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Den otců
Na třetí červnovou neděli připadá Den otců. Překvapte tatínky
19. června slavnostní večeří. Dobrotám s vínem určitě neodolají,
zvlášť pokud je připravíte pod vedením šéfkuchaře Pavla
Buchwaldka z restaurace Zlatá Praha hotelu InterContinental
a víno nalijete i do sklenek.
ut

0 min

Zadělávaná šunka, houbový duxel (duxelles)
Suroviny:
700 g pražské šunky s kostí ● 500 ml smetany 33% ● 200 g znojemských miniokurčiček ● 1 mrkev ● 2 větší cibule ● svazek pažitky ●
muškátový květ ● 100 g másla ● 500 g žampionů ● 100 ml bílého vína, například rulandské šedé či bílé z vinařství Ludwig
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Pražskou šunku vykostíme a nakrájíme na kostičky. Z ořezu, kosti,
mrkve a jedné cibule založíme vývar a hodinu ho vaříme.
Nakrájené okurky orestujeme na 10 g másla. Zalijeme trochou láku
z okurek a připraveným vývarem. Vše svaříme na jednu třetinu a přidáme 300 ml smetany, špetku muškátového květu a svaříme na polovinu
– tím omáčka zhoustne.
Do hotové omáčky přidáme nakrájenou šunku a pomalu zahřejeme.
Na závěr přidáme zbylé máslo a najemno nakrájenou pažitku.
Duxel: Žampiony a cibuli nakrájíme na velmi jemno. Cibuli orestujeme na másle do sklovata, přidáme žampiony a ihned osolíme – sůl
z hub vytáhne vodu. Až se voda vyvaří, přilijeme víno a necháme ho také
zvolna vyvařit. Nakonec přidáme 200 ml smetany a vaříme, až se z hub
stane velmi husté ragú. To dochutíme solí a oříškem másla.

3
4

Co je duxel – duxelles
Směs jemně posekaných hub restovaných na másle,
často se šalotkou nebo bylinkami. Používá se do nádivek a omáček i slaných koláčů. Po odpaření vody získají houby intenzivnější chuť. Duxelles vytvořil
v 17. století francouzský kuchař François Pierre La
Varenne a pokrm pojmenoval podle markýze ďUxelles.
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nejsnazší příprava

nejnáročnější na přípravu

✁

Rybí velouté, uzený pstruh,
pórek a bylinková crème fraîche

Suroviny:
2 větší pstruzi ● 1 pórek ● 1 řapíkatý celer ●
200 ml bílého vína (např. Ludwig Modré Hory
Ryzlink vlašský výběr z hroznů 2015, polosuché) ●
100 ml smetany 33% ● 50 ml mléka ● 4 lžíce crème
fraîche ● 20 g másla ● pažitka ● petržel

Příprava:

1

Pstruhy vyfiletujeme a zbavíme všech kostí. Z kostí
a odřezků připravíme polévku: řapíkatý celer orestujeme společně s bílou částí pórku (zelenou část si necháme na později), přidáme rybí kosti a podlijeme ví-

nem. Provaříme a přidáme mléko a smetanu. Necháme
vařit 20 minut a poté vše scedíme a podle potřeby dosolíme a svaříme.
Crème fraîche smícháme s najemno nasekanou petrželkou a pažitkou. Zelené části pórku pomalu
orestujeme na másle a použijeme jako vložku do polévky.
Filátka vyudíme takto: lehce je osolíme a necháme
odležet 10 minut. Na dno hrnce nasypeme piliny,
přiklopíme pokličkou a na sporáku zahříváme, dokud
se z hrnce nezačne kouřit. Pstruha rozložíme na mřížku
do trouby, kterou zapneme na 100 °C. Do trouby vložíme kouřící hrnec bez pokličky a zavřeme dvířka. Ryby
udíme 2 minuty.
Vyuzené filety servírujeme v hlubokém talíři zalité
polévkou. Navrch každé porce přidáme nok z bylinkové crème fraîche.

2
3
4

inut

: 50 m

Dnes vaří Pavel Buchwaldek,
šéfkuchař restaurace Zlatá Praha
Pavel Buchwaldek je představitelem mladé generace českých
a moravských kuchařů, kteří smíchali dohromady talent, lásku
k vaření, profesionalitu a zahraniční zkušenosti. Pracoval mimo
jiné v Londýně, v legendární restauraci Noma a v Koffmann’s at
the Berkeley. Velmi si cení znalostí získaných pod vedením Pierra
Koffmanna, nositele tří michelinských hvězd, který vychoval řadu
celebrit gastronomického nebe včetně Gordona Ramsayho.
Dalším učitelem a kolegou byl pro něj Roman Paulus v pražském
Alcronu. Pavel rád vaří česká jídla: „Naše tradiční kuchyně je vynikající. Je mi líto, že na ni nejsme dostatečně hrdí. V historii patřila
k nejlepším na světě. Za velmi důležité považuji suroviny. Je však
třeba o nich nejen mluvit, ale také je opravdu hledat, objevovat
kvalitu. Momentálně se chystáme založit na terase hotelu zahrádku a nad pražskými střechami pěstovat vlastní bylinky.
Třeba na koprovku. Vařila mi ji maminka i babička a dodnes patří
k mým nejoblíbenějším jídlům,“ říká šéfkuchař, pro něhož je jeho
profese vášní, hrou, výzvou i nekonečným prostorem k objevování chutí, barev a vůní jídla.
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Co je velouté
Bílá krémová omáčka: základ ze světlé jíšky
se ředí vývarem, provaří a zjemní žloutky
a smetanou. Velouté může být rybí, drůbeží,
hovězí či zeleninové.
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✁

Hovězí krk po burgundsku,
bramborové pyré, cibulky, glazovaná mrkev

Suroviny:
1 kg hovězího krku ● 700–750 ml červeného vína (např. Ludwig Modré Hory Modrý
Portugal pozdní sběr 2015) ● 400 g mrkve ●
200 g cibule ● 200 g baby cibulek ● 100 g
celeru ● 1 l hovězího vývaru ● 1 kg brambor (varný typ C) ● 400 g másla ● 100 ml
smetany ● 200 g slaniny ● 100 g cukru ●
sůl ● bobkový list

: 240
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Co je glazování
Dušení masa nebo zeleniny či ovoce,
až se vytvoří lesklý povrch.

Příprava:

1

Maso osolíme a opepříme. Opečeme ho
v kastrolu ze všech stran a vyndáme. Do
výpeku přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu a bobkový list. Pomalu restujeme do tmavé
barvy, asi 20 minut. Přilijeme víno, necháme
ho vyvařit a přidáme vývar spolu s opečeným
masem. Krk tři hodiny pozvolna dusíme.
Měkké maso vytáhneme a dokončíme omáčku: scedíme ji a svaříme do hustého glacée
(koncentrovaná omáčka), zjemníme máslem.
Brambory uvaříme v osolené vodě, propasírujeme, přidáme 200 g másla a 100 ml
smetany. Metličkou vyšleháme hebké pyré.
Slaninu opečeme společně s baby cibulkami dozlatova.
100 g cukru a 30 g soli nasypeme do
300 ml vody. Přidáme 200 g másla a přivedeme k varu. V roztoku pomalu uvaříme
mrkev.

2
3
4
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Restaurace Zlatá Praha
Restaurace s magickým výhledem na Staré Město
se nachází v devátém patře hotelu
InterContinental Prague. Hosté tu mohou ochutnat české i mezinárodní speciality, na terase na
ně čekají osvěžující koktejly, gril a čerstvé saláty.
Oblíbený nedělní brunch s dětským koutkem a živou hudbou je ideální volbou pro strávení příjemné nedělní pohody v centru rušného velkoměsta. Jídelní lístek se mění podle sezónní nabídky a je obohacován také o tematické události nebo autentické festivaly zahraniční kuchyně.

✁

ut

0 min

Doba

Rebarborové parfait,
marinovaná rebarbora, máslová drobenka

Suroviny:
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Co je parfait
Mražený dezert připravený ze základu
cukrového sirupu s vejci a smetanou.
(Parfait má i jiné významy.)

Parfait: 2 stonky rebarbory ● 300 ml smetany ke šlehání ● 2 bílky ● 200 g cukru
Marinovaná: 1 stonek rebarbory ● 300 ml
sladkého červeného vína portského typu ●
ovocný čaj ● 100 g cukru
Drobenka: 300 g hl. mouky ● 170 g cukru
krystal ● 200 g studeného másla

Příprava:
Parfait: Rebarboru uvaříme ve 200 ml vody
s 200 g cukru na kompot, ten vychladíme.
Smetanu a bílky vyšleháme zvlášť. Kompot smícháme nejdříve se šlehačkou a poté se sněhem
z bílků. Směs necháme zamrazit.
Marinovaná rebarbora: Silný ovocný čaj
svaříme s vínem. Přidáme cukr a nakrájenou
rebarboru, stáhneme z plotny a necháme marinovat alespoň 30 minut
Drobenka: Smícháme mouku s cukrem a máslem a drobenku pečeme asi 30 minut při
160 °C. Nakonec vše naservírujeme a dozdobíme
třeba kvítky.

1
2
3

Gastro tip týdne
K tak mimořádné události, jakou je Den otců, se
hodí výjimečný dárek. Co
třeba Tullamore D.E.W.
single malt – a hned
čtrnáctiletá? Tato irská
whiskey je výjimečná
svou komplexností a jemností. Vyráběna trojí destilací dozrává postupně ve čtyřech druzích
sudů, od bourbonu, sherry, madeiry a portského, což jí dodává na hloubce a harmonii.
(1290 Kč)

Připravila: Vendula Presserová
Foto: František Petrák
Recepty a zhotovení jídel: Pavel Buchwaldek
Poděkování za spolupráci: restaurace Zlatá Praha hotelu
InterContinental Prague, www.zlatapraharestaurant.cz
a vinařství Ludwig www.vinarstviludwig.cz
STYL pro ženy

17

Foto archiv

nápoj týdne

Červené
víno
Foto Profimedia.cz

Proč nám červené víno barví zuby? Co
jsou to antokyany? Kolik tohoto nápoje
je dobré vypít denně? Umíte pít
správně? Víte přesně, co znamená,
když se řekne francouzský paradox?

Lisování hroznů ze sklizně na vinici
sv. Kláry v Praze, Tróji.

Pár zajímavostí
z domova
● Na naše území přinesli vinnou ré-

vu Římané ve 3. století.
rozšiřování vinné révy se
v Čechách zasloužila kněžna
Ludmila. Rozvoj vinařství nastal ve
13. století, kdy se začala formovat
významná vinařská centra v Čechách i na Moravě.
● Milovník vína císař Karel IV. dokonce vydal nařízení o zakládání vinic a jejich osvobození od daní.
● Pražské vinohradnictví zažívá renesanci. Například od roku 2009 se
víno z hroznů vypěstovaných v Tróji
na Vinici sv. Kláry vyrábí přímo v botanické zahradě, a to ve sklepě pod
vinicí, kam si můžete objednat exkurzi či posezení s přáteli. Součástí
Vinice sv. Kláry je vinotéka nacházející se v historickém viničním domku
v srdci vinice. Je to jediné místo, kde
můžete víno ze sv. Kláry ochutnat.
● Pražská oblast bývala důležitým
centrem vinařství. Vinohrady jsou
pojmenovány podle středověkých
vinic. Rozkládaly se na jihozápadních svazích za branami města nad
Koňským trhem. Jméno „Královské
Vinohrady“ mělo poukázat na zásluhy Karla IV. o vznik zdejšího vinohradnictví.
● O

Hrozny vinné révy obsahují přírodní barviva. Především ve slupce najdeme tento
zdroj nejen barvy hroznů, ale také zdraví jejich konzumentů. Zatímco u bílých odrůd
převažuje směs zelených barviv (chlorofyl)
a žlutých barviv (například xantofyl), modré
hrozny obsahují červená barviva antokyany.
Tyto pigmenty ze skupiny flavonoidů se ze
slupek modrých bobulí dostávají do červeného vína a právě ony nám barví zuby, ale to
je jejich jediná špatná vlastnost. Množství
antokyanů se může vyšplhat až na 3 g v jednom litru. Protože hrají významnou roli při
prevenci kardiovaskulárních onemocnění, je
pravidelná konzumace vína na lidském zdraví opravdu znát. Vzhledem k podílu alkoholu
není ale samozřejmě dobré pití přehánět.
A to ani „v zájmu srdce“. Lékaři obvykle doporučují sedmičku vína denně pro pár – muž
vypije dvě třetiny, žena třetinu.

Francouzský paradox
Tučné sýry, smetana, bagety z bílé mouky,
sladké pečivo. To vše si Francouzi rádi dopřávají, přesto se u nich neumírá na infarkty.
Francie patří k zemím západního životního
stylu, kde se navzdory konzumaci potravin
s vysokým podílem tuků a sacharidů spolu
s kouřením vyskytuje málo kardiovaskulárních onemocnění. Jedná se o paradox, za který Francouzi, ale také Italové či Řekové vděčí právě každodennímu pití vína a stravě se
spoustou zeleniny, ryb a olivového oleje.

Nikdy plnou
Pití dobrého vína představuje obřad. Udělejte si na něj čas, zapomeňte na stres a užijte
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si každý lok. Jak na to? Víno naléváme do
skleniček na nožce, ty na červené jsou baculatější než štíhlé sklenky na bílé. Není tomu
tak ovšem vždy. Například vinaři na francouzských vinicích vám nalejí nápoj do obyčejných tlustostěnných hořčičáků, přesto budete mít pocit, že právě vychutnáváte to nejlepší, co jste kdy pili.
Před konzumací necháme láhev vydýchat,
případně obsah přelijeme do dekantéru. Dekantační nádoba s širokým dnem umožní
provzdušnění a rozvinutí chuti a vůně. Víno
se nalévá do jedné, maximálně do dvou třetin
sklenice. Díky tomu může konzument nápojem kroužit, uvolnit aromatické látky a vychutnat jeho vůni. Sklenku držíme za stopku,
abychom její obsah neohřívali. Nejdříve posoudíme proti světlu barvu, čirost, hustotu.
Poté přivoníme. Odborníkům čich prozradí
nejen kvalitu vzorku, ale i pravděpodobný
původ, stáří a zdravotní stav vína. Pokud
však předpokládáte, že znalci přesně určí
ročník i viniční trať, žijete v zajetí filmové
nadsázky. To prostě bez dalších indicií nedovede ani sebezkušenější sommeliér. Ti
nejlepší určí odrůdu a někdy se trefí do ročníku i vinařství. Po očích a nosu přicházejí
na řadu chuťové buňky. Začínáme malým douškem, který převalujeme v ústech, hledáme
a vychutnáváme tóny tekutiny. Teprve poté
se zhluboka napijeme.
Lehčí, mladá a polosladká červená vína se
servírují při teplotě 11–12 °C. Těžším, sladším vyhovuje 12–17 °C. Nižší teploty nedovolí dostatečné rozvinutí, v chuti pak převládá
kyselost. Naopak příliš vysoká teplota přivádí
na přední místa vjemu hořkost a alkohol.

Dolej, synku…
Máme s doléváním počkat, až bude sklenice dopita do dna? Tak tomu bývalo dříve.
V posledních desetiletích však etiketa povolila dolévat nedopité červené víno a začátkem 90. let i bílé. Budeme-li však dodržovat
původní zvyk, rozhodně nešlápneme vedle.
VENDULA PRESSEROVÁ

