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První, druhý, třetí…
K Lokálu v Dlouhé a U Bílé kuželky na přelomu roku přibude kunratický Lokál
U Zavadilů. Nový Lokál je situován v domě s dlouhou gastronomickou tradicí,
již v 90. letech 19. století tu provozoval hospodu Josef Zavadil. Lokál U Zavadilů
je stejně jako jeho dva předchůdci postaven na domácí české kuchyni a dobře
ošetřeném českém pivu. Suroviny opět pocházejí od regionálních dodavatelů,
o pravidelné dodávky poctivých uzenin se postará Amaso.

Co semísto
ještěpoukázek
děje
Karty
Autentické cuvée Kaich
Už tak rozsáhlou nabídku vín restaurace Pizza Nuova obohatilo Cuvée Kaich,
jež pro ni připravil moravský vinař a zakládající člen sdružení Autentisté
Bogdan Trojak. Jedná se o klasické cuvée Veltlínského zeleného, Ryzlinku
vlašského a Neuburského, ročník 2011. Réva pochází z viniční trati Veselá
v obci Němčičky. Víno kvasilo a zrálo v akátovém sudu, leželo 10 měsíců na
jemných kvasnicích. Nebylo filtrováno, případný sediment je přírodního původu.
Před lahvováním nebylo sířeno. A proč Kaich? Název vína odkazuje na kněze tohoto
www.sonberk.cz
jména, který podle legendy učil číst
a psát svatého Václava, patrona vinařů.
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Rio ve sklence a na talíři

Co se ještě děje
Jak otvírat ústřice?

Rakytník
www.sonberk.cz

Poctivé uzeniny

První, druhý, třetí…

Jak číst? Uchopte časopis pravou rukou v pravém
dolním rohu a levou jej postupně rozevírejte.
Nenatáčejte jej! Prostě ho jen postupným rozevíráním
stránek rozkládejte a čtěte.

Od šumavy po Neapol

Čerstvé ústřice jsou lesklé, vlhké a hlavně pevně
uzavřené. V dlani působí těžce a plně. A jak na ně?
Jste-li pravák, uchopte lasturu do levé ruky plochou
stranou nahoru. Po straně, tam, kde se misky lastury
dotýkají, najděte nejužší místo, tzv. zámek. Vsuňte do
něj nůž a páčivým pohybem lasturu pootevřete.
Značka Amaso, kterou již nějakou dobu budujeme a jež byla zpočátku spojena
především s vyzrálým hovězím z českého strakatého skotu, nyní nabízí také
uzeniny.
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jsme zároveň vytvořili Kulinářský klub Ambiente, který bude pořádat zajímavé
a La Degustation Bohême Bourgeoise, které vydávají poukázky vlastní. Oblíbená
kulinářské akce. Více viz www.ambi.cz záložka Karta Ambiente.
jednorázová poukázka na metr piv zůstává k dostání v Lokálech. Detaily naleznete
na www.ambi.cz v záložce Dárková poukázka.

K otevírání ústřic slouží nůž s kratší čepelí bez ostří.
Aby vám lastura nevyklouzla a abyste se při jejím
otevírání neporanili, doporučuje se chránit ruku, v níž
lasturu držíte, drátěnou rukavicí. Pokud do ní nechcete
investovat, použijte alespoň utěrku nebo žínku. Teprve
zkušenost a cvik vám dovolí nepoužívat ani ty.

Autentické cuvée Kaich

Martin Kubát

Z kuchyně D.O.M.u

Už tak rozsáhlou nabídku vín restaurace Pizza Nuova obohatilo Cuvée Kaich,
jež pro ni připravil moravský vinař a zakládající člen sdružení Autentisté
Bogdan Trojak. Jedná se o klasické cuvée Veltlínského zeleného, Ryzlinku
vlašského a Neuburského, ročník 2011. Réva pochází z viniční trati Veselá
v obci Němčičky. Víno kvasilo a zrálo v akátovém sudu, leželo 10 měsíců na
jemných kvasnicích. Nebylo filtrováno, případný sediment je přírodního původu.
Před lahvováním nebylo sířeno. A proč Kaich? Název vína odkazuje na kněze tohoto
jména, který podle legendy učil číst a psát svatého Václava, patrona vinařů.

Rezervovat si stůl v restauracích Ambiente bude brzy možné i přes mobilní
telefon, a to díky nové aplikaci pro iPhone. Ke stažení bude na počátku
roku 2013.
Všechny naše restaurace postupně dostávají nová loga a spolu s tím se mění
i jejich tištěné materiály (např. menu) a web. V prosinci prošlo proměnou
Café Savoy, následovat budou ještě Pastacaffé.
Na podzim jsme spustili nový věrnostní program založený na sbírání
peněžních bonusů za každých 1000 Kč útraty. Pro naše nejvěrnější hosty
jsme zároveň vytvořili Kulinářský klub Ambiente, který bude pořádat zajímavé
kulinářské akce. Více viz www.ambi.cz záložka Karta Ambiente.

ZIMA
SEZONA

TEXT RADEK CHALOUPKA ILUSTRACE BÁRA RŮŽIČKOVÁ

Chladné měsíce roku jsou jen zdánlivě
chudé na suroviny. Pole a záhony jsou
sice prázdné a stromy holé, nastává
ale sezona lanýžů, ústřic, slávek
a jiných lahůdek. Vitaminy vám pak může
dodat sibiřský zázrak.

SLÁVKY JEDLÉ
S výlovem slávek se vždy začínalo v srpnu a trval až do března,
dnes jsou díky umělým chovům dostupné celoročně. Pokud se
s nimi po výlovu správně zachází, vydrží naživu až 6 dnů. Nejprve
je třeba je nechat cca 24 hodin ve slané vodě, aby se otevřely,
začaly filtrovat vodu a vypudily všechen písek. Řádně očistit
pod tekoucí vodou se musí i před kuchyňskou úpravou. Pokud
na nich najdete drobné plže a jiné malé parazity, je to znamení,
že jsou hodně čerstvé. Jistotu, že je slávka živá, získáte, když s ní
poklepete na tvrdý povrch a ona se neotevře. Kromě otevřených
slávek vyřaďte raději i slávky s tenkými průsvitnými lasturami
nebo ty s nestejnoměrným zabarvením a samozřejmě také mušle,
které nasládle páchnou.
U moře si s klidným svědomím můžete dát slávky syrové,
ve vnitrozemí volte raději částečnou nebo tepelnou úpravu.
Výborně se budou vyjímat v polévce, na těstovinách či v risottu,
a to klidně včetně lastur. Klasická je rovněž úprava vařením
s kořenovou zeleninou a bílým vínem nebo kombinace slávky,
bílé víno, česnek, rajčata a sekaná petržel. Hrnec, v němž slávky
připravujete, musí být vždy přiklopen pokličkou, aby se v něm
vytvořilo dost páry a rozprostřela se po celém objemu nádoby.
Pokud ze slávek připravujete polévku nebo vývar, nemusíte
přidávat moc vody, pustí totiž veškerou vodu obsaženou v ulitách
a to mnohdy stačí. Pozor také na sůl! Voda, kterou lastury
obsahují, je mořská, pokrm tudíž mnohdy není nutné více solit –
sůl proto vždy přidávejte až těsně před podáváním.

SLOVNÍČEK
CAPRESE [KAPRÉZE]
Italský předkrm z mozzarelly, rajčat, bazalky, olivového oleje
a soli. Výraz je však odvozen od Capri a původně označoval
všechny pokrmy pocházející z tohoto ostrova.

CARNAROLI [KARNAROLI]
Kulatozrnná rýže vyšlechtěná z Vialone a jedné japonské
odrůdy. Obsahuje vysoký podíl škrobu, což ji přímo předurčuje
pro přípravu risott, jimž dodává patřičnou krémovitost.
Používá se ale i do salátů nebo jako příloha.

CARPACCIO [KARPÁČO]
Pokrm vytvořený v první polovině minulého století
v benátském Harry’s Baru. Giuseppe Cipriani ho připravil
pro hraběnku Mocenigovou z tenkých plátků hovězí svíčkové
s omáčkou z majonézy, worcesteru, citronové šťávy, mléka, soli
a pepře. Dnes se tímto pojmem označují nejrůznější variace na
toto téma.

CEVICHE [SEVIŠ]
Tradiční jihoamerický pokrm z čerstvých syrových ryb a plodů
moře, jež se několik hodin marinují v citronové anebo limetové
šťávě. Do marinády se rovněž přidává koření, ale také cibule,
česnek, rajčata apod.

COUVERT [KUVÉR]
Francouzský výraz pro příbor, který se po celém světě používá
pro paušální taxu účtovanou hostům za snědené pečivo, koření
apod. V Itálii se lze setkat s výrazem coperti, což je množné
číslo od coperto (příbor).

HODNOCENÍ

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ

LANÝŽE
Na začátku prosince vrcholí sezona lanýže piemontského, od
listopadu do března roste lanýž černovýtrusý (périgordský)
a podstatně dostupnější lanýž zimní se sbírá od ledna do konce
března. Svou sílu a aroma si tyto houby uchovávají asi 15 dní
po vyjmutí ze země, je proto třeba mít spolehlivého dodavatele.
Naši šéfkuchaři lanýže nakupují například od firmy Holoubek
a pravnuci, která obchoduje výhradně s houbami, ale také od
dalších dovozců, jako jsou XO Food, Cipa nebo Lesa.
Zatímco bílé lanýže se používají jen syrové, černé snesou
i pomalou tepelnou úpravu. Klasickou kombinací jsou lanýže
s vejci v téměř jakékoli podobě, Vlasta Lacina Jiroš z Čestru
z nich připravuje vynikající périgordskou omáčku. Olda Sahajdák
doporučuje kombinovat černé lanýže s masem a bílé se zeleninou
nebo rybami. Tomáš Mykytyn z Pasta Fresca nedá dopustit na

jejich kombinaci s bramborovými gnocchi a máslem, ochutnat
tu ale můžete i čokoládový dort s lanýžem a brusinkovou pěnou.
Myslete na to, že jediné, čeho se smí ukrojený plátek
dotknout, je ostří nože či struhadla a pokrm , na který se
snese. Milujete-li risotto, dobrým trikem je uchovávat lanýže
v rýži – už během 24 hodin přijme jejich aroma a výsledek bude
nedostižný. Chcete-li však lanýže použít i na něco jiného, tak
věřte šéfkuchaři Thomasu Kellerovi, který tento postup odmítá.
Říká, že rýže z lanýžů vytahuje vodu, a ty tak ztrácejí na síle
a hmotnosti. Uchovává je proto zásadně v chladničce přikryté
vlhkým plátěným ubrouskem. Na období mimo sezonu je pošíruje
v houbovém vývaru a vše následně zamrazí.
A jaké víno k pokrmům s lanýži pít? „Nejlépe vyzrálejší
poctivá vína, která zrála v dubovém sudu a mají výraznější
mineralitu a vyváženou kyselinku,“ doporučuje sommelier
Roman Novotný.

Trnitý stromový keř, který je ceněn pro červenooranžové
bobulky, ale také pro listy a kůru, je nesmírně odolný. Nic s ním
nenadělá ani mráz – doma je totiž v Rusku, kde se pěstoval
i na Sibiři. Říkalo se mu dokonce sibiřský zázrak. A v čem ta
zázračnost spočívá? Ve vyváženém obsahu vitaminů, minerálů,
organických kyselin a dalších látek. Tak třeba vitaminu C má více
než pomeranč, obsahem karotenu může směle konkurovat mrkvi
a vitaminu E má prý nejvíce ze všech rostlinných plodů.
Nejúčinnější jsou samozřejmě čerstvé plody. Pokud se ale
zpracují ihned po utržení, pozitivní účinky si zachovají. Výtečná
je rakytníková šťáva, sirup, olej (ten zastudena lisovaný se řadí
k vůbec nejzdravějším tukům), džem (třeba i namíchaný s jiným
ovocem, například brusinkami či borůvkami) nebo i sušené
bobule. Pokud z rakytníku připravujete rozvar nebo pyré, zbavte
se scezením jadýrek, jsou totiž vcelku tvrdá a taky lezou do zubů.
Restaurace Pastacaffé letos nakoupily šťávu od malého
dodavatele z Vysočiny a připravovaly z ní limonádu – měla
takový úspěch, že v nabídce vydržela sotva měsíc. La Degustation
Bohême Bourgeoise rakytník nakupuje v Ostré u Lysé
nad Labem, od firmy Botanicus. Kombinují ho pak například
s černým pivem, cukrem a jogurtem a z této směsi připravují
pěnu. Perfektní je také s paštikami a foie gras, a dokonce
i s rybami. Díky své kyselosti nachází využití i v cukrařině.
Zkuste nechat rozvarem rakytníku s cukrem nasáknout lívance
nebo palačinky – výsledkem budete velmi překvapeni! ½

Zagat
TEXT TOMÁŠ KARPÍŠEK

Klasikou mezi průvodci založenými na
hodnocení hostů je americký Zagat.
Restauratéry i uživatele si získal
propracovaným systémem hodnocení
a šíří svého záběru.

Prvního průvodce vydali Tim a Nina Zagatovi v roce 1979. Zaměřili se na
New York a hodnocení získávali od svých přátel a známých. Postupně si ale
vybudovali síť hodnotitelů po celých Státech i za hranicemi. Dnes tak vychází
i průvodce po Londýně, Paříži, Pekingu, Šanghaji a Hongkongu. K dispozici je
rovněž publikace World’s Top Restaurants. Rozšířil se i tematický záběr – Zagat
hodnotí mimo jiné také hotely, obchody, golfová hřiště nebo dokonce zoo.
Elektronická verze průvodce po restauracích byla původně placená,
v roce 2011 však společnost koupil Google a v květnu 2012 web zpřístupnil zdarma.
Praktická je i aplikace pro mobily. Hodnotit může každý, kdo se zaregistruje
na webu, přičemž hodnoticí formuláře jsou přístupné jen po vymezené období
roku. Hodnotí se jídlo, interiér a obsluha. Nejvyšší známka je 30 bodů, ale např.
v New Yorku dosáhla za jídlo nejvíce 29 bodů jediná restaurace – Le Bernardin.
Kromě žebříčku nejpopulárnějších restaurací nebo těch s nejlepší kuchyní lze
vybírat třeba podle šéfkuchařů, nabídky vín, výhledu apod.

SUROVINY

Denní chleba
TEXT ALEŠ KARPÍŠEK FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI

Věděli jste, že…
Ve starověkém Řecku a Římě bývaly chleby malé a kulaté, vzácnější byly
chleby hranaté nebo chlebové figurky obscénního charakteru.

Chleba se prý nikdy nepřejí. Tak proč za
posledních dvacet let jeho spotřeba klesá?
Protože už není tak dobrý. V rozmanitosti
a kvantitě, kterou nám supermarkety
nabízejí, se začala ztrácet kvalita. Do boje
už ale naštěstí vytáhli spotřebitelé i pekaři.
Šíře nabídky má odjakživa základ v dostupnosti surovin
a používaných technologií, v minulosti tak vznikaly chleby
z různých obilnin, lišily se tloušťkou, tvarem a vzhledem.
Na kvalitu či prospěšnost zdraví nebyl brán příliš zřetel.
Dnes ale nemáme ničeho nedostatek, technologie se neustále
posouvají kupředu a máme i potřebné znalosti a informace.
Tak proč chleba ztrácí na kvalitě?

KŮRKA MUSÍ ZVONIT
Ještě před dvaceti lety se v Česku převážná většina chleba
vyráběla z přírodního kvásku, mouky a vody, dnes se kvůli
tlaku obchodních řetězců na co nejnižší cenu a současně kvůli
zvýšeným požadavkům na trvanlivost používají pytlové směsi
mouky plné enzymů a éček a průmyslové kvasy. Chléb se často
nedopéká, aby působil čerstvým dojmem. Chutná nevalně a taky
téměř nevoní. A jeho výživová hodnota? Škoda mluvit. Naštěstí
ale existují i poctiví pekaři a také spotřebitelé začínají vyhledávat
kvalitu, za niž si neváhají připlatit.
A jak se pozná dobrý chléb? Lidé ho často vybírají podle toho,
zda je měkký, protože se domnívají, že je to známka čerstvosti.
Jenže chléb musí být především správně propečený a jeho kůrka

musí „zvonit“. Když ho zmáčknete, nemusí být nutně měkký.
Zvonivá a dotmava vypečená kůrka chléb „uzavře“, udrží jej
dlouho čerstvý a nedovolí, aby se poddal plísním. Hodně se toho
dá také pokazit skladováním. Nejhorší varianta je nechat chléb
v plastikovém sáčku. Doma ho vždy zabalte do utěrky a případně
ještě uložte do dřevěného chlebníku. Správně upečený chléb vám
pak vydrží klidně čtyři dny a pořád bude dobrý.

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ
Chléb pro restaurace Ambiente si pečeme sami. V pekárně
Café Savoy se ve velké peci značky Sveba kromě dortů a klasické
šumavy peče chléb brioškový, vícezrnný, country white, toastový
a kulatý francouzský bílý chléb, ale také housky a francouzské
bagety. „Spoustu z toho spotřebujeme my, chléb a pečivo od nás
ale dostávají také obě Pastacaffé a Brasileira či restaurace Pasta
Fresca. Dva pekaři, kteří se tu střídají, se tak během směny ani
na chvilku nezastaví,“ říká šéfkuchař Roman Frencl.
V restauraci Pizza Nuova se peče chléb v peci na pizzu
vytápěné bukovým dřevem. Ta tak nezahálí ani v noci, jelikož
pekař den co den přichází o půlnoci a končí kolem sedmé ráno.
Pod jeho rukama tu postupně vznikají šišaté bochníky šumavy,
které odtud bere třeba Lokál nebo Čestr, kulatý italský bílý chléb
a pizza chléb, jenž se připravuje ze stejného těsta jako pizza.
Postup při pečení šumavy a italského bílého chleba je stejný,
liší se jen používanou moukou. Na šumavu se používá pšeničná
mouka chlebová a kvas z žitné mouky, na italský bílý chléb pak
pšeničná mouka hladká, z níž je i kvas.
„Kvalita kvasu je velmi důležitá, protože v těstě tvoří kolem
60 % hmotnosti a rozhoduje o jeho chuti i dalších kvalitativních
znacích. Používáme proto náš vlastní kvas a neustále ho
‚přiživujeme‘. Při každém pečení z něj část odebereme, současně ale
přidáme mouku a vodu – vždy jen trochu, aby se udržela převaha

žádoucích mikroorganismů kvasu nad nežádoucími, obsaženými
v mouce,“ popisuje pekař restaurace Pizza Nuova Artur Cibulka.
Do díže se odměří vlažná voda, přidá se starter (kvas),
sůl, mouka a do šumavy i kmín. Vše se v určitých intervalech
několikrát promíchá a nechá odpočívat. Pak se z těsta vytvarují
bochánky, dají se do moukou vysypaných ošatek a přikryté
plátýnkem se nechají zhruba dvě hodiny kynout. A vlastní
pečení? „Bochánky se vyklopí z ošatek a kladou se do pece
rozpálené na cca 350 ˚C (teplota v průběhu pečení kolísá,
ale nikdy nesmí být nižší než 200 ˚C, protože pak by chléb
nevyběhl) a právě v závislosti na teplotě se pečou 35–60 minut.
Pak už se jen pecny rozloží na mřížku, aby stejnoměrně
vychladly,“ říká Artur Cibulka. Jedna várka čítá 20 chlebů,
a tak se po každé z nich pustí znovu do práce…

NEAPOLSKÁ CESTA
Chcete-li péct dobrý italský chléb, není lepší způsob než se to
učit přímo v Itálii od pekařů, kteří mají tuhle profesi v podstatě
už v genech. Stejně jako se jezdíme do Neapole inspirovat tamní
kuchyní, využili jsme už dvakrát možnosti dívat se pod ruce
pekařům a odkoukat z jejich mistrovství vše, co se dá.
Na periferii Neapole, přímo pod Vesuvem, se nachází čtvrť
San Sebastiano al Vesuvio, v níž se už po desetiletí koncentrují
pekařští mistři a najdete tu pěknou řádku pekáren, převážně
menších rodinných firem, v nichž se řemeslo dědí z otce na syna.
Jednou takovou je i pekárna rodiny Battagliových. Firma je to
doslova rodinná: ve dvousměnném provozu se tu střídají dva
bratři. Žádné další zaměstnance nemají, a tak aby si aspoň trochu
odpočinuli, vystřídají je v sobotu v pekárně rodiče. Otec rovněž
chleba po celý týden rozváží.
Pekárně rodiny Battagliových dominují dvě velké pece,
pozornost poutá ale i přístroj bruciatore, kterým se v průběhu

pečení přitápí, což šetří čas i dříví. S tímto zlepšovákem kdysi
přišel pradědeček bratrů Battagliových a dnes ho používají
pekaři po celé jižní Itálii.
Ranní směna je celá o přípravě těsta. Samotné suroviny
ani základní postup se neliší od toho, na co jsme zvyklí my
v Pizza Nuova. Rozdíl je ale v tom, že zde chleba při kynutí
kladou na dlouhé dřevěné přepravky a místo ošatek používají
pytlovinu, do níž je balí – nedrží vlhko, těsto tak pořád dýchá.
Na noční směně, která začíná o půlnoci, je nejprve potřeba
roztopit pec. Jakmile se roští promění v uhlíky, přijde na
řadu bruciatore. Je to vlastně takový plamenomet, v němž
se zatápí skořápkami z lískových oříšků a jenž „přiživuje“
teplotu v peci. Zpočátku po dobu 20 minut, s každým dalším
opakováním jen 10 minut. Poté pekař pec vymete vlhkým
palmovým košťátkem a může se začít péct. Pec je opravdu
velká, na jednu várku do ní lze nasázet přes 80 chlebů!
Je to i díky tomu, že se kladou těsně vedle sebe. Při pečení
se bochníky spojí, po stranách se tedy vytváří jiná, jemnější
kůrka než navrchu. Je třeba je jednou během pečení oddělit
a otočit o 90°.
Jakmile je první pec naplněna a chléb se peče, je nejvyšší
čas nachystat pec druhou a celý přípravný postup zopakovat.
A tak pořád dokola, až do šesti ráno. Mění se jen doba pečení,
zatímco první várka se peče kolem 40 minut, ty další většinou
méně. Záleží to hodně na teplotě v peci, její hodnoty nám
ale pekaři neprozradili, protože je ani neřeší – pečou chleba
na barvu a vzhled. Zda je hotov, poznají také podle váhy
a poklepáním na jeho kůrku. Za noc jediný pekař zvládne
zhruba tisícovku chlebů. Ty se pak podle požadavků zákazníků
balí do papírů či fólií nebo nechávají jen tak. Odebírají je
hodně i restaurace, třikrát týdně dokonce i jedna michelinská
restaurace ze vzdálené Parmy. ½

JAK NA TO

DESIGN

Ústřice
Říká se jim královny mušlí, a snad i proto se ukrývají v téměř nedobytné skořápce.
I když nedobytné… Stačí vědět, jak na to, a k tomu trocha cviku!
TEXT FILIP SVOBODA FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI

K otevírání ústřic slouží nůž s kratší čepelí bez ostří.
Aby vám lastura nevyklouzla a abyste se při jejím
otevírání neporanili, doporučuje se chránit ruku, v níž
lasturu držíte, drátěnou rukavicí. Pokud do ní nechcete
investovat, použijte alespoň utěrku nebo žínku. Teprve
zkušenost a cvik vám dovolí nepoužívat ani ty.

Lasturu s ústřicí je nyní třeba očistit. Ústřici zlehka
nadzdvihněte, skořápku mírně nakloňte a vylijte
z ní trošku vody. Odstraníte tím případné úlomky ze
skořápky a současně znovu prověříte čerstvost ústřice –
je-li živá, lastura se vodou brzy znovu naplní. Někdy se
k čištění používá také štěteček namočený do slané vody.

Čerstvé ústřice jsou lesklé, vlhké a hlavně pevně
uzavřené. V dlani působí těžce a plně. A jak na ně?
Jste-li pravák, uchopte lasturu do levé ruky plochou
stranou nahoru. Po straně, tam, kde se misky lastury
dotýkají, najděte nejužší místo, tzv. zámek. Vsuňte do
něj nůž a páčivým pohybem lasturu pootevřete.

Očištěnou ústřici nožem podeberte a odřízněte sval na
spodní části, aby ve skořápce jen volně ležela a dala
se z ní snadno vysát ústy. Můžete ji také pomocí nože
otočit – tento krok má ale pouze estetický důvod,
otočená totiž lépe vypadá. A jak voní? Svěže a lehce
slaně, prostě po moři. A přesně tak i chutná…

Nedílnou součástí každého Lokálu
jsou kresby a nápisy na stěnách.
Ty v Dlouhé má na svědomí designér
Maxim Velčovský, Kuželku ztvárnilo
Studio Najbrt. A nový Lokál v Kunraticích?
Tomu dá tvář jednatřicetiletý výtvarník
Martin Kubát.
TEXT BARBORA URBANOVÁ KRESBY MARTIN KUBÁT

Zhruba uprostřed lastury se nachází sval, který drží
obě její části u sebe, je proto třeba ho přeříznout.
Nožem objeďte lasturu kolem dokola, aby se skořápky
oddělily. Svrchní plochou misku opatrně nadzdvihněte
a nožem oddělte tělo ústřice od lastury. Svrchní
skořápku odstraňte, stačí ji jenom odtrhnout.

Ústřice se nejčastěji servírují s citronem nebo limetou.
Francouzi je mají rádi s octem a šalotkou, Japonci si
k nim dávají wasabi, v Americe se jedí také s křenem
nebo jablečným sorbetem… Podávají se i tepelně
upravené. Můžete si je ale dát i jen tak – platí na ně totiž
všechno kyselé, a tak si s nimi poradí i žaludeční šťávy.

Martin pochází z Klášterce nad Ohří a umění má v genech. Jeho pradědeček byl
kameník, otec je malíř porcelánu a obrazů, sestra animátorka. Martina odmala
bavilo kreslení, své první knížky vytvořil už jako dítě a přesně tímhle směrem se
ubírala i jeho studia. Nejprve se věnoval propagační a následně knižní grafice,
pak se přihlásil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a šest let strávil v ateliéru
ilustrace pod vedením Jiřího Šalamouna a Juraje Horvátha.
Dveře do knižního světa mu otevřela už jeho diplomová práce – autorská knížka
Je večer, vypusťte čerta, která si vysloužila titul Nejkrásnější česká kniha roku 2008.

Vydalo ji vydavatelství Fra, jemuž Martin jakožto autor i ilustrátor zůstal dodnes
věrný. Pravidelně spolupracuje také s kulturním čtrnáctideníkem A2 a s Divadlem
Archa, jinak je ale výtvarníkem na volné noze, což mu dává možnost dělat to, co ho
baví. A to jsou knížky. Aktuálně mu vycházejí hned dvě: dvojjazyčné pokračovaní
Čerta nazvané Čistka a interaktivní dobrodružná knížka pro děti Před půlnocí.
Nádavkem Martin před Vánocemi přidal ještě druhý dokreslovací sešit Ať se tužka
zapotí!, který na rozdíl od obyčejných omalovánek dětem pomáhá rozvíjet fantazii.
Lokál U Zavadilů pro Martina představuje velkou výzvu, i když to není úplně
první interiér, do nějž se pustil – před nějakými deseti lety ztvárnil pár klubů
na severu Čech či před rokem interiér obchodu se zápisníky Moleskine. Tehdy
měl ale v ruce sprej či vlastnoručně vyrobený štětec, tentokrát se chopí frézy.
Část nápadů pro Kunratice už dal na papír, spousta toho ale bude vznikat až
spontánně na místě. „Při vymýšlení motivů na stěny Lokálu jsem se držel zadání,
které znělo: dobré pití, dobré jídlo a ctít místní prostředí. Můj dovětek: s humorem.
Pátral jsem v historii a udělal pár příjemných cyklistických výletů do Kunratic.
A pak už to šlo samo,“ popisuje Martin tvůrčí proces. Některou z kreseb by
také chtěl vzdát poctu paní Zavadilové, spolumajitelce domu, v němž se nový
Lokál nachází. Má ale i další plány. „Rád bych použil o něco živější linku, dostal
tam tu divokost, náladu, dynamiku, veselost. Chtěl bych hosty svými kresbami
vtáhnout do hry,“ říká a doplňuje: „Jednoduchou, takřka vandalskou linkou prožít
Kunratice. Motivy schváleny. Už jen jejich realizace. Nemůžu se dočkat!“ ½

NA CESTÁCH

RIO DE JANEIRO
TEXT ROMAN CHOVANEC, RADEK MACURA A MARTIN MATYS

FOTO MARCOS SEMOLA (GETTY IMAGES), PROFIMEDIA A ARCHIV

Rio de Janeiro dostává přívlastky jako
cidade maravilhosa – úžasné město.
Je spojováno nejen se sluncem, plážemi,
sambou a karnevalem, ale také s jídlem.

Rio nabízí nějakých 24 km pláží a teplota tu pouze v našich
letních měsících klesá lehce pod 20 °C, a to ještě ne vždy.
Logicky tak vyvstává otázka, kde přišlo ke svému jménu –
Rio de Janeiro totiž znamená Lednová řeka. To máte tak:
portugalští mořeplavci v zátoce Guanabara poprvé přistáli
v lednu a mylně ji považovali za řeku…
Nejstarší městská zástavba se nachází ve čtvrti Centro. Té
je nejblíže Flamengo, na niž navazuje Botofango a Copacabana
s proslulou pláží. Právě zde je situováno nejvíce hotelů různých
cenových kategorií. Obecně platí, že čím dále od pláže, tím
bude cena za pokoj nižší. Ty nejlepší adresy se nacházejí také
v Ipanemě a Leblonu a jsou v ostrém kontrastu s obydlími
nejchudších, tzv. favelami. Ty jsou roztroušené prakticky
po celém městě a turistům se nedoporučuje je navštěvovat,
nicméně organizují se do nich exkurze v džípech. Varování před

vysokou kriminalitou v Riu stále platí, je ale pravda, že se i díky
přípravám na olympiádu v roce 2016 situace postupně zlepšuje.
Hlavní událostí roku je samozřejmě karneval. Koná se vždy
40 dní před Velikonocemi od soboty do úterka. Následuje
Popeleční středa, která zahajuje půst, a dává se tak vale nejen masu
(carne = maso, vale = rozloučení), ale také světské zábavě. V roce
2013 karneval proběhne od 8. do 12. února. Čtyřdenní oslavy
mají svůj tradiční průběh – začínají korunovací krále karnevalu
a předáním klíčů od města a končí velkým karnevalovým průvodem.
Dny mezitím jsou vyplněny především přehlídkami samby. Tu
můžete v Riu ale zažít kdykoliv, na různých samba show. A kam
dál? Určitě si nenechte ujít horu Corcovado a na ní sochu Krista
s rukama rozpaženýma k městu, a Pão de Açúcar – Cukrovou
homoli. Je odtud nádherný výhled na skalnatý záliv a nejznámější
pláže, Copacabanu a Ipanemu. Podvečerní procházka podél nich

je další z vašich povinností. Hojně navštěvovaný je taky fotbalový
stadion Maracanã, ale i místní botanická zahrada a deštný prales
Tijuca na pahorcích kolem Ria. Nejlepším dopravním prostředkem
je taxík, protože autobusy bývají přeplněné. Není nijak drahý,
počítejte ale s tím, že po vás taxikář bude chtít kromě částky na
taxametru ještě příplatek, který pak odvádí městu.
Jakmile vás přepadne hlad, zastavte se v pastalerii
na pastel – smažené taštičky plněné mletým hovězím či kuřecím
masem, sýrem catupiri, sušenou treskou nebo třeba palmovými
srdíčky. V pouličních bistrech k němu dostanete i pivo, někde
čepované (0,3l za cca 6 realů), obecně hlavně lahvové. Podává se
zde podchlazené a v chladicích nádobách. Pro větší společnost
dostanete jednu 0,6l lahev a sklenky. Běžnými značkami jsou
Brahma a Skol. Ujít si nenechte ale ani čerstvě vymačkané
ovocné šťávy, šťávu z kokosu (aqua di coco) nebo z cukrové

třtiny (suco de cana). Večer si dejte určitě panáka cachaçy
a samozřejmě caipiriñhu. Výborné jsou její ovocné variace,
protože tak chutné a vyzrálé ovoce v Česku nedostanete.
V Riu najdete jak restaurace à la carte, tak bezpočet
churrascarií, jimiž se inspirovali naše restaurace Brasileiro.
Unikátní jsou nejen širokým výběrem grilovaných mas (především
hovězího), ale také servisem rodízio – passadores de carne
chodí mezi stoly a odkrajují maso ze špízu přímo vám na talíř.
K nejznámějším patří churrascarie Marius, Porcão a Montana
Grill. Oblíbené jsou i samoobslužné restaurace per-kilo, v nichž
si hosté nabírají z teplého i studeného bufetu na talíř, který si
u pokladny nechají zvážit. Platí se tedy paušál (mezi 15 a 20 realy)
za váhu (per kilo), bez ohledu na to, co si naberete. Početné jsou
rovněž italské a asijské restaurace, ty ale najdete všude, v Riu se
vyplatí ochutnat co nejvíce z místních specialit a ryb… ½

Restaurante Aprazível

Chce se vám tančit?

V centru Ria na vrcholu kopce Santa Teresa se nachází stejnojmenná čtvrť tvořená klikatými úzkými uličkami.

Rio se v rytmu samby rozvlní zejména v období karnevalu, ale umění těch nejlepších škol si můžete prohlédnout po

a zajímá vás brazilská kuchyně. Nachází se tu totiž restaurace Aprazível, která hostům formou menu à la carte

klub Rio Scenarium, který si ke jménu přidává přívlastek Pavilhão da cultura – Pavilon kultury. Snad i proto, že je

Oblibě se prý těší hlavně u umělců, ale neměla by uniknout ani vaší pozornosti – tedy pokud máte rádi dobré jídlo
nabízí speciality z různých oblastí Brazílie. Aprazível znamená příjemný a přesně tak se tu budete cítit. Poměrně
členitý interiér restaurace, která pojme až 200 hostů, je totiž z velké části tvořen venkovním posezením, jídlo si

tak můžete vychutnávat obklopeni palmami a – budete-li mít štěstí na ten správný stůl – i s nádherným výhledem
na město. A co tu ochutnat? Jako předkrm můžete vyzkoušet třeba palmito fresco assado, tedy pečená palmová
srdíčka podávaná s bazalkovým pestem. Restaurace Aprazível patří k nejlepším v Riu, a není tudíž zrovna levná.
Tahle investice se ale vyplatí.

celý rok na různých samba show. Chcete si zatančit? Na Rua do Lavradio 20 v Centro Antigo se nachází taneční

vybaven starožitným nábytkem. Scenarium se rozkládá na třech podlažích a členitý interiér pojme až 2000 hostů.
A co víc, od úterý do soboty tu zní brazilská hudba naživo – sambu si tedy užijete i tady. Oblíbený a také

poměrně drahý je klub Baronetti na Rua Barão da Torre 354 v honosnější části Ipanemy. Je o něco modernější

než Scenarium, a možná i proto se tu hraje na mezinárodní notu – nechybí house ani hip hop. Ochutnejte zdejší
koktejly, je z čeho vybírat. Široký záběr co do hudebních žánrů má také klub Dito & Feito (Rua do Mercado 21),
je to podnik hlavně pro mladé – spíše taková diskotéka.

Kde: Rua Aprazível 62, Santa Teresa

Kde: kluby a bary jsou rozesety po celém městě

www.aprazivel.com.br

www.riodejaneiro.com/v/nightlife/

Kudy: metrem na zastávku Gloria, potom taxíkem

Kudy: pěšky nebo taxíkem

Porcão Rio’s

Chopperia Real Chopp

Historie Gruppo Porcão sahá až do roku 1975. Začínala skromně – s jedinou restaurací v Riu. Dnes patří

Kam chodí jíst Brazilci nejčastěji? Hodně oblíbená jsou tu různá bistra, označovaná jako lanchonete (v překladu

další podniky (Porcão Gourmet) situované ve velkých nákupních centrech. Jednoznačně nejoblíbenější je

rohu v přízemí domů. Tvoří je bar a pár stolků uvnitř i na ulici. Dát si tu můžete pastel, toasty, jejichž náplň si sami

k významným gastronomickým hráčům: provozuje jednu churrascarii v hlavním městě Brasília a tři v Riu, plus
ale churrascaria Rio’s, která se kromě skvělé kuchyně pyšní také nádherným výhledem na záliv Guanabara,

Pão de Açúcar a Corcovado. Restaurace je velmi rozsáhlá, pojme více než tisícovku hostů. Koncept je stejný

jako v každé churrascarii – bufet a rodízio za paušální poplatek. Na osobu tu počítejte se 102 realy (děti platí
v závislosti na věku méně nebo nic), což není málo, zato však máte jistotu, že všechny suroviny jsou vysoké
kvality a v té nejlepší kondici. A náš tip? Nezapomeňte ochutnat maracujovou caipiriñhu a z dezertů třeba
crème de papaya – chuť ovoce plně vyzrálého na slunci je nedostižná…
Kde: Avenida Infante Dom Henrique, S/N, Aterro do Flamengo
Kudy: vsaďte na taxi, je to nejjednodušší
www.porcao.com.br

snack bar) nebo taky, pokud se tam podává čepované pivo, chopperie (výčep). Najdete je v podstatě na každém
vyberete, nebo třeba smažené kuře a jiné speciality rychlého občerstvení. Nutno dodat, že Brazilci si tu často

jídlo nakupují i na doma. A co pít kromě piva? Za ochutnání stojí různé čerstvě vymačkané ovocné šťávy, které si

místní obvykle ještě nechávají přislazovat – pozor ale, pro nás Středoevropany jsou sladké až dost! Naše oblíbená
chopperia Real Chopp se nachází na křižovatce ulic Paula Freitas a Barata Ribeiro – zastavíme se tam pokaždé,
když jsme v Riu. Co nás sem láká? Slušný výběr jídel (mají tu i denní nabídku), čepované pivo, ale i zmiňované
ovocné šťávy. Je to taky jeden z mála podniků, kde mají i wi-fi.
Kde: křižovatka Rua Paula Freitas a Rua Barata Ribeiro
Kudy: 10 minut pěšky z pláže Copacabana

Carretão Churrascaria

Večer na pláži

Pod značkou Carretão v Riu fungují dvě restaurace, jedna na Copacabaně, druhá na Ipanemě – a právě ta patří

Pokud jedete do Ria hlavně za sluníčkem a chystáte se celý den válet na pláži, budete mít možná tendenci se

obyčejná, interiér je jednoduchý a velmi účelně zařízený. Pojme kolem stovky hostů, a co je důležité, každý se tu

teprve pořádně ožívají. Hraje se tu fotbal nebo třeba tančí, od pouličních prodejců nakoupíte nejrůznější suvenýry

k našim nejoblíbenějším. Dá se dokonce říct, že právě jí jsme se inspirovali nejvíc. Na první pohled je úplně

okamžitě cítí vítán, na čemž má velkou zásluhu obsluha. Jednou jsme tu zažili střídání personálu. Ti, kterým práce
teprve začínala, se nejprve usadili ke stolům a stávající směna je obsloužila, teprve pak se pustili do práce – a jak
jim šla od ruky! Servis je v Carretãu velmi jednoduchý a ceny nijak přemrštěné (na osobu za jídlo počítejte kolem
50 realů), zato nabídka je velmi široká a zajímavá. Ochutnat tu kromě různých partií hovězího, ryb a plodů moře
můžete třeba i křepelku. Nás tu zaujal například losos s maracujovou omáčkou nebo třeba alcatra špikovaná
sýrem catupiry.

Kde: Rua Visconde de Pirajá 112, Ipanema

Kudy: pěšky z Copacabany, případně taxíkem
www.carretaochurrascaria.com.br

s posledním hřejivým paprskem klidit někam do útrob města. Chyba! Copacabana a Ipanema touhle dobou totiž
a určitě dojde i na nějaké to pivko, caipiriñhu nebo cachaçu. K jídlu tu mají pastel nebo třeba krevety na špejli,

zkrátka něco rychlého do ruky. Pokud jste v Riu kdysi byli, máte asi v paměti ve spojení s plážemi uložené dřevěné
chatrče, v nichž prodejci i přespávali. To už je ale minulost – dnes jsou stánky moderně vybavené, tu a tam v nich
narazíte i na plazmovou televizi. Vyšší jsou ale také ceny. Za caipiriñhu dáte 8–10 realů, za deci cachaçy tak dva.
V každém stánku mají nějakou jinou a určitě vás budou přesvědčovat, že ta jejich je ta úplně nejlepší. A pozor –
místní ji pijí na ex!

Kde: stánky jsou rozesety po celé délce pláže Copacabana
Kudy: rovnou za nosem…

LIDÉ

Nepřekážet
v São Paulu

NA CESTÁCH
VÍNO

JANEIRO RIO DE J
TEXT BARBORA URBANOVÁ FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI A JAN MIŇHA

TEXT ROMAN CHOVANEC, RADEK MACURA A MARTIN MATYS

Pohádkoví Honzové chodí do světa
na zkušenou, kuchař restaurace
La Degustation Bohême Bourgeoise
Jan Miňha tam jezdí na stáž.
Třeba první tři měsíce roku 2012
strávil v brazilském São Paulu. Část
v restauraci D.O.M., která je v žebříčku
San Pellegrino aktuálně na 4. místě,
zbytek v další, domáčtější restauraci
Alexe Ataly Dalva e Dito.
Obě Atalovy restaurace se zaměřují na brazilskou kuchyni,
v čem se liší?
D.O.M. prezentuje moderní brazilskou kuchyni. Když si
objednáš degustační menu, dostaneš nové i tradiční pokrmy
naservírované v moderním stylu. Hitem jsou tam krevety
s fettuccine z palmových srdíček. Teprve když je ochutnáš, zjistíš,
že to nejsou těstoviny. Kromě degustačních porcí si můžeš dát
třeba i steak s bramborovým pyré se sýrem. Pěkně se táhne, a tak
ho tam servírují z kuchyně pomocí dvou lžic, na které se stále
namotává – je to takový rituál. Dobrý steak dostaneš už skoro
všude, ale tenhle zážitek si užiješ jen tam. A Dalva e Dito?
Tam se podává taková ta domácká maminčina kuchyně.
Měl jsi možnost porovnat ji s tou vařenou opravdu doma?
Měl. Kamarád z kuchyně mě pozval k sobě domů a s jeho
maminkou jsme vařili feiojadu – byl to velký zážitek. Brazilci
rádi jedí spolu. Sejde se celá rodina a na stolech musí být
spousta jídla. Hojnost je důležitá, byť jsou jídla připravená
z obyčejných a levných surovin. Ale žádné polotovary! Všechno
musí být čerstvé. Dělali jsme taky kukuřičný koláč se skořicí
a strouhali do něj čerstvou kukuřici. Bylo zajímavé poznat,
jak tam lidé žijí. Nemají to jednoduché, ale hodně jim to
vynahrazuje slunce, díky němuž jsou velcí životní optimisti.
Nikam se neženou a umějí se bavit.
A co obnášela tvoje stáž?
První dva týdny jsem pracoval v přípravně zvané Twentyone.
Krájel jsem tam cibuli, čistil zeleninu, tahal kosti z ryb… Teprve
pak jsem se dostal do D.O.M.u. Kuchaři jsou tam dokonale
sehraní, a tak mým největším úkolem bylo jim co nejméně
překážet. Byl jsem vždycky tam, kde mě bylo třeba – přebíral
jsem bylinky, připravoval ryby, přílohy, omáčky… Podobný
kolotoč jsem pak absolvoval i v restauraci Dalva e Dito,

FOTO MARCOS SEMOLA (GETTY IMAGES), PROFIMEDIA A ARCHIV

Autentisté
TEXT ROMAN NOVOTNÝ FOTO ARCHIV

Hitem jsou krevety s fettuccine
z palmových srdíček.
kde jsem připravoval maso na sušení, nakládal kuře na galinhadu
a spoustu času jsem strávil taky u friťáku, protože brazilská
kuchyně je hodně i o smažených jídlech.
A jaký je Alex Atala?
Charizmatický. Je to velká osobnost – to poznáš, už když vstoupí
do místnosti. Vzbuzuje respekt, ale nikdy jsem ho neslyšel křičet.
Stačí, aby řekl: Bude to takto, a nikdo to nezpochybňuje. To
samozřejmě neznamená, že není přístupný inovacím. V restauraci
tráví hodně času mezi hosty. Měl jsem vlastně velké štěstí, že jsem
ho v D.O.M.u zažil, protože bývá často na pracovních cestách.
A proč taky ne – má hospodu, která mu šlape, a skvělý tým, který
ji obstará. On ji jen vylaďuje, aby byla ještě lepší… ½

V restauracích Ambiente můžete
ochutnat vína moravského vinařského
uskupení, jehož hlavním cílem je
autentičnost.
Autentisté jsou prvním vinařským spolkem na Moravě, který
vyznává výhradně „neinvazivní“ tradiční postupy. Jejich vína
respektují přírodu a naplno se v nich odráží terroir. Zatímco
spousta lidí dnes ve vínech prahne po primárních tónech, které
jsou sice atraktivní a příjemné, ale ve své podstatě zakrývají
veškerou typičnost odrůdy a místo původu hroznů, podle
Autentistů by víno mělo být hodnověrným nápojem získaným
výhradně z hroznů, bez nadbytečných technologických zásahů
a přidávaných látek – selektovaných kvasinek, enzymů, taninů či
čiřidel. Ve vinicích pak dodržují pravidla platná pro bioprodukci.
V současné době má uskupení osm členů, převážně malých
a středních vinařů. Řadí se k nim Petr Kočařík, Zdeněk Vykoukal,
Ota Ševčík, Jaroslav Osička, Petr Koráb, Bogdan Trojak
a Richard Stávek, nejmladším členem je vinařství Dobrá
vinice Petra Nejedlíka. Autentisté se řídí vlastní chartou, jež

obsahuje závazná pravidla. Jejich filozofie je velice blízká
kodexu Ambiente, proto i v našich restauracích můžete tato
přírodní vína ochutnat. Nabízí je i La Degustation Bohême
Bourgeoise, kde se nebojí podávat ani nejkontroverznější víno
od nejmenšího Autentisty Richarda Stávka z Němčiček. Cuvée
Špigle-Bočky 2009 je vyrobeno ze šesti odrůd a zpracováno
naprosto přírodním způsobem bez použití podpůrných
prostředků a počítačů. Nenabízí tudíž tóny manga, broskve či
ananasu, ale terroir vinice Špigle-Bočky, odraz ročníku, rukopis
sklepmistra, mnohé zdravotní působky a zejména autentičnost.
V La Degustation jej párují třeba s telecím brzlíkem nebo
pošírovaným farmářským vejcem. Anebo si prostě můžete dát
jen tak degustační sklenku. Na autentických vínech je také
založeno celé vinné párování v nejlepší restauraci světa, dánské
Nomě, i v mnoha dalších restauracích s hvězdou Michelin.
Autentisté spolupracují s podobnými sdruženími,
např. VinNatur či I Dolomitici. I díky tomu se lze s jejich víny
setkat v Trentu, Paříži a brzy také v New Yorku. Nedávno byli
rovněž osloveni kolegy ze Slovenska a Maďarska, kteří přišli
s ideou založit v těchto zemích pobočky sdružení. Brzy tak
možná vznikne středoevropský projekt inspirovaný moravským
příkladem. ½

Rio de Janeiro dostává přívlastky jako
cidade maravilhosa – úžasné město.
Je spojováno nejen se sluncem, plážemi,
sambou a karnevalem, ale také s jídlem.

HISTORIE

je další z vašich povinností. Hojně navštěvovaný je taky fotbalový
stadion Maracanã, ale i místní botanická zahrada a deštný prales
Tijuca na pahorcích kolem Ria. Nejlepším dopravním prostředkem
je taxík, protože autobusy bývají přeplněné. Není nijak drahý,
počítejte ale s tím, že po vás taxikář bude chtít kromě částky na
taxametru ještě příplatek, který pak odvádí městu.
Jakmile vás přepadne hlad, zastavte se v pastalerii
na pastel – smažené taštičky plněné mletým hovězím či kuřecím
masem, sýrem catupiri, sušenou treskou nebo třeba palmovými
srdíčky. V pouličních bistrech k němu dostanete i pivo, někde
čepované (0,3l za cca 6 realů), obecně hlavně lahvové. Podává se
zde podchlazené a v chladicích nádobách. Pro větší společnost
dostanete jednu 0,6l lahev a sklenky. Běžnými značkami jsou
Brahma a Skol. Ujít si nenechte ale ani čerstvě vymačkané
ovocné šťávy, šťávu z kokosu (aqua di coco) nebo z cukrové

třtiny (suco de cana). Večer si dejte určitě panáka cachaçy
a samozřejmě caipiriñhu. Výborné jsou její ovocné variace,
protože tak chutné a vyzrálé ovoce v Česku nedostanete.
V Riu najdete jak restaurace à la carte, tak bezpočet
churrascarií, jimiž se inspirovali naše restaurace Brasileiro.
Unikátní jsou nejen širokým výběrem grilovaných mas (především
hovězího), ale také servisem rodízio – passadores de carne
chodí mezi stoly a odkrajují maso ze špízu přímo vám na talíř.
K nejznámějším patří churrascarie Marius, Porcão a Montana
Grill. Oblíbené jsou i samoobslužné restaurace per-kilo, v nichž
si hosté nabírají z teplého i studeného bufetu na talíř, který si
u pokladny nechají zvážit. Platí se tedy paušál (mezi 15 a 20 realy)
za váhu (per kilo), bez ohledu na to, co si naberete. Početné jsou
rovněž italské a asijské restaurace, ty ale najdete všude, v Riu se
vyplatí ochutnat co nejvíce z místních specialit a ryb… ½

Chce se vám tančit?
Rio se v rytmu samby rozvlní zejména v období karnevalu, ale umění těch nejlepších škol si můžete prohlédnout po
celý rok na různých samba show. Chcete si zatančit? Na Rua do Lavradio 20 v Centro Antigo se nachází taneční

klub Rio Scenarium, který si ke jménu přidává přívlastek Pavilhão da cultura – Pavilon kultury. Snad i proto, že je

vybaven starožitným nábytkem. Scenarium se rozkládá na třech podlažích a členitý interiér pojme až 2000 hostů.
A co víc, od úterý do soboty tu zní brazilská hudba naživo – sambu si tedy užijete i tady. Oblíbený a také

poměrně drahý je klub Baronetti na Rua Barão da Torre 354 v honosnější části Ipanemy. Je o něco modernější

než Scenarium, a možná i proto se tu hraje na mezinárodní notu – nechybí house ani hip hop. Ochutnejte zdejší
koktejly, je z čeho vybírat. Široký záběr co do hudebních žánrů má také klub Dito & Feito (Rua do Mercado 21),
je to podnik hlavně pro mladé – spíše taková diskotéka.
Kde: kluby a bary jsou rozesety po celém městě
Kudy: pěšky nebo taxíkem

www.riodejaneiro.com/v/nightlife/

Chopperia Real Chopp

ETIKETA
PROFIL

Rio nabízí nějakých 24 km pláží a teplota tu pouze v našich
letních měsících klesá lehce pod 20 °C, a to ještě ne vždy.
Logicky tak vyvstává otázka, kde přišlo ke svému jménu –
Rio de Janeiro totiž znamená Lednová řeka. To máte tak:
portugalští mořeplavci v zátoce Guanabara poprvé přistáli
v lednu a mylně ji považovali za řeku…
Nejstarší městská zástavba se nachází ve čtvrti Centro. Té
je nejblíže Flamengo, na niž navazuje Botofango a Copacabana
s proslulou pláží. Právě zde je situováno nejvíce hotelů různých
cenových kategorií. Obecně platí, že čím dále od pláže, tím
bude cena za pokoj nižší. Ty nejlepší adresy se nacházejí také
v Ipanemě a Leblonu a jsou v ostrém kontrastu s obydlími
nejchudších, tzv. favelami. Ty jsou roztroušené prakticky
po celém městě a turistům se nedoporučuje je navštěvovat,
nicméně organizují se do nich exkurze v džípech. Varování před
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členitý interiér restaurace, která pojme
200 hostů,
je totiž Pokud
z velkénezjistíte
části tvořen
venkovním
jídlo si
teprveaž
potom
jej spolkněte.
žádnou
vadu a posezením,
víno vám chutná,

tak můžete vychutnávat obklopenimůžete
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– budete-li
mítrozlití
štěstívšem
na ten
správný
stůl – i s nádherným výhledem
dátasouhlas
k jeho
hostům
u stolu.

K povinnostem hostitele patří na město. A co tu ochutnat? Jako předkrm můžete vyzkoušet třeba palmito fresco assado, tedy pečená palmová
Cítíte-liRestaurace
z vína vlhkýAprazível
karton, mokrý
nebo plíseň
chutná-li
octě,levná.
srdíčka podávaná s bazalkovým—pestem.
patří ksklep
nejlepším
v Riu, a není
tudížpo
zrovna
i objednání vína pro celý stůl. Znáte-li
zkvašeném moštu nebo vykazuje jiné nedostatky, odmítněte jej a vyžádejte
Tahle investice se ale vyplatí.
si novou lahev. Ovšem pozor! To, že vám víno pouze nechutná, zpravidla
přání všech přítomných, sdělte ho co
není oprávněný důvod k reklamaci. Je čistě na zvážení sommeliera, jak a zda
Kde: Rua Aprazível 62, Santa Teresa
nejpřesněji a třeba i hodně pocitově
v takové
situaci vyjde vstříc. V Ambiente je výměna vína, které hostům
Kudy: metrem na zastávku Gloria,vám
potom
taxíkem
nechutná, samozřejmostí. ½
www.aprazivel.com.br
sommelierovi. Snáze vám pak
vyhoví.
SLADKÁ TEČKA

Porcão Rio’s

Kam chodí jíst Brazilci nejčastěji? Hodně oblíbená jsou tu různá bistra, označovaná jako lanchonete (v překladu

Historie Gruppo Porcão sahá až do roku 1975. Začínala skromně – s jedinou restaurací v Riu. Dnes patří

rohu v přízemí domů. Tvoří je bar a pár stolků uvnitř i na ulici. Dát si tu můžete pastel, toasty, jejichž náplň si sami

další podniky (Porcão Gourmet) situované ve velkých nákupních centrech. Jednoznačně nejoblíbenější je

snack bar) nebo taky, pokud se tam podává čepované pivo, chopperie (výčep). Najdete je v podstatě na každém
vyberete, nebo třeba smažené kuře a jiné speciality rychlého občerstvení. Nutno dodat, že Brazilci si tu často

jídlo nakupují i na doma. A co pít kromě piva? Za ochutnání stojí různé čerstvě vymačkané ovocné šťávy, které si

místní obvykle ještě nechávají přislazovat – pozor ale, pro nás Středoevropany jsou sladké až dost! Naše oblíbená

Znamení
žábyVečer na pláži

chopperia Real Chopp se nachází na křižovatce ulic Paula Freitas a Barata Ribeiro – zastavíme se tam pokaždé,

když jsme v Riu. Co nás sem láká?VSlušný
jídelbývala
(mají celkem
tu i denní
čepované
pivo,
ale žába
i zmiňované
ulici U výběr
Radnice
tři nabídku),
žabí domovní
znamení.
Zlatá
na domě

ovocné šťávy. Je to taky jeden z mála
mají i sousedství
wi-fi.
s čp.podniků,
14, tedy kde
v těsném
domu U Zelené žáby (čp. 13), ovšem vzala za

své už v 15. století. O něco delší trvání mělo znamení černé žáby v čp. 17, které
Kde: křižovatka Rua Paula Freitasjea zmiňováno
Rua Barataještě
Ribeiro
v roce 1653. Jejich původ vysvětlují různé legendy. Třeba ta
Kudy: 10 minut pěšky z pláže Copacabana
o krejčíkovi Lokýtkovi, který se oblečen do zeleného trikotu pokoušel napodobovat
akrobatické kousky kejklířů a s nohama uvězněnýma za hlavou vyvolal pořádný
povyk. Realita je však patrně o poznání prozaičtější. Na dnešním Mariánském
náměstí, tedy nějakých 100 metrů odtud, se totiž nacházela terénní prohlubeň,
která se plnila nejen dešťovou vodu, ale čas od času také rozvodněnou Vltavou.
A kde byla voda, bývaly i žáby…
Pokud jedete do Ria hlavně za sluníčkem
a chystáte
den válet
na pláži,
budete
mít možná
se
Název
U Žáby se celý
ve spojení
s domem
v ulici
U Radnice
13/8tendenci
v písemných
s posledním hřejivým paprskem klidit
někam do
útrob města.
Copacabana
Ipanema
touhle
dobou
totiž
pramenech
objevuje
poprvéChyba!
v roce 1428,
o zelenéa žábě
se však
mluví
až od
roku
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teprve pořádně ožívají. Hraje se tu1654.
fotbalHistorie
nebo třeba
pouličních
prodejců
nakoupíte
nejrůznější
suvenýry
domutančí,
je aleodještě
o něco delší.
Dispozice
zachovaných
sklepů
a určitě dojde i na nějaké to pivko,naznačuje,
caipiriñhu že
nebo
cachaçu.
K jídlupolovině
tu mají pastel
nebospojením
třeba krevety
na špejli,
vznikl
už ve druhé
14. století
a rozšířením
dvou

Zelený obojživelník, který nachatrče,
vásvshlíží
nichž prodejci i přespávali.
To dispozice
už je ale minulost
– dnes
jsoupřidala
stánky třetí.
moderně
vybavené,
tu abarokní
tam v nich
vnitřní
a ke dvěma
patrům
Následovaly
ještě
a raně
narazíte i na plazmovou televizi. Vyšší
jsou ale
také ceny.
Za podoba
caipiriñhu
dáteje8–10
realů,
za deci cachaçy tak dva.
z fasády domu, v němž je situována
klasicistní
úpravy.
Nynější
fasády
z roku
1810.
V každém stánku mají nějakou jinou a Hospoda
určitě vástubudou
že–tatraduje
jejich jesetatotiž,
úplně
A pozor –
bývalapřesvědčovat,
snad odjakživa
ženejlepší.
do ní v přestrojení
restaurace Brasileiro U Radnice,
místní ji pijí na ex!
chodíval i král Václav IV., hostem tu prý býval i kat Mydlář. Mnozí současníci pak
míval kdysi společnost – a to nejen
mají ještě v paměti vyhlášenou vinárnu, která tu fungovala ve druhé polovině
Kde: stánky jsou rozesety po celé 20.
délce
plážeDům
Copacabana
století.
byl ale v havarijním stavu a volal po rekonstrukci. Dočkal se. A jeho
v podobě domovních znamení.
Kudy: rovnou za nosem…
historii už 10 let píše i Ambiente, které v jeho přízemních a sklepních prostorách
Žáby tu kvákaly i živé.
v prosinci 2002 otevřelo restauraci Brasileiro. ½
zkrátka něco rychlého do ruky. Pokud
jste objektů.
v Riu kdysi
byli, máte
asi v paměti
spojení s plážemi
uložené
dřevěné
starších
Gotický
dům prošel
velkouverenesanční
přestavbou,
která
změnila

k významným gastronomickým hráčům: provozuje jednu churrascarii v hlavním městě Brasília a tři v Riu, plus
ale churrascaria Rio’s, která se kromě skvělé kuchyně pyšní také nádherným výhledem na záliv Guanabara,

Pão de Açúcar a Corcovado. Restaurace je velmi rozsáhlá, pojme více než tisícovku hostů. Koncept je stejný

jako v každé churrascarii – bufet a rodízio za paušální poplatek. Na osobu tu počítejte se 102 realy (děti platí
v závislosti na věku méně nebo nic), což není málo, zato však máte jistotu, že všechny suroviny jsou vysoké
kvality a v té nejlepší kondici. A náš tip? Nezapomeňte ochutnat maracujovou caipiriñhu a z dezertů třeba
crème de papaya – chuť ovoce plně vyzrálého na slunci je nedostižná…
TEXT KARLA KAHOUNOVÁ FOTO LUBOŠ WIŠNIEWSKI

Kde: Avenida Infante Dom Henrique, S/N, Aterro do Flamengo
Kudy: vsaďte na taxi, je to nejjednodušší
www.porcao.com.br

Někdo má rád mandlové, jiný ořechové –
u nás v Café Savoy děláme laskonky
Krém připravíme den předem, aby se odležel. Smetanu a med přivedeme k varu
kokosové, plněné čokoládovým krémem.
a necháme chvíli vychladnout. Čokoládu rozpustíme a po částech do ní přidáváme
Pod značkou Carretão v Riu fungují
dvě srestaurace,
jedna navymícháme
Copacabaně,
druhá na
Ipanemě
právězůstalo
ta patří
smetanu
medem. Důkladně
gumovou
stěrkou,
aby–v akrému
Jak na to?
k našim nejoblíbenějším. Dá seco
dokonce
říct,
že
právě
jí
jsme
se
inspirovali
nejvíc.
Na
první
pohled
je
úplně
nejméně vzduchových bublinek. Nakonec přilijeme rum a ponorným mixérem

Carretão Churrascaria

obyčejná, interiér je jednoduchýopatrně
a velmimixujeme
účelně zařízený.
Pojme
kolem stovky
hostů,poa dně
co jemisky,
důležité,
do hladka.
Pohybujeme
jím pouze
abykaždý
se do se tu

okamžitě
cítí vítán, na čemž mákrému
velkoudostalo
zásluhu
jsme
tu zažili
střídání
personálu.
Bílky ušleháme s třetinou krupicového cukru na pevný sníh. Zbytek
cukru
coobsluha.
nejméněJednou
vzduchu.
Hotový
krém
se krásně
leskne. Ti, kterým práce
teprve
začínala,
se
nejprve
usadili
ke
stolům
a
stávající
směna
je
obsloužila,
teprve
pak
se
pustili do práce – a jak
svaříme s 25 ml vody na 115°C a poté ho zvolna přiléváme do ušlehaných bílků.
jim
šla
od
ruky!
Servis
je
v
Carretãu
velmi
jednoduchý
a
ceny
nijak
přemrštěné
(na
osobu
za
jídlo počítejte kolem
RECEPTURA NA 10 KS
Po důkladném prošlehání a částečném zchladnutí postupně přidáváme moučkový
50
realů),
zato
nabídka
je
velmi
široká
a
zajímavá.
Ochutnat
tu
kromě
různých
partií
hovězího,
90 g cukru krupice, 25 g cukru moučky, 2 bílky (z menších vajec),ryb
60agplodů moře
cukr smíchaný s kokosem. Poté hmotu pomocí formy na laskonky rozetřeme na
můžete
třeba
i
křepelku.
Nás
tu
zaujal
například
losos
s
maracujovou
omáčkou
nebo
třeba
alcatra
strouhaného kokosu; na krém: 100 g smetany (33%), 10 g medu, 60 gšpikovaná
hořké
plech vyložený pečicím papírem. Pečeme při 160 °C asi 30 minut. V polovině pečení
sýrem
catupiry.
čokolády se 75% obsahem kakaa (my používáme Los Palmaritos),
troubu pootevřeme, aby unikla pára. Po vychladnutí laskonky z plechu opatrně
1,5 cl bílého rumu
sundáme a spojíme je krémem.
Kde: Rua Visconde de Pirajá 112, Ipanema
Kudy: pěšky z Copacabany, případně taxíkem
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