protlak, sýr mozzarella a
bazalka. Vznikl v roce 1889, kdy přijela na návštěvu do Neapole savojská královna
Margherita.
Pizza al Prosciutto – ke třem základním přísadám se přidá italská sušená šunka
prosciutto.
Pizza al Funghi – ke třem základním přísadám se přidají houby. Samozřejmě je
možné připravit také různé kombinace jako „pizza al Prosciutto e Funghi“.
Marinara – pizza obsahující rajčata, česnek, oregano a panenský olivový olej.
Capricciosa – v překladu doslova „rozmarná“ pizza. Obsahuje rajčata, mozzarellu,
houby, artyčoky, šunku (italské prosciutto), vejce natvrdo, černé olivy a panenský
olivový olej.
Quattro staggioni – doslova pizza „čtvero ročních období“. Obsahuje stejné
ingredience jako capricciosa, ty ale nejsou smíchané. Pizza je tedy rozdělená na čtyři
čtvrtiny s rozdílnými přísadami.
Quattro formaggi – pizza se čtyřmi druhy sýrů, kterými jsou nejčastěji mozzarella,
stracchino, fontina a gorgonzola. Jeden z nich může být případně nahrazen sýrem
ricotta.
Pizza alla Bismarck – může obsahovat různé přísady, tou nepostradatelnou je však
sázené vejce rozlité na povrchu pizzy. Velmi často je na pizze také šunka či salám.
Sicilská pizza (sfincione) – vznikla v sicilském Palermu a vyznačuje se tlustším
těstem, do nějž jsou jednotlivé přísady zapečeny. Obsahuje většinou sýr pecorino a
ančovičky. Pizza může mít čtvercový tvar, což je běžné především ve Spojených
státech, kde se tento druh velmi rozšířil.
Pizza bianca – tzv. bílá pizza neobsahuje rajčatový protlak, namísto toho se na ni
dává pesto nebo mléčné výrobky, jako je kysaná smetana.
Calzone (ripieno) – není pizza kulatého tvaru, ale závitek ve tvaru půlměsíce, který
může obsahovat rajčata, mozzarellu nebo sýr ricotta, salám či jiné přísady běžné u
klasické pizzy.
Z bylinek a koření se nejvíce využívá - petrželka, oregano, šalvěj, bazalka, rozmarýn,
fenykl...
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Obrázek 13

Pizza Quattro staggioni

Obrázek 14

Pizza Calzone

5. Sýry
Gorgonzola – světoznámý plnotučný plísňový sýr vyráběný v Piemontu a Lombardii
na severu Itálie. Na rozdíl od konkurenčního francouzského roquefortu se vyrábí z
kravského (eventuelně kozího) mléka, nikoliv z ovčího. Podle doby zrání může být
krémový (snadno roztíratelný) nebo pevnější (pokud zraje déle). Podle jedné z teorií
byl poprvé vyroben už v roce 879 v městečku Gorgonzola na východ od Milána, kde
se plíseň vyskytovala přirozeně. Dnes je plíseň výsledkem složitého procesu a
vzniká přidáním bakterií.
Během doby zrání, které trvá asi 4 měsíce, se do sýra vpichují měděné jehlice. Ty
vpouští dovnitř vzduch, čímž urychlují vznik plísně, a uvnitř sýra se vytvoří typické
modré žilky. Gorgonzola má široké použití, může se rozpustit na risottu, podávat ke
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kukuřičné kaši (polentě), přidává se na krátké těstoviny (penne, rigatoni apod.) a také
je součástí pizzy quattro formaggi (čtyř sýrů).
Parmiggiano-Reggiano (parmazán, parmezán) - zrnitý drobivý sýr vyráběný z
čerstvého a částečně odtučněného kravského mléka. Slovo parmazán či parmezán
se používá pro nápodoby originálního sýra Parmigianno-Reggiano, který se smí
vyrábět pouze v oblasti měst Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a Mantova.
Mléko pro jeho produkci musí pocházet výhradně z volně se pasoucích krav, které se
pásly pouze na zeleném krmivu. Sýr zraje po dlouhou dobu, ten nejstarší (a podle
znalců nejlepší) dokonce 24-30 měsíců. Sýr se snadno rozpouští, proto se používá
do polévek, omáček a jako posyp na těstoviny, risotto a jiná jídla.
Grana Padano – zrnitý sýr produkovaný na velkém území v severní části Itálie. Je to
jeden z nejstarších tvrdých sýrů na světě, poprvé ho vyrobili cisterciáčtí mniši před
cca 1000 lety. Jeho název pochází ze slov
„grana“, tedy zrno, a „Padano“, které odkazuje na Pádskou nížinu. Jeho výroba je
podobná jako u Parmigianno-Reggiano, zraje však kratší dobu (cca 9 měsíců), proto
je méně drolivý a jemnější. Je obecně považovaný za méně kvalitní sýr než
Parmigianno, ale Italové mu často dají přednost kvůli nižší ceně.
Pecorino romano – tvrdý slaný sýr z ovčího mléka vhodný ke strouhání a podobně
jako parmezán používaný hlavně na těstoviny. Vyráběl se už koncem 19. století v
oblasti Lazio, ale kvůli zákazu přisolování sýra místními úřady se mnoho výrobců
přesunulo na Sardinii, odkud dnes pochází většina produkce. Název tohoto
pikantního sýra pochází z italského „pecora“, tedy ovce.
Ricotta – ovčí nebo kravský měkký syrovátkový sýr. Základní surovinou pro jeho
výrobu je sladká syrovátka, čirá výživná tekutina, která se po srážení mléka oddělí od
tvarohu a je tak vedlejším produktem výroby sýrů. Ricotta je čerstvý sýr odlišný od
dlouho zrajících sýrů, je čistě bílý, má relativně nízký obsah tuku a rychle se kazí.
Svojí strukturou je trochu podobný tvarohu. Používá se do moučníků, dezertů a jako
náplň do pečiva, ale také do těstovin (ravioli).
Mascarpone – krémový čerstvý sýr, který se vyrábí ze smetany z kravského mléka
působením kyseliny vinné. Výsledný produkt, který má původ v severní Itálii,
obsahuje okolo 45 % tuku, takže se někdy používá namísto másla. Tento smetanový
krém je ale především důležitou součástí dezertu tiramisu.
Mozzarella – sněhobílý měkký sýr vyráběný z mléka domestikovaného vodního
buvola („Mozzarella di Bufalla Campana“) nebo z kravského mléka („Fior di latte“).
Mléko se srazí po přidání syřidla, tvaroh (stále v syrovátce) se potom nakrájí na kusy
a nechá usadit. Následně se vaří ve vodě a míchá, dokud se syrovátka neoddělí a
nevznikne pevná lesklá hmota. Z ní se odkrajují jednotlivé kousky a (ideálně ručně)
se formují do oválů a nakládají do slaného roztoku.
Mozzarella se musí zkonzumovat v den výroby, protože obsahuje hodně vody, ale
naložená ve slaném nálevu či syrovátce a vakuově balená vydrží mnohem déle.
Přidává se do salátů, na pizzu, těstoviny a má i řadu dalších využití. Velmi známý je
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salát caprese pocházející z Kampánie a tvořený nakrájenou mozzarellou, rajčaty,
bazalkou, solí, pepřem a olivovým olejem. Název sýra pochází z italského „mozzare“,
tedy odříznout
Italské omáčky bývají hrubší struktury, podávají se na pokrmu nebo již s pokrmem
promíchané. Velké oblibě se těší zmrzlina, která se podává spolu s ovocem jako
dezert; klasické moučníky se kromě žloutkové pěny téměř nevyskytují.
Přidává se do salátů, na pizzu, těstoviny a má i řadu dalších využití. Velmi známý je
salát caprese pocházející z Kampánie a tvořený nakrájenou mozzarellou, rajčaty,
bazalkou, solí, pepřem a olivovým olejem. Název sýra pochází z italského „mozzare“,
tedy odříznout

6. Uzeniny
Šunky a klobásy se udí jen výjimečně, uzeniny se zde spíše suší. Proslulá je šunka
Prosciuto di Parma nebo sušené hovězí maso bresaola , které se mohou pochlubit
nejvyšším italským označením kvality D.O.C.G., ale také např. mortadella nebo
toskánské klobásy s příměsí masa z divočáků.
Nejvíce uzenin pochází z kraje Emilia Romagna, pro které je typická sušená šunka
prosciutto nebo mortadella.

7. Další italské speciality
Risotto – klasické italské jídlo založené na rýži vařené ve vývaru, která je doplněná
masem, rybou a/nebo zeleninou. Italské risotto se chutí dost podstatně liší od
českého rizota, pod nímž si představíme hmotu z převařené rýže, masa, hrášku a
mrkve. Pro přípravu italského risotta se používá kulatozrnná rýže s nízkým obsahem
škrobu, která má schopnost dobře absorbovat tekutiny a rozkládat škrob.
Rýže se nejprve krátce vaří ve směsi cibule nebo česneku s máslem nebo olivovým
olejem. Každé zrnko rýže je tak pokryto tukem. Dále se přidá bílé nebo červené víno
a poté postupně vývar. Risotto by mělo být sice krémové, ale zároveň by mělo jít
kousat (podobně jako u těstovin by mělo být „al dente“) a zrnka by měla být
oddělená. Mělo by se jíst ihned, jinak ztrácí tyto svoje vlastnosti. V Itálii existuje
bezpočet variant risotta. Např. tzv. černé risotto (risotto al nero) je obarvené
inkoustem ze sépie.
Polenta – kukuřičná kaše, která byla dříve považována za jednoduché venkovské
jídlo, dnes se však objevuje i na jídelních lístcích luxusních restaurací. Během
dlouhého vaření kukuřice dochází k želatinování škrobu, čímž se kaše stává hladší a
krémovější. Její struktura se může lišit podle toho, zda byla kukuřice namletá
nahrubo nebo najemno.
Polenta se podává nejčastěji jako příloha k masu, zelenině apod., ale dobrá je i
samotná se sýrem gorgonzola a vínem. Ze své původní vlasti, kterou je oblast
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Friulsko-Julské Benátsko, se rozšířila nejen do celé Itálie, ale také do Chorvatska
(palenta či pura), Černé Hory (kačamak), Bulharska, Rumunska (mămăligă) a dalších
zemí.
Pesto – omáčka pocházející z Ligurie z oblasti italského města Janova (odtud také
název „pesto alla genovese“). Název pochází z italského „pestare“, tedy mlátit, tlouci,
protože pesto se tradičně připravovalo v mramorovém moždíři s pomocí dřevěného
tlouku.
Stěžejní součástí pesta jsou sušené listy bazalky, které se rozetřou v moždíři nebo
jiné nádobě spolu s česnekem, solí a piniovými oříšky. Následně se přidají sýry –
většinou parmezán a ovčí sýr pecorino – spolu s olivovým olejem. Existuje také
sicilská varianta pesto „alla siciliana“, která obsahuje sušená rajčata a namísto
piniových oříšků mandle. Pesto se obvykle jí k těstovinám, např. špagetám, ale může
se využívat i na brambory, chleba, sýry, do salátů nebo do polévky minestrone.
Minestrone – hutná italská zeleninová polévka. Název je tvořen italským slovem
„minestra“, v překladu polévka, a příponou -one, která naznačuje, že jde o velkou
(sytou) polévku. Minestrone může obsahovat nejrůznější druhy zeleniny (podle
sezóny a dostupnosti), např. rajčata, cibuli, celer, mrkev, brambory atd., dále fazole a
často se přidávají také těstoviny nebo rýže. Polévka je většinou vegetariánská, ale
některé varianty obsahují i maso.
Mortadella – proslulý měkký salám původem z Bologni, který se vyrábí z jemně
namletého vepřového masa. Minimálně 15 % jeho objemu tvoří malé kostky tuku z
krkovice, nedílnou součást potom tvoří koření jako černý pepř, bobule myrty,
muškátový oříšek, koriandr a pistácie, někdy také olivy. Mortadella se obvykle krájí
na tenké plátky a konzumuje s bílým pečivem.
Pancetta – italská slanina, která se nakládá do soli, koření muškátovým oříškem,
fenyklem, černým pepřem, chilli papričkami a česnekem a minimálně tři měsíce suší.
Carpaccio – oblíbený předkrm ze syrového masa nebo ryby (hovězí, telecí, zvěřina,
losos nebo tuňák), které je nakrájeno na tenké plátky a podává se nejčastěji
pokapané citrónem, olivovým olejem a čerstvě mletým pepřem anebo s různými
studenými omáčkami, parmezánem apod.
Saltimbocca – telecí řízečky nebo závitky s plátky prosciutta a se šalvějí. Marinují se
ve víně, oleji nebo slané vodě. V překladu znamená toto slovo „skáčou do pusy“.
Panini – jsou italské sendviče. Slovo panini je množným číslem slova „panino“
(chlebíček), které je zase odvozené ze slova „pane“, tedy chléb. Ve světě (i v České
republice) se dnes označení panini, které už je mezinárodně známé, používá běžně i
pro jednotné číslo. Panino je horizontálně rozkrojený malý bochník chleba (např.
ciabatty) plněný šunkou, sýrem, salámem, zeleninou apod. Někdy je stlačený grilem
a podává se horký.
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Ciabatta – italský bílý chléb z pšeničné mouky a kvasnic široce používaný na
sendviče.
Focaccia – plochý v peci pečený italský chléb, na němž mohou být bylinky, olivový
olej, cibule, maso či zelenina. Těsto je podobné těstu na pizzu, ale focaccia je
mnohem tlustší.
Tiramisu – proslulý italský dezert tvořený vrstvami v kávě namočených piškotů a
směsí vaječných žloutků, cukru a krémového sýra mascarpone. Piškoty se namáčí v
espressu (silné kávě), někdy navíc také v rumu, víně, brandy či alkoholickém likéru.
Biscotti – tradiční suché a křupavé sušenky, které se pečou dvakrát, poprvé ve
formě bochníku těsta, podruhé nakrájené. Díky tomu jsou velmi suché a mají velkou
trvanlivost. Těsto je tvořeno moukou, cukrem, vejci, pinovými oříšky a mandlemi,
neobsahuje kvasnice ani tuk. Biscotti se často podávají ke kávovým nápojům a k
džusu. Pochází z italského města Prato, takže se také nazývají „biscotti di Prato“.
Podobným produktem jsou i „cantuccini“ (růžky) známé hlavně v Toskánsku.
Cannoli – zákusek pocházející ze Sicílie. Jde o trubičky plněné sladkým krémem,
který většinou obsahuje sýr ricotta.
Zmrzlina (gelato) – neodmyslitelně patří k Itálii. Zmrzlina byla sice známá už ve
starověku a Italové ji převzali od Arabů na Sicílii, ale tu pravou italskou zmrzlinu
začali připravovat teprve oni. Není vyrobená z vody, rostlinných tuků a umělých
přísad, ale ze smetany či mléka, cukru a čerstvého ovoce (nebo oříškového pyré,
kakaa či jiných přírodních přísad).
Vynález „gelata“ v moderní podobě se připisuje florentskému kuchaři Bernardu
Buotalentimu, který prezentoval v 16. století recept a způsob mrazení směsi na
dvorním banketu Kateřině Medicejské. Široce rozšířená se italská zmrzlina stala až
ve 20. a 30. letech 20. století poté, co byl v severoitalském městě Varese použit
první zmrzlinářský vozík. Od zmrzliny vyráběné z mléčných produktů se liší sorbet,
ledová tříšť s ovocem a cukrem, někdy s vínem či likérem.

8. Nápoje
Itálie je největším producentem a exportérem vína na světě. Sami Italové víno milují
a v jehospotřebě na obyvatele jsou na druhém místě na světě za Francií. Ke zvýšení
kvality místních vín přispělo zavedení státní regulace v roce 1963.
Podobně jako v dalších románských zemích tu funguje systém označení
geografického původu. Víno označené DOC (Denominazione d´origine) se smí
vyrábět pouze v určitém regionu, přesně stanoveným způsobem z konkrétních odrůd
hroznů. Nejlepší vína by měla teoreticky být zařazena v kategorii DOCG
(Denominazine d´origine controllata) s garantovanou a kontrolovanou kvalitou. V
praxi může být dobré i obyčejné stolní víno („da tavola“) a víno označené DOC
nemusí být vždy lepší.
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Lambrusco - perlivé víno ze stejnojmenné odrůdy červených hroznů. Produkuje se
ve čtyřech zónách oblasti Emilia-Romagna a v jedné v Lombardii. Je dobře známé
po celém světě, např. v 70. a 80. letech bylo nejvíce dováženým vínem do Spojených
států. Perlivé víno bývá většinou bílé nebo růžové. Lambrusco, které je červené, je
proto velmi originální, i když se vyrábí i jeho bílá varianta. Lambrusco bývá přirozeně
spíš suché, sladké varianty se vyrábí jen částečnou fermentací nebo přidáním jiných
odrůd hroznů.
Chianti – suché červené víno rubínové barvy, které se vyrábí v Toskánsku. V roce
1716 se oblast jeho pěstování stala vůbec první vinařskou oblastí na světě, která
získala chráněné označení původu, to znamená geografické vymezení, kde se smí
víno této značky výhradně pěstovat. Podle dekretu Cosima III. Medici šlo tehdy o tři
vesničky: Gaiole, Castellina a Radda. V roce 1932 se oblast pěstování značně
rozšířila, ale označení „Chianti Classico“ mohou používat stále jen vína z původní
staré oblasti.
Chianti musí být minimálně z 80 % vyrobené z hroznů Sangiovese. Pokud je výrobce
členem asociace výrobců Chianti Classico, bývá na hrdle láhve symbol černého
kohouta (gallo nero) používaný už ve středověku. Chianti bylo tradičně spojováno s
tlustou lahví umístěnou ve slaměném košíku („fiasco“), dnes už je většina produkce
lahvována do běžných lahví.
Cinzano – slavný italský vermut, který začali v roce 1757 vyrábět (a ve svém krámku
v Turíně prodávat) bratři Cinzanové. Vermut je obecné označení pro alkoholem
posílené (fortifikované) a bylinkami okořeněné víno. Slovo vermut pochází z
německého označení pro pelyněk pravý, který je také součástí tajné směsi bylin
používaných pro výrobu Cinzana. K dalším patří muškátový oříšek, koriandr,
hřebíček, skořice, pomerančová kůra…
Cinzano se vyskytuje v několika variantách (Rosso, Bianco, Extra Dry, Rosé) a pije
se čisté nebo se sodou jako aperitiv nebo i jako digestiv. Od roku 1999 patří firma
Cinzano do skupiny Campari Gruppo.
Spremuta – čerstvě vymačkaná ovocná šťáva, většinou z citrusových plodů.
Chinotto – nealkoholický nápoj ze stejnojmenného citrusového ovoce (citrus
myrtifolia). Má mírně hořkou chuť. Podává se s plátkem citrónu. Pije se hlavně v Itálii
a na Maltě (Kinnie).
Pivo – není v Itálii tak populární jako víno. Většinou je zastoupeno světlými ležáky,
nejznámějšími pivovary jsou Peroni a Moretti.
Grappa – italská aromatická pálenka, která se vyrábí ze zbytků po lisování vína (tzv.
matolina - slupky, stopky, semena atd.). Jedná se o čirý nápoj s obsahem alkoholu
35-60 %. Pokud je starší (zrající), získává tmavší žlutou barvu. Pije se nejčastěji jako
digestiv, tedy pro dobré zažití těžkého jídla. Přidává se také do caffè corretto
(doslova alkoholem opravená káva).
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Limoncello (limoncino) – citrónový likér vyráběný v jižní Itálii, na ostrovech Sicílie a
Sardinie a také na Maltě. Dělá se z citrónové kůry a pije se nejčastěji jako digestiv
nebo se přidává do koktejlů.
Sambuca – sladký anýzový likér. Příchuť mu dodávají esenciální oleje badyánu
neboli hvězdicovitého anýzu. Vyrábí se v bílé (čiré), tmavě modré a červené variantě.
Většinou má 38 % alkoholu. Podává se s ledem, případně i s plovoucími kávovými
boby a někdy se dokonce před konzumací na jednu nebo dvě vteřiny zapálí, aby se
zvýraznila její chuť. Sambuca může být také přidána do kávy jako sladidlo (již
zmíněné caffè corretto).
Campari – alkoholický aperitiv vyrobený poprvé hostinským Gasparem Camparim v
roce 1860 ve městě Novara a dnes vyráběný nadnárodní firmou Campari se sídlem v
Miláně. Campari je charakteristické tmavě červenou (rubínovou) barvou, má obsah
alkoholu mezi 20 a 28 % a je to bitter, tedy lihovina s hořkou příchutí. Vedle alkoholu
a vody obsahuje nápoj tajnou směs bylin a ovoce (včetně citrusového ovoce „citrus
myrtifolia“).
V Itálii se Campari prodává i smíšené se sodou pod názvem Campari Soda (10 %
alkoholu). Přidává se také do koktejlů a citrusových džusů.

9. Káva
Na závěr dobrého jídla se podává italská káva espreso, do které se někdy přidává
koňak či grappa – takové kávě se potom říká caffe corretto . Další možností je
podávat ke kávě digestiv – např. hořký žaludeční likér Amaro .
Espresso – je koncentrovaný nápoj uvařený protlačením horké vody pod tlakem
přes vrstvu jemně namleté kávy. Tento typ kávy vymysleli a rozšířili Italové, dnes je
nejrozšířenějším způsobem pití kávy na světě, zejména od 90. let, kdy její popularitu
rozšířil rostoucí počet mezinárodních řetězců specializovaných na kávu.
Cappuccino – kávový nápoj, který tvoří z jedné třetiny espresso, z jedné třetiny
horké mléko a z jedné třetiny mléčná pěna. Je to další italský „vynález“ patentovaný
v Miláně na začátku 20. století. Název pochází od mnichů – kapucínů, jejichž roucho
připomínalo barvu tohoto nápoje. Vrstva pěny na povrchu, která se vyrábí v
presovači, by měla být tlustá aspoň 1,5 cm a neobsahovat bublinky vzduchu. Na ní
se někdy ještě přidává ještě strouhaná čokoláda, skořice apod. Teplota nápoje by
měla být kolem 70 °C, takže se dá konzumovat ihned po přípravě.
Caffè latte – znamená v překladu káva + mléko. Kávový nápoj tvořený espressem a
jemně našlehanou vrstvou mikropěny. Oproti cappuccinu se podává ve větším
objemu (280 ml) a obsahuje větší podíl mléka. Ve světě se často používá zkrácený
název „latte“, ale při objednání latte v italské restauraci byste dostali pouze sklenici
mléka. Italové pijí caffè latte většinou doma a k snídani. Od caffè latte se liší latte
macchiatto, a sice tím, že espresso se přidává do mléka (mléčné mikropěny), nikoliv
mléko do espressa.
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Caffè macchiato – kávový nápoj z espressa a pouze malého množství zpěněného
mléka. „Macchiato“ znamená italsky něco jako potřísněný, označený - mléko tvoří jen
„skvrnu“ na espressu. Mléko může být horké („caldo“) i studené („freddo“).
Caffè mocha – je variantou caffè latte, která vychází z turínského kávového nápoje
zvaného Bicerin a je tedy také italským vynálezem. Oproti caffè latte se k nápoji
přidává ještě čokoláda ve formě kakaového prášku nebo sirupu. Název „mocha“ je
odvozen od stejnojmenného přístavu v Jemenu, který byl v 15. století dominantním
exportérem čokolády.
Caffè corretto – káva (espresso) s trochu alkoholického likéru, kterým bývá
nejčastěji grappa, méně často sambuca anebo jiný alkoholický nápoj.
Caffè lungo – espresso s dvojnásobně větším množstvím vody. Zatímco příprava
běžného espressa v presovači trvá maximálně 30 vteřin, příprava „caffè lungo“
(dlouhá káva) může trvat až minutu. Káva je slabší, ale více hořká, protože ve vodě
se stihnou rozpustit i látky, které běžné espresso neobsahuje.

32

10. Pracovní list
10.1. Zadání
1. Existují dva druhy těstovin:
…………………
…………………
2. Základ zdravé výživy tvoří tzv. středomořská dieta. Co obsahuje?
…………………………………………………………………………………………………..
3. Těstoviny se vaří ve……….. vodě, na 100g těstovin se doporučuje …….l vody.
4. Jak se jmenuje speciální omáčka k těstoviná, která pochází z oblasti
Ligurie……….. Napiš, z jakých surovin se skládá…………………………………………
5. Špagety jsou dlouhé přibližně……….cm a tenké……….mm.
6. Macaroni jsou těstoviny jejichž hlavní charakteristikou je typ těsta.
Neobsahují………………
7. Lasagně jsou………………………………………………………………………………..
8. Jak vypadají ravioli?
a) plněné těstovinové taštičky
b) těstoviny ve tvaru prstenu plněné masem či sýrem
c) duté válcovité těstoviny, na koncích diagonálně odříznuté
9. Symbolem italské kuchyně je ………………..
10. Co obsahuje pizza Margherita?
……………………………………………………………………………………………….
11. Co je to gorgonzola a z čeho se vyrábí?
……………………………………………………………………………………………….
12. Nejznámější italský moučník je...............................................................................
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10.2. Klíč k pracovnímu listu
1. Existují dva druhy těstovin: suché a mokré
2. Základ zdravé výživy tvoří tzv. středomořská dieta. Co obsahuje?
Těstoviny, zelenina, luštěniny,ovoce, olivový olej
3. Těstoviny se vaří ve vařící se vodě, na 100g těstovin se doporučuje jeden litr vody.
4. Jak se jmenuje speciální omáčka k těstovinám, která pochází z oblasti Ligurie?
Pesto.
Napiš, z jakých surovin se skládá: petrželová nať, česnek, olivový olej, parmezán,
piniové oříšky.
5. Špagety jsou dlouhé přibližně 30 cm a tenké 2 mm.
6. Macaroni jsou těstoviny jejichž hlavní charakteristikou je typ těsta. Neobsahují
vajíčka a jsou duté.
7. Lasagně jsou velmi široký a plochý druh těstovin.
8. Jak vypadají ravioli?
a) plněné těstovinové taštičky
b) těstoviny ve tvaru prstenu plněné masem či sýrem
c) duté válcovité těstoviny, na koncích diagonálně odříznuté
9. Symbolem italské kuchyně je pizza.
10. Co obsahuje pizza Margherita?
Těsto z mouky, vody, kvasnic a soli, rajčata – protlak, mozzarellu, bazalku, olivový
olej
11. Co je to gorgonzola a z čeho se vyrábí?
Plísňový sýr plnotučný, který se vyrábí z kravského mléka, eventuelně z kozího
mléka.
12. Nejznámější italský moučník je Tiramisu.
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11. Jazyková stránka
11.1. Zadání (AJ)
Italian cuisine is one of the most popular in the world. In every bigger town all around
the world you will find at least one restaurant serving Italian dishes.
Contemporary Italian cuisine can vary regionally a lot. Cooking in Sicily can differ
dramatically from cooking in Tuscany or Lombardi.
The most used ingredients belong pasta, rice, hundreds of kinds of delicious kinds of
cheese, meat, fish and seafood, dried ham prosciutto, tomatoes, peppers, sweetcorn,
zuchini, aubergines, olives and frequently used olive oil, oranges, garlic, basil and
other herbs. We shouldn´t forget salami and sausages. Drinking wine and coffee is
also popular. True Italian ice-cream is famous.
Italian lunch (pranzo) is usually very filling and the Italians spend a lot of time eating
it. It usually starts with a starter (antipasto) and is followed by the first course (primo),
which is a soup, pasta or risotto. Then the main course (secondo) follows, which
consists of meat or fish. At the end a dessert (dolci) or fruit (frutta) can come .
Starters are served frequently in Italy. They are all sorts of vegetable salads, boiled
or sautéd vegetables, fried slices of bread, patés, desserts, salty cakes, cold fresh
fruit like grapes, melon etc.
Soups are very popular and often replace the main course. The basis are broths from
all sorts of meat, poultry or fish, but also vegetables. Herbs include basil and
rosemary and the parmesan cheese is also added.
Vegetables are irreplaceable on the Italian menu. Tomatoes, olives, artichokes,
spinach, green peas, beans, peppers, cabbage, onions and other kinds of vegetables
are prepared in different ways to create starters, soups, meat dishes, side dishes or
salads. Vegetables are mainly eaten fresh in the form of various salads, but also
grilled, roasted or marinated. The more south you go, the more peppers are used.
Answer the following questions:
1. Why do you think Italian cuisine is the most popular in the world?
2. Is Italian cuisine the same all over the country?
3. What are the most frequently used ingredients in this cuisine?
4. Which drinks are popular?
5. What do you know about Italian lunch?
6. Can you say something about starters?
7. Which ingredients are used in soups?
8. What kinds of vegetables do the Italians use?
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11.2. Klíč (AJ)
Answer key:
1. give your personal opinion – fresh, easy to cook, tasty, traditional
2. No, it isn´t. Contemporary Italian cuisine can vary regionally a lot. Cooking in Sicily
can differ dramatically from cooking in Tuscany or Lombardi.
3. pasta, rice, hundreds of kinds of delicious kinds of cheese, meat, fish and seafood,
dried ham prosciutto, tomatoes, peppers, sweetcorn, zuchini, aubergines, olives and
frequently used olive oil, oranges, garlic, basil and other herbs. We shouldn´t forget
salami and sausages.
4. Drinking wine and coffee is very popular.
5. Italian lunch (pranzo) is usually very filling and the Italians spend a lot of time
eating it. It usually starts with a starter (antipasto) and is followed by the first course
(primo), which is a soup, pasta or risotto. Then the main course (secondo) follows,
which consists of meat or fish. At the end a dessert (dolci) or fruit (frutta) can come .
6. Starters are served frequently in Italy. They are all sorts of vegetable salads,
boiled or sautéd vegetables, fried slices of bread, patés, desserts, salty cakes, cold
fresh fruit like grapes, melon etc.
7. The basis are broths from all sorts of meat, poultry or fish, but also vegetables.
Herbs include basil and rosemary and the parmesan cheese is also added.
8. Tomatoes, olives, artichokes, spinach, green peas, beans, peppers, cabbage,
onions and other kinds of vegetables are prepared in different ways to create
starters, soups, meat dishes, side dishes or salads. Vegetables are mainly eaten
fresh in the form of various salads, but also grilled, roasted or marinated. The more
south you go, the more peppers are used.
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