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Jsou chvíle, 
…kdy si prostě chcete vaření užít! Ne, nemyslete si, že jsem 
nějaká nezřízená labužnice a noční vyjídačka ledniček, protože 
ve chvíli, kdy jsem tuhle kuchařku dokončovala, jsem se by-
tostně těšila na pár dní, které prožiju ve společnosti vodního 
melounu, salátu a smoothie. Pánvičky budou chvíli studené 
a plechy na pečení zapadají prachem! Alespoň půl centimetru 
prachu! Jasný důkaz, že sváteční náladou a vášní je třeba šetřit 
jako šafránem. Stejně tak těmi chvilkami, které si v kuchyni 
opravdu užijete. Jsou to věci, které nejdou přes moc zlomit, 
v kuchyni i v životě, které nejdou každý den a které nejdou 
na povel. Nehledě na to, že mě možná zastánci zdravé výživy 
trošku roznesou na kopytech. Já vím no, hodně smetany, hodně 
másla, občas tučné maso a vůbec, řízky máčím ve smetaně, no 
kdo to kdy viděl… a spousta dalších věcí. Ale vždycky dávám 
důraz na to, aby právě tyto ingredience byly opravdu kvalitní. 
Poznáte to především na svém jídle, na chuti. A tělo to také 
ocení. Pořád věřím tomu, že se lépe vyrovná s poctivým máslem 
než se ztuženým tukem pochybné kvality. Že je lepší dobrá 
smetana od farmářské krávy než nízkotučné cosi zahuštěné 
škrobem. Je to takový návrat k dobrým chutím a poctivým 
vůním, kterými žily naše babičky. A právě tohle jsem si na 
tomto vaření a psaní užívala. Často mi právě chybí ta kvalita, 
a když už se k nějaké dostanu, chci si ji užít naplno. A právě 
takováto jídla jsou pro takové chvíle.

Chvíle, kdy si chcete udělat radost něčím dobrým a ne-
máte moc času.

Chvíle, kdy jste doma sami a máte chuť se potěšit a máte naopak 
horu času, takže si vyberete nějaké složitější jídlo.

Chvíle, kdy chcete podpořit hezkou domácí atmosféru něčím, 
co se rozvoní z kuchyně.

Chvíle, kdy padnete v obchodě na nějakou novou ingredienci 
a máte neodolatelnou chuť ji vyzkoušet.
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Černé hříchy, 
rafinovaný 
trik přírody
Na černou barvu můžete mít jakýkoliv názor, ale vždycky je 
to barva elegantní a sexy. Říká se o ní, že jsou v ní obsaženy 
všechny barvy duhy. Schováváme se do ní, zahalujeme se 
do ní, když se chceme alespoň symbolicky na chvíli izolovat 
od společnosti, nacházíme v ní klid a moudrost. Však také 
příroda do černé barvy ukryla maximum své rafinovanosti. 
A to i v potravinách. Když tohle kulinářské tajemství poznáte, 
budete se k němu chtít čas od času vracet, věřte mi. Nebo si 
na něj alespoň někdy čas od času vzpomenete.

Také o černých jídlech by se dalo říci, že obsahují ve své 
temnotě snad všechny hříšné chutě, které si umíte představit. 
Všimla jsem si, že černé potraviny mají zvláštní kouzlo. Jsou 
jako zdobné polechtání těch nejtemnějších chuťových smys-
lů. Probudí ve vás něco… něco… Něco částečně návykového, 
protože toužíte ochutnat ještě a ještě… a něco, co způsobuje, 
že můžete to jedno jídlo jíst pořád dokola a pokaždé v něm 
najdete něco nového. Nebo vás to naopak vůbec neosloví. Je to 
až odporné. Tohle u mě potkalo lanýže. A kdysi možná i černé 
olivy, ale ty jsem si zamilovala postupně na třetí, pátý, desátý 
pohled. Ano, černé potraviny jsou prostě nevyzpytatelné. 
Nebezpečně, leč i lákavě nevyzpytatelné.

Ta mimořádně tajemná barva i chuť jako by skrývala pro 
každé lidské rozpoložení duše malé pomazlení jazýčku přesně 
na míru. Nechte se rozmazlovat ať ve chvílích absolutního 
štěstí, tak v těch, kdy jen zalezete do kouta, a vaše jídlo smáčí 
slzy ronící nad nespravedlivostí světa! Je to jako černá hebká 
deka – uklidní a dá možnost prožít do samého nitra to, co 
právě potřebujete. Radost i neštěstí. Ale toho prvního ať je 
víc, prosím…
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Demi-glace: Mazlení na celý den!
To jednoznačně musí dominovat celé této kapitole. Hustá tmavá 
omáčka rosolovité konzistence je ve zkratce vývar z masa a kos-
tí, zeleniny, koření a rajského protlaku zahuštěný vyvařením, 
vypařením do nejvyšší možné hustoty. Nakonec, těch různých 
recepisů je opravdu celá řada a každý si chválí jen ten svůj. Ta 
nejhustší demi-glace vypadají jako pevné želé. Není to vývar, 
ani to není omáčka – je to průzračně čistý výtažek v jedinečné 
chuťové harmonii. Luxusní kvalita a chuť tkví také ve velmi dlouhé 
přípravě. Je to tak trochu rituál na celý den. S demi-glace musíte 
strávit den, hezky si s ním povídat, nikam nespěchat a podřídit 
mu celé své činění. Výsledek ovšem stojí za to.

Zahustí, ochutí omáčku. Demi-glace vznikl kdysi ve 
francouzských restauracích jako důležitá přísada do omáček, 
polévek, dodal jim plnou a masitou, kořeněnou chuť. Byla 
jsem s touhle pochoutkou často na vážkách a přiznám se, že 
ten rajský protlak, byť používáme sebekvalitnější, mi tam 
prostě neseděl. Pořád to celé připomínalo guláš nebo rajskou 
omáčku. A tak jsem ho jednou vynechala. Chuť takového 
vyvařeného a vypečeného výtažku je potom víc kořeněná. Víc 
podobná klasickému vývaru.

A jsme zase u toho, protože zrovna demi-glace je kulinářský 
chameleon, který chutná pokaždé jinak v závislosti i na tom, 
jak kvalitní kosti máte. A chutí se jen těžko přirovnává, není 
to hutný vývar z polévky, není to ale ani rajská omáčka. Je to 
něco mezi. Je to prostě „jinej vesmír“… Tohle moderní slovní 
spojení teď nachází svůj opravdový význam!

• kosti, morkové a kloubové – ideálně telecí, protože obsahuje hodně 
kolagenu, díky kterému se demi-glace zahustí do želé. Vhodné 
jsou i kosti ze zvěřiny, kuřete v biokvalitě nebo hovězí kosti. 

• maso – skvělé jsou části jako kližka nebo oháňka, různé odřezky
• cibule, mrkev, petržel, pórek, cibulová nať, česneková nať, 

bobkový list, celer nebo jeho nať, tymián, nové koření
• rajský protlak (asi 70 g na 2 l vývaru)
• červené víno (asi 200 ml na 2 l vývaru)

1. Kosti, maso a zeleninu, vše lehce zalijeme červeným 
vínem a vodou a dobře osolené nejprve asi 40 minut 
pečeme v troubě na 170–200 °C. Cílem je dosáhnout 
opečené barvy, která se nám společně se skvělou chutí 
přejde do vývaru.
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2. Do studené vody do hrnce potom opatrně vysypeme 
celou tu opečenou krásu a přidáme koření. Někdo 
s ním už maso a zeleninu peče, mě však přijde, že je 
škoda ho ožehnout, protože čerstvá kořeněná chuť se 
lépe rozvine ve vodě. A v té si všechno pobyde pěkně 
dlouho. Hrnec s kostmi, masem, zeleninou a kořením 
„táhneme“ na pomalém plameni nejméně 3 hodiny. 
Ideálně je to však 6 až 9 hodin, čím déle, tím více. 
Takže klidně zavřete hrnec a pusťte si osmihodinovou 
audioknihu nebo čtyřfilmový maraton. Všechna ta pří-
prava mi trvá většinou do oběda a od oběda do večera 
vařím a vařím… Zkraje vaření sbíráme případnou pěnu, 
která se může vytvořit, a pak už jenom hlídáme… Před 
poslední hodinou vaření přidáme jednu plechovku 
rajského protlaku čím tmavší a koncentrovanější, tím 
lépe. Množství odhadneme zhruba tak na dva litry 
hotového vývaru, jednu maličkou, 70 g plechovku.

3. Hotovo? Super, dobře přecedíme přes síto a kdo chce 
mít vývar ještě čistší a průzračnější, může ho vzít ještě 
přes plátýnko a hezky propasírovat. Vyplatí se to. 

TIP: Jak demi-glace uchovávat? Ve skleničce v chladničce 
vydrží pár týdnů. Pro větší trvanlivost můžete demi-glace ve 
skleničkách zavařit (20 minut při 100 °C, zopakujte dvakrát).

Můžete si ho také nalít do kostiček na led a nechat v mraz-
ničce. Vždycky pak stačí sáhnout po černé kostičce a bude to 
zázrak, jako když hodíte černou perlu do hrnce. 

Máte-li za sebou celý den s přípravou této vymazlené 
pochoutky, dejte si v klidu nohy na stůl. Zasloužíte si 
to. A uvařte si těstoviny nebo čerstvé brambory. Nějaký 
ten zbyteček z hrnce se jistě najde, takže si horkou porci 
štědře polijte právě vytvořeným demi-glace. Rychlá večeře 
za odměnu!
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Brambory zapečené s čedarem: 
Zdobí a dominují černé olivy
Tady vlastně nejde o nic převratného. Cílem je hebké měkké 
brambůrky naladit společně s nasládlou chutí čedaru a nakyslou 
chutí černých oliv. Abych tu panenskou čistotu moc neničila 
kořením, použila jsem pouze sůl a černý pepř. Ale budete-li 
si chtít vyhodit z kopýtka výrazněji, tak všechny ty jižní by-
linky tomu převelice sluší – od tymiánu po rozmarýn nebo 
snad levanduli? Zkuste, co je libo, tím, co tady vede chuť, jsou 
právě černé olivy. Tudíž vše, co se hodí k nim, hodí se k celému 
tomuto zapékanému jednoduchému jídlu.

• 6 větších brambor
• 200 g čedaru
• 2 hrsti černých oliv
• sůl, pepř

1. Nejprve si pár minut předvaříme celé brambory tak, aby 
byly těsně před bodem dovaření. Při propíchnutí ještě 
maličko tuhé, ale už skoro měkké. Necháme je trochu 
zchladnout a pokrájíme na půlky.

2. Vyrovnáme do vymaštěné zapékací mísy a posypeme 
solí, pepřem, čedarem a kam můžeme, do každé škvírky 
vložíme nějakou tu černou olivu.

3. A potom jednoduše zapečeme asi 10 až 20 minut na 
200 °C v troubě. Až se sýr roztéká.
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Mák ještě jednou: Svěží salátek 
s melounem a granátovým jablíčkem
Další svěží překvapení udělá mák v maximálně šťavnatém 
ovocném salátu. Meloun a granátová jablíčka tomu budou 
výborný základ. Je to spíš taková letní varianta, přemýšlela 
jsem, co si s tímhle vším počít v zimě a dospěla jsem k názoru, 
že zimní verze může být v pohodě s banánem nebo jablíčkem, 
ovšem křoupavá semínka granátového jablíčka nikdy nevyne-
chejte. Možná to všechno na talíři bude vypadat v první chvíli 
zvláštně, ale věřte, že až ten, koho tímto salátkem obdarujete 
poprvé ochutná, pozná tu směsici půvabů a rafinovanost těch 
šedo-černo-modrých semínek máku, rozhodně se podiví. Je 
to totiž kombinace, o které se zmíní, až půjde zase o dům dál. 
„Víte, to nedávno jsem jedla salát z melounu a máku, a to teda 
byla bomba!“ „Cože?“ „No fakt, zkus to někdy!“ Jo, o tomto 
salátku se dá říci, že je to v puse prostě půvabné.

• 2 hrsti nakrájeného červeného melounu
• 1 hrst semínek z granátového jablíčka
• 2 lžíce modrého máku

1. Všechno smíchejte a nechtě asi 1 až 2 hodiny odležet 
v chladu. Semínka máku se nasají vlhkostí ovoce a zkře-
hnou to křehké slupky a měkkého šťavnatého vnitřku.

2. Podáváme a jisti si jsme tím, že nezbyde ani kousek!

TIP: Pokud chcete salátek vyloženě „naslano“ nebo jako přílohu 
k masu, pak věřte tomu, že meloun má hodně podobnou chuť jako 
okurky. Tím směrem se můžeme směle vydat. Okouzlí-li vás 
toto makové šílenství, pak zkuste na kostičky okurky a mák! Špetka 
pepře, případně i špetka soli potom dotvoří harmonii!


