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1.

Anotace

Příručka pro výuku Moderní trendy v gastronomii 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 Moderní trendy v gastronomii. 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 kuchař) 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 informace o surovinách v moderní kuchyni, technologických
postupech, o moderních recepturách jednotlivých pokrmů.
Příručka bude i nadále využívána v dalších letech v rámci udržitelnosti projektu.
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2.

Moderní trendy v gastronomii

Moderní trendy v gastronomii jsou dnes spojovány s pojmem, který se v posledních
létech dostal do povědomí jak odborné tak i laické veřejnosti zážitková
gastronomie. Co je to zážitková gastronomie? Každý má o zážitkové gastronomii
jiné představy. Je to vše, co člověku přinese nepopsatelný a nezapomenutelný
zážitek z pěkného posezení, prostředí , z bezchybného servisu a z jídla jehož chuť si
člověk dlouho pamatuje. Pokud se všechny prvky spojí v jeden harmonický celek,
pak můžeme hovořit o dokonalé službě a zážitkové gastronomii.

3.

5

Fine dining
Za nejvyšší formy zážitkové gastronomie je dnes považován tzv. fine dining.
Představuje situaci, kdy host vnímá atmosférou místa skutečně všemi smysly.
Podniky, které nabízí tuto službu, se vyznačují designovým prostředím promyšleným
do sebemenšího detailu v propojení s architekturou a často i s výhledem do okolí
podniku. Nabízené pokrmy jsou připravovány z nejjakostnější mnohdy netradičních
a exkluzivních surovin. Pokrmy samozřejmě doplňují nápoje vybírané s velkou péčí
sommeliérů. Personál je vytrénován k bezchybnému profesionálnímu chování.

4.

Snoubení vína s pokrmem

je dalším znakem zážitkové gastronomie. Dnes se používá odborný termín
enogastronomie. Eno je starořímský výraz pro víno a ve spojení s gastronomií
označuje harmonické snoubení vín a pokrmů. Nabídkou vín se zabývá sommeliér.
Původní tohoto slova je ve francouzské Provenci, kde "saumier" byl muž, který se
staral o zvířecí potah přepravující víno. Dnešní sommelier se stará především o
servis vína, aperitivu a digestivu.

5.

Front cooking

je příprava či dohotovení pokrmu před hostem. Hosté mohou kuchaře sledovat pří
práci. V otevřené kuchyni mohou pracovat jen skuteční profesionálové – příjemní,
komunikativní a jazykově vybavení kuchaři, protože tyto restaurace tohoto typu rádi
vyhledávají cizinci.
Jak už bylo zmíněno, moderní gastronomie klade důraz na čerstvost a kvalitu
surovin. Kvalitu zcela jistě vykazují biopotraviny. Jsou to produkty ekologického
zemědělství. Byly vypěstovány bez použití umělých hnojiv a neobsahují geneticky
upravené organismy. Aby zemědělec mohl označit své produkty značkou bio, musí
splnit přísná kritéria. Nejprve hospodaří 2 až 3 roky ekologicky. Ekologické
zemědělství používá tradiční metody pěstování, jako je ruční pletí, zelené hnojení
místo umělých hnojiv, přirozenou obnovu půdní úrodnosti. Díky tomu biopotraviny
pocházejí z maximálně čistého prostředí, proces výroby a manipulace s
biopotravinami (od farmáře až po prodejce) je pravidelně kontrolován.
restaurací, ale i mateřských či jiných škol, jednoduše tam, kde chtějí rozšířit svoji
stávající nabídku a záleží jim i na zdraví strávníků.

6

6.

Moderně pojaté obědové menu

Předkrm
Pošírovaný váleček z lososa na opečené polentové placce, vlažné želé z bazalky s
moussem z uzeného lososa, purée ze sušených tomatů a pěna z rajčat
Hlavní chod
Pečená vepřová panenka s houbovou fáší v uzené strouhance se špenátovou
sedlinou, bramborový knedlík s uzeným masem na cibulovém konfetu, vepřový
bůček připravovaný ve vakuu, bramborové purée s krupkami a červenou řepou
Dezert
Jasmínová pěna na pomerančích a grepech v medové marinádě, smažená čokoláda
se smetanovou omáčkou doplněné coulis z lesních plodů a jogurtovou zmrzlinou na
křupavé oplatce
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7.

Recepty pro inspiraci
7.1.1.

Pošírovaný telecí brzlík v telecím glasée, lanýžová sedlina,
pečený toust a sušená pancheta

Suroviny:
1000 g telecího brzlíku
200 g telecího fondu
100 g toastového chleba
50 g panchety
20 g olivového oleje

5 g černých lanýžů
2 dl smetany
3 ks vajec
lanýžová sůl

Postup:
Telecí brzlík dáme do vody a uvaříme do poloměkka. Pak jej vychladíme a očistíme
od blan. Nakrájíme na menší porce. Telecí fond svaříme do potřebné konzistence a
přidáme lanýžovou sůl. Vložíme brzlík a ještě vaříme. Celá vejce rozmixujeme se
smetanou a přidáme nasekané lanýže a lanýžovou sůl. Tuto směs nalijeme do formy
a pečeme ve vodní lázni přibližně 30 minut při 120° C. Po dopečení necháme
vychladnout a krájíme porce. Před podáváním opět lehce ohřejeme. Z toastového
chleba vykrojíme kulatý toustík a opečeme. Panchetu nakrájíme na slabé dlouhé
plátky a necháme vyschnout na teple. Celý pokrm s ní doplníme.
7.1.2.

Carpaccio z lososa a kamenáče s vinaigrettem z kaviáru a
smetany

Suroviny:
250g čerstvého lososa
půl čajové lžičky hořčice
250g čerstvého kamenáče
4 lžíce olivového oleje
2 lžíce kaviáru
zástřik balsamicem
8 zelených chřestů
1 limetka
100g creme fraiche
4 kytičky z trhaných salátů
50ml smetany
sůl, pepř
Postup:
Ryby nafiletujeme na pláty a položíme přes sebe, zabalíme do fólie jako roládu a
řádně stáhneme alobalem. Necháme minimálně 8 hodin mrazit při -20C. Potom
rozbalíme a krájíme na nářezovém stroji a klademe přímo na talíř, jsou to velmi tenké
plátky a špatně se s nimi manipuluje. Creme fraiche smícháme se smetanou, hořčicí,
balsamicem a dochutíme solí a pepřem. Nakonec přidáme cca 20g kaviáru. Na
marinádu pro carpaccio nakrájíme lístky bazalky a smícháme je s olivovým olejem a
dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem.
Naaranžování:
Na studené talíře dáváme tenké plátky carpaccia a potíráme je připravenou
marinádou. Dozdobíme trhaným salátem kaviárovým vinaigrettem, spařeným
chřestem a nokem z creme fraiche a kaviáru. Můžeme skládat do tvaru motýla.
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7.1.3.

Dortík z mušle Sv. Jakuba plněný pórkovým salátkem a
lanýžovým vinaigrettem

Suroviny:
4ks mušle Svatého Jakuba, hřebenatky
200g pórek
50g lanýžový olej
sůl,cukr
20g bílé balsamico

10g losos kaviár
snítka kerblíku na ozdobu
100g zakysaná smetana
100g mléko
20g černý lanýž steril

Postup:
Pórek nakrájíme na drobné kostičky a orestujeme na lanýžovém oleji, dochutíme solí
a cukrem. Mušli Sv. Jakuba prokrojíme a pomocí kulatého tvořítka abychom dodržely
tvar ji proložíme pórkovým salátkem a tvořítko opatrně stáhneme. Zbylý salátek lehce
naředíme octem balsamico a tímto vzniklým dresinkem pokapeme talíř na který
položíme dortík z mušle. Ze zakysané smetany a mléka vytvoříme ručním mixérem
pěnu kterou dochutíme balsamicem,solí a cukrem. Touto pěnou dozdobíme pokrm,
na dortík dáme kaviár a kerblík.
7.1.4.

Ústřice s cibulovým confitem a beurré blanc

Suroviny:
20 ústřic
1 pórek
250 g červené cibule
120 g studených kostiček másla
1 lžíce Creme Fraiche

250 ml červeného vína
100 ml Portského vína
100 ml kuřecího vývaru
50 ml rybího fondu
100 ml šampaňského

Postup:
Cibuli nakrájíme na nudličky a orestujeme na polovině porce másla. Zalijeme
červeným a Portským vínem.Dochutíme solí, pepřem a necháme vařit. Při
dochucování dáváme pozor a musíme počítat s tím že se nám tekutina vyvaří a tím
pádem se chuť zesílí. Confit necháme vyvařit do sirupovita. Očištěný pórek
nakrájíme šikmo na kolečka a dáme podlitý vývarem péci. Vyloupané ústřice
poširujeme v šampaňském asi 4 minuty (80 C). Pak je vyndáme a do vývaru přidáme
Creme Fraiche a redukujeme na 1/2. Nakonec zjemníme studeným máslem.
Naaranžování:
Na talíř naskládáme do kruhu plátky pečeného pórku, na něj položíme poširované
ústřice a přelijeme omáčkou.Do středu talíře přidáme cibulový confit.
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7.1.5.

Plněné cibule letními lanýži

Suroviny:
500g mořská sůl
4 středně velké cibule
4 lžíce másla
500g jemné, bílé a na jemné plátky
nakrájené cibule
Sůl

1/2 lžičky práškového cukru
0,2 l zeleninový fond
100 g smetany
čerstvě namletý muškát
40 g očištěného letního lanýže
2 lžíce ořechového másla - zhnědlého.

Postup:
Dno velké pánve vysypeme mořskou solí, cibulím odřízneme dno s kořenem a
posadíme je řezem do soli, dnem vzhůru. Pečeme při 180 C asi 60 minut. Potom
cibuli odkrojíme dekl a částečně ji vydlabeme, vydlabaný vnitřek velmi jemně
nasekáme. Na másle orestujeme kolečka cibule zasypeme cukrem a restujeme bez
zbarvení asi deset minut. Zalijeme fondem a necháme vyvařit, přidáme smetanu, sůl,
pepř, muškát a vše rozmixujeme. 10g lanýžů nasekáme a přidáme do cibulové kaše.
Kaši redukujeme na krémovou konsistenci.
Naaranžování
Nasekané vnitřky smícháme s cibulovou kaší a naplníme ji do vydlabaných cibulí,
posypeme je nahoblovanými lanýži a přelijeme ořechovým máslem.
7.1.6.

Candát pečený v celozrnných croutonech na provensálské
brandádě s pečenými cherry tomaty a lehkou bramborovočesnekovou pěnou

Suroviny:
200g candát bez kůže
1x bílek
50g celozrnných croutonů -kostiček
chleba
100g brambory na kostičky
100g treska na kostičky

200ml smetana
10g česnek
sůl,pepř,rozmarýn
4ks cherry tomatů se snítkou
cukr moučka, olivový olej Bertolli
50g bramborové kaše

Postup:
Candáta naporcujeme na 4 díly, které obalíme v bílku a v kostičkách chleba. Poté
opatrně opékáme ve větším množství oliv oleje aby se chleba řádně prosmažil.
Brambory orestujeme na oliv oleji s rozmarýnem a treskou, vše zalijeme smetanou a
necháme dusit do měkka, aby nám vzniklo husté rybí ragú s brambory. Cherry
tomaty obalíme v olivovém oleji, posypeme moučkovým cukrem a solí - dáme péci
180C na max 10min. bramborové pyré naředíme smetanou a přidáme do něho
česnek, který řádně rozvaříme a rozmixujeme na pěnu. Do hlubšího nebo na mělký
talíř dáme bramborovo-rybí ragou Brandade. Okolo česnekovou pěnu a nakonec
rybu v croutonech s pečeným tomatem. Vše dozdobíme snítkou rozmarýnu.
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7.1.7.

Kachní játra Foie Gras s hruškovým dortíkem a omáčkou z
jablek grany Smith

Suroviny:
200g foie Gras - Kachní játra tučná
8ks listové plátky 5x5cm
500ml jablečný džus
200g hrušek

1x jablko Granny smith
100ml silného telecího glace
50g cukr
sůl,cukr,hřebíček,badyán

Postup:
Na karamelu orestujeme hrušky nakrájené na kostičky, přidáme hřebíček,badyán a
dusíme do měkka. Z listového těsta připravíme klasické paštičky, které naplníme
dušenými hruškami a dáme péci. Jablečný džus necháme redukovat cca na 200ml a
pak do něj přidáme silné telecí glacé a kostičky jablka Grany Smith. Řádně
provaříme. Játra Foie Gras naporcujeme na 4kx, osolíme, opepříme, a obalíme lehce
v hladké mouce. Pak pomalu opékáme na oleji. Na vhodný talíř položíme upečenou
paštičku kterou řádně přelijeme omáčkou z jablíčka aby nezůstala moc suchá. A na
ni položíme upečená játra.
7.1.8.

Telecí medailonek na hráškovém pyré s confitovaným
česnekem a tymiánové jus

Suroviny:
150g telecí svíčková
200g hrášek kuličky
10ks neloupaného česneku
0,5l červeného vína
4 snítky tymiánu
2x česnek
1 mrkev, 1/4celeru

200 ml smetana
sůl,cukr
100g kuřecí maso
50g telecí brzlík uvařený
1 vajíčko
50g hl mouky
10g pasta z medvědího česneku

Postup:
Z vajíčka, mouky,medvědího česneku a mlíka připravíme a upečeme palačinku. Z
Kuřecího masa připravíme fáš do které přidáme kousky uvařeného brzlíku a bylinky.
Fáší potřeme palačinku a do té zabalíme telecí svíčkovou, řádně utáhneme a dáme
do páry na 120C cca 15 min. Hrášek orestujeme na másle zalijeme smetanou a
rozmixujeme, řádně přepasírujeme. Mrkev a celer nakrájíme na stejnoměrné
kostičky, které orestujeme a dochutíme solí a cukrem. Česnek zalijeme červeným
vínem a confitujeme-dusíme ve slupce do měkka-popřípadě doléváme víno. Na
vhodný talíř dáme do středu malou část hráškového pyré, na něj položíme plátek
masa a okolo naaranžujeme kostička zeleniny a podušená česnek se slupkou, kterou
natrhneme a česnek vymáčkneme. Ke všemu přidáme silné telecí glace s tymiánem.
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7.1.9.

Jehněčí hřbet s hořčicovo-medovou glazurou a dušené kolínko
v zahradní zelenině,plněná olivová polenta a pečené papriky

Suroviny:
150g jehněčí hřbet s.k.
30g hrubozrnná hořčice
20g med
1x jehněčí kolínko
1 mrkev
1celer

1 cibule
0,5l č. vína
100g polenta hrubá
100ml mléko
1 snítka rozmarýnu a tymiánu
200g barevné papriky

Postup:
Kolínko orestujeme na zahradní zelenině a zalijeme červeným vínem, osolíme a
necháme 3h dusit do měkka. Musí se rozpadat. Jehněčí hřbet okořeníme a opečeme
na olivovém oleji. A necháme péci cca 10 min na 180C. poté ho potřeme medem
smíchaným s hrubou hořčicí a necháme odležet aby se pěkně prostoupila teplota. Z
polentové kaše natřeme plát cca 1,5cm vysoký a necháme ho zatuhnout. Potom ho
nakrájíme na čtverečky do kterých vypichovákem vytvoříme díru a tu naplníme na
kostičky nakrájeným dušeným kolínkem. Celek zakryjeme orestovanou strouhankou.
A dáme zapéct. Na olivovém oleji si orestujeme pokrájené barevné papriky, které
dochutíme solí a cukrem.Na vhodný talíř dáme kostičku polenty, vedle podušené
papriky, na ně položíme kousek podušeného kolínka a řez z jehněčího hřbetu. Celé
zalijeme silným jehněčím juice s rozmarýnem a česnekem.
7.1.10. Dušený králík v sherry a kardamonu
Suroviny:
1 králík (1,5 kg)
sůl
pepř
2 lžíce másla
1 lžíce oleje
3 neoloupané česneky
200g perličkové cibulky

200g malé šalotky nebo jiného druhu
1 lžička tomatového protlaku
6 kousků kardamonu
5 bobkových listů - pokud bude možné
tak čerstvé
0,25 l suché sherry

Postup:
Králíka naporcujeme na 10 - 12 kousků, osolíme a opepříme. Opečeme je na směsi
másla a oleje a k masu přidáme - česnek, všechny druhy cibule a dáme do
předehřáte trouby na 200 C 15 minut. Potom přidáme kardamon, protlak a bobkový
list. Zalijeme sherry a dusíme dalších 15 minut. Dusíme do měkka a popřípadě
doléváme vodu nebo vývar. Nakonec osolíme a opepříme.
Naaranžování:
Servírujeme na keramické míse s divokou nebo šafránovou rýží.
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7.1.11. Široké domácí nudle s dušeným králíkem na tomatech a
brokolicí
Suroviny:
400g Široké domácí těstoviny
2ks oloupaných tomatů - na osminky
2ks oloupaných tomatů - nasekané
2lžíce olivového oleje
150g lima fazolek
1ks brokolice na růžičky zblanšírovaná
4lž másla
4ks stehen z králíka

2lž olivového oleje
1ks mrkve
1ks cibule
2ks česneku
1l králičího fondu
100ml bílého vína
sůl, pepř
80g parmezán

Postup:
Osminky tomatů necháme zaschnout při 80°C a fazole uvaříme. Stehna opečeme na
olivovém oleji a přidáme mrkev, cibuli tomaty a česnek a orestujeme do zlatova,
zalijeme fondem a vínem a pečeme pod poklicí na 180°C Maso vyjmeme, sos
vyredukujeme a přepasírujeme. Maso rozebereme na kousky. Nudle uvaříme "al
dente" smícháme s masem, fazolemi a na másle orestovanou brokolicí a tomaty.
Přidáme omáčku, zasypeme parmazánem a podáváme.
7.1.12. Pečené kachní prso se zázvorem a pošírovanými švestkami v
omáčce z červeného vína
Suroviny:
Sirup:
4ks velkých švestek
0.5l červeného vína
4lž cukru

1ks skořice
citrónová a pomerančová kůra

Zelenina
1ks malá hlavička kapusty
200g lišky
2lž olivového oleje

1ks česneku
60g kuřecího fondu

Maso
4ks prsíčka z kachny Barberie
sul, pepř
1ks kořene ze zázvoru na plátky
3lž olivového oleje
nasekaná kostra z kachny

4ks šalotky
1l červeného vína
250ml brandy
250ml portské
0,5l telecí fond
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Postup:
Svaříme sirup a dáme do něj marinovat švestky. Kapustu nakrájíme na nudličky a
spaříme, orestujeme na olivovém oleji s česnekem a přidáme lišky a fond a
podusíme. Kachní prso okořeníme, potřeme nasekaným zázvorem a opečeme na
olivovém oleji a dopečeme podle potřeby.
Kosti orestujeme se šalotkou do zlatova a zalijeme vínem a brandy. Přidáme fond a
vaříme. Zredukujeme na polovinu a přidáme portské a opět vyvaříme na potřebnou
hustotu a přecedíme. Ochutíme solí a pepřem a podáváme.
7.1.13. Fíky v sirupu z granátových jablek a sorbet s kaktusových fíků
Sorbet z kaktusových fíků:
500g kaktusových fíků
30g cukru

šťáva z jednoho citrónu
4 lžíce sektu

Všechny suroviny rozmixujeme a přepasírujeme a dáme do zmrzlinového stroje a
necháme zamrazit.
Fíky v grenadině:
12 menších fíků
2 dcl čerstvé šťávy z granátového
jablka
1,5 dcl grenediny

3 lžíce másla
šťáva z jednoho citrónu
100g smetany
0,4 l mandlového likéru

Fíky oloupeme a naložíme do šťávy a grenadiny na 30 minut. Potom je vyjmeme a
necháme řádně okapat. Orestujeme je na části másla a zastříkneme citrónovou
šťávou, potom zalijeme grenadinou se sirupem. Lehce provaříme a vmícháme zbylé
máslo. Šlehačku vyšleháme do tuha s mandlovým likérem.
Naaranžování:
Fíky posadíme na talíř s trochou šťávy, přidáme mandlovou smetanu a nok
kaktusového sorbetu. Dozdobíme karamelovými nitkami a mátou.
7.1.14. Mini fondue z bílé čokolády s čerstvým ovocem
Suroviny:
Bílá čokoláda -množství podle osob a velikosti nádoby
Čerstvé ovoce
Napichovátky, párátka, špízky
Postup:
čokoládu rozehřejeme ve vhodné nádobě a na párátka napícháme malé kousky
ovoce, které si poté hosté smáčejí v horké čokoládě.
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7.1.15. Pečená broskev s levandulovou zmrzlinou
Levandulová zmrzlina:
85g cukr
1/2 lžíce medu
1 lžička levandulových lístků
1/2 čerstvých levandulových květů
0,25 l plnotučného mléka

250 g šlehačky
1 vejce
4 žloutky
50g cukru

Postup:
50g cukru svaříme s 3 lžícemi vody a medem, přidáme levanduli a scedíme. Mléko
svaříme se smetanou a přidáme levandulový sirup. Vejce a žloutky vyšleháme se
zbylým cukrem do pěny a přidáme do horké smetany , mícháme ve vodní lázni do
husta (při fouknutí tvoří lístky růže). Potom dáme hmotu do stroje na zmrzlinu a
vymrazíme.
Pečená broskev:
4 broskve
4 pergameny vytřené máslem (25 cm
strana)
30g hnědý cukr
4 plátky čerstvého zázvoru
1 na délku rozčtvrcená vanilka, 1 lžička

kvítků levandule
40 g plátků mandlí
4 lžičky medu
8 lžic broskvového likéru
vanilkové lusky na dekoraci

Postup:
Broskve se pokusíme vypeckovat od stopky abychom je neporušily, spaříme je a
oloupeme. Broskve položíme otvorem do středu pergamenu a posypeme je hnědým
cukrem a do každé dáme zázvor, vanilku, levanduli, mandle, med a likér. Pergamen
zavřeme a dáme péci na 200° C 20 minut.
Naaranžování:
K pečené broskvi dáme nok levandulové zmrzliny, dozdobíme vanilkou, čerstvou
levandulí a mátou. Můžeme přidat i smetanovou omáčku s karamelem.
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8.

Školní projektové dny
8.1.






Harmonogram I.

8.1.1. Menu moderní gastronomie
Salát se zakuřovanými kuřecími prsíčky na čaji earl grey s dresinkem
z granátového jablka
Cizrnovokarotkový krém podávaný s bílým jogurtem a petrželovým pestem
Filet z lososa na bylinkách s jemnou rajčatovou omáčkou na celozrnném
kuskusu s řapíkatým celerem
Roláda z vepřové kýty s houbovou nádivkou, řez vepřové panenky pečený
v anglické slanině, na ragú z bruselských kapustiček a červené cibule,
smetanové brambory s pórkem s tymiánovým glace.
Domácí perník s hřebíčkem a badyánem s flambovanými višněmi a jablečnou
trubičkou s čokoládou



















Průběh projektového dne:
Žáci byli seznámení s náplní dne a byl jim vysvětlen smysl projektového dne
Představení surovin – sezóna, čerstvost, ošetření
Šetrné technologické postupy
Příprava polévek a omáček bez používání mouky
Předvedení moderního způsobu dokončování pokrmu – zauzení
Ukázka tří druhů předkrmových salátů včetně salátových omáček
Filetování lososa
Orientace v čerstvých bylinkách
Šetrná příprava kuskusu
Ošetření a porcování masa na hromadné akce
Příprava a doba tepelné úpravy základní omáčky demigras
Ošetření zeleniny před tepelnou úpravou
Flambování ovoce na hromadné akce
Výběr inventáře
Úprava na talíři
Dělba práce v kuchyni, delegování odpovědnosti
Komunikace s hostem











8.1.2. Zimní barbecue - menu
Vepřová žebírka ve sladkokyselé marinádě
Steak z krkovičky v hořčicové marinádě
Pikantní kuřecí křidélka
Mini hamburger se zeleninou v cereální bulce
Grilovaná zelenina – lilek, cuketa, paprika, cibule, fenykl
Smažené cibulové kroužky v těstíčku
5 druhů studených omáček
Domácí chléb a pečivo
Sladká tečka na závěr – borůvkové, vanilkové a čokoládové mufinky
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Průběh projektového dne:
Žáci byli seznámení s náplní dne a byl jim vysvětlen smysl projektového dne
 Představení surovin – sezóna, čerstvost, ošetření
 Šetrné technologické postupy
 Předběžná úprava a ošetření masa
 Příprava marinád a marinování masa
 Zásady grilování
 Pečení domácího pečiva rozdíly proti průmyslovému pečivu
 Lehké a odlehčené studené omáčky
 Třené a piškotové těsto na muffiny
 Výběr inventáře
 Úprava na talíři
 Dělba práce v kuchyni, delegování odpovědnosti
 Komunikace s hostem







8.1.3. Exkurze Prague Marriott Hotel
Průběh projektového dne:
Představení hotelového řetězce
Environmentální zaměření hotelu
Prohlídka hotelu a odbytových středisek
Personální politika hotelu
Kariérový růst
8.1.4.

Menu 1. projektového dne

Salát se zakuřovanými kuřecími prsíčky na čaji earl grey s dresinkem
z granátového jablka
Očištěná kuřecí prsa osolíme, opečeme, položíme na mřížku do nádoby s čajem earl
grey a pod poklicí necháme zaudit. Oprané listové saláty rozebereme a ochutíme
dresinkem z granátového jablka: šťávu z jablek ochutíme medem, citónem
a doplníme semínky z granátových jablek. Zauzená kuřecí prsa při expedici
nakrájíme a klademe na salát.
Cizrnovokarotkový krém podávaný s bílým jogurtem a petrželovým pestem
Namočenou cizrnu uvaříme, karotku orestujeme na másle s pórkem a čerstvým
zázvorem, přidáme očištěné brambory, zalijeme zeleninovým vývarem a vaříme do
měkka. Společně s cizrnou rozmixujeme na hladký krém, přidáme bílý jogurt,
dosolíme. Při expedici zdobíme petrželkovým pestem: zelenou petrželku mixujeme
s olivovým olejem a parmazánem do hladka.
Filet z lososa na bylinkách s jemnou rajčatovou omáčkou na celozrnném
kuskusu s řapíkatým celerem
Nafiletované porce lososa, naložíme do olivového oleje s čerstvými bylinkami
a opečeme. Oloupaná rajčata orestujeme spolu s cibulí a bazalkou na másle,
zalijeme bílým vínem, podusíme a ochutíme solí. Kuskus spaříme zeleninovým
vývarem a promícháme s orestovaným řapíkatým celerem.
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Roláda z vepřové kýty s houbovou nádivkou, řez vepřové panenky pečený
v anglické slanině, na ragú z bruselských kapustiček a červené cibule,
smetanové brambory s pórkem s tymiánovým glace.
Plát z vepřové kýty naklepeme a potřeme směsí z jemně krájených hub, cibule
a bylinek. Stočíme pomocí fólie a vaříme v páře. Řez panenky ztvarujeme rukou,
osolíme, opepříme, obalíme slaninou a opečeme na tuku. Spařené kapustičky
orestujeme s červenou cibulí a zakápneme smetanou. Syrové brambory nakrájíme
na tenké plátky a proložíme pórkem, zalijeme smetanou a pomalu pečeme v troubě.
Tymiánové glace připravíme z kuřecího demiglace a čerstvého tymiánu.
Vepřová žebírka ve sladkokyselé marinádě
Vepřová žebírka naložíme do marinády z meruňkového džemu,
balsamikového octa, sójové omáčky. Po uležení pečeme pomalu na grilu.

medu,

Steak z krkovičky v hořčicové marinádě
Marináda z pikantní hořčice, medu a čerstvých bylinek.
Pikantní kuřecí křidélka
Marináda z olivového oleje, chilli papriček, citronové kůry a šťávy, cukru a bylinek

8.2.






Harmonogram II.

8.2.1. Menu moderní gastronomie
Marinované papriky plněné krémem ze žervé a gorgonzoly
Tagliatelle se sušenými rajčaty, parmazánem a bazalkou
Polévka z červené řepy
Nilský okoun na bylinkovém másle doplněný rybí kroketkou v mandlové krustě
podávaný se salátem z pečených brambor a hráškovým pyré
Ovocný salát s dresinkem z citrusových plodů s krémem z mascarpone a
karamelovým chipsem

Průběh projektového dne:
Žáci byli seznámení s náplní dne a byl jim vysvětlen smysl projektového dne
 představení surovin – čerstvost, kvalita,
 ošetření surovin před tepelnou úpravou,
 šetrné technologické postupy při přípravě pokrmů,
 pečení a marinování zeleniny,
 příprava domácího pečiva,
 příprava polévky bez použití mouky,
 seznámení a práce se surovinami - žervé, mascarpone, sušená rajčata,
gorgonzola,
 orientaci a práci s čerstvými bylinkami,
 šetrnou přípravu a porcování ryb na hromadné akce,
 karamelizace ovoce na hromadné akce,
 výběr ovoce na přípravu ovocného salátu
 práce s karamelem,
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výběr inventáře,
úpravu pokrmů na talíři,
dělbu práce v kuchyni, delegování odpovědnosti a na komunikaci s hostem,
založení inventáře a obsluha.
8.2.2. Regionální kuchyně – Vítejte v Bavorsku
Eintopf z luštěnin, masa a zeleniny
Pečené vepřové koleno doplněné grilovanou bílou klobásou, pomalu pečenou
uzenou vepřovou krkovičkou na česneku a slaninovým špízkem podávané na
kysaném zelím s vůní bobkového listu s bavorským bramborovým knedlíkem a
pečenou plněnou bramborou.
Variace ovocných koláčů s teplým vanilkovým krémem

Průběh projektového dne:
Žáci byli seznámení s náplní dne a byl jim vysvětlen smysl projektového dne
 seznámení se surovinami typickými pro bavorskou kuchyni,
 předběžnou úpravu a ošetření masa,
 přípravu marinády a marinování masa,
 odlišení Eintopfu od tradiční polévky a příprava bez využití mouky,
 louhování a pečení preclíků,
 možnosti využití uzeného masa,
 příprava kysaného zelí s využitím koření, Panzetty a bílého vína,
 další možná příprava příloh z brambor,
 odlišnost přípravy českých a bavorských bramborových knedlíků
 práce s kynutým těstem, vhodná volba ovoce pro přípravu koláče
 vybírali vhodný inventář na servírované pokrmy,
 upravovali pokrmy na talíři a navrhovali vhodný servis.
8.2.3. Exkurze Prague Marriott Hotel.
Prague Marriott Hotel je pár kroků od Staroměstského náměstí. Hotel nabízí
ubytování v 293 prostorných pokojů a 35 apartmá, 1.425 čtverečních metrů ke
konání konferencí a velkých událostí.
Restaurace Midtown Grill připravuje steaky ze speciálních chovů hovězího skotu v
USA.
Hotelová restaurace nabízí českou, mezinárodní kuchyni a česká i mezinárodní vína.
Součástí hotelu je Espressamente Illy kavárna, která nabízí pravou italskou kávu.
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8.2.4.

Obrázek 1

Obrázek 2

Hotel Mariott

Vstupní hala hotelu

Obrázek 3

Obrázek 4

Hotelový pokoj

Hotelová restaurace

Menu 2. projektového dne

Marinované papriky plněné krémem ze žervé a gorgonzoly
Očištěné a nakrájené papriky opečeme, necháme zapařit a oloupeme. Připravíme
krémem: žervé utřeme s gorgonzolou, přidáme nakrájenou pažitku. Papriky naplníme
a stočíme. Servírujeme s balzamico krémem: balzamico ocet zredukujeme a přidáme
med.
Polévka z červené řepy
Očištěnou řepu nakrájíme a uvaříme. Na olivovém oleji orestujeme cibuli, krájená
rajčata, česnek, tymián, zakápneme balzamikovým octem, přidáme sůl, pepř a
podusíme. Podušenou směs rozmixujeme s vařenou řepou a vývarem z řepy,
dosolíme. Při expedici podáváme s nočkem ze zakysané smetany.
Tagliatelle se sušenými rajčaty, parmazánem a bazalkou
Tagliatelle uvaříme, promícháme se sušenými rajčaty, olivovým olejem a
parmazánem. Při expedici zdobíme bazalkou a parmazánovými hoblinkami.
Nilský okoun na bylinkovém másle doplněný rybí kroketkou v mandlové krustě
podávaný se salátem z pečených brambor a hráškovým pyré
Filety osolíme a pečeme, Při expedici přeléváme bylinkovým máslem: na másle
orestujeme žampióny, šalotku, kapary, sterilované okurky a přidáme máslo.
Rybí kroketa v mandlové krustě: rybu najemno nasekáme, spojíme s orestovanou
cibulí, strouhanou vařenou bramborou, ochutíme citrónovou kůrou a šťávou,
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muškátovým květem, pažitkou. Tvarujeme krokety, obalíme v trojobalu, strouhanku
doplníme mandlovými lupínky a smažíme.
Hráškové pyré: hrášek podusíme na másle, ochutíme solí a pepřem, zjemníme
smetanou a propasírujeme.
Salát z pečených brambor: vařené nakrájené brambory opečeme na olivovém oleji
s cibulí a zblanšírovaným celerem. Ochutíme čerstvým rozmarýnem a tymiánem.
Eintopf z luštěnin, masa a zeleniny
Namočenou čočku uvaříme. Na špeku orestujeme cibuli, kořenovou zeleninu,
přidáme cukr, ocet, hořčici, zalijeme zeleninovým vývarem, přidáme vařenou čočku,
ochutíme solí, pepřem, tymiánem. Při expedici klademe do polévky orestovanou
klobásu.
Pečené vepřové koleno doplněné grilovanou bílou klobásou, pomalu pečenou
uzenou vepřovou krkovičkou na česneku a slaninovým špízkem podávané na
kysaném zelím s vůní bobkového listu s bavorským bramborovým knedlíkem a
pečenou plněnou bramborou.
Vykostěná vepřová kolena namarinujeme v pivu, medu, majoránce, soli a česneku,
potom upečeme. Z výpeku připravíme šťávu. Bílou klobásu opečeme, uzenou
krkovici potřeme česnekem a pečeme. Kysané zelí povaříme s bobkovým listem,
kmínem, jalovcem a bílým vínem. Do měkkého zelí přidáme orestovanou cibuli
s panzettou a dosolíme. Bavorský bramborový knedlík: nastrouháme vařené a
syrové brambory, přidáme vejce, bramborový škrob, hrubou mouku, žemli, tvarujeme
knedlíky a vaříme v osolené vodě. Pečené plněné brambory: vařené brambory se
slupkou rozkrojíme, vydlabeme vnitřek brambor a připravíme náplň z orestované
anglické slaniny, žampiónů, cibule a dužiny brambor, ochucené tymiánem, solí a
pepřem. Naplníme brambory a pečeme.
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9.

Pracovní list - mléko

CÍL – charakterizovat mléko jako potravinu, vysvětlit význam pro lidskou výživu
z hlediska chemického složení, popsat ošetřování a konzervaci mléka.
KLÍČOVÁ SLOVA – mléko, kasein, egalizace, uperizace, UHT metoda, pasterizace,
homogenizace, sušené mléko, kondenzované mléko.

9.1.

Charakteristika

Mléko je produkt živočišného původu a prvotně slouží k výživě mláďat savců. Kvalitní
mléko je kapalina bílé barvy se žlutým nádechem, nasládlé chuti a typické vůně.
Běžně se na našem trhu setkáváme s kravským mlékem a mléčnými výrobky
z kozího a ovčího mléka.
9.1.1. Složení mléka
Mléko můžeme rozdělit na dvě části, v přibližně 90% vody je rozpuštěna sušina
tvořená bílkovinami, laktózou, tukem a ochrannými látkami.
Bílkoviny – mléko obsahuje plnohodnotné bílkoviny. Nejdůležitější je kasein, který
barví mléko do bíla a po vysrážení je základem k výrobě sýrů. V syrovátce najdeme
bílkoviny albumín a globulín.
Mléčný tuk – jedná se o lehce stravitelný emulgovaný tuk. Kuličky tuku se při stání
mléka usazují na povrchu a tvoří smetanu. V tuku jsou obsaženy vitamíny A, E, D, K.
Na jakost a složení mléčných tuků má velký vliv druh krmiva, způsob krmení, ustájení
a celkový zdravotní stav dojnic.
Laktóza – je to disacharid a v přírodní formě se vyskytuje pouze v mléce. Ve
srovnání s řepným cukrem je méně sladký. Při zahřátí karamelizuje a způsobuje
připálení mléka.
Ochranné látky – z minerálů obsahuje mléko především vápník a fosfor. Z vitamínů
najdeme v mléce jak vitamíny rozpustné v tucích A, E, D, K, tak ve vodě a to
především vitamín B2.
9.1.2. Ošetření mléka
Mléko je dobrou živnou půdou pro nejrůznější bakterie, které se v něm rychle
rozmnožují. Hned po nadojení se mléko větrá, cedí a okamžitě chladí. Do mlékáren
se mléko sváží v cisternách, zde se čistí a upravuje.
Homogenizace – při této úpravě se pomocí tlaku zmenší tukové kuličky mléka a ty
se rozptýlí v podobě emulze tak, aby se při skladování mléka netvořila vrstva
smetany na povrchu.
Pasterizace – se provádí zahřátí mléka na cca 75°C po dobu 40s. Tato šetrná
metoda má pouze omezené působení a provádí se u konzumního čerstvého mléka.
"UHT" metoda, uperizace – je to velmi krátké působení vysoké teploty 130-150 °C
po dobu jedné sekundy s následným okamžitým ochlazením. Tato metoda se
provádí u trvanlivého mléka s trvanlivostí 4 měsíce, baleného v tetrapaku, které pak
můžeme skladovat do teploty až 24°C.
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Egalizace mléka – je úprava tučnosti na tržní druhy mléka
- mléko plnotučné o tučnosti nejméně 3,5%
- mléko polotučné o tučnosti 1,5%
- mléko odstředěné o tučnosti nejvýše 0,5%
Toto označení odpovídá stavu v zemích EU.
9.1.3. Konzervace mléka
Sušené mléko – je určeno pro lidskou výživu i pro krmné účely. Mléko se suší na
sušících bubnech nebo v rozprašovacích komorách. Mléko připravené prvním
způsobem je hůře rozpustné s hrubšími zrny než mléko vyrobené druhým způsobem.
Mléka zahuštěná – jsou to v podstatně mléčné konzervy, jejichž smyslem je
prodloužit trvanlivost mléka. Vyrábějí se z pasterizovaného mléka kondenzací
a následnou homogenizací, poté se zchladí plní do plechovek a steriluje – takto se
vyrábí neslazené zahuštěné mléko TATRA.
Slazené mléko zahuštěné SALKO – vyrábí se z pasterovaného mléka přidáním
cukru. Vysoký obsah cukru zabraňuje množení mikroorganismů, a proto se výrobek
již nesteriluje. Balí se do plechovek, nebo do tub.

10. Mléčné výrobky
CÍL – orientovat se v druzích mléčných výrobků, popsat výrobu a vysvětlit jejich
význam pro lidskou výživu.
KLÍČOVÁ SLOVA – tvaroh, fermentace, jogurt, kefír, smetana, máslo, sýr.

10.1.

Tvaroh

Tvaroh je sražená mléčná bílkovina kasein, která se oddělí lisováním od syrovátky.
Podle způsobu výroby rozeznáváme dva druhy tvarohu.
Kyselý tvaroh – mléko se nechá samovolně zkysat nebo se přidají bakterie
mléčného kvašení. Tvaroh má kyselou chuť, protože se mléčný cukr změní na
kyselinu mléčnou. Z tohoto tvarohu je vyrábějí olomoucké tvarůžky.
Sladký tvaroh – do mléka přidáme syřidlo (výtažek ze sliznice žaludku sajících
telat), které srazí kasein, ale laktóza zůstane nezměněna a proto má tvaroh sladkou
chuť. Neochucený měkký tvaroh se v kuchyni používá na přípravu náplní, moučníků
nebo moučných pokrmů. Ve studené kuchyni se z něho připravují pomazánky.
Tvaroh tvrdý se určen na strouhání. V české kuchyni se používá zejména jako
posypka na ovocné knedlíky. Podle obsahu tuku v sušině rozlišuje tvaroh na
nízkotučný, polotučný a tučný.

10.2.

Fermentované mléčné výrobky

Mléko a mléčné výrobky obohacují náš jídelníček. Z této skupiny potravin se
vyzdvihují zejména fermentované mléčné výrobky a to pro obsah probiotických
kultur, které příznivě ovlivňují mikroflóru trávicí soustavy.
Kefír – přidáním kefírových zrn do mléka získáme lehce stravitelný, ale málo
trvanlivý nápoj. Protože bakterie a kvasinky kefírových zrn přemění laktózu na
23

kyselinu, má kefír nakyslou chuť, lehce perlí a obsahuje malé množství alkoholu.
Kefír se doporučuje konzumovat při žaludečných a střevních chorobách.
Acidofilní mléko – do mléka se přidají bakterie lactobacillus acidophilus. Tyto
bakterie se nacházejí v našich střevech a konzumace mléka s acidofilní kulturou je
obnovuje např. po léčbě antibiotiky. Stejně jako kefír působí acidofilní mléko příznivě
na mikroflóru lidského organismu.
Jogurt – vyrábí se z pasterovaného mléka, které se nejdříve odpaří - zahustí a pak
se přidá jogurtová kultura. Na trhu je mnoho druhů jogurtů např. jogurt bílý,
s přísadou ovoce, jogurtové krémy, jogurt s živou kulturou a další.
Podmáslí – je produkt, který vzniká při výrobě másla nebo se vyrábí kysáním mléka,
případně se do mléka přidává část pravého podmáslí. Jde o velmi zdravý výrobek,
který se dnes objevuje na trhu i ochucený různými druhy ovoce.

10.3.

smetana

Smetana je mléčný výrobek s vyšším obsahem tuku. Získává se odstředěním
čerstvého mléka ve speciálních odstředivkách. Ošetřuje se pasterizací. Smetana je
dobře stravitelná potravina s vysokou energetickou i biologickou hodnotou. Druhy
smetany můžeme rozlišit podle chuti na sladkou a kyselou nebo podle obsahu tuku.
Smetana se 12% tuků se nejčastěji používá na jemnění polévek nebo omáček.
Smetana ke šlehání má až 33% tuku. 10% tuku najdeme ve smetaně do kávy.
Zakysané smetany mají různou tučnost a nejčastěji se používají na saláty a ovocné
dezerty.

10.4.

máslo

Máslo se vyrábí mechanickým zpracováním pasterované smetany – stloukáním.
Smetana se nejprve zahřeje, při stloukání se poruší tenká blanka obepínající tukové
kuličky ve smetaně, takže se spojí v kousky másla a nakonec i ve větší hrudky.
Máslo se vyjme z podmáslí a propírá se ve vodě tak dlouho, pokud voda není úplně
čistá. Pak se hněte, formuje a balí.
Složení másla – máslo ze smetany obsahuje minimálně 80% tuku, zbytek tvoří voda
a sušina, která obsahuje bílkoviny, laktózu a ochranné látky.

10.5.

sýry

Sýry jsou plnohodnotné potraviny, které obsahují všechny podstatné složky mléka.
Bílkoviny a tuky získávají v průběhu výroby sýru i lepší chuť a stravitelnost.

-

10.5.1. Výroba sýrů
z čerstvého mléka se připraví sladká nebo kyselá sýřenina (viz výroba
tvarohu)
sýrovina se rozmělní harfami na požadovanou hrubost
podle druhu sýra jsou do těsta přidávány koření, bylinky, ušlechtilé plísně
formování těsta do požadovaného tvaru
zrání sýrů ve sklepích s různou teplotou a vlhkostí probíhá podle druhu několik
dnů až měsíců i roků
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-

máčení v solném roztoku zlepšuje chuť, zpevňuje se povrch
některé druhy sýrů se pro prodlužení trvanlivosti potírají voskem

10.5.2. Rozdělení sýrů
Podle druhu mléka – kravské, ovčí, kozí
Podle chuti mléka – sladké a kyselé
10.5.3. Sladké sýry
Čerstvé sýry – jsou vyrobeny ze sladkého tvarohu bez následného zrání, obsahují
velké množství vody, obsah tuku je rozdílný. Servírují se chlazené např. žervé,
lučina, mascarpone, ricotta, cottage cheese. Čerstvé sýry se máčejí také do slaných
nálevů např. balkánský sýr nebo mozzarrella.
Sýry zrající pod mazem – mají mazlavý povrch, zrají z povrchu dovnitř. Správně
vyzrálý sýr má měkký střed. Servírují se při pokojové teplotě např. romadúr,
limburský sýr, pivní sýr.
Plísňové sýry s plísní na povrchu – jsou naočkovány ušlechtilou camembertovou
plísní. Vyznačují se chutí po houbách a jemnou plísní bílé barvy na povrchu např.
hermelín, camembert, brie.
Sýry s plísní uvnitř těsta – do sýřeniny se přidává ušlechtilá plíseň roquefort. Sýry
jsou na povrchu žluté a uvnitř prorostlé zelenou nebo zelenomodrou plísní např. niva,
paladin, gorgonzola, roquefort.
Tvrdé sýry – nářezové sýry s delší dobou zrání. Mezi tvrdé sýry bez ok patří
parmezán nebo čedar. Mezi tvrdé sýry s oky řadíme ementál, eidam, leerdammer,
gouda.
10.5.4. Tavené sýry
Jsou tepelně upravené přírodní sýry, vyráběné z tvrdých sýrů, másla, tvarohu popř.
dalších přísad. Tvrdé sýry se taví pomocí tavících soli, které způsobí jejich
roztíratelnou konzistenci. Na trhu jsou jednodruhové i vícedruhové nebo ochucené
tavené sýry
10.5.5. Kyselé sýry
Jsou vyrobené z kyselé sýroviny. Jediným zástupcem těchto sýru na našem trhu
jsou olomoucké tvarůžky. Je to zrající sýr pod mazem s ostrou vůní a chutí. Tvarůžky
mají nízkou energetickou hodnotu, protože obsahují velmi málo tuku.
10.5.6. Ovčí sýr
Přírodní nebo uzené sýry rozšiřují nabídku sýru na našem trhu např. parenica,
korbáček, oštěpek nebo brynza, což je v podstatě výrobek z ovčího hrudkovitého
sýra výrazné vůně a slané chuti. Brynza používá se k přípravě halušek.
10.5.7. kozí sýr
Kozí sýr má typické ostré aroma, které je pro některé konzumenty nepříjemné.
Koupíme ho spíše ve speciálních prodejnách nebo na farmářských trzích a nejlépe
přímo u výrobce na kozí farmě.
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11. Test znalostí - mléko
Tvaroh dělíme na
a. kyselý, měkký, polotvrdý, sladký
b. kyselý, tučný, polotučný, měkký, tvrdý, nízkotučný, sladký
c. hořký, tučný, polotučný, měkký, tvrdý, středně tučný, sladký
Homogenizace mléka umožňuje
a. skladovat mléko při světle
b. skladovat mléko bez toho, aby se shlukoval tuk na povrchu mléka
c. skladovat mléko společně s jinými potravinami
Mezi čerstvé sýry patří
a. romadúr, lučina, hermelín, gouda
b. niva, žervé, veselá kráva, brynza
c. žervé, lučina, mascarpone, mozarella
Výtažek ze sliznice žaludku sajících telat je
a. syrovátka
b. syřidlo
c. sýrovina
Čím jsou naočkovány sýry s plísní na povrchu
a. penicillium roqueforti
b. penicillium camemberti
c. penicillium caritas
Máslo musí obsahovat minimálně
a. 25% vody
b. 80% tuku
c. 85% tuku
Mléko vyrobené v rozprašovacích komorách je
a. čerstvé
b. sušené
c. jogurtové
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12. Pracovní list pochutiny - koření
CÍL – charakterizovat koření, zařadit do skupin a rozlišit jeho využití při přípravě
pokrmů.
KLÍČOVÁ SLOVA – koření, bylinky.

12.1.

Charakteristika koření

Jsou části rostlin, které obsahují aromatické látky – éterické oleje. Koření zlepšuje
chuť, vůni, vzhled stravitelnost pokrmů. Řadíme ho mezi pochutiny.

12.2.

Dělení koření

Pro větší přehlednost si koření rozdělíme do skupin, podle toho jaká část rostliny se
používá k dochucování pokrmů
12.2.1. Koření z plodů a semen
Anýz – aromatická semena rostliny s kořenitou chuti a nasládlou vůní. Používá se na
pečivo, nakládání zeleniny, čaje a likéry. Hodí se k houbám a rybám.
Paprika – prášek z dobře vyzrálých červených paprik, při tepelné úpravě pozor na
přepálení.
Chilli – papričky původem ze Střední a Jižní Ameriky např. cayenské, havanské,
jalapeňo, serrano, poblano. Chilli obsahuje v různých koncentracích kapsaicin, což je
látka, která způsobuje jejich pálivost.
Fenykl – suchá semena rostliny původem ze Středomoří jsou tvarem podobná
kmínu. Používá se na ochucení chleba, pečiva, salátů, marinád.
Kmín – jsou sušená semena kmínu kořenného, luční rostliny ze Střední Evropy.
Pepř – suché plody tropické liány – pepřovníku, obsahuje enzym, který ulehčuje
trávení tučných jídel, používáme buď drcený, nebo celý.
- Zelený pepř – sušené, nebo nakládané nezralé plody
- Černý pepř – sušené, fermentované nezralé plody
- Bílý pepř – zralé bobule máčené ve vodě, loupané a sušené
Nové koření – sušené plody pimentovníku pravého, bobule se sklízejí v nedozrálém
stavu, sušením získají tmavý odstín. Chuť je palčivá, ostrá. V české kuchyni je
součástí divokého koření.
Muškátový oříšek – sušený plod muškátovníku vonného, výrazné chuti i vůně, ve
větším množství může způsobit nevolnost.
Muškátový květ – míšek, který obklopuje muškátový oříšek, používá se ve velmi
malém množství nejčastěji do zadělávaných pokrmů a polévek.
Jalovec – modrofialové až černé bobule, chuť nasládle hořká, používá se při
přípravě zvěřiny, marinád a výrobě lihovin.
Vanilka – polozralé tobolky vanilkovníku – popínavé orchideje, fermentací a sušením
získává černohnědou barvu. Používá se při přípravě moučníků a dezertů.
Badyán – pochází z Číny, má tvar osmicípé hvězdy, chutná palčivě, ale sladce.
Používá se do perníku, pečiva, cukrovinek a likérů.
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12.2.2. Koření z květů a poupat
Hřebíček – nerozvinutá poupata hřebíčkovce kořenného, obsahují mnoho éterických
olejů. Používá se při přípravě perníku, rýže, horkého vína, na nakládání ovoce.
Šafrán – sušené blizny šafránu setého je to v druh kosatce (krokusu). Nejvíce se
pěstuje v Španělsku a Francii. Je to drahé vzácné koření, které dodá pokrmu chuť
a barvu. Používá se do omáček a polévek. Koření se jim ryby, drůbež, rýže, pečivo.
Kapary – poupata rostliny kapary trnité, konzumují se nakládaná ve slaném nálevu,
velmi pikantní chuť.
12.2.3. Koření z oddénků
Zázvor – na trhu je dostání čerstvý nebo mletý sušený. Má štiplavou a pikantní chuť,
příjemnou vůni. Používá se na ryby, drůbež, zeleninu, pečivo, studené i teplé nápoje.
Kurkuma – podporuje trávení, používá se jako barvivo, je hlavní součást kari koření.
12.2.4. Koření z kůry
Skořice – je kůra ze skořicovníku cejlonského, nebo čínského. Na trhu je dostání
skořice celá (stočená kůra) nebo mletá. Je to velmi aromatické koření
s nezaměnitelnou chutí a vůní. Používá se na přípravu pokrmů a nápojů.
12.2.5. Koření z listů a natí
Bobkový list – listy vavřínu ušlechtilého ze Středomoří, silně aromatický. V české
kuchyni je součásti divokého koření.
Tymián – listy a květy z polokeře tymiánu obecného. Na trhu je sušený nebo
čerstvý, zelený. Zelené koření označujeme pojmem bylinky. Tymián se používá na
drůbež, ryby, omáčky, zeleninu.
Majoránka – majoránka zahradní, působí proti zažívacím a střevním potížím,
uklidňuje nervy. Bez tohoto koření se neobejdou takové pokrmy, jako jsou
bramboráky, mnoho bílých polévek a gulášů.
Bazalka – bylinka je nepostradatelná při přípravě italských pokrmů.
Estragon – kořenitá vůně připomínající směs petržele a anýzu. Je vhodný do
omáček, luštěnin, těstovin.
Rozmarýn – intenzivní vůně, jehlové listy, mírně kafrová chuť. Výborný ke zvěřině
a skopovému.
Máta – chutná a voní po mentolu, používá se na přípravu nápojů a dekoraci dezertů.
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13. Test znalostí – koření
Doplňte tabulku
Koření

Skupina

Název pokrmu

Paprika

Z plodů

Hovězí pečeně na paprice

Hřebíček

Z květu

Dušená rýže

Bazalka

Z listů

Pizza Margarita

Vanilka

Z plodů

Sabayone

Majoránka

Z listů

Bramborová polévka

Kmín

Ze semen

Vepřová plec pa selsku

Skořice

Z kůry

Perníková omáčka

Rozmarýn

Z listů a natí

Skopová kýty na česneku a rozmarýnu

Zázvor

Z oddénků

Staročeské vepřová pečeně

Co obsahuje divoké koření? Bobkový list, nové koření, celý pepř
Odpověz!
1. Mezi jaké poživatiny řadíme koření? Alkaloidní pochutiny
2. Vyjmenujte skupiny koření. Z listů a natí, z plodů a semen, z kůry, z květů, z
oddénků
3. Charakterizuj bylinky. Koření z listů a natí v čerstvém stavu
4. Vyjmenuj 4 pokrmy, které se dochucují majoránkou a česnekem zároveň.
Hrachová polévky, bramboráky, kapustové karbanátky, sekaná pečeně
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14. Jazyková stránka
14.1.

Zadání (AJ)
NEW TRENDS IN GASTRONOMY - I.
Gastronomic experiences is a term used by both the expert
and non-professional public. To fully specify its meaning, one
has to be able to see consuming delicious food as a complex act
that includes the food itself, the way it is presented (without
mistakes), perfect service and impressive place. If all of the
features combine and create a harmonious unit, then we can
speak about gastronomic experiences.

So called fine dining is considered the highest form of
gastronomic experiences today. Restaurants providing the
guests with such a service are characterized by design interiors
realized with attention to detail and respect to the architecture. At
the same time they often offer a fine view of the surroundings. All
of this makes the clients enjoy the atmosphere of the place with
all senses and keeps them coming back. The meals served
there are prepared from the highest quality, often non-traditional and exclusive
ingredients.
Another feature underlining gastronomic experiences is combining the right wine
with the right meal, also referred to as enogastronomy. A person responsible for
choosing the right wine is called a sommelier, whose task in the past was to look
after smooth transportation of wine, while nowadays he cares for the serving of wine,
aperitif and digestive.
Front cooking is preparing or finishing the meal right in front of
the guest. However, to work in an open kitchen while being
watched by the guests requires a professional approach and this
kind of job cannot be done by anyone. At first, you have to be
pleasant, communicative and show advanced language skills
because such restaurants are often a must for foreigners. And it
certainly goes without saying that the possibility for the guests to
prepare the meal on their own brings the experience to a higher level.
Speaking of new trends in gastronomy, we should not
forget to mention the importance of freshness and
verified quality of the ingredients to be used. Such a
quality can be met in organic food - the essential
material for the production of a wide range of organic
products. The overall process of gaining organic
products in the frame of ecological agriculture brings with itself various conditions
and criteria. They are connected with eliminating the of use modern synthetic inputs,
expanding clean environment and careful manipulation with the organic food and
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regular checks. Producing food beneficial to health would not be possible without
minimizing the use of additives, artificial flavours and chemical preservatives. The
availability of such products is becoming more and more natural and new places
appear that serve or offer organic food which is not genetically modified.
SHRNUTÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
umělý
artificial
výtečný
delicious
přínosný
beneficial
přirozený
natural
čistý
clean
různý
various
působivý
impressive
opatrný
careful
odborný
expert
neodborný
non-professional
komunikativní
communicative
objevit
appear
získávání
gaining
omezování
eliminating
rozšiřování
expanding
ověřit
verify
vracet se
come back
připravovat
prepare
rozumí se samo goes
without
sebou
saying
ekologický
organic
zodpovědný
reliable
harmonický
harmonious
dokončení
finishing
starat se
look after
pravidelně
hladký

regurarly
smooth

dostupnost
okolí
přístup
nutnost
zážitek
čerstvost
přísada
konzervant
příchuť
pozornost
cizinec
širší
základní, nezbytný
bez
důležitost
důležitý
široká škála
smysly
stolování

availability
surroundings
approach
must
experience
freshness
additive
preservative
flavour
attention
foreigner
broader
essential
without
importance
important
widerange
senses
dining

vybírání
úroveň
exkluzivní
dovednost
podmínky a kritéria

choosing
level
exclusive
skill
conditions
and
criteria
non-traditional
careful

netradiční
opatrný

WORKSHEET
Task 1 Read the article and answer the questions
a) Can you name three features of gastronomic experiences?
b) What does enogastronomy mean?
c) What is a sommelier responsible for?
d) Can you specify the term front cooking?
e) Which are the qualities that a cook working in an open kitchen has to have?
f) How would you sum up the criteria for ecological agriculture?
g) Why is organic food so popular?

31

Task 2
Match the words in column A with the words in column B
A
B
language
quality
clean
skills
highest
senses
front
mistakes
responsible
to detail
attention
for
exclusive
quality
all
cooking
without
environment
verified
ingredients
Task 3

Complete with the correct adjective

…………………………approach
…………………………material
…………………………public
…………………………wine

…………………………flavours
…………………………agriculture
…………………………products
…………………………experiences

Task 4 Translate into English
a) Je přínosné pro zdraví připravovat pokrmy z vysoce kvalitních surovin.
…………………………………………………………………………………………………
b) Je tu nová restaurace, kde nabízejí krásný výhled na okolí.
…………………………………………………………………………………………………
c) Rád bych zažil fine dining a znám restauraci, která ho nabízí.
…………………………………………………………………………………………………
d) Jedním z nových trendů v gastronomii je správná kombinace vína a jídla.
…………………………………………………………………………………………………
e) Je vždy opravdovým zážitkem sledovat konečnou úpravu jídla před naším stolem.
…………………………………………………………………………………………………
f) Zážitková gastronomie zahrnuje lahodné jídlo, způsob, jakým je prezentováno,
dokonalou obsluhu a působivé prostředí.
…………………………………………………………………………………………………
g) Čerstvost a ověřená kvalita ingrediencí jsou základem moderní gastronomie.
…………………………………………………………………………………………………
h) Biopotraviny jsou celkem drahé, ale často je kupujeme.
…………………………………………………………………………………………………

32

i) Je důležité omezit používání chemických konzervantů, umělých příchutí a barviv.
…………………………………………………………………………………………………
Task 5 Translate the words and complete the criss-cross
1-přísady, 2-příchutě, 3-prostředí, 4-získat, 5-široký, 6-atmosféra, 7-dovednost, 8odborný, 9-host, 10-působivý, 11-ekologický, 12-zemědělství, 13-podávat, 14připravit, 15-pečlivý, 16-čistý,
17-nutnost, 18-komunikativní
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NEW TRENDS IN GASTRONOMY – II.
Herbs are given various names, such as leaves or
greens and gain different levels of popularity. Some
people insist on using them in their fresh form, others
become real magicians while employing them to
create numerous varieties of taste. Be it one way or
another, herbs have been used for generations and
for our ancestors having a bunch of herbs at hand
definitely was a necessity. Age-long recordings
indicate that the Old Czech cuisine recipes would not have done without herbs being
the essential ingredients. There is probably a very fragile border between what still
can be called a herb or spice already. In general, herbs are any plants used to add
flavour to food, to heal, to enhance human beauty or simply for fragnance or
decorative purposes. Culinary use typically distinguishes herbs as referring to the
leafy green parts of a plant (either fresh or dried), from a "spice", a product from
another part of the plant (usually dried), including seeds, stalk, berries, skin or roots.
The way we preserve herbs has an influence on their scent. We usually think of
drying HERBS but some don't dry easily. FREEZING these HERBS will preserve
their fresh flavour for months and highlight the aroma. On the other hand, freezing
can somewhat weaken the essential oil of some of them and even make them
unusable.
World top ten most used herbs
1. hot paprika
2. turmeric
3. ginger
4. pepper
5. caraway
6. coriander
7. clove
8. sweet paprika
9. vanilla
10. nutmeg
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Kinds of meat and herbs that go together
Chopped meat and mincemeat
 basil, oregano, chives, calamint, gallium, ground rosemary
Grilled meat
 rosemary, basil, oregano, thyme, wormwood
Poultry
 thyme, wormwood, tarragon, marjoram, basil, rosemary, sage, hyssop
Meat stew
 tarragon, celery, marjoram, rosemary
Highly greasy meat
 thyme, oregano, rosemary, wormwood, stick of celery
Lamb and mutton
 mint, lavender, thyme, wormwood, rosemary, marjoram, gallium, sage
Deer
 sage, thyme, basil, tarragon, lemon balm, hyssop
Hare
 sage, thyme, parsley, basil, stick of celery, dill, rosemary, lemon balm, mint,
watercress, hyssop
Fish
 wormwood, lemon balm, thyme, basil, parsley, stick of celery, dill, rosemary,
saffron, hyssop, mint, tarragon, watercress
Entrails (liver, kidneys)
 rosemary, wormwood, thyme, marjoram, tarragon

SHRNUTÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
bazalka
oregano
šalvěj
šafrán
rozmarýn
saturejka
tymián
celer
majoránka
kopr
pažitka
estragon
řeřicha
petržel
levandule
yzop

basil
oregano
sage
saffron
rosemary
calamint
thyme
celery
marjoram
dill
chives
tarragon
watercress
parsley
lavender
hyssop

nať
semeno
bobule
list
kořen
svazek
vůně
silice
oslabit
nepoužitelný
nutnost
použít
vliv
trvat na
získat
křehký

availability
seed
berries
leaf
root
bunch
scent
essential oil
weaken
unusable
necessity
employ
influence
insist on
gain
fragile
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pelyněk
mařinka
meduňka
muškátový oříšek
kmín

wormwood
gallium
lemon balm
nutmeg
caraway

účel
koriandr
kurkuma
zázvor
hřebíček

purpose
coriander
turmeric
ginger
clove

WORKSHEET
Task 1 Read the article and the information below it and answer the questions
a) Is there any difference between herbs and spices?
b) Was the use of herbs essential in the Old Czech cuisine?
c) What are the purposes herbs are used for?
d) What are the ways to store or preserve herbs?
e) How many kinds of herbs or spices can you name in English?
f) What do we call the substance that makes herbs/spices smell good?
g) Can the process of freezing change the quality of herbs?
h) Which parts of plants do we dry?
i) What kinds of meat can you name in English?
j) Do you remember which herbs/spices go well with each of them?
Task 2

Reorder the letters to create a name of a herb

TIMN
YAESROMR
EAGS
NAARTRGO
SVICHE
EREWATCRSS
EYHTM
YELCER
LABSI
YELSRAP
Task 3

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

Translate

a) Naši předkové měli svazek bylinek vždy při ruce.
…………………………………………………………………………………………………..
b) Způsob, jakým uchováváme bylinky může mít vliv na jejich aroma.
…………………………………………………………………………………………………..
c) Obyčejně nás napadne bylinky usušit, ale u některých to nejde snadno.
…………………………………………………………………………………………………
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d) Zamražení některých bylinek uchová jejich chuť dlouhé měsíce a zvýrazní ji.
…………………………………………………………………………………………………
e) Bylinky se používají pro mnoho účelů – dodání chutě, léčení, zvýšení krásy a
dekoraci.
…………………………………………………………………………………………………
Task 4

Find 12 herbs or spices hidden in the word-square

HERBS AND SPICES
I
R
W
U
R
O
M
R
S
T
S
C

P
T
Z
O
E
R
A
E
A
C
S
L

H
T
F
Y
P
E
R
G
F
X
Z
O

L
W
U
U
P
G
J
N
F
Y
V
V

R
A
O
K
E
A
O
I
R
A
X
E

C
F
V
R
P
N
R
G
O
W
S
R

N
W
Q
E
M
O
A
D
N
A
K
W

Y
R
J
V
N
W
M
I
Z
R
P
W

O
U
F
V
B
D
O
N
G
A
S
R

N
U
T
M
E
G
E
O
P
C
F
Q

A
L
L
I
N
A
V
R
D
Z
I
M

N
W
R
G
D
I
L
L
K
V
U
T
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14.2.

Klíč (AJ)

Klíč I.
WORKSHEET - KEY
Úkol 1
a) Gastronomic experiences includes the food itself, the way it is presented (without
mistakes), perfect service and impressive place.
b) Enogastronomy refers to combining the right wine with the right meal.
c) A sommelier is responsible for choosing and serving the right wine, aperitif and
digestive.
d) Front cooking is preparing or finishing the meal right in front of the guest.
e) A person who wants to become a professional cook in an open kitchen has to be
pleasant, communicative and be very good at languages.
f) Ecological agriculture eliminates the of use modern synthetic inputs, focuses on
expanding clean environment and careful manipulation with the organic food as well
as regular checks.
g) Organic food is popular for its being fresh, high quality food beneficial to health.
Úkol 2
AB
language skills
clean environment
highest quality
front cooking
responsible for
attention to detail
exclusive ingredients
all senses
without mistakes
verified quality
Úkol 3
professional approach artificial flavours
essential material ecological agriculture
expert public organic products
(the) right wine gastronomic experiences
Úkol 4
a) It is beneficial to health to prepare meals from high quality ingredients.
b) There is a new restaurant with a beautiful view of the surroundings.
c) I would like to experience fine dining and know a restaurant that offers it.
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d) Combining the right wine with the right meal represents one of modern
gastronomic trends.
e) It is always a real experience to watch the cook finishing the meal right in front our
table.
f) Gastronomic experiences include the delicious meal, the way it is prepared and
perfectly served as well as the impressive atmosphere of the place.
g) Modern gastronomy builds on the freshness and verified quality of ingredients.
h) Organic food can be quite expensive but we often buy it.
i) It is necessary to minimize the use of chemical preservatives, artificial flavours and
additives.
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Klíč II.
WORKSHEET – KLÍČ
Task 1
a) There is probably a very fragile border between what still can be called a herb or
spice already. Culinary use typically distinguishes herbs as referring to the leafy
green parts of a plant from a "spice", a product from another part of the plant.
b) Yes, it was. For our ancestors having a bunch of herbs at hand definitely was a
necessity.
c) There are many ways to use herbs. They add flavour to food, heal, enhance
human beauty or function as
d) Freezing or drying.
e) Student´s own answers
f) The substance that makes herbs/spices smell good is called essential oil.
g) Yes, it can. On one hand, it may highlight their scent or, on the other one, weaken
the essential oil in them.
h) There are many parts of herbs besides leaves to dry, such as berries, stalk, roots,
etc.
i) Student´s own answers
j) Student´s own answers
Task 2
TIMN
YAESROMR
EAGS
NAARTRGO
SVICHE
EREWATCRSS
EYHTM
YELCER
LABSI
YELSRAP

MINT
ROSEMARY
SAGE
TARRAGON
CHIVES
WATERCRESS
THYME
CELERY
BASIL
PARSLEY

Task 3
a) Our ancestors always had a bunch of herbs at hand.
b) The way we preserve herbs can have an influence on their scent.
c) We usually think of drying HERBS but some don't dry easily.
d) The freezing of some herbs preserve their fresh flavour for months and highlight
the scent.
e) Herbs are used for different purposes – to add flavour, to heal, to enhance beauty
and decorate.
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Task 4
HERBS AND SPICES
I
R
W
U
R
O
M
R
S
T
S
C

P
T
Z
O
E
R
A
E
A
C
S
L

H
T
F
Y
P
E
R
G
F
X
Z
O

L
W
U
U
P
G
J
N
F
Y
V
V

R
A
O
K
E
A
O
I
R
A
X
E

C
F
V
R
P
N
R
G
O
W
S
R

N
W
Q
E
M
O
A
D
N
A
K
W

Y
R
J
V
N
W
M
I
Z
R
P
W

O
U
F
V
B
D
O
N
G
A
S
R

N
U
T
M
E
G
E
O
P
C
F
Q

A
L
L
I
N
A
V
R
D
Z
I
M

N
W
R
G
D
I
L
L
K
V
U
T
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