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1. Anotace
Příručka pro výuku Raut moderní směry 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 Raut moderní směry. 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.
Obsahuje charakteristiku moderní studené kuchyně, receptury vybraných pokrmů,
dovednosti nutné ve studené kuchyni, trendy v gastronomii.
Příručka bude i nadále využívána v dalších letech v rámci udržitelnosti projektu.
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2. Úvod
Co vás napadne první, když slyšíte slovo studená kuchyně? Mnoho lidí zřejmě
vynález české studené kuchyně - obložený chlebíček. Milovníky masa galantina z
drůbeže nebo zvěřinová paštika. Konzervativního, ale znalého strávníka štrasburská
kachna a třeba i anglický rostbíf. Je samozřejmé, že moderní studená kuchyně
vychází z klasické studené kuchyně. Gastronomie, stejně jako všechno, čím člověk
uspokojuje své potřeby, podléhá trendům a módě.

4

3. Charakteristika moderní studené kuchyně
Moderní studená kuchyně je čerstvá, lehká, využívá širokou škálu sezonních surovin
a tím dosáhne barevnosti, pestrosti, rafinovaných chutí a příjemných vůní. Aby byl
dojem z pokrmu dokonalý, musíme dbát i na výběr inventáře, food design a
samozřejmě na servis a úpravu stolu, tabule či nabídkového stolu.
Praktické rady pro přípravu pokrmů ve studené kuchyni









Nechte promluvit hlavní surovinu (maso, zeleninu, kuskus) neubíjejte ho
zbytečnými ozdobami a přílohami.
Kombinujte vždy kombinovatelné, něco co je možné, aby se potkalo i
v přírodě, na tržišti či v nějaké oblasti např. zvěřinu a houby, jehněčí a olivy,
losos a ústřice.
Dodržujete u sestavení jídla oblast, neskákejte z kontinentu na kontinent např.
sushi a asijské omáčky, foie gras a hroznové víno, mořský vlk a polenta,
chobotnice a cous-cous, slávky a bylinky a česnek.
Dodržujte sezónnost – vždy vyhledávejte jaké suroviny jsou momentálně
v sezónně a na trhu např. zvěřina–podzim a zima, tomaty–léto, lanýže–
podzim, smrže–jaro, jemná zelenina–jaro. Podle sezóny sestavujeme
nabídku, neměly by se vám tyto suroviny potkávat.
Nemusíte se vždy snažit doplnit hlavní surovinu o něco stejného – např.
zeleninu – zkuste třeba jen maso se zajímavou přílohou a omáčkou – když se
vám tam zelenina nehodí do kombinace tak ji nepoužívejte.
Pokud přemýšlíte o zelenině, nemusí to být vždy mix – může být i
jednodruhová – karamelizovaná jarní mrkev, dušený pórek, restované houby
atd.
Ve studené kuchyni se nebojte přijmout nové recepty a nové poznatky. Vždyť
studená kuchyně to nejsou jen saláty a zelenina – také k tomu patří i moderní
výrobky, marinovaná masa, sušená masa, teriny, paštiky, moussy, pěny a
další.

Úspěchem kvalitní studené kuchyně je na výrobu nespěchat a vše řádně
dochutit a vyzvednout. V zásadě při dochucování studené kuchyně musíme
myslet na to, že sůl chutná ve studeném stavu jinak než v teplé kuchyni – to
znamená, že spíše výrobky přechucujeme – sůl se nám pomaleji rozpouští
v ústech, než je tomu u teplé kuchyně. A proto když výrobky vyrábíme,
mysleme vždy na to, že vychladnou a jsou při podávání studené, pokud je
dochutíme při výrobě akorát, mohou zdát nedochucené
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4. Kombinace ingrediencí
Tak jak se kombinují suroviny dle sezóny tak se kombinují suroviny i dle druhu.
Jednoduše řečeno ne vše se k sobě hodí.
Dýně – dýňový olej, jablka, hnědý cukr, skořice, smetana, zázvor, med, houby,
tymián, vanilka, ořechy, ocet, balsamico
Kysané zelí – jablka, slanina, šunka, smetana, hnědý cukr, jalovec, houby, bažant,
vepřové, brambory, klobásy, šalotka, bílé víno
Losos – kopr, zakysaná smetana, toast, risotto, těstoviny, kaviár, pomeranč, limetka,
fenykl
Srnčí maso – brusinky, jalovec, badyán, rozmarýn, švestky, třešně, tymián, bobkový
list, čokoláda, whisky, pomeranč, med, koriandr
Kuře – kerblík, cibule, slanina, hroznové víno, hořčice, med, pažitka, rýže, bílé víno,
sherry, rozmarýn, paprika mletá,
Mořské plody – tomaty, pesto, česnek, olivový olej, brambory, zakysaná smetana,
kopr, citrón, těstoviny, olivový olej, risotto rýže, šafrán, paprika čerstvá, kořenová
zelenina, koriandr
Jablka – hnědý cukr, kalvádos, karamel, skořice, smetana, zázvor, citron, muškát,
černý pepř, rozinky, rum, vanilka, ořechy, modrý sýr, med, datle, koriandr, koňak,
rozmarýn, kysané zelí,
Meruňky – mandle, brandy, smetana, zázvor, kokos, javorový sirup, ananas, rýže,
ledové víno, maliny, estragon, jogurt, víno
Artyčoky – aioli, ančovičky, holandská omáčka, citrón, olivový olej, dresink, šunky,
bazalka, strouhanka, kozí sýr, pažitka, kmín, fenykl, majonéza, sýrová omáčka,
parmezán
Chřest – máslo, smetana, holandská omáčka, limetka, smrže, hořčice, olivový olej,
parmezán, ocet, humr, pažitka, zázvor, vajíčko, česnek, majonéza, houby, nové
brambory, cibule, pancheta, rozmarýn, pepř, šalotka
Hovězí maso – bazalka, pivo, mrkev, pažitka, šalotka, křen, madeira víno, houby,
hořčice, petržel, pepř, papriky, brambory,
Mrkev – máslo, limetka, smetana, pomeranče, petrželka, mandle, šunka, bazalka,
brandy, hovězí, skořice, kmín, fenykl, česnek, zázvor, med, javorový sirup,
majonéza, máta, muškát
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Květák – mandle, strouhanka, máslo, hnědé máslo, sýr, parmezán, gruyére, česnek,
holandská omáčka, limetka, petrželka, smetana, kari, šunka, bechamel, pažitka,
houby, mušle, olivový olej,
Kaviár – černý chléb, smetana, citrón, petrželka, brambory, šalotka, cremem fraiche,
uzený losos, zakysaná smetana, toast, vodka
Kuře – slanina, bazalka, česnek, smetana, limetka, majoránka, houby, hořčice,
petrželka, estragon, tymián, bílé víno, mandle, jablka, chřest, pivo, sýr, kukuřice,
zázvor, bylinky, lanýže, rozinky, švestky, ořechy
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5. Receptury vybraných pokrmů
Základní dresink
100g med
400-600g olivového oleje
100g ocet ( balsamico)
sůl, cukr
Med, ocet, sůl, cukr – a za stálého míchání přikapáváme olej. Tento recept jde
kombinovat se všemi druhy octů a olejů, vhodné je i do dresinku vložit nějakou
odpovídající vložku – většinou odpovídající octu – ten udává chuť dresinku – maliny,
jablka atd.
Omáčka Rouille
100g červená paprika
2ks žloutky
20g česnek
300g olivový olej
100g brambory
Nebo 40g majonéza
0,1g šafrán
Papriku a brambory dáme vařit do měkka – scedíme a rozmixujeme se šafránem a
vajíčkem.
Nakonec všleháme olivový olej – vznikne nám paprikovo-šafránová majonéza.
Omáčka Pesto
300g bazalka
500g olivový olej
30g česnek
Sůl
200g parmezán
Bílé balsamico nebo citronovou šťávu
100g pinie
Bazalka, česnek, sůl, pepř, pinie, parmesán, olivový olej. Vše rozmixujeme, ve
správném poměru by mělo být pesto hustší zelenou omáčkou.
Mousse – Pěna tomatová
300g rajčat
20g bazalka
20g sůl
30g želatina
30g cukr
400g ušlehaná šlehačka
50g bílé balsamico
Vše rozmixujeme a necháme prokapat přes plátno – vznikne nám bílá tomatová voda
Zahřejeme, dochutíme, přidáme želatinu a necháme lehce vychladit a přidáme
ušlehanou šlehačku – vlijeme do vhodné formy.
Mousse z uzených ryb
200g uzených ryb – pstruh, losos,
sůl, pepř
makrela, úhoř
30g želatina
200g+200g smetana a mléko
500g šlehačka ušlehaná
Uzené ryby vaříme v mléce se smetanou a rozmixujeme – dochutíme a přidáme
namočenou želatinu – vychladíme a nadlehčíme ušlehanou šlehačkou – vlijeme do
vhodné formy.
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Dortík z uzeného kuřete
uzené kuře 1ks
300g smetany
400g ušlehané šlehačky
60g želatiny

sůl
200g tomatový džus
150g papriky mix
50g cuketa

Uzené kuře rozebereme a 1/3 dáme povařit do smetany – poté rozmixujeme a
přecedíme, dáme namočenou želatinu. Zbytek kuřete pokrájíme na kostičky a
přidáme ho do hmoty – hmotu vychladíme v míse na ledu a nakonec přidáme
ušlehanou šlehačku, která nám hmotu nadlehčí. Hmotu můžeme dávat do jakýchkoli
formiček, vždy necháme ztuhnout.
Tomatový džus zavaříme, přidáme na kostičky pokrájenou zeleninu a želatinu na toto
množství cca 30g.Necháme vychladit a zalijeme kuřecí mouse. Po zachlazení
můžeme krájet na různé tvary
Želé rajčatové
Bílá tomatová šťáva, červená tomatová šťáva, sůl, cukr, pepř, vodka, bílé balsamico,
želatina
Vše smícháme a řádně dochutíme, část zahřejeme a v ní rozpustíme namočenou
želatinu – přilijeme studenou část – nemusíme čekat, až nám celek zchladne. –
vlijeme do vhodné formy, nebo používáme na zalití již hotových výrobků – kde
požadujeme zajímavou povrchovou úpravu např. mousse z uzených ryb
s tomatovým želé.
Želé okurkové
Okurky, sůl, cukr, ocet, kopr, želatina. Okurky rozmixujeme a vycedíme zelenou
šťávu – dochutíme a část zahřejeme – zde jen malou část, protože při zahřátí by nám
ocet či teplo zničily zelené barvivo – v teplé části rozpustíme namočenou želatinu a
přilijeme do studené části – používáme samostatně nebo jako na povrchovou úpravu
Gaspacho studená polévka – španělská specialita
200g okurky
50g cibule
200 papriky mix
50g olivový olej
200g tomaty
sůl, cukr
10g česnek
200g tomatový džus
Okurky, papriky, tomaty, cibule, česnek, olivový olej, sůl, cukr, tomat džus, opečený
toustový chléb. Vše dáme do mixéru a rozmixujeme a dochutíme – polévku
servírujeme vychlazenou.
Okurková studená polévka
500g okurky
100g jogurt
10g česnek
sůl, cukr, ocet
300g smetana
Okurky, česnek, smetana, jogurt, sůl, cukr, ocet – vše rozmixujeme a řádně
dochutíme
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Melounová studená polévka s vínem
500g meloun cantaloupe – oranžový
cukr na dochucení
200g vína – sladké
Meloun cantaloupe, víno, cukr, máta
Vše rozmixujeme – můžeme dochutit melounovým likérem monin.
Sushi – Sashimi
Rýže Nishiky
zázvor
ocet mitsukan
wasabi
víno mirin
sůl, cukr, ocet.
Rýži proplachujeme ve studené vodě tak dlouho, dokud nepouští škrob, pak ji
uvaříme v poměru 1:1. Z octa, vína a zázvoru si uděláme rozvar – dochutíme solí,
cukrem a tímto vlažným rozvarem dochucujeme uvařenou rýži, rýže by měla mít
pokojovou teplotu – nikdy nesmí vychladnout či se dát do lednice.
Marinovaný losos
Sůl, cukr – smícháme 1/1 a filet lososa okořeníme a zasypeme touto směsí necháme
marinovat 10hodin, pak opláchneme.
Marinovaný losos v hořčicovém chaudfoide
Marinovaného lososa nakrájíme na menší kostičky a necháme zamrazit. Smetanu
svaříme s hořčicí, přidáme sekané bylinky a dochutíme, nakonec dáme želatinu,
rozpustíme a omáčku necháme zchladit. Zmrzlé kostičky namáčíme do omáčky a
díky želatině se nám omáčka nabaluje na maso.
Houbová terinka v listovém těstě s hříbkovým želé
400g kuřecí prsa
vajíčko
300g houby mix
sůl, pepř, rozmarýn
200g smetana
Připravíme kuřecí fáš, přidáme houby, smetanu, vajíčko a sekané bylinky, formu
vyložíme listovým těstem a přidáme fáš. Celé těstem uzavřeme, nazdobíme a dáme
péci – pečeme cca 30min 170 C°.
Necháme vychladit a formu zalijeme připraveným želé do otvorů, které jsme vytvořili
před pečením. Vychladíme a krájíme.
Tlačenka z kraličího masa
1-2kg stehna a přední maso
rozmarýn, tymián
0,5l tmavé balsamico
sůl, cukr
0,5kg kořenová zelenina, šalotka,
česnek
Maso orestujeme společně s kořenovou zeleninou na olivovém oleji a přilijeme
balsamico, vývar a necháme dusit do měkka, poté maso vyndáme a vývar necháme
vyvářet – maso obereme a pokrájíme na kostičky – vrátíme ho do vyvařeného vývaru
– přidáme čerstvé bylinky, a namočenou želatinu. Celou směs plníme do umělých
střev na tlačenku a necháme vytuhnout – pak krájíme.
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Králičí hřbet v parmské šunce s olivami
500g kraličí hřbet
rozmarýn, sůl,
200g kuřecí fáš
100g parmská šunka
100g olivy
Králičí fáš smícháme s nasekanými olivami, rozmarýnem – rozložíme si parmskou
šunku na folii a fáší ji potřeme, pak do ni zabalíme očištěné králičí hřbety.
Vaříme cca na 80 C°15 min.

Obrázek 1
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6. Finger food
Pod anglickými slovy „finger food“ (fingers food) se skrývají pokrmy, které můžeme
vzít mezi prsty a neumažeme se. Ke konzumaci nepotřebujeme žádné příbory nebo
hůlky. Velikost finger food je upravena na jedno až dvě sousta. Podávají se
samostatně nebo se namáčejí do různých omáček. Finger food může být studený i
teplý, sladký i slaný. Záleží jen na nápaditosti kuchaře.
S těmito pokrmy se nejčastěji setkáte na nějaké party. Hosté se mohou během
konzumace pohybovat, povídat si a co je velmi praktické, nemusí při konzumací
zaměstnávat obě ruce. Nabídka se provádí z plat nebo nabídkových stolů. Finger
food se podávají pomocí speciálních lžic, skleniček, kelímků, špízků. Při servisu
můžeme využít i přírodního materiálu jako jsou různé skořápky ústřic, mušlí nebo
různé ulity. Mezi finger food řadíme také různé kanapky, plněné pečivo, koláče, ale i
malé sendviče.
Příklady fingers food
Sandwich
Všichni asi známe sandwich – dva plátky chleba a mezi mini maso, šunku, sýr a
zeleninu. Za tento “vynález” vděčíme vášnivému hráči v karty, ale také politikovi,
úředníkovi a cestovateli anglickému hraběti Johnu Montagovi.
Jeho celé jméno je John Montagu, Fourth Earl of Sandwich. Čtvrtý hrabě ze
Sandwiche vydržel hrát karty celé hodiny, aby se nemusel zdržovat jídlem mimo
hráčský stůl a také aby neměl mastné ruce, přikázal svému sluhovi, aby mu dal kus
hovězího mezi dva chleby. Majordomus Bill Smith upravil hraběti pokrm tak, aby
mohl v jedné ruce držet karty a ve druhé jídlo.
Budete-li mít někdy cestu do USA a zavítáte na Floridu do zábavního parku Walt
Disney World Resort a až dostanete hlad, hledejte mezi mnoha restauracemi tu,
která patří už jedenáctému hraběti ze Sandwiche. John Edward Hollister Montagu,
11th Earl of Sandwich si totiž otevřel ve spolupráci s gigantem Planet Hollywood
řetězec restaurací s příznačným názvem Earl of Sandwich.
Club sandwich
Patrový club sandwich je praktická a efektní záležitost vhodná zejména pro letní
období. Populární byl už koncem 19. století a to především v USA.
Krutí maso osolíme, opeříme, potřeme olivovým olejem a grilujeme. Upečené maso
nakrájíme přes vlákno na tenké plátky. Na grilu opečeme i plátky slaniny dokřupava a
tousty dorůžova. Opečené toasty potřeme z jedné strany majonézou a na osm kusů
navrstvíme jemně nakrájené listy ledového salátu.
Čtyři plátky se salátem poklademe plátky slaniny, kolečky vajec a přiklopíme je
zbylými toasty se salátem. Na každý položíme plátek krůtích prsou a sýr, přiklopíme
je toasty potřenými majonézou a dobře k sobě přimáčkneme.
U každého sendviče okrájíme hrany, rozkrojíme ho příčně na dvě části (trojúhelníky)
a každý z nich propíchneme ozdobným párátkem. Podáváme s bramborovými
chipsy a míchaným zeleninovým salátem.
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Kanapky
Kanapky jsou vlastně větší chuťovky nebo menší chlebíčky. Postupujeme stejně jako
u chuťovek. Z chleba nebo pečiva, vykrajujeme různé tvary, pomažeme, obložíme a
zdobíme. Jako podklad se ovšem mohou použít i různě pečená těsta. Odpalované
těsto na větrníky, věnečky, banánky. Listové těsto na paštičky, lodičky, plněné
šátečky. Kynuté těsto na různé slané koláčky, koblížky, obložené žemle.
Korpusy z různých těst sypeme různými semínky. Můžeme použít sezam, lněné
semínko, dýňové semínko, různé druhy ořechů, drcený pepř, atd.
Kanapky na chlebech, v košíčkách z těsta kombinujeme s tartary, kousky masa,
kaviárem, zeleninou, mušlemi, uzenými rybami, uzeninou, slanečkem, sýrem.
Panini
Italské panini jsou něco jako sandwich. Rozdíl je v tom, že hned poté, co caibattu,
bagetku nebo tenké plátky světlého chleba připravíte, je potřeba vše zapéct a to
nejlépe v kontaktním grilu.
Panini s bazalkou a mozarellou
Mozarellu nakrájejíme na plátky. Rajčata pokrájejme na malé kousky a smícháme je
s prolisovaným česnekem. Podélně rozříznutou ciabattu poté poklademe plátky sýru,
rajčatovou směsí a vše ještě dochutíme bazalkou. Přiklopíme, potřeme olejem a
zapečeme na grilu.
Panini s kuřetem a camembertem
Kuřecí prsa okořeníme grilovacím kořením, solí a pepřem. Opečeme na pánvi z obou
stran a dopečeme v troubě.
Poté maso i hermelín nakrájíme na plátky. Rozpůlenou ciabattu naplníme kousky
masa, proužky červené papriky, sýrem a ochutíme oreganem. Přiklopenou ciabattu
ještě potřeme olejem a zapečeme v grilu.
Quiche
Slaný koláč je původem z Francie. Nejznámější je quiche lorraine, jež pochází z
oblasti Alsaska-Lotrinska. Základem koláče je křehké těsto, připravené ze studeného
másla, hladké mouky, soli a ledové vody. Náplň tvoří slanina, smetana, vejce, sýr
typu gruyére, sůl, pepř a chuť dodá muškátový oříšek.
Tento tradiční koláč je poměrně těžký, proto je níže uvedena receptura na lehčí typ
koláče.
Cibulový uiche
Mouku máslo a sůl zpracujeme na drobenku. Vlijeme studenou vodu a uhněteme
těsto. Vytvarujeme kouli a dáme na 30 minut chladit.
Na pomoučněné ploše vyválíme z těsta kruh o něco větší než 25cm koláčová forma.
Na válečku ho přeneseme do formy a zatlačíme k okrajům.
Dno těsta lehce propícháme vidličkou, vyložíme pečicím papírem a zatížíme
fazolemi. Upečený korpus naplníme zkaramelizovanou cibulí se smetanou a sýrem a
opět zapečeme.
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Cucetový uiche
Nejprve připravíme těsto a uložíme na 30 minut do lednice.
Cibuli a pokrájíme na kostičky. Česnek utřeme se trochou soli. Cukety očistíme,
osušíme anakrájíme na tenká půlkolečka. Na pánvi rozpálíme olej a na něm po obou
stranách restujeme plátky cuket. Poté je vyndáme, abychom mohli na pánvi opéci i
nakrájenou cibuli a utřený česnek. Nyní pánev sundáme z plotny a necháme chvíli
vychladnout.
Lístky petržele a zelené stonky jarní cibulky jemně nasekáme. Smícháme s
nastrouhaným ementálem vejci a zakysanou smetanou.
Bylinkový krém osolíme a dochutíme pepřem. Korpus z těsta naplníme cibulovou
směsí. Navrch vyskládáme plátky cuket a žampionů, zasypeme oreganem a nakonec
vše přelijeme bylinkovým krémem. Pečeme dozlatova.
Bliny
Bliny jsou lívanečky, které se připravují z pohankové mouky. Rusové je s oblibou
servírují ve slané variantě s uzeným lososem nebo s kaviárem.
Bliny s kaviárem
Mléko ohřejeme, aby bylo vlažné, přidáme do něj droždí a lžičku cukru a
rozmícháme. Osolíme, přisypeme mouku, přidáme žloutek a opět promícháme. Z
bílku vyšleháme tuhý sníh a přimícháme k těstu. Přikryjeme utěrkou a necháme na
teplém místě vykynout. Rozehřejeme lívanečník či větší pánev, vymastíme jej
máslem a pečeme lívance. Podáváme se zakysanou smetanou a trochou kaviáru.

Obrázek 2
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7. Amuse bouche
Amuse bouche je pozornost, kterou dostane host k naladění chuti a zkrácení doby
čekání na první chod. Není to předkrm, je to malé rozptýlení, dárek od šéfkuchaře,
chystaný s velkou péčí. Amus bouche jsou malá umělecká díla nabízená v
atraktivním inventáři. Slovo amus znamená ve francouzštině bavit a bouche jsou
ústa.
Foie gras s parmskou šunkou sušenými meruňkami
Sušenou meruňku zabalíme do parmské šunky a ozdobíme kousky jater, servírujeme
na porcelánové lžičce.
Jogurtová polévka s okurkou, avokádem a krevetou
V mixéru rozmixujeme salátovou okurku, vypeckovaná avokáda, jogurt, šťávu z
limety, chilli papričku, jarní cibulky, koriandr, 250 ml ledové vody. Ochutíme solí a
pepřem. Přelijme do džbánku a dáme chladit. Na oleji krátce upečeme krevety s
česnekem. Polévku servírujeme ve skleničkách se zavěšenými krevetkami a snítkou
koriandru.
Bruschetta se sušenou šunkou a mozzarellou
Italský bílý chleba, ciabattu nebo veku nakrájíme na plátky, pokapeme je olivovým
olejem. Na plechu s pečicím papírem opečeme dozlatova.
Poklademe plátky mozarelly a plátky šunky a ozdobíme bazalkou. Pokapeme olejem
a podáváme.
Taštičky se špenátem a ricottou
Z listového těsta vykrájíme kolečka a naplníme směsí z restovaného listového
špenátu s česnekem a cibulí a krémového sýru ricottou. Směs je osolená a
opepřená. Kolečka před slepením potřeme vajíčkem. Popřeme i povrch taštiček a
posypeme sezamovým semínkem a upečeme v rozehřáté troubě.
Guacamole s kukuřičnými chipsy
Avokáda rozpůlíme a vyndáme pecku. Oloupeme a v míse rozmačkáme vidličkou.
Rajčata krájíme na kostičky, cibuli, česnek, chilli papričky a koriandr nadrobno.
Vše přidáme k avokádu, přidáme citron, sůl a dobře promícháme. Podáváme s
kukuřičnými chipsy.
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8. Dovednosti nutné ve studené kuchyni
Čištění krevet
Krevety se zbaví krunýře, po hřbetu naříznou a vytáhne se střívko.

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

Obrázek 6
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Filetování lososa
Losos je surovina výjimečných vlastností. Při filetování je třeba být pečlivý, stačí
jeden špatný řez a surovina vysoké ceny je znehodnocena. Na následujících
snímcích je zachycen postup filetování lososa včetně dočištění – vyvdávání zbylých
kostí pinzetou.

Obrázek 7

Obrázek 8
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Obrázek 9

Obrázek 10
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Obrázek 11

Obrázek 12
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Obrázek 13

Obrázek 14

Obrázek 15
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Kostění kuřete
Vykostění drůbeže není zas tak složité. Položte kuře na záda a ostrým špičatým
nožem nařízněte kůži přes celá prsa. Nůž tahejte po kostech a odřezávejte maso na
hrudní kosti a dál po žebrech až narazíte na stehna a křídla. Uvolněte je v kloubu a z
druhé strany udělejte to samé. Pak opatrně odřízněte karkas od kůže. Tady dejte
pozor, kůže je přirostlá ke kosti můžete ji lehce proříznout. Stehna z vnitřní strany
rozřízněte po kosti a kost vyndejte. Křídla přeřízněte v druhém kloubu a zbylou kost
vyřízněte. Plát masa urovnejte, rozetřete náplň, roládu smotejte a zpevněte
provázkem.

Obrázek 16

Obrázek 18

Obrázek 17

Obrázek 19
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9. Trendy v gastronomii
Slow food
Slow food je mezinárodní organizace a zároveň směr ve stravování, který má svůj
počátek v Itálii. Byl odstarován v roce 1986 Carlem Petrinim.
Slow food je protikladem k fast foodu a jeho základem je podpořit tradiční a
regionální kuchyni, rostlinnou a živočišnou výrobu a tím také lokální obchody.
Slow food byl původně vybudován organizací Argicola, která se snažila zamezit
otevření restaurace McDonald’s v centru Říma.
Argicola se přeměnila na Slow food během mezinárodního setkání v Paříži, kde
vznikl Manifest Slow food proti restauračním řetězcům a byl podepsaný delegáty
z 15 zakládajících zemí. V současnoti má organizace přes 100 000 členů ze 153
zemí světa.
Pobočky organizace fungují ve Švýcarsku, Německu, New Yorku, Japonsku, Francii
a nejnověji v Anglii a Chile. Centrála je vybudována v městě Bra nedaleko italského
Turína. V roce 2004 otevřel Slow food svou Univerzitu gastronomie v několika
městech Itálie.
Slow food stojí na rozcestí mezi ekologií a gastronomií. Věří, že každý má nárok na
potěšení z dobrého jídla a jeho chuti a zároveň zodpovědnost za ochranu tradic a
kultury ve stravování. Tato organizace nese koncept novátorské gastronomie a
silnou vazbou mezi talířem, planetou lidmi a kulturou.
Jejich heslem je „Dobré, čisté a spravedlivé“.
V České republice je momentálně 6 zástupců Slow food = konvivií, jejichž činnost je
založena na podobných základech a patří k ní: propagace filosofie a aktivit hnutí
Slow Food mezi co nejširší veřejnost, aktivní účast na národních i mezinárodních
projektech a aktivitách, vzdělávání producentů potravin s cílem podpořit šetrnou a
udržitelnou místní produkci a její biodiverzitu, prezentace a podpora místních
potravinářských výrobků a tradičních zpracovatelských technik, vzdělávání
spotřebitelů s cílem podpořit využívání místních zdrojů, vzdělávání dětí a mládeže v
oblasti zdravého stravování, biodiverzity a šetrného přístupu k přírodním zdrojům,
vzdělávání podnikatelů gastronomii s cílem podpořit využití místní, regionální i
národní potravinářské produkce, uchování a obnovení regionálního i národního
kulinárního dědictví.
Slow food má ve svém znaku hlemýždě, pomalého a klidného tvora. Hlemýžď je také
tradiční pochoutkou v městě Bra, kde má organizace centrálu.
Zážitková gastronomie
Pojem, který se v posledních létech dostal do povědomí jak odborné tak i laické
veřejnosti. Co pod těmito slovy skrývá? Pro někoho může být zážitkem grilovaná
klobása s čerstvým chlebem a sklenkou dobře vychlazeného ležáku (piva), pro druhé
to může být návštěva restaurace nabízející regionální kuchyň či degustační menu
z exotických surovin. Zážitková gastronomie zahrnuje vše, co člověku umožní
nezapomenutelný prožitek z výborné jídla a jeho bezchybné prezentace,
dokonaleného servisu, krásného prostředí a celá návštěva probíhá v příjemné
atmosféře. Pokud se všechny prvky spojí v jeden harmonický celek, pak můžeme
hovořit o dokonalé službě a zážitkové gastronomii.
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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 nabízejí 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
vybrané s velkou péčí sommeliérů. Personálu je vytrénován k bezchybnému
profesionálnímu chování.
Fusion cuisine
Fusion cuisine kombinuje elementy různých kuchyní, nemá žádný vyhraněný styl
vaření a hraje roli v inovativním i a v moderním vaření od roku 1970.
Fusion cuisine je obecný název pro různorodé kombinace ve vaření a existuje v
mnoha formách. Regionální spojení kombinuje různé kuchyně regionů nebo sub
regionů v jeden pokrm. Asijská fusion cuisine kombinuje kuchyně z různých asijských
zemí a stala se populární především v USA a Velké Británii.
Dalším příkladem je kalifornská kuchyně, která je tvořena spojením kuchyně
především italské, francouzské a mexické.
Austrálie je dalším příkladem, kde se fusion cuisine běžně objevuje tak, jak přibývá
imigrantů. Australské Melbourne a Sydney jsou momentálně považovány za
nejpopulárnější města, co se týče asijské fusion cuisine.
Pokrm, který pochází z jedné kultury, ale je připraven z ingrediencí kultury jiné, je
také považován za součást fusion cuisine. Příkladem může být pizza se sýrem
cheddar, salsou a fazolemi či dalšími taco ingrediencemi a je často pojmenovaná
jako „Taco pizza“ – jedná se o sloučení italské a mexické kuchyně.
Molekulární kuchyně
Molekulární kuchyně je sofistikovaná forma gastronomie, která vyžaduje znalosti
oblasti chemie a fyziky. Věnují se jí progresivní kuchaři a vaření už vůbec
nepřipomíná vaření a spíše práci v chemické laboratoři. Používají totiž při práci
takové věci jako je sojový lecitin, tekutý dusík nebo dokonce laser.
Typickým prvkem v této nadčasové gastronomie je změna skupenství jednotlivých
surovin. Hosté mohou ochutnávat běžné potraviny přeměněné na želé, gely, kaviár,
lehké pěny. Molekulární kuchyně je založena na čerstvých surovinách a pečlivé práci
kuchaře.
Sous vide
Je úprava pokrmu, při které je potravina uzavřená do vzduchotěsného plastového
obalu (obvykle vakuově) a vaří po velmi dlouhou dobu na velmi nízké teplotě,
nejčastěji pod 95˚ C.
Techniku vyvinul francouzský šéfkuchaře Georges Pralus, který zjistil, že takto
vařené foie gras neztratí tuk. Někteří odborníci se domnívají, že technika sous vide
vaření může nebezpečná, protože jídlo zůstává teplotně v nebezpečné zóně, při níž
se mohou množit bakterie.
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Espumas
Espumas je španělský výraz pro pěny a zároveň kuchařská technika, kterou vyvinul
Ferran Adria. Pěna se připravuje z podobných surovin jako mousse. Na její výrobu
však není třeba příliš vajec nebo smetany.
Želetina nebo agar se používá u studených Espumas pro udržení tvaru. Teplé
spojuje smetana nebo zakysaná smetana nebo jogurt. Pro výrobu se používají
nejkvalitnější a nejčerstvější suroviny, pro studené Espumas je nutné všechny
přísady dobře vychladit. Hotové Espumas lze skladovat po krátkou dobu, ale musí
být dobře chlazené. Espumas se používá jako samostatný předkrm, příloha,
ochucení jídel nebo jako dezert.
Espumas může mít konzistenci od tekuté přes pěnovou až tuhou. Příprava
spočívá v tom, že pyré nebo vývaru či šťávy přidáme želatinu. Suroviny se ve
šlehačkové lahvi pak nasytí N2O a N2O a Espumas je na připravená
Espuma Limoncello citrus
1 l pomerančové šťávy,
10 cl Limoncello,
5 plátků želatiny
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10.

Klasická versus moderní

Již jednou jsme se zmínili, že gastronomie, stejně jako jiné oblasti podléhá módě.
Základ však mají oba směry stejný. V této kapitole se podíváme na některé suroviny i
z hlediska potravinářského.
Příprava výrobků studené kuchyně je náročná činnost, která vyžaduje zručnost,
pečlivost, vkus a estetické cítění. Používáme vždy kvalitní a pečlivě ošetřené
suroviny, vždy čerstvé suroviny.

Rozdělení výrobků studené kuchyně
1. základní

2. saláty

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- výchozí pro další zpracování
- aspik
- majonéza
- pěny
- pochoutková másla
- jednopruhové
- složité – klasické (francouzský salát, waldorf)
- gurmánské (mořských plodů)
- náplňové - tvoří náplň v různých pokrmech, jsou drobně krájené
- dekorativní saláty - jsou ozdobně turnované, osvěžují mísy

finger food
marinovaná masa
plněná masa
paštiky a teriny
výrobky z ryb a mořských plodů
syrová masa
studené omáčky

Charakteristika vybraných klasických výrobků
Aspik
Připravuje se ze zeleninového vývaru, který ochutíme divokým kořením, přecedíme,
přidáme želatinu, přivedeme k bodu varu, ale nevaříme. Aspik dochucujeme solí,
citronovou šťávou, cukrem, bílým vínem. Můžeme připravit i vinný aspik.
Použití aspiku: na leštění, do aspiku zaléváme různé potraviny i výrobky.
Majonéza
Používáme vařenou, průmyslově vyráběnou majonézu. Hlavně do salátů, na různé
marinády, dresinky, studené omáčky. Můžeme nahradit i bílým jogurtem nebo
zakysanou smetanou.
Majonéza z drůbeže
Maso z dušené či vařené drůbeže nakrájíme na drobné nudličky. Přidáme vařený
celer, kysané okurky, spojíme majonézou, dochutíme bílým vínem, citronovou
šťávou, solí popř. cukrem. Takto můžeme připravovat různé druhy ochucených
majonéz. Např. humrová majonéza, rybí majonéza, různé zeleninové majonézy.
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Pěny, krémy, fáše
Základní pěna
Suroviny našleháme – máslo (pomazánkové máslo), tavený sýr, lučina, tvaroh
(opatrně více tvarohu změní neutrální chuť pěny a špatně drží, protože obsahuje vice
vody). Pěnu postupně povolíme smetanou a dosolíme. Přidáním různých surovin
vyrobíme množství variací.
- rokfórová
- bylinková
- česneková
- křenová
- sardelová
- zeleninová
- žloutková
Masové pěny
Jemně namleté tepelně zpracované maso nebo ušlechtilý uzenářský výrobek
vyšleháme s máslem a smetanou. Na dochucení použijeme sůl, pepř, mletou
papriku, nasekané bylinky a další pochutiny. Takto můžeme připravit např. mnoho
variací např.
- šunkovou
- uherskou
- z uzeného masa
- játrovou
- srnčí
- zvěřinovou pěnu – jako výchozí surovinu můžeme použít zvěřinovou paštiku
- lososovou
- tuňákovou
Pěny používáme na chlebíčky, kanapky, náplně do zeleniny, k promazávání pečiva,
chleba. Můžeme je kombinovat se sýry, ovocem. Důležité je soustředit se na jejich
konzistenci a řádné vychucení. Máme na paměti i čistotu práce, volbu správného
náčiní. Při nanášení pěny hladkou nebo řezanou trubičkou je samozřejmě třeba mít
ten správný grif a pevnou ruku. Jistotu při zacházení s tímto náčiním získáme jedině
vytrvalým tréninkem.
Složité saláty
Kuřecí salát
Pečené kuře vykostíme a nakrájíme, přidáme pečlivě nakrájený vařený celer,
sterilované okurky, kapie nebo čerstvou papriku. Svážeme s majonézou a na
dochucení přidáme sůl, cukr, bílé víno, hořčice, citron.
Walldorf salát
Původ salátu se datuje na konec 19. století. Připravil ho v hotelu Astoria na
Manhattanu v New Yorku vrchní číšník Oscar Tschirk. Je to jednoduchá kombinace
surovin výrazného a aromatického celeru, nakyslých jablek, ořechů a majonézového
dresinku, jenž vše sváže. To je klasická receptura.
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V modernější verzi můžeme kombinovat bulvy celeru se řapíkatým a majonézu
odlehčit zakysanou smetanou.
Těstovinové saláty
U těchto salátů je nejdůležitější výběr těstovin. Jen kvalitní těstoviny vydrží tíhu
ostatních surovin zejména majonézy, jogurtu nebo zakysané smetany.
Kvalitní těstoviny se vyrábějí se z tvrdé pšenice Triticum durum. Je druh pšenice,
z které se získává hrubá krupice semolina. Z nekypřeného těsta ze semoliny, vody
a ochucovadel se vyrábí mnoho tvarů, které se následně suší, což umožňuje jejich
dlouhé skladování. Podle použitých surovin dělíme tyto těstoviny do tří skupin.
- vaječné těstoviny – na 1kg mouky se přidává 1-7 vajec. V obchodě je pak
najdeme pod názvem jednovaječné, dvouvaječné atd.
- bezvaječné těstoviny – neobsahují cholesterol
- ochucené těstoviny – na jejich ochucení či obarvení se používá špenát,
červená řepa, rajský protlak, mořské řasy, kurkuma a další
- tvary – špagety, makarony, canelony, farfalle, penne, vermicelli, tagliatelle,
ravioli.
Těstovinový salát s rajčaty
Uvařené těstoviny al dente lehce smícháme s nakrájenou šunkou, rajčaty zbavené
vody, ředkvičkami a spojíme s jogurtem a majonézou a dochutíme soli a pepřem.
Al dente je italský termín, který se používá k označení způsobu vaření těstovin.
Znamená vařit je na zoubek nebo na skus, tak aby byly pevné a dobře se spojily
s ostatními surovinami.
Ovocný salát
Tyto saláty se výborně hodí jako lehký dezert. Ovoce je hodnotná suroviny plná
zdravých a prospěšných látek. Jako dochucovadlo se skvěle hodí med, který
biologickou hodnotu sátu ještě povýší.
Ovocný salát s medem a ořechy
Ovoce (pomeranč, hroznové víno, kiwi, mandarinky, jablka, citrony) pečlivě očistíme
a nakrájíme na větší kousky. Přidáme ořechy, bílé víno, griotku, pomerančový juice a
dosladíme cukrem.
Med je produkt včel – včela nasává nektar z květin a stromů a ten pak smíchaný
s enzymem včelích slin dozrává v úle v plástu.
Složení medu - 20% vody, 70-80% glukózy a fruktózy, 15% sacharózy, dále
obsahuje železo, fosfor, hořčík, vápník, vitamíny B, A, C, organické kyseliny a malé
množství bílkovin.
Kvalitu ovlivňuje způsob jeho získávání. Nejlepší je med samovolně odkapaný,
případně med odstřeďovaný v medometech, horší kvalitu má med vyvařený nebo
lisovaný. Med se dále čistí, cedí se a plní do obalů.
Druhy medu - Květový med je světlejší, rychleji krystalizuje a je méně aromatický.
Dále se rozlišuje podle druhu květů – akátový, jetelový, lipový, vřesový atd.
Medovicový neboli lesní med je tmavý, aromatický a téměř nekrystalizuje. Medovice
je sladká šťáva, kterou vylučují mšice a červci.
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11.

Výrobky ze sýrů

Sýry jsou plnohodnotné potraviny, které obsahují všechny podstatné složky mléka.
Bílkoviny a tuky získávají v průběhu výroby sýru i lepší chuť a stravitelnost.
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
- máčení v solném roztoku zlepšuje chuť, zpevňuje se povrch
- některé druhy sýrů se pro prodlužení trvanlivosti potírají voskem
Rozdělení sýrů
- podle druhu mléka – kravské, ovčí, kozí
- podle chuti mléka – sladké a kyselé
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.
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
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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.
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.
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.
Sýrové výrobky
Sýrová roláda s brusinkami
Sýr roztavíme v mikrotenu, rozválíme a po zchladnutí potřeme základní pěnou a
posypeme sušenými brusinkami. Pevně utáhneme pomocí fólie, necháme ztuhnout a
krájíme na plátky.
Sýrová roláda s černými houbami
Sýr roztavíme v mikrotenu, rozválíme a po zchladnutí potřeme bylinkovou pěnou a
poklademe drobně krájenými a tepelně upravenými černými houbami. Pevně
utáhneme pomocí fólie, necháme ztuhnout a krájíme na plátky.
Plněný hermelín s mandlemi
Hermelín podélně rozřízneme a vydlabeme sýrovou hmotu, smícháme s máslem a
nasekanými mandlemi. Necháme ztuhnout, nakrájíme a zdobíme.
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12.

Masové výrobky

Maso jsou části teplokrevných zvířat a ryb, které jsou vhodné k požívání.
Chemické složení masa
- bílkoviny – 15–22%,
v mase jsou bílkoviny plnohodnotné
- tuk – 2–30% obsah tuku je závislý na druhu a na části masa
- voda – 48–80% více vody má maso s nízkým obsahem tuku
- glykogen – živočišný škrob, který je důležitý pro zrání masa
- minerální látky – fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík a železo. Vnitřnosti
obsahují více minerálních látek než svalovina, nejvíce minerálů je v kostech.
- vitamíny – A, B, D
- extrakční látky – dodávají masu chuť a vůni
- myoglobin – svalové barvivo, starší kusy mají maso tmavší
Dělení masa
Maso jatečné
- hovězí – býk, kráva, vůl, jalovice
- telecí – tele
- vepřové – vepř, svině, sele
- skopové – ovce, beran
- jehněčí – jehně
Zvěřina
- vysoká – jelen, daněk, muflon, srnec
- nízká – zajíc, divoký králík
- pernatá – bažant, koroptev
- černá – divoké prase
Drůbež
- vodní – kachna, husa
- hrabavá – slepice, kohout, kuře, krůta, krocan, holub
Zvěřina
- vysoká – jelen, daněk, muflon, srnec
- nízká – zajíc, divoký králík
- pernatá – bažant, koroptev
- černá – divoké prase
Ryby a mořské plody
- ryby – sladkovodní, mořské
- korýši – langusta, krab, humr, krevety
- hlavonožci – olihně, sépie, chobotnice
- měkkýši – ústřice, mušle
Jakost masa
Je ovlivněna třemi faktory:
- životními vlivy – druh plemene, pohlaví, stáří kusu, druh krmiva, způsob
ustájení
- jatečnou technologií – způsob porážky
zráním masa – po porážce je maso tuhé, těžko stravitelné. Teprve po odležení
– zrání, se zlepší jeho vlastnosti a maso je vhodné ke konzumaci. V průběhu zrání
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v mase probíhá enzymatický proces, který způsobí štěpení glykogenu na kyselinu
mléčnou. Ta mění kyselost prostředí a zabraňuje tak nadměrnému tvoření bakterií.
Uvolňují se aromatické a chuťové látky, bobtnají klihovité složky. Zralé maso je
měkké, šťavnaté, kysele voní. Doba zrání masa je závislá na teplotě.
Skladování masa
Maso se skladuje v chlazených skladech, rozdělené podle druhu, podle dodávky,
zavěšené na háky, nebo rozložené na rošty. Nikdy ne na vrstvách! Teplota
skladování je 0-2°C při relativní vlhkosti 85-90%. Nízká vlhkost způsobuje vysychání
masa a tím ztrátu na váze. Při vysoké vlhkosti může maso osliznout. Mražené maso
skladujeme při -18°C.
Paštiky a teriny
Jsou to výrobky studené kuchyně z drůbeže, králíka, zvěřiny, vepřového masa, jater.
Vždy několikrát namleté maso ochutíme paštikovým kořením, destilátem, vínem,
směs vymícháme se smetanou. Na mozaiku můžeme použít uzené maso, slaninu,
játra, zeleninu, skořápkové ovoce. Masová směs se naplní do formy, která je
vymaštěná nebo naplněná slaninou nebo listovým těstem. Tepelné zpracování
nejlépe v konvektomatu na programu pára nebo pečení s párou.
Terina z vepřového masa s pistáciemi v rybízovém želé
Z vepřové plece, paštikového koření, koňaku, bílého vína smetany vymícháme
masovou směs, přidáme anglickou slaninu, pistácie a šunku. V paštikové formě
upečeme paštiku a po důkladném vychladnutí glazujeme rybízovým želé z aspiku a
rybízového rosolu.
Králičí rolka ve slunečnicovém obalu
Stehna vykostíme, nakutrujeme se smetanou, válečky odblaníme, opečeme se
slaninou na oleji. Na alobal natáhneme slunečnicová semínka, na ně rozetřeme fáš
ze stehen, poklademe válečky ze hřbetu a naplníme švestkami, které jsme
marinovali ve slivovici, zarolujeme a pečeme.
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Obrázek 20

32

13.

Raut

Je slavnostní hostina s volnější formou pohoštění. Doba routu není vymezená. Často
je raut součástí společenské, reklamní, obchodní akce.
Charakteristika
- Místo k sezení jen pro část hostů
- Nepřipravuje se menu, ale seznam pokrmů
- Na servis pokrmů a nápojů se používá nabídkových stolů
- Obsluha doplňuje pokrmy, pomáhá s překládáním a provádí debaras
Druhy nabídkových stolů
- Studený stůl – dominantní stůl. Po celém obvodu prostřen sukněmi 5cm nad
zemí. Ve středu stolu umístěná výzdoba, často na vyvýšených místech
(květiny, ovocné mísy.) Na rohu stolu popř. po stranách – záleží na délce stolu
založíme inventář – dezertní talíře, dezertní příbory (do kapsy z látkového
ubrousku), ubrousky a košíčky více druhů pečiva. Pokrmy na mísách či
zrcadlech zakládáme v pořadí podle významu a snažíme se zakládat mísy
protilehle. Do středu stolu zakládáme tzv. dominantní mísy – galantiny, plněné
ryby, paštiky. Další sortiment – masové rolády, pečená masa, sýrové a
uzeninové nářezy, saláty…
- Teplý stůl – umisťujeme ke stěně a sukně prostíráme z bezpečnostních a
praktických důvodů jen z 3 stran. Kuchaři, kteří pracují za stolem, by mohli
ubrus zašlápnout a strhnout. Výzdoba není nutná. Teplé pokrmy se nabízejí
ze chefingů či výdejních van. Nejčastěji různé pikantní guláše, soté, směsi,
ragú, teplé zeleniny, rýže, krokety.
- Nápojový stůl – prostírá se a umisťuje stejně jako teplý stůl. Nápoje naléváme
do sklenic a ředíme do skupin podle druhu. Pokud nenabízíme aperitiv z plat,
vyčleníme stůl na aperitiv. Sortiment: voda, tonik, ovocné džusy, colové
nápoje, bílé a červené víno, pivo, Pokud nabízíme i jiné alkoholické či
nealkoholické nápoje je vhodné postavit zvlášť stůl nebo bar.
- Stůl na moučníky a kávu
- Salátový bar
- Zmrzlinový bar
- Stůl se specialitami – uzená šunka, plněné sele, gyros
- Odkládací stoly – na použitý inventář, mají menší rozměry, vhodné jsou
keridony. Prostírají se jako jídelní stoly, umisťují se ke stěnám.
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Obrázek 21

Obrázek 22

Melounová studená polévka s vínem a králičí hřbet v parm. šunce
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Obrázek 23

35

Obrázek 24
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14.

Hygiena při práci

Ve studené kuchyni je třeba dbát na dokonalou hygienu. Často se servíruje syrové
maso, nebo maso pečené do růžova, pracuje s rybami, vejci, připravují se studené
omáčky a podobné věci náročné na skladování. V případě cateringových firem se
pokrmy i převážejí. Připomeňme si proto v závěru systém týkající se hygieny.
HACCP
Přijetí naší republiky do EU je podmíněno zavedením legislativ a standardů běžných
pro země EU ve všech odvětvích. Pro oblast VS a gastronomických provozů jsou tyto
standardy hygienického chování, nakládání s potravinami čištění a dezinfekce
upraveny projektem HACCP. Tento projekt představuje aktivní strategii předcházení
nebezpečí kontaminace potravin na základě identifikace kritických kontrolních bodů –
CCP, ve kterých toto nebezpečí může být systematicky monitorováno.
H – hazard = nebezpečí a riziko
A – analysis = analytika výrobního systému
C – critical = sebekritika vlastního výrobního systému
C – control = sebekontrola, specifický kontrolní systém pro podnik
P – points = bod, slabina v řetězci technologické výroby
Při zavádění systému do praxe je účelem dostat celý potravinářský proces pod
kontrolu. Jednoduše řečeno jde o důslednou kontrolu postupu vaření a garance
zachování všech technologických postupů, časů, teplot a samozřejmě hygienických
předpisů.
Hygienická část
Spočívá v rozdělení odpovědnosti – pracovník je odpovědný za úsek. Je také
odpovědný za hospodaření s materiálem, za skladování – vše se písemně
zaznamenává.
CCP
Specifický kontrolní systém, který si každá podnik vypracuje sám podle svých potřeb
a systému výroby. Způsoby a výsledky měření a kontroly jsou opět písemně
zaznamenávány.
Hygiena výživy
Hygiena je věda, která zkoumá vlivy zevního prostředí na lidský organizmus a tyto
vlivy upravuje k prospěchu člověka. Hygiena potravin zahrnuje výběr surovin a
čistotu prostředí při výrobě. Ochranu před prachem, vzduchem a vlhkosti při
přepravě. Způsob zpracování a zacházení s potravinou při prodeji.
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15.
Pracovní list
- alimentární otravy a nákazy z potravin
15.1. Zadání
Výraz – alimentární- zahrnuje všechny nemoci, které se šíří potravou a vodou a
procházejí trávicím traktem.
Primární nákaza___________________________________________________
Sekundární nákaza_________________________________________________
Otravy
Jedovatých potravin živočišného původu je velmi málo.
Měkkýší jako jsou _________________________________________
Mohou obsahovat velice prudký jed mytilotoxin,který snese teplotu až 110°C.
Ryba fugu oblíbená v Japonsku má jedovatou ___________________
Jedovaté potraviny rostlinného původu jsou pro nás více dostupné. Na prvním místě
jsou houby. Otravy houbami i smrtelné nejsou vzácné.
Rozlišujeme otravu pravou způsobenou_______________________
A otravu nepravou________________________________________
Jed z hub postihuje játra, nervou soustavu, cévy a trávicí ústrojí.
Nákup hub _______________________________________________
Solanin je jed, který nacházíme ______________________________
Dále v nezralých__________________________________________
Látku, ze které se v trávicím ústrojí odštěpuje prudce jedovatý kyanovodík najdeme
v _____________________________________
K otravě kyselinou šťavelovou může dojít po konzumaci __________
Nákazy virového původu
Virový zánět jater (hepatitida A)-____________________________
Přenáší se
Základem léčby je klid na lůžku a speciální dieta každý, kdo prodělá nemoc, vytvoří
si protilátky, jež ho chrání po zbytek života
Dětská obrna (poliomyelitis) je způsobena odolnými viry, které můžeme objevit v
____________________________________
Plošným očkováním na lžičku se u nás v té nejhorší formě (zkroucení a ochrnutí
končetin) potlačila.
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Nákazy bakteriálního původu
Stafylokoková enterotoxikóza- příčinou je nedostatečná hygiena při přípravě pokrmu
konkrétně _____________________________________________
Stafylokokok snáší vysokou teplotu až 100°C po dobu 20min .onemocnění se projeví
po 2-3 hodinách –úporné zvracení, průjem, bolest břicha, mdloby, horečky.
Botulismus- těmto bakteriím se daří v prostředí __________________________
________________________________________________ jde o velmi vážné
onemocnění, 1g dokáže usmrtit až 50mil.lidí. Smrt nastává po 20 hodinách –
ochabnutí dýchacích nervu a udušením.
Onemocnění způsobené bakterií rodu salmonella, počet jejich druhů se na celém
světě blíží k číslu 2500.
Salmonelózu způsobuje – S. enteritidis. Zdrojem nákazy bývají ______________
________________________________________________________________
Břišní tyfus způsobu –S.typhi
Paratyfus- S.paratyhpi
Příznaky těchto nemocí_____________________________________________
Bacilární úplavice – je způsobena přenosem z bacilonosiče či konzumováním
zeleniny hnojené odpadními vodami. Projevuje se úporným průjmem s krví,
malátností.
Střevní onemocnění způsobená parazitickými červy
Trichinóza – původcem této nemoci je svalovec. Samička naklade vajíčka na střevní
stěnu, larvy se pak krví dostanou do svalů. Tam se zavrtají a opouzdří. Po požití
masa jiným savcem se koloběh opakuje. Průběh nemoci je závislý množství požitých
trichnin. Objevují se pak průjmy zvracení, vysoká horečka. Úmrtnost je velká.
Další paraziti______________________________________________________
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15.2. Klíč
Výraz – alimentární- zahrnuje všechny nemoci, které se šíří potravou a vodou a
procházejí trávicím traktem.
Primární nákaza…. Požití potraviny z nemocného zvířete
Sekundární nákaza

Požití potraviny, k jejíž kontaminaci došlo při zpracování
Otravy

Jedovatých potravin živočišného původu je velmi málo.
Měkkýší jako jsou ………..mušle
Mohou obsahovat velice prudký jed mytilotoxin,který snese teplotu až 110°C.
Ryba fugu oblíbená v Japonsku má jedovatou…….. žluč
Jedovaté potraviny rostlinného původu jsou pro nás více dostupné. Na prvním místě
jsou houby. Otravy houbami i smrtelné nejsou vzácné.
Rozlišujeme otravu pravou způsobenou……….jedovatými houbami
A otravu nepravou………nejedlými houbami
Jed z hub postihuje játra, nervou soustavu, cévy a trávicí ústrojí.
Nákup hub ………. Od ověřených dodavatelů nikoliv u silnice nebo v tržnice
Solanin je jed, který nacházíme…..v bramborách
Dále v nezralých…….v rajčatech
Látku, ze které se v trávicím ústrojí odštěpuje prudce jedovatý kyanovodík najdeme
v ….. hořkých mandlích
K otravě kyselinou šťavelovou může dojít po konzumaci….. rebarbory, šťovíku,
špenátu
Nákazy virového původu
Virový zánět jater (hepatitida A)-….. nemoc špinavých rukou
Přenáší se………… fekálně orální cestou
Základem léčby je klid na lůžku a speciální dieta každý, kdo prodělá nemoc, vytvoří
si protilátky, jež ho chrání po zbytek života
Dětská obrna (poliomyelitis) je způsobena odolnými viry, které můžeme
objevit………….. v kontaminované vodě
Plošným očkováním na lžičku se u nás v té nejhorší formě (zkroucení a ochrnutí
končetin) potlačila.
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Nákazy bakteriálního původu
Stafylokoková enterotoxikóza- příčinou je nedostatečná hygiena při přípravě pokrmu
konkrétně………… drobná kožní poranění, hnisavá ložiska
Stafylokokok snáší vysokou teplotu až 100°C po dobu 20min .onemocnění se projeví
po 2-3 hodinách –úporné zvracení, průjem, bolest břicha, mdloby, horečky.
Botulismus- těmto bakteriím se daří v prostředí …. bez kyslíku
Jde o velmi vážné onemocnění, 1g dokáže usmrtit až 50mil.lidí. Smrt nastává po 20
hodinách – ochabnutí dýchacích nervu a udušením.
Onemocnění způsobené bakterií rodu salmonella, počet jejich druhů se na celém
světě blíží k číslu 2500.
Salmonelózu způsobuje – S. enteritidis. Zdrojem nákazy bývají vejce, maso, koření,
saláty s majonézou, zákusky
Břišní tyfus způsobuje –S.typhi. Paratyfus- S.paratyhpi
Příznaky těchto nemocí…nechutenství, horečky, ospalost, bolest břicha, malátnost
Bacilární úplavice – je způsobena přenosem z bacilonosiče či konzumováním
zeleniny hnojené odpadními vodami. Projevuje se úporným průjmem s krví,
malátností.
Střevní onemocnění způsobená parazitickými červy
Trichinóza – původcem této nemoci je svalovec. Samička naklade vajíčka na střevní
stěnu, larvy se pak krví dostanou do svalů. Tam se zavrtají a opouzdří. Po požití
masa jiným savcem se koloběh opakuje. Průběh nemoci je závislý množství požitých
trichnin. Objevují se pak průjmy zvracení, vysoká horečka. Úmrtnost je velká.
Další paraziti …. Tasemnice, roupy, vlasovec, škrkavky
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16.

Jazyková stránka (AJ)

16.1. Zadání
Practical advices for preparing cold dishes
 Let the main ingredient „speak“ (meat, vegetables, couscous), don´t knock it
down with unnecessary decorations and side dishes.
 Combine what is possible to combine – the ingredients that can meet in the
nature, at the market or in another area, for example game and mushrooms,
lamb and olives, salmon and oysters.
 When you set up the dishes, observe the geographical area, don´t jump from
one continet to another, for example, sushi and Asian sauces, foie gras and
grapes, dogfish and polenta, octopus and couscous, sea mussels and herbs
and garlic.
 Observe the seasons – always search for the seasonal ingredients , for
example, game – autumn and winter, tomatoes- summer, truffles – autumn,
morels- spring, fine vegetables – spring. We set up the offer according to a
season, ingredients from different seasons shouldn´t meet.
 You don´t always have to ty to add something similar to the main ingredients,
for example vegetables. You can try meat and interesting side dish and sauce,
for example. If the vegetables don´t match, then don´t use it.
 If you want to use vegetables, it doesn´t always has to be a mix. You can use
only one kind – caramelized spring carrot, stewed leek, sautéed mushrooms
etc.
 Don´t be afraid to accept new recipes and new information when preparing
cold dishes. Cold buffet doesn´t mean only salads and vegetables – there are
also modern products, marinated meats, dried meats, terrines, patés,
mousses etc.
Vocabulary:
cold dishes
cold buffet
ingredient
couscous
unnecessary
decoration
side dish
combine
meet
game
mushroom
lamb
salmon
oysters
area

studené pokrmy
studená kuchyně
surovina
kuskus
zbytečný
ozdoba
příloha
kombinovat
setkat se
zvěřina
houba
jehněčí
losos
ústřice
oblast

sea mussels
herbs
garlic
season
search
tomatoes
truffles
morels
offer
try
add
match
use
kind
caramelized

slávky
bylinky
česnek
roční období
vyhledávat
rajčata
lanýže
smrže
nabídka
vyzkoušet
přidat
hodit se k sobě
používat
druh
karamelizovaný
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set up
observe
Asian sauces
grapes
dogfish
octopus
continent
prepare
mean
marinated
autumn
spring

sestavit
dodržovat,splnit
Asijské omáčky
hroznové víno
mořský vlk
chobotnice
světadíl
připravit
znamenat
marinovaný
podzim
jaro

dušený
restovaný
mrkev
pór
bát se
přijmout
recept
sušený
maso
teriny
paštika
šlehaná pěna

stewed
sautéed
carrot
leek
be afraid
accept
recipe
dried
meat
terrines
paté
mousse

Read the text and decide whether the following statements are TRUE / TALSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We can´t combine oysters and salmon.
Asian sauces and sushi are from the same geographical area.
We can use truffles in the kitchen in autumn.
It´s good to match ingredients form different seasons.
Leek is a kind of meat .
Traditional recipes are better then modern recipes.
In cold buffet you don´t havet to prepare only salads and vegetables.

T
T
T
T
T
T
T

/
/
/
/
/
/
/

F
F
F
F
F
F
F

Cross one out:
1. oysters - salmon - octopus - grapes - sea mussels
2. stewed - interested - caramelized - dried - marinated
3. season - winter - summer - spring - autumn
4. lamb - game - meat - dogfish - polenta
5. combine - ingredient - use - try - match
Rearrange the letters and translate:
1. E B R H S
_____________________
2. A O T C R R
_____________________
3. L I C G A R
_____________________
4. R U S H M O O M _____________________
5. O E M L R S
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Translate:
Ve studené kuchyni používáme také pěny, paštiky, teriny, marinovaná a sušená
masa a jiné moderní výrobky.
Nemůžeme kombinovat suroviny z různých oblastí.
Můžeme použít pouze jeden druh zeleniny.
Ozdoba není vždy nezbytná.
Sezónní suroviny se k sobě hodí.
Nebojte se nových receptů!
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16.2. Klíč AJ
RIGHT ANSWERS
Read the text and decide whether the following statements are TRUE / FALSE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We can´t combine oysters and salmon.
Asian sauces and sushi are from the same geographical area.
We can use truffles in the kitchen in autumn.
It´s good to match ingredients form different seasons.
Leek is a kind of meat .
Traditional recipes are better then modern recipes.
In cold buffet you don´t have to prepare only salads and vegetables.

T/F
T/F
T/F
T/F
T/F
T/F
T/F

Cross one out:
1. oysters - salmon - octopus - grapes - sea mussels
2. stewed - interested - caramelized - dried - marinated
3. season - winter - summer - spring - autumn
4. lamb - game - meat - dogfish - polenta
5. combine - ingredient - use - try - match
Rearrange the letters and translate:
1. E B R H S
2. A O T C R R
3. L I C G A R
4. R U S H M O O M
5. O E M L R S

herbs
carrot
garlic
mushroom
morels

bylinky
mrkev
česnek
houba
smrže

Translate:
1. Ve studené kuchyni používáme také pěny, paštiky, teriny, marinovaná a
sušená masa a jiné moderní výrobky.
We also use mousses, patés, marinated and dried meats and other products
in the cold buffet.
2. Nemůžeme kombinovat suroviny z různých oblastí.
We can´t combine ingredients from different areas.
3. Můžeme použít pouze jeden druh zeleniny.
We can use unly one kind of vegetables.
4. Ozdoba není vždy nezbytná.
Decoration isn´t always necessary.
5. Sezónní suroviny se k sobě hodí.
Seasonal ingredients don´t always match.
6. Nebojte se nových receptů!
Don´t be afraid of new recipes.
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