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1.

Anotace

Příručka pro výuku Barmanský kurz byla vytvořena v rámci projektu
s názvem Projektové dny – gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063,
pro projektové dny Kurz míšených nápojů. Je určena jako výukový
materiál pro cílové skupiny žáci i učitelé.
Informace v příručce slouží učitelům při přípravě na vyučování, na
probíhající projektové dny. Žákům (obor číšník) jsou informace z příručky
předávány v průběhu projektových dnů (kopie), pro shrnutí a zopakování
učiva v mezipředmětových souvislostech slouží pracovní listy, které jsou
součástí příručky.
Příručka obsahuje základní informace o historii barů, vzniku míchaných
nápojů a jejich dělení, vybavení barů, pomůckách barmana, surovinách
na přípravu míchaných nápojů, receptury.
Příručka bude i nadále využívána v dalších letech v rámci udržitelnosti
projektu.
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2.

Trocha historie

Bary vznikly v dobách kolonizace Ameriky vytažením výčepu do
místností. Bar sloužil jako předěl dvou prostorů, totiž místa, toho, kdo
nápoj naléval a prodával, a místa zákazníka, který nápoj zaplatil a pil.
Vznik míšených nápojů se odvíjí od roku 1732, kdy zemřel plukovník
britské armády Francis Negus, který vytvořil slavný Port Wine Negus,
horký míšený nápoj oblíbený u návštěvníků dostihů. V roce 1806 pak
přichází americký časopis The Balance s definicí COCKTAIL jako
posilujícího likéru složeného z lihovin různého druhu, cukru, vody a
bitterů.
Existuje řada legend o vzniku koktejlů, například:
COCK-ALE se nazývala směs lihovin, která se v 18. století podávala
kohoutům, utkávajícím se v nelítostných zápasech.
COQUETEL je míšený nápoj, který vznikl nedaleko vinařství Bordeaux a
základem byl klaret.
XOCTL dcera mexického krále míchala americkému generálovi
rozpalující nápoj.
VIVE LE COCK-TAIL volali francouzští důstojníci na večírku Betsy
Flanaganové, která ozdobila láhev s míšeným nápojem brky vytrhanými
kohoutům svého souseda.
COCKTAILEM byl také údajně nazván nápoj, který namíchala jistá
Bessie svému ženichovi poté, když ji její otec nabídl jako odměnu tomu,
kdo najde jeho ztraceného kohoutího zápasníka.
IBA International Bartenders Association mezinárodní barmanská
asociace
vznikla
24. 2. 1951, prvním prezidentem se stal Wiliam J. Tarling.
Česká barmanská asociace (CBA), tzv. Šejkr-klub, vznikl 10. 10. 1987
v hotelu Na Rozkoši. 1. 3. 1990 byla uznaná jako samostatná
organizace, 3. 11. 1990 se stala 36. řádným členem IBA a v roce 1997
byla nominována jako pořadatelka výročního kongresu této mezinárodní
organizace, který se konal v karlovarském Grandhotelu Pupp.
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3.

Druhy barů

Cocktail (american, aperitiv) bar – poskytuje rozsáhlou nabídku nápojů
minimálně 50 druhů, dle I.B.A.
Trendy bar – nové trendy míšených nápojů, míchání free stylem
Lobby bar – v hotelových halách, ve firemních aulách, klidné prostředí
Disco bar, night bar – zábavní funkce, převáženě long drinky – SW nebo
rovnou míšené nápoje v lahvích
Skotský bar – bez barových stoliček
Whisky bar, pivní bar, vinný bar – vinotéka, mléčný bar - specializace
dle názvů

Obrázek 1

4.

Nabídka míšených nápojů

Při nabídce míšených nápojů vycházíme z následujících informací:
Jedná se o ženu či muže.
V jakou denní dobu se nápoj podává.
Jakou pozici vůči stravování nápoj má.
Co má host za sebou (už někde něco pil?).
Co čeká hosta po konzumaci nápoje.
Kolik času host má, aby z něho alkohol včas vyprchal.
Jak host zpravidla reaguje na určité množství alkoholu.
Při změně nápoje navazuje následující anatomie vhodně na nápoj
předešlý
5

5.

Míchací média

Vůbec prvním míchacím médiem byla lahev, kterou si zákazník – host
bral s sebou na lov či rybaření, která obsahovala jeho oblíbenou směs,
většinou složenou z lihovin různého druhu, cukru, vody a bitterů a byla
považována za tak zvaný „posilující likér“.
5.1.
Míchací sklenice
Kónická nádoba o obsahu 5 – 10dcl
silnějších stěn. K míchací sklenici patří
barové sítko – strainer a míchací (barová)
lžíce.
V míchací
sklenici
mícháme
maximálně dva nápoje, které se netřepou,
nýbrž míchají. Kostky ledu v míchací
sklenici mohou být i menší v každém
případě by však měly jen velmi mírně
přesahovat hladinu budoucího nápoje.
V míchací sklenici se míchají nápoje
z ingrediencí, které se bez obtíží spojují
například lihoviny s kořeněnými víny. Po Obrázek 2
nalití nápoje je třeba ihned odstranit ze
sklenice led, neboť při kontaktu sklenice s teplou vodou, ve které je ještě
led, by mohlo dojít k prasknutí vzhledem k pnutí v poměrně silné vrstvě
skla.
5.2.
Šejkr
Vyvinul se z míchací sklenice přiklopením kovovým kónusem, tento šejkr
se nazývá boston, tak zvaným klasickým šejkrem je třídílný šejkr, který
se skládá z těla, hlavy se zabudovaným sítkem a její zátky – čepičky.
Boston se obvykle skládá z kovové a skleněné části. Nápoj začínáme
míchat ve skleněné části, a po přiklopení a protřepání postavíme šejkr
na pracovní desku kovovou částí, po oddělení skleněné části nasadíme
strainer a nalejeme nápoj do skleničky. Po umíchání nápoje v klasickém
třídílném šejkru se sejme pouze čepička hlavy a již se nepoužívá
strainer.
5.3.
Martini džbán
Mírně kónický o obsahu 1,5 l pro přípravu více porcí nápoje.
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5.4.
Mixéry
Přístroje buď vrtulkové, které nápoj pouze promísí a pro něž používáme
jemný, nejlépe drcený led, nebo nožové, které surovinu doslova
rozsekají například Frozen Daiquiri.
Dalšími kuriózními míchacími médii jsou například kokosový ořech,
slupka melounu, nebo ananasu. U tak zvaných shooters je dokonce
míchacím médiem ústní dutina hosta. Nejprve navrstvíme jednotlivé
ingredience shootru do likérky, host nápoj vypije, v ústech ho krátce
promíchá jazykem a pak teprve polkne.

6.

Pracovní nástroje, pomůcky
 Prkénko na krájení ze dřeva, plastu,
často nylonu
 Nože pro pravou i levou ruku mají
dvojitou špičku, která se používá jako
vidlička, ostří bývá zoubkované nebo
vlnité
 Barová lžíce
 Barová kvedlačka
 Barové sítko
 Barové kleště
 Vývrtka má 5-6 závitů a ostrý nožík
 Odměrky cejchované skleněné nebo Obrázek 3
kovové
 Stříkací lahev je skleněná baňka na konci zúžená do trubičky,
nejčastěji se používá na Angosturu
 Lis na citrusy, buď ruční, pákový nebo
elektrický
 Zátka na šumivé víno je přetlaková a
udrží obsah lahve živý i několik týdnů
 Eis kýbl je většinou kovový na chlazení
sektu
 Lžíce na led
 Mlýnek na drcení ledu
 Struhadlo na muškátový oříšek
 Nůž na spirály z citrusových plodů
 Bodec na slepený led
Obrázek 4
 Korunkové uzávěry z umělé hmoty
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7.

Odkapávací podložky
Drip Tray - úzká guma
Speed Rack – nechlazený zásobník na lahve
Míchátka, špízy, brčka
Zásobník na ovoce dělený
Mudler – drtítko – palička na limetky
Frapovací tyčinka

Barové sklo
 Koktejlka (V-shape): 8 – 10 cl; Martini
glass 14 -20cl; cobbler 5cl
 Sklenka na pousse-cafés, shooters,
scaffas, schamparelles
 Sklenka na víno
 Napoleonka – (koňakovka, balón):
k servisu brandy a cognacu
 Sklenka na limonády, collinses
 Sklenka na fancy drinks
 Tumbler (highball): 25-30 cl
 Miska na šumivé víno: 20 cl

Obrázek 5

 Flétna na šumivé víno: 15 cl
 Old-fashioned (rock, whiskovka)
 Goblet: sklenka tulipánovitého tvaru 20
– 30 cl
 Likérka: sklenka na nožce, obsah kolem
5 cl
 Shot 5 -6 cl: na servis Shooters nápojů
 Margarita glass: 20 cl, na servis frozen
nápojů

Obrázek 6
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 Piňa glass: 30 – 40 cl, na servis fancy
drinks
 Zombie glass: 40 – 50 cl, tvar jako piňa
glass
 Special glass: 40 cl, např. na servis
mojita
 Sklenky na bowli: bez stopky a mají
ouško
 Pimm´s Cup (hot cup): kvalitní olovnaté
sklo na horké nápoje
Obrázek 7

8.

Druhy ledu

Kostky ostrých hran, uvnitř dutina - kolem 30 mm
Menší kostky jako vložkový led do dlouhých nápojů, může mít i zaoblené
tvary
Vločkový led – připravovaný ve vrtulkových mixérech
Drcený led – připravovaný v elektrických nebo ručních mlýncích

9.

Barové dochucovací prostředky








Třtinový cukr
Cukr moučka nebo krupice
Worcester
Tabasco
Sůl, celerová sůl, alpská bylinná sůl
Muškátový oříšek, hřebíček, skořice celá, skořice mletá
Strouhaná hořká čokoláda, hořké kakao
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10. Rozdělení míšených nápojů
Podle obsahu alkoholu:
 alko
 nealko
Podle gastronomického hlediska:
 aperitivní (pre-dinner či before diner drinks)
 digestivní (after- diner drinks)
Podle obsahu:
 krátké – short 6-8 cl (IBA 10cl)
 dlouhé – long 17-30cl (IBA 15 cl)
Podle teploty:
 teplé
 studené
Podle obsahu cukru:
 suché – dry
 polosuché – medium dry
 sladké – sweet

11. Anatomie míšeného nápoje
Báze: dává koktejlu základní chuť (ladění), u short drinků představuje
zpravidla 50 – 70% nápoje, tradičními bázemi jsou rum, gin, vodka,
tequilla, whisky, brandy.
Modifikátor: zjemňující a aromatizující část nápoje, nesmí v nápoji
přehlušit bázi. Jako modifikátor se používají různá plnidla jako ovocné
šťávy, limonády, sekty.
Speciální ochucující a barvící prvky – sirupy a
likéry.
Ovocná dekorace: ozdoba musí být z 80 % jedlá,
vložky vkládáme do nápoje a konzumujeme před
pitím. Ovocné špízy (závěsy) – konzumujeme
během pití.
Obrázek 8
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12. Příprava míchaného nápoje v šejkru, tzv. shaker
V šejkru připravujeme drinky, které obsahují těžko pojitelné přísady,
např. sirup, likér, mléko nebo vejce.
1. Příprava surovin – lahví
2. Příprava míchacího média
3. Spočítání obsahu a připravení čisté skleničky
4. Příprava dekorace
5. Vložení ledu do poloviny míchacího média
6. Vložení ledu do skleničky, plní se po okraj
7. Vyfrapování míchacího média
8. Slití přebytečné vody míchacího média
9. Dávkování surovin do míchacího média
10.Prezentace surovin
11.Správné uchopení lahví, nepřekrývání etikety rukou
12.Uzavření média
13.Vysypání ledu ze sklenice
14.Míchání
15.Otevření média, přelití do sklenice, při použití
bostonu používáme strainer
16.Otočit sklenici znakem k sobě – dekorování (ovoce,
brčka, míchátka)
17.Otočit znakem k hostovi
18.Prezentace nápoje
19.Úklid pracoviště

Obrázek 9
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13. Příprava míchaného nápoje v mixéru, tzv. blander
Nápoje, které obsahují ovoce, zmrzlinu, smetanu nebo
vejce, tzv. frozen drinks.
1. Nachladíme sklenku
2. Do mixéru vložíme jednu naběračku tříště nebo dvě
až tři kostky ledu
3. Připravíme potřebné přísady a dekorace
4. Odměříme přísady, vložíme je do mixéru, mixér
uzavřeme a necháme ho běžet 10 sekund na první
stupeň a deset sekund na druhý stupeň
5. Drink nalejeme do hostovy sklenky
6. Zdobíme a ihned podáváme

Obrázek 10

14. Příprava míchaného nápoje v míchací sklenici, tzv.
mixing glass
V míchací sklenici připravujeme drinky, které se míchají
s kostkami ledu, ale podávají bez ledu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Necháme vychladit sklenku
Do míchací sklenice vložíme dvě až tři kostky ledu
Vyfrapujeme míchací sklenici
Připravíme si potřebné přísady a dekorace
Scedíme vodu vzniklou táním ledu
Odměříme přísady a nalijeme je do sklenice
Promícháme barovou lžící zespodu směrem nahoru
Po promíchání procedíme barovým sítkem do předem
vychlazené sklenice

Obrázek 11
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15. Příprava míchaného nápoje přímo ve sklenici,
tzv. straight way
Takto připravujeme zejména vrstvené nápoje anebo drinky
se snadno spojitelnými přísadami.
1.
2.
3.
4.
5.

Vychladíme vhodnou sklenku
Připravíme přísady a dekorace
Vložíme dva až tři kusy ledu
Odměříme přísady
Drink pomocí barové lžíce opatrně zamícháme a
vrstvené nápoje ozdobíme a podáváme

Obrázek 12
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16. Vhodné přísady do míšených nápojů
16.1. Likéry:
Contreau: likér z pomerančů a citrusů
Curacao: pomerančový likér
Triple sec: bezbarvé curacao
Créme de cassis: likér z černého rybízu
Grand Marnier: citrusový likér
Chartreuse: směs bylin
Carolans: irská lihovina se smetanou
Baileys: čokoládová chuť s kokosem a kávou
Benedictine: bylinný likér
Kahlúa: káva, vanilka, rum z Mexika
Tia Maria: rum z Jamajky, extrakt kávy
Maraschino: třešňový likér
Amaretto: mandlovo-meruňkový likér
Galliano: vanilkový likér
Drambuie: likér z medu a whisky
Vaječný, kávový, kakaový, třešňový, citronový, meruňkový, broskvový,
kokosový, peprmintový likér.
16.2. Destiláty vyrobené z vína:
Brandy: pálenka z vína. Metaxa, Grappa.
Koňak: vinný destilát vyrobený v mezinárodně přesně vymezeném
regionu středozápadní Francie nazývající se Charantes. Centrem je
město Cognac. Jsou to např: Hennessy, Martel, Remy Martin
16.3. Destiláty vyrobené z obilí:
Whisky: zraje po určitou dobu v dřevěných sudech, které přispívají
k jeho barvě, vůni a chuti. Ve Skotsku a Irsku se vyrábí z ječmene,
v USA z kukuřice, v Kanadě ze žita, případně kukuřice. Glanfidich,
Jameson, Tullamore Dew, Bushmills, Jack Daniel´s.
Vodka: vyrábí se ze všeho, z čeho se dá získat škrob – obilí, brambory
atd. Absolut, Finlandia, Smirnoff, Stolichnaya, Grey Goose.
Gin: lihovina vyrobená z ječmene a žita, je ochucená směsí bylin a
koření, hlavní je jalovec. London Dry Gin, Playmouth Gin, Sloe Gin,
Bombay Sapphire Gin.
Genever: nápoj Nizozemců s jalovcovým aroma.
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16.4. Destiláty vyrobené z ovoce:
Z peckovic: třešně, švestky, slívy, meruňky, broskve.
Z bobulí: maliny, ostružiny, rybíz.
Z malvic: hrušky, jablka.
16.5. Destiláty vyrobené z rostlin a kořenů:
Rum: vyrábí se z vedlejších produktů při zpracovávání cukrové třtiny
(melasy), přesný recept na výrobu je však tajemstvím výrobců. Bacardi,
Carta blanca (bílý rum), Key rum, Reserva, Havana Club, Captain
Morgan.
Tequila: pálenka z destilované fermentované šťávy ze srdce rostliny
zvané modrá agáve. Silver Tequila, Gold Tequila, Reposado Tequila.
Arak: destilát z rýže, melasy a cukrové třtiny, ale také z palem, datlí,
prosa.
Saké: rýžové víno, japonský národní nápoj.
16.6. Bitters:
Představují samostatný okruh, který se něčím podobá likérům a něčím
lihovinám.

Obrázek 14

Angostura: z extraktů pomerančové
kůry, kořenů hořce, anděliky, hřebíčku,
ostatní ingredience jsou tajné. Je
extrémně hořká (až 44,7% alkoholu), na
bázi rumu, dávkování po kapkách stříkací
lahví.
Orange-bitter: extrakt z pomerančové
kůry, míchá se s ginem.
Campari: z kůry hořkého pomeranče a
přísně tajné směsi bylin.
Cynar: italský aperitiv z artyčokové šťávy

a bylin.
K velké skupině hořkých destilátů patří rovněž: Fernet
Stock,
Fernet
Branca,
Becherovka,
Magister,
Jägermeister, Amaro Ramazzotti.

Obrázek 13
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16.7. Šumivá vína:
Šampaňské, sekt, Spumante.
16.8. Dezertní vína:
Vermut, Sherry, Portské víno, Madeira, Malaga, Marsala, Tokajské víno.
16.9. Ostatní přísady:
Sirupy, šťávy, limonády, vody, vejce, mléko, smetana, ovoce a koření.

17. Druhy míšených nápojů
Bowles – připravované v míse - terině, ovoce a složka, která obsahuje
Co2, kvalitní likér a byliny, nápoj by neměl přijít do styku s ledem
Buks – míchá se SW, při přípravě se nepoužívá cukr, např. se vymačká
½ citronu, vhodí se do skleničky, přidá lihovina a doleje zázvorovou
limonádou
Cobblers – příprava SW v gobletu či tumbleru používáme drcený, či
vločkový led na zdobení se používá sezónní ovoce a máta
Cocktails – maximálně 7cl, příprava v míchací sklenici, šejkru
Collinses – minimálně 30cl až 50cl, příprava SW, sirup, citronová šťáva,
lihovina – promíchá se barovou lžičkou, přileje sodovka a znovu
promíchá a zdobí se citrusy
Coolers – obsahují spirály citronu, či pomeranče. Led, lihovina,
nealkoholický sirup či víno a dolévá se sodovkou
Crustas – sklenička opatřená krustou, spirála či smotek citronu, příprava
v šejkru
Daisies – příprava v šejkru, např. grenadina, citronová šťáva a lihovina
po nalití do skla se zastříknou sodovkou a zdobí koktejlovou třešničkou
Egg nogs – mohou být teplé i studené a součástí je vejce a mléko –
Brandy Egg Nog
Fancy drinks – nejsou svázány žádnými specifickými parametry
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Fixes – v tumblerech naplněných drceným či vločkovým ledem, brandy,
citronová štťáva
Fizzes – příprava v šejkru, cukrový sirup, citronová šťáva a lihovina, ve
skle se dolévá sodovkou či jiným nápojem obsahujícím CO2
Flips – obsahují povinně žloutek, příprava v šejkru
Frapés – příprava SW, drcený či vločkový led, lihovina, nebo likér
anýzový, nebo mátový
Glacés – příprava jako frapés jen led je kostkový
Grogs – teplé nápoje s lihovinou ve sklenkách z varného skla
Highballs – dlouhé nápoje obsahující lihovinu, nebo fortifikované víno a
nápoj obsahující CO2, nikdy ne citronové šťávy
Ice-cream-frappés – příprava v šejkru, nebo mixéru, obsahují zmrzlinu
Juleps – máta peprná, složitá příprava, mletý led, cukrový sirup,
angostura, burbon
Lemonades – nealkoholické, více druhů čerstvých ovocných šťáv
Milk-shakes – nealkoholické, příprava šejkr, nebo mixér, vždy mléko
Mulls – kořeněná a oslazená vína podávají se vlažná
Negus – kořeněné oslazené víno ředěné horkou vodou
Possets – oslazené, okořeněné mléko, horkou limonádu, nebo mléko,
někdy i vajíčka
Pousse-cafés – vrstvené nápoje na sebe dle váhy, likéry, lihoviny, nebo
nealko nápoje
Puffs – mléko a likér promíchají se v šejkru a po nalití do skleničky se
dolévají sodovkou, rychle se promíchají a podávají
Punches – teplé i studené, ovoce, šťávy, víno a lihovina ve speciální
terině
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Rickeys – ne citronová, ale limetková šťáva, lihovina 2 kostky ledu a
dolévá se sodovkou
Sangarees – vychlazená a oslazená vína, piva či likéry, sladí se
cukrovým sirupem a navrch se strouhne muškátový oříšek
Shamparelles – pousse-cafés o větším obsahu
Shooters – jako pousse-cafés maximálně 5cl a pijí se naráz
Shrubs – připravují se z ovocné šťávy, cukru a lihoviny několik dní před
podáváním
Slammers – lihovina a nápoj obsahující CO2, host sklenku zakryje dlaní
a uhodí ní o pevný podklad, jakmile nápoj vyšumí, rychle ho naráz vypije
Slings – teplé i studené, 1 cukrový sirup, 2citronová šťáva a 10cl lihoviny
a dolévá se nápojem s CO2
Smashes – jsou malé juleps, jen se míchají v šejkru a zdobí se
ananasem, lesním ovocem, plátky citrusů a mátou
Sodas – pouze led a lihovina dolitá sodovkou
Sorbets – v miskách na šumivé víno, led, zmrzlina ovoce a lihovina,
lžička a brčko
Squirts – velmi sladké nápoje, rozdrcené ovoce, cukrový sirup, likér,
lihovina v šejkru se protřepe, naleje do skleničky a doleje sodovkou
Swizzles – mletý led, cukrový sirup, likér, citrusová šťáva, rum a
angostura, host si míchá nápoj sám speciálním míchátkem s vrtulkami
na konci
Toddies – jsou vlastně slings většinou teplé plátek citrusu, nebo řez kůry
a přidává se obyčejná voda
Zooms – 1 díl medu 2 díly sladké smetany a 8 dílů lihoviny se protřepe
v šejkru

18

18. Ukázky míchaných nápojů

Moravský kohout Buck ‘s Fizz

Kir Royal

Planter´s Punch

Americano

Horses Neck

Margarita

Fizzy Fire

Garibaldi

Smaragd

Pussyfoot

Rusty Nail

Singapore Sling

Tequila Sunrise

Brandy Egg Nog

John Collins

Florida Coctail

Piňa Colada

Porto Flip

Beton
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19. Receptury frekventovaných míšených nápojů
SCREWDRIVER (šroubovák)
4cl Finlandia Vodka
Cca 15cl Pomerančová šťáva
SW
Highball do ½ naplněná ledem.
Plátek pomeranče + míchátko
SCARLET O´HARA
4cl Southern Comfort
15cl Brusinková šťáva
SW
Highball do ½ naplněná ledem.
Plátek pomeranče + třeště + míchátko
SEA BREEZE
4cl Finlandia Grapefruit (Cranberry)
12cl Brusinková šťáva
3cl Grapefruitová šťáva
SW
Highball do ½ naplněná ledem.
Plátek citronu + třešně + míchátko + turbo brčko
BACARDI & COKE
Vymáčknout 1/8 limety na led a otřít okraj sklenice vhodit do sklenice.
Dolít cca 15cl Pepsi (Coca – Cola)
Nakonec 4cl Bacardi Superior (Black)
SW
Original Glass do 2/3 naplněná ledem, vložit míchátko
HAWAIIAN WAVE
2cl sirup Curacao Blue Routin 1883
1cl Citrónová šťáva (koncentrát)
10cl Pomerančová šťáva
Dolít cca 5cl 7Up
Shaker – Šejkr
Nalít do Piňa Glass naplněné do cca 1/2 ledem.
Plátek pomeranče + koktejlová třešně + míchátko
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CHAMPAGNE COCKTAIL
1 mocca kostka cukru
1 – 2 střiky Angostury
Cca 10cl Champagne – Sekt Brut (vychlazené)
Nakonec navrstvit 2cl Otard V.S.
SW
Šampaňská flétna (vyfrapovat, ale pak bez ledu).
TEQUILA SUNRISE
4cl Tequila Pepe Lopez
Dolít cca 10cl Pomerančovou šťávou
1cl Grenadina Routin 1883 – navrstvit na konec!!!!
SW
Highball naplněná (drceným) ledem skoro až po okraj.
Zdobit plátkem pomeranče a třešničkou.
Celý plátek pomeranče – tvoří slunce.
Vložit míchátko, brčko a nakonec přelít Grenadinou!!!
MARTINI DRY COCKTAIL
1-2 střiky Angostura – pouze „provonět“ led
4cl Canadian (rye) Whisky
2cl Martini Rosso
MG – míchací sklenice
Koktejlová sklenka – V-shape
Vložit třešničku bez stopky!
(Zástřik pomerančovou kůrou).
COSMOPOLITAN
4cl Finlandia Lime (Finlandia Vodka)
2cl Triple Sec (Contreau)
1cl Citrónová šťáva (koncentrát)
3cl Brusinková šťáva
Shaker – Šejkr
Martini Glass (velká koktejlka) +plátek citronu.
BACARDI COCKTAIL
4cl Bacardi Superior
1cl Grenadina Routin 1883
1cl Citronová šťáva (koncentrát)
Shaker – šejkr
Koktejlová sklenka – V-shape
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GIMLET
4cl Bombay Sapphire Gin
2cl Citron Vert Lime Sirup
Shaker – Šejkr
Koktejlka – V-shape
Plátek citrónu (limetky).
SHIRLEY TEMPLE (nealkoholický)
1cl Grenadina sirup Routin 1883
Dolít cca 20cl Ginger Ale
SW
Highball do 1/3 naplněná ledem.
Zdobit dvěmi třešněmi + míchátko
DAIQUIRI FROZEN
4cl Bacardi Superior
2cl Citrónová šťáva (koncentrát)
2cl Cukrový sirup Routin 1883
Mixovat v nožovém mixéru s drceným ledem.
Sklenka slouží jako odměrka ledu + 2 lžíce navíc.
Podávat v Margarita Glass se dvěmi krátkými brčky
MARGARITA
3cl Tequila Pepe Lopez (u frozen minimálně 4cl)
1 – 2cl Citrónová šťáva (koncentrát), (u frozen 1cl)
2cl Triple Sec (Contreau), (u frozen Jahodový sirup Routin 1883, 4cl
Strawberry Purre, nebo 4ks čerstvých jahod)
Shaker – Šejkr (u frozen Blender – nožový mixér)
Margarita Glass
Opatřená solnou krustou (u frozen bez krusty)
ALEXANDER
2cl Otard V.S.
2cl Créme de Cacao Brown
2cl Smetana
Shaker – šejkr
V-shape
Strouhat muškátová oříšek.
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WHITE RUSSIAN
3cl Finlandia Vodka
2cl Kahlúa
2cl Smetana
SW
Rock – Old Fashioned – naplněná do ½ ledem + míchátko
GOLDEN DREM
2cl Vaniglia Franzini (Galliano)
2cl Créme de Cacao Brown
2cl Smetana
Shaker – Šejkr
V-shape
SEX ON THE BEACH
2cl Finlandia Cranberry
2cl Peach likér (broskvový likér)
Cca 15cl Pomerančová šťáva (Ananasová šťáva)
1cl Brusinkový sirup Routin 1883
Shaker – Šejkr (originál SW)
Nalít do Piňa Glass naplněné do cca ½ ledem.
Zdobit segmentem ananasu, lístkem + třešničkou.
PLANTER´S PUNCH
4cl Bacardi Black (Mayer´s rum)
2cl Citrónová šťáva (koncentrát)
1cl Grenadina Routin 1883
15cl Pomerančová šťáva
5cl Ananasová šťáva
Shaker – Šejkr
Nalít do Piňa Glass naplněné do cca ½ ledem.
Zdobit segmentem ananasu, lístkem + třešničkou
HIGH SOCIETY
2cl Bombay Sapphire Gin
2cl Peach likér (broskvový likér)
2cl Campari Bitter
Cca 20cl Grapefruitová šťáva
Shaker – Šejkr
Nalít do Piňa Glass naplněné do cca ½ ledem.
1/2 Plátek grapefruitu + třešnička
23

MAI TAI
4cl Bacardi Oro
2cl Dry Orange Curacao (Apricot Brandy)
2cl Orgeat (mandlový) Routin 1883
2cl Citronová šťáva (koncentrát)
10cl Pomerančová šťáva (ananasová šťáva)
1cl Bacardi Black Rum – navrstvit nakonec!!!!
Shaker – Šejkr
Piňa Glass do 1/3 naplněná ledem.
Zdobit řezem pomeranče + třešnička.
Nakonec přelít Bacardi Black
CAIPIROSKA
CRANPIROSKA – ORANPIROSKA – MANGOPIROSKA
4cl Finlandia Vodka (Finlandia Cranberry, Mango)
1/2ks Limetky (Oranpiroska 4x 1/2plátku pomeranče)
2lžice třtinový cukr
SW
Rock – Old Fashioned naplněná po okraj ledem.
Vložit 2 brčka, nebo jedno turbo a lopatička
CAIPIRINHA (v překladu „selské pití“)
Viz CAIRIROSKA, jen místo vodky
CACHACA.

nalijeme

brazilský

destilát

MOJITO
1/2ks limetky
2lžice třtinový cukr
Cca 8 lístků Máty peprné
4cl Bacardi Oro (Superior)
Dolít cca max. 5cl Sodovkou
SW – Speciál Bacardi Glass
Rozmačkáme drtítkem limetu a cukr, přidáme mátu a do plna drcený led,
zalijeme rumem, promícháme a dosypeme znovu až po okraj drceným
ledem.
Dolijeme max. 5cl sodovkou!!!!
Vložit Turbo brčko + míchátko.
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SOUCITO
1/2limetky
1lžice třtinový cukr
8lístků Máty peprné
4cl Southern Comfort
Dolít cca max. 5cl Canada Dry (Ginger Ale)
SW – Speciál Bacardi Glass
Rozmačkáme drtítkem limetu a cukr, přidáme mátu a do plna drcený led,
zalijeme Southern Comfort, promícháme a dosypeme znovu až po okraj
drceným ledem.
Dolijeme max. 5cl Canada Dry (Ginger Ale)!!!
Vložit Turbo brčko + míchátko
CHI - CHI
max. 3cl Finlandia Lime
2cl Kokosový sirup Routin 1883
Cca 15cl Ananasová šťáva
Piňa Glass
Blender – Nožový mixér – 2 lžíce ledové tříště. Zdobit segmentem
ananasu a třešničkou.
PIŇA COLADA
4cl Bacardi Oro
2cl Kokosový sirup Routin 1883
10cl Ananasová šťáva
5cl Pomerančová šťáva
Piňa Glass (Goblet)
Blender – Nožový mixér 2 lžíce ledové tříště.
Zdobit segmentem ananasu + třešničkou.
B – 52
2cl Kahlúa
2cl Carolans
1cl Old Pascas 73%
SW
Shot Glass. Lijeme opatrně přes lžičku v daném pořadí, aby se nám
nesmíchaly barvy.
Servírujeme se zápalkami a dvěmi kloubovými brčky.
Host si zapálí vrchní vrstvu SÁM!!!
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HORSE´S NECK
4cl Otard V.S.
Dolít cca 15cl Canada Dry (Ginger Ale)
1střik Angostura
Sw
Highball do 1/3 naplněný ledem.
Seříznout spirálu kůry z citrónu a vložit ji do sklenice.
Jeden konec visí přes okraj a zbytek se kroutí ve sklenici.
Přidat led, Koňak a Canada Dry a Angosturu nakonec.
Vložit míchátko.
MOLOTOV COMEBACK
2cl Passion sirup Routin 1883
1cl citrónová šťáva (koncentrát)
10cl Green Apple šťáva Pfanner
Dolít cca 7cl Bitter Lemon Schweppes
Navrstvit 4cl Finlandia Cranberry
Shaker – Šejkr
Nalít do Piňa Glass naplněné do cca 1/3 ledem.
Zdobit segmentem ananasu, lístkem + třešničkou.
(Originální ozdoba – Meloun Canteloupe + Physalis).
LONG ISLAND ICE TEA
2cl Finlandia Lime
2cl Bombay Sapphire Gin
2cl Bacardi Superior
2cl Pepe Lopez Silver
2cl Triple Sec
2cl Citron Vert Lime Sirup
Dolít cca 10cl Pepsi (Coca – Cola)
SW
Speciál Bacardi Glass naplněný 3 – 4ks ledu.
Před dolitím colou doplnit drceným ledem.
Vložit brčko + míchátko.
Zdobit měsíčkem citrónu
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20. Pracovní list
20.1.

Zadání

1. Kolikátým členem IBA se stala česká barmanská asociace?
2. Vyjmenuj všech 5 míchacích médií

3. Vyjmenuj nejméně 10 pracovních nástrojů a pomůcek

4. Vyjmenuj druhy ledu

5. Vyjmenuj nejméně 4 dochucovací prostředky

6. Vyjmenuj alespoň 4 druhy barů
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7. Podle jakých kritérií rozdělujeme míchané nápoje?

8. Pojmenuj jednotlivé skleničky

9. Jaký rozdíl je mezi koňakem a brandy?
10. Vyjmenuj alespoň 4 likéry používané při přípravě míchaných
nápojů.

11.Tonic, cola, sodovka, sekt jsou modifikátor, nebo báze?
12. Z čeho se vyrábí Tequila?
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20.2.

Klíč

1. Kolikátým členem IBA se stala česká barmanská asociace?
36. členem
2. Vyjmenuj všech 5 míchacích médií
Míchací sklenice
Mixér
Šejkr – třídílný, Boston
Martini džbán
SW – přímo ve sklenici
3. Vyjmenuj nejméně 10 pracovních nástrojů a pomůcek
Streiner – barové sítko
Frapovací tyčinka
Prkénko
Barmanský nůž
Vývrtka
Napichovátka
Odměrky
Stříkací lahev
Zásobník na ovoce
Mlýnek na led
4. Vyjmenuj druhy ledu
Kostky duté velké ostré hrany
Kostky duté malé oblé hrany
Drcený led
Vločkový
5. Vyjmenuj nejméně 4 dochucovací prostředky
Cukr – moučkový krystal, třtinový
Tabasco
Worcester
Muškátový oříšek
6. Vyjmenuj alespoň 4 druhy barů
Lobby bar
Trendy bar
Skotský bar
Mléčný bar
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7. Podle jakých kritérií rozdělujeme míchané nápoje?
Teploty – teplé, studené
Obsahu – dlouhé, krátké
Obsahu alkoholu – alkoholické, nealkoholické
Podle gastronomického hlediska – aperitivní, digestivní
Podle obsahu cukru – suché, polosuché, sladké
8. Pojmenuj jednotlivé skleničky

Na teplé nápoje

Na bowli

Špička

Napoleonka

Miska

Flétna

Whiskovka

Na lihoviny

Tumbler, longovka

Na víno

9. Jaký rozdíl je mezi koňakem a brandy?
Koňak je destilát z vína vyráběný výhradně v oblasti Cognac ve
Francii.
10. Vyjmenuj alespoň 4 likéry používané při přípravě míchaných
nápojů.
Curacao
Grand Marnier
Kahlúa
Galliano
11.Tonic, cola, sodovka, sekt jsou modifikátor, nebo báze?
Modifikátor
12. Z čeho se vyrábí Tequila?
Z modré agáve
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21. Jazyková stránka
21.1. Zadání (NJ)
Ein bisschen Geschichte
Die Bars entstanden in der Zeit der Kolonisation von Amerika. Sie
wurden in die Räume untergebracht, wo sie als Scheide zweier Räume
dienten. In einem Teil wurden Getränke eingeschenkt und verkauft, in
dem anderen wurden sie getrunken und gezahlt.
Der Ursprung der Mischgetränke knüpft sich an Francis Negus – den
Oberst der britischen Armee, der 1732 starb. Er schuf den berühmten
Port Wine Negus – ein warmes und gemischtes Getränk, das v.a. bei
den Pferderennenbesuchern beliebt war.
1806 gab die amerikanische Zeitschrift „The Balance“ eine Definition des
Begriffs „Cocktail“. Es handlete sich um einen starken Likör, der aus
Spirituosen, Zucker, Wasser und Bitteren bestand.
Es gibt viele Legenden vom Cocktailsursprung, z.B.:
COCK – ALE : Es war ein Spirituosengemisch, das den Hähnen im 18.
Jahrhundert bei ihren Kämpfen gegeben wurde.
XOCTL : Die Tochter des Königs von Mexiko mischte für einen
amerikanischen General ein glühendes Getränk.
COQUETEL : Es ist ein Mischgetränk, das in der Nähe vom Bordeaux Weinbau entstand.
Man könnte noch andere nennen, wie z.B.: VIVE LE COCK – TAIL.
Aufgaben zum Text:
Wo sind die ersten Bars entstanden?
An welche Person knüpft sich der Ursprung der Mischgetränke?
In welchen Jahrhunderten ist diese Person gelebt?
Wo ist die erste Definition des Begriffs Cocktail erschienen?
Bei welcher Gelegenheit haben die Hähne den Cocktail „COCK – ALE“
bekommen?
In welchem Land ist das Mischgetränk „COQUETEL“ entstanden?
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Übersetzen Sie drei Legenden vom Ursprung des Cocktails ins
Tschechische.
Wortschatz zum Text:
die Bar – bar
entstehen – vzniknout
unterbringen – umístit
die Scheide – předěl
der Raum – místnost
einschenken – nalévat
der Ursprung – původ
sich knüpfen – vázat se
der Oberst – plukovník
sterben – zemřít
berühmt – slavný
das Pferderennen – dostihy

der Begriff – pojem
sich handeln – jednat se
stärkend – posilující
bestehen – skládat se
der Hahn – kohout
der König – král
die Nähe – blízkost
der Weinbau – vinařství
das Gemisch – směs
schaffen – tvořit
die Gelegenheit - příležitost
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21.2. Klíč (NJ)
Ein bisschen Geschichte
Die Bars entstanden in der Zeit der Kolonisation von Amerika. Sie
wurden in die Räume untergebracht, wo sie als Scheide zweier Räume
dienten. In einem Teil wurden Getränke eingeschenkt und verkauft, in
dem anderen wurden sie getrunken und gezahlt.
Der Ursprung der Mischgetränke knüpft sich an Francis Negus – den
Oberst der britischen Armee, der 1732 starb. Er schuf den berühmten
Port Wine Negus – ein warmes und gemischtes Getränk, das v.a. bei
den Pferderennenbesuchern beliebt war.
1806 gab die amerikanische Zeitschrift „The Balance“ eine Definition des
Begriffs „Cocktail“. Es handlete sich um einen starken Likör, der aus
Spirituosen, Zucker, Wasser und Bitteren bestand.
Es gibt viele Legenden vom Cocktailsursprung, z.B.:
COCK – ALE : Es war ein Spirituosengemisch, das den Hähnen im 18.
Jahrhundert bei ihren Kämpfen gegeben wurde.
XOCTL : Die Tochter des Königs von Mexiko mischte für einen
amerikanischen General ein glühendes Getränk.
COQUETEL : Es ist ein Mischgetränk, das in der Nähe vom Bordeaux Weinbau entstand.
Man könnte noch andere nennen, wie z.B.: VIVE LE COCK – TAIL.
Aufgaben zum Text:
1.
2.
3.
4.
5.

Wo sind die ersten Bars entstanden?
An welche Person knüpft sich der Ursprung der Mischgetränke?
In welchem Jahrhundert hat diese Person gelebt?
Wo ist die erste Definition des Begriffs Cocktail erschienen?
Bei welcher Gelegenheit haben die Hähne den Cocktail „COCK –
ALE“ bekommen?
6. In welchem Land ist das Mischgetränk „COQUETEL“ entstanden?
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7. Übersetzen Sie drei Legenden vom Ursprung des Cocktails ins
Tschechische.
Wortschatz zum Text:
die Bar – bar
entstehen – vzniknout
unterbringen – umístit
die Scheide – předěl
der Raum – místnost
einschenken – nalévat
der Ursprung – původ
sich knüpfen – vázat se
der Oberst – plukovník
sterben – zemřít
berühmt – slavný
das Pferderennen – dostihy

der Begriff – pojem
sich handeln – jednat se
stärkend – posilující
bestehen – skládat se
der Hahn – kohout
der König – král
die Nähe – blízkost
der Weinbau – vinařství
das Gemisch – směs
schaffen – tvořit
die Gelegenheit - příležitost

Lösung der Aufgaben zum Text:
Frage Nr.1 – in Amerika
Frage Nr.2 – an Francis Negus
Frage Nr.3 – im 18. Jh.
Frage Nr.4 – in der Zeitschrift The Balance
Frage Nr.5 – bei den Hahnkämpfen
Frage Nr.6 – in Frankreich
Frage Nr.7 – COCK – ALE: Byla to alkoholová směs, která byla v 18.
stol. podávána kohoutům při kohoutích zápasech. XOCTL: Dcera
mexického krále míchala povzbuzující nápoj pro jednoho amerického
generála.
COQUETEL: Je to míchaný nápoj, který vznikl blízko vinařství Bordeaux.
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21.3.

Zadání (AJ)

BARTENDERS COURSE
In history bars used to be places that divided the room into two sections
– the one where drinks were served and the other where drinks were
consumed. The origin of mixed drinks dates back to the 18th century.
There are numerous stories connected with the question when exactly
cocktails came into being. In 1806 the American magazine The Balance
provided a definition of COCKTAIL as a strengthening drink consisting of
spirits of different kinds, sugar, water and bitters. In 1951 The
International Bartenders Association (IBA) was founded, whereas the
Czech Bartenders Association became its 36th member in 1990.

Bartender mixing tools (Glassware)
Mixing glass is a cone-shaped thick-walled container with the capacity
of 50cl with a strainer and bar spoon as the accoutrements. This kind of
glass is used for the mixing of drinks the ingredients of which do not
blend easily. After pouring the beverage out of the shaker, it is essential
to remove ice from the glass to prevent it from bursting. The size of ice
cubes may vary, however it is important to make sure that they do not
overleap the surface of the to-be drink too much.
Shaker developed from a mixing glass after covering it with a slightly
larger, tight-fitting, flat-bottomed metal cone (also called a boston). After
blending the drink in the glass part, the shaker is turned upside-down,
placed on the counter and its contents poured through a strainer. A
classical shaker comprises of three parts and when the process of
mixing is finished, only the cover is removed without the necessity to use
a strainer afterwards.
Glassware to serve drinks straight way exists in different forms
depending on the kind of beverage. These are most of all a tumbler (for
long drinks), an old-fashioned glass (for short drinks, whisky) and a
champagne coupe or flute (for beverages with fizzy wine as an
ingredient).
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Martini jug is a slightly conical container with the capacity of 1.5 l for the
preparation of more portions of drinks.
Bartender blenders are streamed into two main groups according to the
way cocktails are processed. If we need the ingredients to be chopped
finely, blenders equipped with blades are convenient. To just blend the
ingredients you will do with the other kind using little propellers.
SHRNUTÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
blender
mixér
Martini džbán
Martini jug
skleněné
glasswear
nádoby
kónický
cone-shaped
se zesílenými
thick-walled
stěnami
s plochým dnem fat-bottomed
těsný
tight-fitting
doplněk
accoutrement
sítko
strainer
válcová sklenice tumbler
flétna
flute
přímo
straight way
míchací sklenice mixing glass

budoucí
hladina
prasknout

to-be
surface/level
burst

odstranit
vrtulka

remove
little propeller

nůž/ostří
nápoj
skládat se
lít
podávat
lišit se
přesahovat
obsah

blade
beverage
comprise
pour
serve
vary
overleap
capacity

WORKSHEET
Task 1 Read the article and answer the questions
a) What does IBA stand for?
b) When did the Czech Bartender Association become the member of
IBA?
c) Why do ice cubs have to be removed from the mixing glass after
pouring the drink out?
d) How many parts does a classical shaker consist of?
e) Name some examples of glassware various drinks are served in.
f) What are blenders used for?
g) How would you describe the term accoutrements?
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Task 2 Reorder the letters to make the equivalents for the given words
LEBNDER
WAREGLASS
ZZIFY
DPUQEIPE
VMEROE
TRUBS
ROPU
RNARSTIE
ETIBTR
YIAACPCT
LNIFEY
Task 3

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

(mixér)
(skleněné nádobí)
(perlivý)
(opatřený, vybavený)
(odstranit, odendat)
(prasknout)
(lít)
(sítko)
(hořká lihovina)
(obsah)
(najemno)

Translate into English

a) IBA byla založena v roce 1951.
…………………………………………………………………………………….
b) Bary sloužily jako předěl dvou prostorů na místo, kde se nápoje
podávaly a konzumovaly.
…………………………………………………………………………………….
c) Míchací sklenice je kónická nádoba se silnějšími stěnami.
…………………………………………………………………………………….
d) Velikost kostek ledu se může lišit.
…………………………………………………………………………………….
e) Mixéry se dělí na 2 hlavní skupiny podle způsobu přípravy nápojů..
…………………………………………………………………………………….
f) Je nezbytné odstranit led ze sklenice, abychom zabránili jejímu
prasknutí.
…………………………………………………………………………………….
g) Některé suroviny se spojují s obtíží.
…………………………………………………………………………………….
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21.4. Klíč (AJ)
WORKSHEET – KEY
Úkol 1
a) IBA stands for The International Bartenders Association.
b) The Czech Bartender Association became the member of IBA in 1990.
c) They have to be removed to prevent the glass from bursting.
d) A classical shaker consists of three parts.
e) These are, for example, a tumbler, an old-fashioned glass or a
champagne flute.
f) Blenders are used for fine chopping or blending.
g) Accoutrements are accessory items for bartending equipment.
Úkol 2
LEBNDER
WAREGLASS
ZZIFY
DPUQEIPE
VMEROE
TRUBS
ROPU
RNARSTIE
ETIBTR
YIAACPCT
LNIFEY

BLENDER
GLASSWEAR
FIZZY
EQUIPPED
REMOVE
BURST
POUR
STRAINER
BITTER
CAPACITY
FINELY

(mixér)
(skleněné nádobí)
(perlivý)
(opatřený, vybavený)
(odstranit, odendat)
(prasknout)
(lít)
(sítko)
(hořká lihovina)
(obsah)
(najemno)

Úkol 3
a) IBA was founded in 1951.
b) Bars used to be places that divided the room into two sections – the
one where drinks were served and the other where drinks were
consumed.
c) A mixing glass is a cone-shaped thick-walled container.
d) The size of ice cubes may vary.
e) Blenders are streamed into two main groups according to the way
cocktails are prepared.
f) It is essential to remove ice from the glass to prevent it from bursting.
g) Some ingredients do not blend easily.
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