Someliérská výzva

Karlovy Vary International Film Festival June 29 – July 7 2012
Je nevšední radostí každého someliéra
dostat příležitost „udělat si“ své
vlastní víno. Zhruba měsíc a půl
someliéři restaurace La Degustation
Klára Kollárová a Roman Novotný
spolu s moravským vinařem Patrikem
Staškem hledali tu správnou kombinaci
vín pro Ambiente Cuvée 2011/2012.
Na začátku bylo 12 vzorků z pěti odrůd.
Jako nejlepší se nakonec ukázala
kombinace odrůd Ryzlink rýnský,
Müller Thurgau a Veltlínské zelené,
a to z viničních tratí pod Pálavou
v mikulovské vinařské podoblasti
a z obce Rakvice ve Velkopavlovické
oblasti. Víno bylo po ročním ležení
a následném školení koncem léta 2011
nalahvováno a poté zrálo ještě dva
měsíce ve sklepě.

Časopis nejen o jídle

JARO 2012

Přijměte
pozvání
na výpravu
Karlovy Vary
International
Film Festival June 29
světem gastronomie. Zavedeme
vás například na farmářské
trhy, do restaurace Pasta
Fresca, ale i pivovarského
podzemí. Naučíme vás
připravovat chřest i další jarní
suroviny a doporučíme vám
skvělou kuchařku restaurace
Eleven Madison Park.
Navštívíme také New York
a odhalíme vám jednu
z jeho nejlepších stránek –
tu kulinářskou…
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www.kviff.com

Máme svoje maso
Jedním z projektů, které vám brzy představíme podrobněji, je vyzrálé české hovězí
maso z vlastní produkce. Procesu vyzrávání nejrůznějšího hovězího masa se
šéfkuchař Čestru Vlasta Lacina a Radek Chaloupka, který u nás dohlíží na kvalitu
surovin, intenzivně věnovali několik let a výsledek naší společné práce, k níž jsme
přizvali i řezníka Františka Kšánu ml., na sebe už nenechá dlouho čekat. Průběžně
můžete naše vyzrálé hovězí ochutnávat v restauracích Čestr, Pasta Fresca
Vyladěné menu v La Degustation
a Pizza Nuova.

Po několika letech existence restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise nastal
čas na drobné změny. Částečně jsme se inspirovali u našich „vzorů“ v New Yorku,
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Dolní část chřestového výhonku bývá dřevnatá,
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Bílý chřest postačí vařit asi 2 minuty. Chcete-li

zachovat jeho barvu, vařte jej v kyselém prostředí,
tj. za přidání citronu, vína nebo octa. Snaha o udržení
nebo zvýraznění barvy však představuje kompromis
Máte rádi pivo a chcete se ho naučit správně čepovat? Přihlaste se do naší
v chuti – té nejlépe prospěje vaření v neutrálním
Školy čepování. Kurzy pro veřejnost pod vedením Lukáše Svobody, mistra světa
prostředí, tedy ve vodě bez soli.
v čepování z roku 2010, začínají v květnu v Lokálu U Bílé kuželky. Více informací
najdete na www.lokal.cz.

Škola čepování
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Je nevšední radostí každého someliéra
dostat příležitost „udělat si“ své
vlastní víno. Zhruba měsíc a půl
someliéři restaurace La Degustation
Klára Kollárová a Roman Novotný
spolu s moravským vinařem Patrikem
Staškem hledali tu správnou kombinaci
vín pro Ambiente Cuvée 2011/2012.
Na začátku bylo 12 vzorků z pěti odrůd.
Jako nejlepší se nakonec ukázala
kombinace odrůd Ryzlink rýnský,
Müller Thurgau a Veltlínské zelené,
a to z viničních tratí pod Pálavou
v mikulovské vinařské podoblasti
a z obce Rakvice ve Velkopavlovické
oblasti. Víno bylo po ročním ležení
a následném školení koncem léta 2011
nalahvováno a poté zrálo ještě dva
měsíce ve sklepě.

Máme svoje maso
Jedním z projektů, které vám brzy představíme podrobněji, je vyzrálé české hovězí
maso z vlastní produkce. Procesu vyzrávání nejrůznějšího hovězího masa se
šéfkuchař Čestru Vlasta Lacina a Radek Chaloupka, který u nás dohlíží na kvalitu
surovin, intenzivně věnovali několik let a výsledek naší společné práce, k níž jsme
přizvali i řezníka Františka Kšánu ml., na sebe už nenechá dlouho čekat. Průběžně
můžete naše vyzrálé hovězí ochutnávat v restauracích Čestr, Pasta Fresca
a Pizza Nuova.

Co se ještě chystá
³ V Pasta Fresca si nově budete moci objednat rychlý oběd (jídlo servírované
do 15 minut) a také denní tip šéfkuchaře.
³ Brasileiro U Radnice čeká v srpnu rekonstrukce interiéru. Těšit se můžete
na komfortnější moderní interiér s brazilskou atmosférou.
³ Koncem léta otevřeme nový Lokál v Praze-Kunraticích. Bude mít krásnou
velkou zahradu.

Poussin Earth and Ocean jako ochutnávka
z Eleven Madison Park: The Cookbook
Ambiente doporučuje

www.kviff.com
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³ Velkou změnou prochází vizuální prezentace našich restaurací – každá bude
mít své logo i nový web. Ten už dostaly Pasta Fresca, Čestr a oba Lokály.

JARO
SEZONA

TEXT RADEK CHALOUPKA ILUSTRACE JAKUB POŽÁR

Jaro má v našich restauracích mnoho
podob. Jeho velvyslanci mohou být třeba
ředkvičky, bazalka a selátko. Jak s nimi
naložit?

BAZALKA
Ono se to snadno řekne: bazalka, jenže této rostliny z čeledi
hluchavkovitých existuje kolem šesti desítek druhů. Krásnou
fialovou barvu má bazalka pravá nachová, po limetkách voní
bazalka americká a po skořici kultivar Ocimum basilicum
Cinnamon. U nás je nejdostupnější základní druh: bazalka
pravá. Nejlepší je samozřejmě přímo ze zahrádky nebo alespoň
z květináče. Koupíte-li nařezanou, uchovávejte ji v chladu,
zabalenou do vlhkého plátna nebo papíru.
V kuchyni ji lze použít celou. Stonky se uplatní zejména
v případě, že potřebujete např. do ragú nebo polévek dostat
výraznou vůni a chuť. Listy je lépe trhat než krájet, a to těsně
před přidáním do pokrmu. Nejchutnější jsou ty menší. Pokud
z bazalky připravujete pesto nebo něco, co budete dlouho
uchovávat, použijte mladou rostlinu, která ještě nekvete
(i poupata lze ale využít – třeba do salátů). Praktický je
bazalkový olej. Barvu, chuť i aroma bylinky lze perfektně dostat
do olivového oleje tím, že jej i s bylinkou delší dobu při teplotě
50–70 °C zahříváte a pak jej přecedíte přes plátýnko do lahve.
Bazalka se skvěle doplňuje s rajčaty a česnekem, využití má
ale podstatně širší, a to i v dezertech. Co třeba takový sorbet?

KDE NAKUPOVAT
VEJCE Z PODESTÝLKY
Rodinná farma Václav Matoušek
tel.: +420 317 777 371
vejce.matousek@seznam.cz
www.farmacercany.blogspot.com

ZELENINA

Rodinná farma Pesema
tel.: +420 721 905 915
info@pesema.cz
www.pesema.cz

KŘEPELKY A KŘEPELČÍ VEJCE
Aleš Kočí
Klenov 27, Kardašova Řečice
tel.: +420 603 490 669
ales.koci@email.cz

CHŘEST

Bohaemer Spargel Kultur
Zemědělský areál Hostín u Vojkovic
tel.: +420 731 153 180
b.s.k@seznam.cz

KRŮTY / KUŘATA / KRÁLÍCI
Farma DRUHAZ
tel.: +420 725 119 599
farmadruhaz@seznam.cz
www.krutifarma.cz

HODNOCENÍ

Michelin
ŘEDKVIČKY

SELÁTKO

Sezona jim v našich zeměpisných šířkách v závislosti na
klimatických podmínkách začíná na počátku dubna. Čím kratší
čas uběhne od vytažení ze země po konzumaci, tím samozřejmě
lépe. Aby vám vydržely co nejdéle, uchovávejte je s natí.
Existuje spousta druhů ředkviček. Mohou mít kulovitý až
válcovitý tvar, na barevné škále se nejčastěji pohybují od bílé přes
červenou po nafialovělou. Ve Francii jsou kupříkladu oblíbené
červené s bílou špičkou a z Německa pocházejí ředkvičky černé,
které rostou v zimě, a proto se jim taky říká Runder Schwarzer
Winter (Kulatá černá zima). Podobně zimomřivé jméno má i bílá
podlouhlá ředkvička zvaná Rampouch.
A co mají všechny společné? Palčivou chuť, liší se však její
mírou. Obecně platí, že nejmilosrdnější jsou v tomto ohledu bílé
druhy. Palčivost mají na svědomí především hořčičné silice, jež
zároveň podporují trávení a funkci jater a mají také antibiotické
i mnohé další pozitivní účinky. Šťáva z ředkviček smíchaná
s medem je například výborná na kašel.
Nejlepší jsou ředkvičky zasyrova, vařením se totiž ztrácí jejich
typická chuť a také éterické oleje. Klasikou je použití do salátů či
na chleba s máslem, výborná je i kombinace s citronovou šťávou
a olivovým olejem.

Jaro v kuchyni je také o mláďatech. Vedle jehněčího či kůzlečího
hrají prim především selátka. Původním českým plemenem
je přeštické černostrakaté prase, které se v poslední době
znovu dostává do centra zájmu vybraných chovatelů. V našich
restauracích vám brzy přeštíka představíme i my.
Z pohledu kuchaře je třeba si ujasnit, jak se bude selátko
upravovat, a tedy jak by mělo být staré. Obecně platí, že čím je
kus starší, tím více má tuku a maso je tužší a tmavší.
K základním úpravám patří rožnění. Během něj je dobré maso
nejprve vystavit velkému žáru, a jakmile kůže zezlátne a začnou
se na ní dělat puchýře, naříznout ji po celé ploše na čtverce. Poté
sele pečte již při mírnější teplotě. Celé sele lze rovněž vykostit,
naplnit nádivkou, zašít a dát péct.
Jsou-li kýty dobře pokryté tukem, je nejlepší z nich
udělat šunky. Dají se ale taky rožnit nebo stejně jako krkovice
naporcovat a grilovat. Plece a krkovice lze péct vcelku, hřbety
je ideální nakrájet na jednotlivé kotlety a grilovat medium-rare.
Zkuste z nich neoddělovat bůčky a pečeni do nich zabalit jako
roládu, zprudka opéct a pak při nízké teplotě upéct dorůžova
jako roastbeef. Nožičky, uši a kolínka použijte na sulc. Ani tím ale
samozřejmě nejsou všechny možnosti vyčerpány… ½

Poklidné vody naší gastronomické
scény rozvířilo udělení michelinských
hvězdiček dvěma pražským restauracím.
Napsáno i řečeno toho bylo mnoho, ale
ne vždy úplně přesně…
Z gastronomických průvodců je ten michelinský nejstarší. Vychází od roku 1890,
hvězdičky se však používají až od roku 1926. Dnes se tiskne v celých sériích
a pokrývá více než 45 000 podniků od Paříže přes New York až po Hongkong.
V tom o evropských metropolích nyní najdete i naši restauraci La Degustation.
Respekt odborníků a oblibu uživatelů si průvodce Michelin vysloužil
především propracovaným systémem hodnocení. Informace o restauracích
zpracovávají v gastronomii vzdělaní komisaři, kteří pro vydavatele pracují na plný
úvazek. Mylná je domněnka, že se hvězdičky udělují na základě jediné návštěvy.
Komisaři v průběhu roku zavítají do restaurací několikrát, ovšem v utajení. Pouze
při poslední návštěvě se prokážou obsluze, vyzpovídají kuchaře, zajímají se
o suroviny a nahlédnou do zázemí. Hvězdička odráží výhradně úroveň kuchyně,
nezahrnuje servis ani atmosféru podniku a platí pouze rok. Není ale vázána na
šéfkuchaře, jak bývá chybně vnímáno – pokud ho restaurace změní, hvězdička jí
zůstává a je na novém šéfkuchaři, aby ji obhájil na dalších 12 měsíců.
Příště: OpenTable

SUROVINY

NEW YORK

PRAHA

Ideální nákup čerstvých surovin?
Na tržišti přímo z rukou pěstitele,
chovatele či producenta. To platí stejně
v New Yorku jako u nás v srdci Evropy.
TEXT RADEK CHALOUPKA A TOMÁŠ KARPÍŠEK
FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI A GREEN MARKET

V České republice se první trhy, jimž jsme si uvykli říkat
farmářské, objevily zhruba před třemi lety. Jejich průkopnicí byla
Hana Michopulu, která s několika farmáři v Klánovicích založila
první trh. Možnost nakoupit si čerstvé ovoce, zeleninu, sýry,
vejce nebo třeba med a poctivé pečivo Češi uvítali jako příjemnou
změnu. Hančina nápadu se chytli další organizátoři, a tak se
dnes jen v Praze koná na čtyřicet farmářských trhů a desítky
dalších lze navštívit po celé republice. Tvrzení, že přinejmenším
jeden farmářský trh má dnes každé město nad 10 000 obyvatel,
rozhodně není nadsazené. Nabízí se však otázka: skutečně je
v Česku tolik farmářů, kteří by toto množství trhů dokázali
pokrýt? Odpověď je nasnadě: není…

JAK POZNAT TO DOBRÉ?
Na dobrém farmářském trhu bychom měli najít jen lokální
výrobky a potraviny od farmářů, kteří se jejich pěstováním,
chovem či výrobou zabývají. Bohužel se však za farmářskými
stánky stále častěji schovávají různí dovozci či velkododavatelé,
jimž je lépe se vyhnout. Vždyť i kdysi na jarmarcích místní sedláci
nabízeli pouze to, co sami sklidili a odchovali. Každý uměl to své,
a tak jedni pěstovali kořenovou zeleninu a brambory, jiní zelí
a saláty, další cibuli, česnek a jen někdo uměl křen. Mějte proto
oči otevřené – má-li někdo třikrát týdně tucty druhů zeleniny, na

farmářský trh nejspíš nepatří, protože není pěstitel, ale stánkař.
A farmářský trh přece není supermarket pod širým nebem!
Mléčným výrobkům se na našich trzích daří a je radost si
tam koupit čerstvý kefír nebo jogurt, například z rodinné farmy
Němcovi. S nabídkou sýrů je to ale horší – jejich výroba u nás
nemá takovou tradici jako třeba v Itálii, a tak i přes veškerou
snahu farmářů kvalita těchto výrobků někdy trochu pokulhává.
Maso na trzích moc není, ale s uzenáři se doslova roztrhl
pytel. Mnozí používají moderní slogan „bezlepkové uzeniny“,
kterým jako by nejapně naznačovali, že jsou jejich uzeniny bez
mouky, a proto lepší... Každopádně je třeba počítat s tím, že tyto
„bezlepkové“ uzeniny mohou obsahovat sóju a různá aditiva,
které nahradí maso a zlepší vzhled. Na trhu se proto raději ptejte,
kolik procent masa uzeniny obsahují. Naši dědové totiž dělali

svou práci dělají poctivě a jak nejlépe umějí. Pár takových jsme
na trzích objevili i my a během následných návštěv jejich farem se
přesvědčili, že mají být na co pyšní.
Celé to začalo zhruba před dvěma lety, kdy jsme navázali
spolupráci s farmářským tržištěm v Klánovicích. Začali jsme
opatrně – vystátými frontami u stánků a igelitkami v rukou.
Postupně jsme si ale našli své dodavatele a začali ladit pro
obě strany neobvyklou a složitou mechaniku závozu. Naštěstí
se nás ujala Hanka Michopulu, a tak se vše nakonec ustálilo
k oboustranné spokojenosti.
V současné době už rok spolupracujeme se zemědělcem
Petrem Aujeským, který hospodaří v Semicích v Polabské nížině.
Jeho rodinnou farmu už navštívili všichni naši šéfkuchaři, aby
se přesvědčili, odkud (a od koho) suroviny, s nimiž pracují,

Na dobrém farmářském trhu bychom měli najít jen lokální výrobky a potraviny od
farmářů, kteří se jejich pěstováním, chovem či výrobou zabývají.
párky a špekáčky pouze z masa a jen výjimečně (třeba do jelit)
přidávali domácí housku.
Naučte se nakupovat všemi smysly. Využijte možnosti
vystavené zboží ochutnat a přivonět k němu. Ptejte se, všímejte
si a doma si o farmářích vyhledejte více informací. Najděte si své
prodejce a vracejte se k nim, vybudujte si se svými farmáři vztah.

pocházejí. A není samozřejmě jediný. Tak třeba Olda Sahajdák
nakupuje králíky od chovatele Jiřího Kočára z Ratibořic, do
Café Savoy nám čerstvá vejce dodává rodinná farma Václava
Matouška z Čerčan a sýry například Čestr nakupuje od
Držovické farmy. A párky? Tak dobré jako u Krejcarů jinde
nenajdete...

JE Z ČEHO VYBÍRAT

TRHY V NEW YORKU

Ačkoli byla doposud řeč především o nešvarech, samozřejmě
platí, že v Čechách i na Moravě najdeme spoustu farmářů, kteří

V New Yorku se největší farmářské trhy konají na Union Square
pod názvem Green Market. Na první pohled se od těch u nás

liší formou prodeje – ten totiž vesměs probíhá z otlučených
farmářských pickupů, k nimž se za slunných dnů přidělají
plachtové střechy. Zaparkované vozy se obvykle pyšní
sloganem Farm to Table, bývají nevelké a na první pohled
trochu chudé.
Méně ovšem znamená více. Jakmile se trochu rozkoukáte,
zjistíte, že co farmář, to jiný produkt v mnoha odrůdách.
Narazíte tu na široký sortiment listových salátů, desítky
čerstvých bylinek, mrkev a řepu několika barev nebo třeba na
cibule mnoha velikostí. Prodejci brambor nabízejí nejméně
deset odrůd a nádavkem připojí radu, na co a k čemu se ta
která hodí. Poměrně početní jsou rovněž prodejci hovězího,
respektive vakuovaných steaků. A je zde zpravidla jediný
prodejce ryb, ten je však místní a pyšní se nabídkou ryb z vod
kolem Long Islandu.
Oproti našim trhům se zde můžete setkat ještě s něčím, co
odlišuje New York od většiny měst světa, a to je v dobrém slova
smyslu posedlost službami a informacemi. Na tržišti nechybí
stánek pořadatele, který vám vždy poradí a ochotně zodpoví
každou vaši otázku. Současně se také stará nejen o propagaci
trhu, ale především o to, aby se na něm prodávalo pouze
nejlepší farmářské zboží.
Když si přivstanete a dorazíte na Green Market před osmou
ráno, můžete tu potkat i našeho šéfkuchaře Marka Šádu, jak se
mísí do spolku několika šéfkuchařů z restaurací zvučných jmen,
kteří na Green Market jezdí třikrát týdně nakupovat a mají už
před příchodem prvních zákazníků připravené bedny s těmi
nejčerstvějšími surovinami...
Ačkoli toto srovnání vyznívá spíše v neprospěch trhů tady
u nás, jsme rádi, že je máme. Poctiví farmáři, vytrvejte! Mocná
ruka trhu, která odděluje kvalitu od kvantity, a v neposlední
řadě také spotřebitelé, kterým záleží na tom, co jedí (a k nim
naši hosté rozhodně patří), stojí při vás! ½

Chřest
JAK NA TO

DESIGN

Výraznou postavou mezi mladými
českými umělci je streetartový výtvarník
Jakub Matuška tvořící pod jménem
Masker. V dubnu vystavoval v pražské
galerii Dvorak Sec Contemporary
a většina jeho obrazů se prodala už první
den. Od 3. května má výstavu v londýnské
Red Gallery. Jeho práci si můžete
prohlédnout i v naší newyorské Hospodě.

TEXT RADEK CHALOUPKA FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI

Od konce dubna zhruba do poloviny června se v kuchyni hlásí o pozornost chřest.
Rozhodnout se mezi bílým a zeleným vám kromě chuťových buněk pomůže i způsob
úpravy: zelený chřest nachází velké využití ve studené kuchyni, bílý v teplé. Každý
z nich navíc vyžaduje i malinko jiný postup přípravy – a právě s tím vám poradíme.
Chřest je nejprve potřeba oloupat. Ten bílý se loupe až
k okvětí a v o něco silnější vrstvě. Ořezaných částí se
není třeba zbavovat – můžete z nich připravit výborný
silný vývar, který poslouží jako základ pro chřestovou
polévku, při přípravě chřestového rizota apod.

Zatímco tenký zelený chřest se nemusí loupat vůbec,
silnější zelené výhonky se loupou, ale ve srovnání
s bílými méně – asi tak do poloviny a ve slabších
vrstvách. Spodní část je poté třeba odstranit, opět
stačí výhonek ohnout a dřevnatá část se sama odlomí.

Dolní část chřestového výhonku bývá dřevnatá,
a tak se musí před vařením odstranit. Jak na to?
Jednoduše: ohněte výhonek zhruba v jedné třetině
a on už sám praskne v tom správném místě. U bílého
chřestu musíte bohužel počítat s poměrně velkými
ztrátami.

Zelený chřest má o něco výraznější chuť než bílý.
Chcete-li ji co nejvíce zachovat, vařte jej pouze ve
vodě, bez přidání soli. Ztratí tak ovšem barvu – tu
udržíte v případě, že budete zelené výhonky vařit
v zásaditém prostředí, tedy například s přidáním jedlé
sody.

Bílý chřest postačí vařit asi 2 minuty. Chcete-li
zachovat jeho barvu, vařte jej v kyselém prostředí,
tj. za přidání citronu, vína nebo octa. Snaha o udržení
nebo zvýraznění barvy však představuje kompromis
v chuti – té nejlépe prospěje vaření v neutrálním
prostředí, tedy ve vodě bez soli.

Je-li zelený chřest určený pro studenou kuchyni, vaří
se maximálně minutu, aby zůstal křupavý. Poté by se
měl ihned zchladit – nejlépe ve vodě s ledem. Bude-li
součástí teplého pokrmu, nezchlazuje se, dokonce je
lépe ho vařit v tekutině, jejíž bude součástí, a to klidně
doměkka (cca 1‚5 minuty).

TEXT BARBORA URBANOVÁ FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI A AMBIENTE

Ke grafice Jakuba přivedla myšlenka, že by mohl vytvářet design na skateboardy.
Na střední se pak začal věnovat graffiti a ozdobil jím nejednu pražskou zeď. Po
matuře se dostal na AVU, po jednom semestru strávil v Londýně a New Yorku.
Ani tam mu pár zdí neuniklo – na jeho graffiti dodnes narazíte třeba v metru.
A Hospoda? U jejího vizuálního zrodu stál uznávaný český grafik Aleš Najbrt,
který navrhl zapojit do výzdoby stěn právě Maskera. „Vymyslel jsem si svět,
v němž se odehrávají různé příběhy, a přišel jsem s tím, že všechny postavy
budou jako rozpité sklenice od piva. Můj táta je sládek, a tak mám zažito, že
dobré pivo ve sklenici kroužkuje. Postavy v Hospodě proto mají taky kroužky po
pěně. Je to svět, kde jsou všichni napůl vypití a napůl plní,“ vysvětluje.
Pak ještě zbývalo rozpitý svět přenést na desky z plexiskla, které z jedné
strany pokrývá umělá dýha – a do té (a částečně i do plexiskla) je kresba vyryta
frézou. Vše se dělalo v pražském ateliéru, a to po částech. Jakub nakreslil skicu,
nafotil ji a projektorem promítl na sestavenou část stěny. Kresbu obkreslil křídou
a pak přišly ke slovu frézy. Jedné se chopil Masker a druhé jeho přítelkyně,
výtvarnice Světlana Fialová. Trvalo jim to zhruba šest týdnů, práce byla totiž
hodně náročná nejen na přesnost, ale i fyzicky – pořádně zabrat dostaly hlavně
ruce. K tomu připočtěte hluk, piliny a prach… Výsledek je ovšem uhrančivý
a sklízí velký obdiv našich hostů. ½

NA CESTÁCH

TEXT TOMÁŠ KARPÍŠEK FOTO MICHAL NANORU

Největší a nejlidnatější město v USA se vedle
Paříže, Londýna a Tokia řadí ke světovým
gastronomickým metropolím. Asi každý, kdo
v tomto oboru něco znamená, tu chce mít
svou restauraci. Najdete zde podniky slavných
francouzských, italských, španělských
i japonských šéfkuchařů a můžete tu
ochutnat speciality snad ze všech koutů světa.

Chcete-li ochutnat
svět, nemusíte ani zdaleka
objíždět jednotlivé kontinenty.
Vše, co potřebujete, najdete
v New Yorku. Třeba ceviche od
Erika Riperta, ramen Davida
Changa či neodolatelné coq au
vin z vermontského kuřete od
Daniela Bouluda.

nakrájené ovoce a zeleninu všeho druhu. Bio koutek
v těchto obchodech ale nehledejte – bio neboli organic
je tu totiž každý druhý produkt. Máte-li vztah k jídlu,
v obchodech jako Dean & DeLuca, Whole Foods Market,
Eataly či Zabar’s si budete připadat jako v ráji. A určitě
vás zamrzí, že v hotelu nemáte kuchyňku, v níž byste si
všechny ty dobroty mohli uvařit.
S jídlem souvisí i spropitné, jež se v restauracích
pohybuje okolo 20 % z útraty. Dáte-li 10 %, je velice
pravděpodobné, že vás osloví manažer a bude zjišťovat,
co bylo špatně. Když nedáte žádné, budete za hulváta
a číšník za vámi poběží až na chodník. Vyplatí se ale
obezřetnost, některé restaurace si spropitné účtují
automaticky, a tak se při platbě kartou podívejte, zda už
není servis v ceně zahrnut, abyste ho neplatili dvakrát.

V New Yorku se navíc ceny obvykle uvádějí bez daně.
Ke každé částce proto raději automaticky připočítejte
nejmíň čtvrtinu, tj. +9% daň a +18–20 % spropitného.
V nákladech na cestu do New Yorku bude největší
položkou ubytování. Za noc v hotelu na Manhattanu
dáte minimálně 200 USD. Chcete-li opravdu dobře
bydlet, zvolte hotel The Surrey kousek od Central
Parku a také naší Hospody. Za pokoj pro dva sice podle
sezony zaplatíte 400–700 USD, zato vám tu ale bude
vařit tým Daniela Bouluda. O stovku méně stojí noc
v protějším hotelu The Carlyle, kde každé pondělí
hraje v klubu Woody Allen. Vydáte-li se na konec
Central Parku, směrem k 92. ulici, narazíte na hotel
Wales, kde noc stojí 200–300 USD. Pokud chcete zažít
pulzující atmosféru Midtownu, vsaďte na Philippem

ŘEZNICTVÍ LOBEL’S

Jedna ze stálic na špičce newyorské gastronomické scény. Podle letošního Zagatu nejlepší restaurace co do
kuchyně. Hosté z OpenTable jí dali 4‚7 bodu z 5 a Michelin dokonce tři hvězdičky. Podnik vede charizmatický
šéfkuchař s modrýma očima Eric Ripert, jenž se zaměřuje především na ryby. Místní specialitou je syrový tuňák
s foie gras a Ripertova kombinace ryb s telecím demi-glace. Doporučujeme i ceviche z pruhovaného okouna nebo
mušli sv. Jakuba s chimichurri, která zaujme jednoduchostí a krásně čistou nasládlou chutí svědčící o maximální
kvalitě výchozí suroviny. Výtečný je také pošírovaný losos na citronovém rizotu, jenž dokonale reprezentuje
moderní styl vaření bez zbytečného koření. Od mistra šéfkuchaře, který je v podniku téměř vždy přítomen, jsme se
dozvěděli, že ryby nikdy neupravuje sous-vide (pomalé vaření ve vakuu), protože jsou pak moc „fishy“.

Malé rodinné řeznictví, ve kterém se s masem nakládá jako s drahokamy u Cartiera. Mají tu to nejfajnovější hovězí
v New Yorku. Celý prostor je vyvedený ve dřevě a působí velmi útulně, navíc to tu krásně voní. Asi deset řezníků tu
pilně zpracovává ty nejlepší kousky masa, především hovězího, ale také jehněčího nebo vepřového z berkshirských
prasat. Každý kus pečlivě vybírají u „svých“ farmářů. Jakmile vstoupíte, ihned vás osloví jeden z šesti členů
rodiny Lobelových, která v oboru podniká už od roku 1840. Pokochat se můžete pohledem na překrásné kousky
masa, které – jak nám pan Lobel ochotně prozradil – zraje 42 dní. Pořídit tu lze např. i úžasný demi-glace, silný
a dokonale čistý vývar, či výtečné domácí klobásky. Maso je tu drahé, ale i tak stojí za to se sem podívat a případně
si koupit aspoň domácí párek z hovězího Kobe style.

Kde: 155 West / 51st Street, Manhattan
Kudy: Z galerie MoMA, do které nepochybně zajdete, je to doslova „za rohem“.
www.le-bernardin.com

Kde: 82nd Street / 1096 Madison Avenue, Manhattan
Kudy: Vydejte se na nákupy po Madison Avenue směrem nahoru nebo cestou z Guggenheimu.
www.lobels.com

MOMOFUKU SSÄM BAR

PEKAŘSTVÍ BALTHAZAR

Le Bernardin

LE BERNARDIN

MOMOFUKU

© Momofuku / Noah Kalina

Kitchen Arts & Letters
Fette Sau

Starckem navržený hotel Hudson (cca 250–400 USD
za noc). Hned za rohem budete mít Columbus Circle,
který kromě prvotřídních nákupů a Kellerovy pekárny
Bouchon nabízí několik restaurací, jež dohromady
nasbíraly osm michelinských hvězd.
Pokud se kromě toho, kde se nachází Metropolitní
muzeum či MoMA, zajímáte i o to, kde a jak se dobře
najíst, Lonely Planet vám stačit nebude. Do kufru
si přibalte i gastropublikace jako Michelin, Zagat
či TimeOut nebo si aspoň postahujte informace
z OpenTable.com.
A kam byste se v New Yorku měli vypravit podle
nás? Vybrali jsme pro vás tři podniky různých kategorií
a navrch přidáváme tipy na místa, která by nikdo, kdo
má rád gastronomii, neměl minout. ½

BALTHAZAR

V New Yorku se rodí řada gastronomických trendů
a jsou tu přímo posedlí důrazem na lokální suroviny,
producenty a pěstitele. Už před více než deseti
lety zdejší kuchařští polobozi jako Jean- Georges
Vongerichten, Daniel Boulud nebo Thomas Keller
vařili foie gras z Hudson Valley a ústřice dováželi
místo z Bretaně z Washingtonu. V nabídce nejlepších
restaurací najdete všemožné delikatesy, přitom však
prakticky všechny suroviny pocházejí z lokálních zdrojů
včetně třeba takové buvolí mozzarelly z místních farem,
kterou zde Italové vyrábějí s bravurou sobě vlastní.
New York ovšem nejsou jen restaurace. Na
Manhattanu najdete snad na každém rohu lahůdkářství
a v něm dokonale předpřipravené steaky, naporcované
a upravené ryby, mořské plody, čerstvé saláty, úhledně

Doslova jako zázrak zapůsobil na New York šéfkuchař s korejskými kořeny David Chang, kterého časopis Time
v roce 2010 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Říká se o něm, že Ameriku naučil jíst vepřové. Získal
si ji třeba svými pork buns, což jsou placky z kynutého těsta plněné bůčkem. Momofuku podává malá jídla
tzv. designed to share. Každý host dostane talířek a jídlo se servíruje doprostřed. Útrata se pohybuje kolem
50 USD. Rezervace tu nedělají, musíte si vystát frontu, což obvykle zabere tak 45 minut. Chang má v New Yorku
ještě Momofuku Noodle Bar a dvěma michelinskými hvězdičkami oceněné Momofuku Ko. Jde o kulinářský bar se
dvanácti místy a pevně stanoveným začátkem „představení“. Když se zpozdíte, přijdete o první chody. Rezervaci
získáte pouze na webu momofuku.com, a to výhradně týden předem. Závod o místa začíná denně v 10 hod.

V sousedství restaurace Balthazar v Soho bylo v roce 1997 otevřeno malé pekařství, které by rozhodně nemělo
uniknout vaší pozornosti. Jistě, po New Yorku jsou podobných obchůdků stovky, jakmile ale ochutnáte pečivo
od Balthazara, pochopíte, proč je právě tohohle pekařství jedno z těch nej. Chléb si odtud nechává dovážet
například i Daniel Humm z restaurace Eleven Madison Park. Nejlepší je dozajista klasický pain de seigle – velký
kulatý a téměř připálený chléb s tlustou křupavou kůrkou. Poznáte jej okamžitě: na povrchu je označený velkým
B, typickým pro pekárnu Balthazar. Podle velikosti stojí od 5‚75 do 24 USD. Klasikou je ten největší – památka na
dobu, kdy se v peci zatápělo jen jednou týdně, a tak i chléb musel být velký, aby vydržel. Ochutnejte také úžasnou
bagetu nebo brioche, skvělý je i celozrnný multigrain.

Kde: 207 2nd Avenue / 13th Street, Manhattan
Kudy: 8 minut pěšky směrem South-East z Union Square, pak na dezert do Momofuku Milk Bar.
www.momofuku.com

Kde: 80 Spring Street / Crosby Street, Soho
Kudy: Zajděte na snídani do kavárny Balthazar, kupte chleba a pak přes Broadway vyrazte na nákupy k největším
fashion designerům v Soho.
www.balthazarbakery.com

FETTE SAU

KNIHKUPECTVÍ KITCHEN ARTS & LETTERS

Brooklynská restaurace, o níž se mluví na celém Manhattanu. V praxi je to v podstatě otevřená garáž s velkou
zahradou. Jakmile vystojíte dlouhou frontu (rezervace tu nevedou), kuchař vám nandá na papír maso upečené
k dokonalosti (převážně různé druhy lokálního hovězího a berkshirského vepřového), zváží je a vy si ho spolu
s některou z příloh (vynikající je třeba zelný salát se zajímavým arašídovým dresinkem) odnesete ke stolu. Platí se
za váhu, průměrně 20 USD na osobu. Další frontu musíte vystát na pivo. Nevelký bar připomíná spíš řeznictví –
místo pák na pípu má sekáček na maso, zdi jsou vykachlíkované a pomalované, předlohou jim patrně byla řeznická
příručka pro bourání masa. Fette Sau je důkazem toho, že i „bufet“ může být trendy. Jeho úspěch tkví v dokonalé
chuti pokrmů, designu a výborné atmosféře. Zagat jídlo v tomto podniku hodnotí 26 body z 30.

Na Lexington Avenue byste neměli opomenout navštívit nenápadný obchod, který zvenčí vypadá jako běžné
knihkupectví, avšak po prozkoumání regálů s knihami zjistíte, že se specializuje pouze na gastronomii. A to
už 25 let! Jak se zdá, moc takových knihkupectví na světě nenajdete, nabízejí zde totiž úctyhodných 13 000
seriózních kuchařských titulů. Každá nová zajímavá kuchařka se tu ihned po vydání objeví. Seženete zde téměř
vše, od knih, jež jsou jinde vyprodány nebo jen těžko dostupné, až po současnou moderní kuchařskou literaturu.
Navíc je velmi pravděpodobné, že tu potkáte některého ze slavných newyorských šéfkuchařů, kteří se spolu
s mladými kuchaři regály plnými knih probírají i celé hodiny. My jsme zde objevili například lexikon evropské
kuchyně vydaný v roce 1965. Obsahuje i 20 stran o české kuchyni. A jak ji vidí Američané? O tom až někdy příště…

Kde: 354 Metropolitan Avenue, Brooklyn
Kudy: Oranžovým metrem směr Williamsburg a po jídle do barů v East Village.
www.fettesaubbq.com

Kde: 1435 Lexington Avenue, Manhattan
Kudy: Zeleným metrem na 96th Street a pak na pivo do Beer and Cheese.
www.kitchenartsandletters.com

LIDÉ

Pasta
fidli
TEXT BARBORA URBANOVÁ FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI

Sedmadvacetiletá Jitka Svobodová už
bezmála osm let připravuje těstoviny
v restauraci Pasta Fresca. Po loňské
rekonstrukci se jí tu dokonce můžete
dívat pod ruce, protože výrobna těstovin
je nyní situována na otevřeném místě
proti kuchyni a je celá prosklená…

Za osm let už je z člověka mistr v oboru, nebo ne?
V podstatě ano, záleží samozřejmě na tom, jak je kdo učenlivý a jak
šikovné má prsty, podstatná je taky snaha a trpělivost. Já jsem naštěstí
manuálně zručná, navíc mě už na škole bavily takové ty titěrné práce –

třeba vyřezávání z ovoce. Stačilo mi tudíž, že mi kolegyně vysvětlila
a ukázala, jak se jednotlivé druhy těstovin vyrábějí. Nějakou dobu
jsem si to pod jejím dohledem zkoušela a pak už jsem mohla pracovat
samostatně. Dnes mám i své vlastní grify a vychytávky. Když se objeví
nový druh těstovin, stačí mi dva tři dny a mám ho „v ruce“.
Kolik druhů těstovin zvládáte připravit?
Nikdy jsem to nepočítala – prostě všechny, které se tu kdy vyráběly.
Bude to tak 12 druhů plus různé variace na tyto základní typy, třeba
těstoviny obarvené sépiovým barvivem nebo špenátem. Aktuálně máme
ve stálém menu čtvery těstoviny, které vyrábíme strojově, troje ručně
dělané a domácí noky. K těm je třeba připočíst těstoviny zařazené do
zvláštních nabídek. Momentálně to jsou špenátové tortelloni – a právě
ty jsou na přípravu poměrně náročné. Je to takový můj majstrštyk.

Labyrint
piva
TEXT VÁCLAV BERKA A LUKÁŠ SVOBODA FOTO PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

Na bráně plzeňského pivovaru je sice
k nepřehlédnutí letopočet MDCCCXLII,
historie výroby piva ve městě je však
podstatně delší a její velká část zůstává
ukryta v podzemí, v labyrintu chodeb pod
pivovarem.
TEXT TOMÁŠ KARPÍŠEK FOTO MICHAL NANORU

Měšťanský pivovar v Plzni byl založen v roce 1842, uplynulých 170 let
však představuje pouhý zlomek více než 700leté historie výroby piva
v západočeské metropoli. Jeho vznik je spojen s pivní katastrofou, která
se v Plzni udála v roce 1838 – na náměstí byl vylit obsah 36 sudů piva,
které bylo shledáno nezpůsobilým ke konzumaci.
V Plzni se totiž dlouhá staletí používala pouze technologie svrchního
kvašení, která produkovala pivo s vyšší náchylností k mikrobiologickému
zkažení. Vznik Měšťanského pivovaru lze proto chápat jako reakci na ne
právě uspokojivý stav místního pivovarnictví. Jeho zakladateli se stali
právovárečníci, měšťané a členové městské rady. Bavorský sládek Josef
Groll z Vilshofenu uvařil 5. října 1842 první várku piva, které se poprvé
servírovalo u příležitosti martinských trhů.

Odkud a jakými cestami jste se dostala k výrobě těstovin?
Pocházím z Libochovic na Lovosicku, vystudovala jsem hotelovku
v Mostě a hned po škole jsem zamířila do Prahy za tehdejším přítelem.
Hledala jsem si tu práci a našla ji v Ambiente Pasta Fresca. První tři
měsíce jsem se věnovala studené kuchyni, ale pak jsem se nadchla pro
těstoviny a už jsem u nich zůstala.

Dnes už mám i své vlastní grify
a vychytávky. Když se objeví nový druh
těstovin, stačí mi dva tři dny
a mám ho „v ruce“.

NA
HISTORIE
CESTÁCH

Chcete-li ochutnat
svět,
nemusíte
zdaleka
Špenátové tortelloni
vyžadují
trénink, jsouani
totiž poměrně
náročné na přípravu.
objíždět jednotlivé kontinenty.
Vše, co
potřebujete,
najdete
Denně vám rukama
musí
projít neskutečné
množství těstovin…
Tak to rozhodně,
ale
dá
se
to
zvládnout.
Musíte
si
vytvořit
systém. Zjistit,
v New Yorku. Třeba ceviche od
co vám trvá a co je naopak jednodušší. Ráno nejdřív připravuji noky
Erika Riperta, ramen Davida
a pak zadělám těsto na čerstvé těstoviny, aby si odpočinulo a líp se s ním
neodolatelné
coq
aubych se ale
pracovalo. A Changa
pak už se všeči
odvíjí
od aktuální potřeby.
Určitě
neobešla bez vin
svých z
dvou
stroječků
a
taky
bez
rádýlka,
válečku
vermontského kuřete od a struny na
nudle.
Daniela Bouluda.
Které těstoviny děláte nejraději?
Nejradši mám asi rigatoni, což jsou taková ta rovná přerostlá kolínka.
Lezou v podstatě samy ze stroje a vy jen musíte odhadnout délku a jednu
po druhé odsekávat. Naopak nejzdlouhavější je to s noky. Náročné je už
bramborové těsto a pak vám ještě každý nok několikrát projde rukama.
Obecně mě ale těstoviny baví všechny a jsem ráda, že i na mně hodně
závisí, jestli se u nás hosté dobře najedí. ½

moderních nerezových nádob, které nedovolují teplotní a hygienické
selhání. Pro současnou generaci milovníků piva a znalců historie jeho
výroby však dodnes zůstala zachována část původních rozsáhlých
pivních sklepů, ve kterých mladina kvasí na mladé pivo v dubových
otevřených kádích jako kdysi a mladé pivo zraje v pravých dřevěných
ležáckých sudech. Vnitřní povrch sudů je stejně jako v minulosti pokryt
pivovarskou smolou připravovanou v pivovaru ze tří druhů pryskyřic
podle tradičního a tajného receptu. Smola musí být dostatečně pevná
a zároveň pružná a nesmí pivu propůjčovat pryskyřičnou ani jinou cizí
příchuť nebo vůni. Nefiltrované pivo čepované přímo z ležáckého sudu
mohou návštěvníci v pivovaru samozřejmě ochutnat. ½

Málokterý z našich dodavatelů má
tak dlouhou a ničím nepřerušenou historii
jako Plzeňský Prazdroj.

Největší a nejlidnatější město v USA se vedle
Paříže, Londýna a Tokia řadí ke světovým
gastronomickým metropolím. Asi každý, kdo
v tomto oboru něco znamená, tu chce mít
svouBLUDIŠTĚ
restauraci. Najdete zde podniky slavných
SKLEPNÍ
určitě nevíte
francouzských, italských,Cošpanělských
i japonských šéfkuchařů a můžete tu
ochutnat speciality snad ze všech koutů světa.
Za uplynulých 170 let se v Prazdroji vystřídalo mnoho sládků, všichni
ale bezezbytku dodržovali a dosud dodržují varní postup založený na
trojnásobném povaření části díla a přímý otop plamenem je i dnes vedle
dalších prvků považován za stěžejní pro složení piva, jeho fyziologické
vlastnosti a chuť. Něco se ale přece jen změnilo: pivo dnes kvasí a zraje
v podmínkách, o kterých si naši předkové mohli jen nechat zdát.

Přes 9 km dlouhé skalní sklepy vytesané v pískovcové skále byly
adekvátní době, kdy teplotu zrání mladého piva (co nejblíže k 0 °C)
zajišťoval pouze přírodní led. Ne vždy ale mohl být sládek plně spokojen.
Již v roce 1897 proto bylo zavedeno umělé chlazení chodeb a počet
ležáckých sudů v nich uložených postupně narůstal, až se vyšplhal na
3500 kusů o průměrné velikosti 30 hl. V roce 1992 se zrání přesunulo do

Sklepení se nacházejí v podstatě pod celým pivovarem, a to v hloubce
8–10 m. Jejich hloubení trvalo 100 let. Mají i svou nadpřirozenou bytost –
o čertovi a tajemném otvoru, jímž přichází, však vědí pouze zasvěcení,
návštěvníkům pivovaru zůstávají skryti…

nevyzrálým masem je výrazně chutnější a křehčí. Při tzv. suché

Street
/ 1096 Madison Avenue,
Daniel Humm aKde:
Will 82nd
Guidara
/ Eleven
cestěManhattan
maso visí v uzavřeném prostředí o teplotě do 5°C a nízké
Kudy:
Vydejte
se
na
nákupy
po
Madison
Avenue
směremDoba
nahoruzrání
nebo cestou
z Guggenheimu.
Madison Park: The Cookbook / Little,
vlhkosti
vzduchu.
činí zpravidla
30–60 dní, v některých
www.lobels.com
Brown and Company 2011
restauracích lze ochutnat i maso, které zrálo 80 dní.

ETIKETA

Stopka
nebo dýnko

PEKAŘSTVÍ BALTHAZAR

V sousedství restaurace Balthazar v Soho bylo v roce 1997 otevřeno malé pekařství, které by rozhodně nemělo
uniknout vaší pozornosti. Jistě, po New Yorku jsou podobných obchůdků stovky, jakmile ale ochutnáte pečivo
od Balthazara, pochopíte, proč je právě tohohle pekařství jedno z těch nej. Chléb si odtud nechává dovážet
například i Daniel Humm z restaurace Eleven Madison Park. Nejlepší je dozajista klasický pain de seigle – velký
kulatý a téměř připálený chléb s tlustou křupavou kůrkou. Poznáte jej okamžitě: na povrchu je označený velkým
B, typickým pro pekárnu Balthazar. Podle velikosti stojí od 5‚75 do 24 USD. Klasikou je ten největší – památka na
dobu, kdy se v peci zatápělo jen jednou týdně, a tak i chléb musel být velký, aby vydržel. Ochutnejte také úžasnou
bagetu nebo brioche, skvělý je i celozrnný multigrain.

TEXT ROMAN NOVOTNÝ ILUSTRACE MASKER

Kde: 80 Spring Street / Crosby Street, Soho
Kudy: Zajděte na snídani do kavárny Balthazar, kupte chleba a pak přes Broadway vyrazte na nákupy k největším
fashion designerům v Soho.
www.balthazarbakery.com

I ta nejjednodušší pravidla stolování
dostávají někdy pořádně na frak. Třeba
takové správné držení sklenky na víno…

Víno i voda se servírují ve sklenkách na stopce.
Volba skla je na
KNIHKUPECTVÍ
KITCHEN ARTS & LETTERS
someliérovi, vám stačí vědět, jak sklenku správně držet.
Na Lexington Avenue byste neměli opomenout navštívit nenápadný obchod, který zvenčí vypadá jako běžné
Moc možností nemáte, ty správné jsou jen dvě: buď ji
knihkupectví, avšak po prozkoumání regálů s knihami zjistíte, že se specializuje pouze na gastronomii. A to
uchopíte za stopku, nebo za patu, jíž se někdy také říká
už 25 let! Jak se zdá, moc takových knihkupectví na světě nenajdete, nabízejí zde totiž úctyhodných 13 000
dýnko. Existuje pro to hned několik důvodů. V první řadě
seriózních kuchařských titulů. Každá nová zajímavá kuchařka se tu ihned po vydání objeví. Seženete zde téměř
při tomto držení nedochází k zahřívání vína na tělesnou
vše, od knih, jež jsou jinde vyprodány nebo jen těžko dostupné, až po současnou moderní kuchařskou literaturu.
teplotu, jež je pro bílé i červené víno příliš vysoká. Vyhnete
Navíc je velmi pravděpodobné, že tu potkáte některého ze slavných newyorských šéfkuchařů, kteří se spolu
se také nevzhledným otiskům prstů na kalichu, které nejenže
s mladými kuchaři regály plnými knih probírají i celé hodiny. My jsme zde objevili například lexikon evropské
nevypadají esteticky, ale také poněkud zkreslují jiskrnou barvu
kuchyně vydaný v roce 1965. Obsahuje i 20 stran o české kuchyni. A jak ji vidí Američané? O tom až někdy příště…
vína, a snižují tak požitek z jeho vychutnávání.
U tenkostěnných sklenic používaných ve vyšší gastronomii
Kde: 1435 Lexington Avenue, Manhattan
na velká a vzácná vína může navíc při silnějším stisku kalichu
Kudy: Zeleným metrem na 96th Street a pak na pivo do Beer and Cheese.
sklo prasknut a ošklivě vás poranit. A také byste neměli
www.kitchenartsandletters.com
zapomínat, že se každou sklenicí pozdvihnutou za kalich
dopouštíte prohřešku proti etiketě... ½
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Daniel
Boulud

Le Bernardin

V listopadu loňského roku vyšla
kniha, kterou už delší dobu
nedočkavě vyhlíželi všichni dychtivci
gastronomického světa. Autoři,
šéfkuchař restaurace Eleven
Madison Park Daniel Humm a její
manažer Will Guidara, ji nazvali
jednoduše – Eleven Madison Park:
The Cookbook.
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Impérium Daniela Bouluda sahá od
New Yorku a Miami přes Londýn až po
Singapur a Peking. Nás zaujal vynikající
jednoduchou kuchyní a dokonalým
řemeslným zpracováním pokrmů.
Doporučujeme ho i vaší pozornosti.

nakrájené ovoce a zeleninu všeho druhu. Bio koutek
v těchto obchodech ale nehledejte – bio neboli organic
je tu totiž každý druhý produkt. Máte-li vztah k jídlu,
v obchodech jako Dean & DeLuca, Whole Foods Market,
Eataly či Zabar’s si budete připadat jako v ráji. A určitě
vás zamrzí, že v hotelu nemáte kuchyňku, v níž byste si
všechny ty dobroty mohli uvařit.
S jídlem souvisí i spropitné, jež se v restauracích
pohybuje okolo 20 % z útraty. Dáte-li 10 %, je velice
TEXT TOMÁŠ KARPÍŠEK
FOTO ARCHIV
DANIELA a
BOULUDA
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MOMOFUKU

Kuchařka z Eleven
Madison Park

PROFIL

V New Yorku se rodí řada gastronomických trendů
a jsou tu přímo posedlí důrazem na lokální suroviny,
producenty a pěstitele. Už před více než deseti
lety zdejší kuchařští polobozi jako Jean- Georges
Vongerichten, Daniel Boulud nebo Thomas Keller
vařili foie gras z Hudson Valley a ústřice dováželi
místo z Bretaně z Washingtonu. V nabídce nejlepších
restaurací najdete všemožné delikatesy, přitom však
prakticky všechny suroviny pocházejí z lokálních zdrojů
včetně třeba takové buvolí mozzarelly z místních farem,
kterou zde Italové vyrábějí s bravurou sobě vlastní.
New York ovšem nejsou jen restaurace. Na
Manhattanu najdete snad na každém rohu lahůdkářství
a v něm dokonale předpřipravené steaky, naporcované
a upravené ryby, mořské plody, čerstvé saláty, úhledně

věneček
© Momofuku / Noah Kalina
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SLADKÁ TEČKAMOMOFUKU SSÄM BAR

Doslova jako zázrak zapůsobil na New York šéfkuchař s korejskými kořeny David Chang, kterého časopis Time
v roce 2010 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Říká se o něm, že Ameriku naučil jíst vepřové. Získal
si ji třeba svými pork buns, což jsou placky z kynutého těsta plněné bůčkem. Momofuku podává malá jídla
tzv. designed to share. Každý host dostane talířek a jídlo se servíruje doprostřed. Útrata se pohybuje kolem
50 USD. Rezervace tu nedělají, musíte si vystát frontu, což obvykle zabere tak 45 minut. Chang má v New Yorku
ještě Momofuku Noodle Bar a dvěma michelinskými hvězdičkami oceněné Momofuku Ko. Jde o kulinářský bar se
dvanácti místy a pevně stanoveným začátkem „představení“. Když se zpozdíte, přijdete o první chody. Rezervaci
získáte pouze na webu momofuku.com, a to výhradně týden předem. Závod o místa začíná denně v 10 hod.
Kde: 207 2nd Avenue / 13th Street, Manhattan
Kudy: 8 minut pěšky směrem South-East z Union Square, pak na dezert do Momofuku Milk Bar.
www.momofuku.com
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Chutnají vám věnečky v Café Savoy? Upečte si je podle našeho
receptu.
Vodu, olej a sůl přiveďte k varu, zasypte moukou a míchejte,
dokud není hmota hladká a nezačne se lepit na FETTE
stěny nádoby.
SAU
Poté ji míchejte (odpalujte) asi ještě dvě minuty, než se z těsta
Brooklynská restaurace, o níž se mluví na celém Manhattanu. V praxi je to v podstatě otevřená garáž s velkou
vytvoří koule. Vložte ji do mísy, a jakmile trochu vychladne,
zahradou. Jakmile vystojíte dlouhou frontu (rezervace tu nevedou), kuchař vám nandá na papír maso upečené
vmíchejte do ní vejce. Hladkým a lesklým těstem naplňte
k dokonalosti (převážně různé druhy lokálního hovězího a berkshirského vepřového), zváží je a vy si ho spolu
cukrářský sáček a na vymazaný plech stříkejte věnečky.
s některou z příloh (vynikající je třeba zelný salát se zajímavým arašídovým dresinkem) odnesete ke stolu. Platí se
Pečte je nejprve cca 20 minut při 210°C. Jakmile se zapečou,
za váhu, průměrně 20 USD na osobu. Další frontu musíte vystát na pivo. Nevelký bar připomíná spíš řeznictví –
krátkým otevřením dvířek vypusťte z trouby páru a teplotu
RECEPTURA NA 20 KS
místo pák na pípu má sekáček na maso, zdi jsou vykachlíkované a pomalované, předlohou jim patrně byla řeznická
stáhněte na 190°C. Pečte ještě cca 10 minut.
na korpus: 125 ml vody, 50 ml slunečnicového oleje, sůl, 100 g prosáté hladké
příručka pro bourání masa. Fette Sau je důkazem toho, že i „bufet“ může být trendy. Jeho úspěch tkví v dokonalé
Mezitím si připravte krém: z předepsaných surovin uvařte
mouky, 2 čerstvá vejce
chuti pokrmů, designu a výborné atmosféře. Zagat jídlo v tomto podniku hodnotí 26 body z 30.
vanilkový pudink, vyšlehejte jej do studena a na závěr do něj
na krém: 30 g solamylu, 300 ml mléka, 1/2 vanilkového lusku, 100 g cukru
vmíchejte šlehačku. Vychladlé věnečky podélně rozkrojte
krupice, 300 g čerstvé 33% smetany ke šlehání
Kde: 354 Metropolitan Avenue, Brooklyn
a spodní díly naplňte krémem. Horní díly potáhněte fondánem
tuk na vymazání plechu, cukrová poleva – tzv. fondán (lze zakoupit jako hotový
Kudy: Oranžovým metrem směr Williamsburg a po jídle do barů v East Village.
lehce naředěným rumem, a jakmile zaschnou, přiložte je na krém.
výrobek v cukrářských potřebách), tuzemák
www.fettesaubbq.com
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