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kuchařská škola 

ČESKÉ FARMÁŘSKÉ 
TRHY PO ITALSKU

Italská kuchyně bez čerstvých sezónních ingrediencí vlastně neexistuje – proto je tolik italských 
kuchyní, kolik je v Itálii regionů. Ale co my, milovníci italské kuchyně žijící v Čechách? Jak 
splnit zdravou zásadu ZERO CHILOMETRI (nula kilometrů) neboli vaření z místních zdrojů, 
a přitom vařit po italsku? Je jisté, že určité ingredience pro dobrou a pravou italskou kuchyni 
musí být v našich zeměpisných šířkách z dovozu, jako např. nepostradatelný olivový olej. Nicmé-
ně italská kuchyně z českých záhonů možná je a o to v této rubrice právě jde: jak vařit italskou 
kuchyni z českých záhonů. Užívejme si tedy české farmářské trhy po italsku – začneme v Praze.

P
rávě začala třetí sezóna farmářských trhů v Čechách a na 
Moravě, což znamená, že čerstvost a sezónnost v kuchy-
ni má zelenou. Dobrou zprávou z českých polí a luhů je 

pomalé, ale jisté rozšiřování sortimentu, které má hned dva dů-
vody: poptávku a oteplování klimatu. Hospodáři neboli farmáři 
se dnes odhodlávají znovu pěstovat plodiny, které tady již kdysi 
byly, a navíc obohacují svou nabídku i podle současné poptávky 
a gastronomických trendů. Umožňuje jim to nejen pozoruhodná 
úrodnost půdy v některých oblastech v Čechách a na Moravě, 
ale i oteplování klimatu (nedávno jsem např. užasla nad záhonem 
žlutých melounů na Moravě – ty by tam před nějakou desítkou 
let rozhodně neměly šanci!). Má-li tedy hospodář chuť a odvahu, 
může dnes vypěstovat i řadu ingrediencí typických ve středozem-
ní kuchyni (jako např. bylinky, saláty, špenát, chřest, mangold...). 
Je samozřejmé, že dobrá vůle hospodářů se inspiruje hlavně 
poptávkou. A tady dostáváme slovo  my, milovníci rozmanité  
a středozemní kuchyně založené na čerstvých produktech. Vždyť 
poptávka a nabídka jsou spojené nádoby – takže poptávejme!

farmářské trhy

Monika Michálková
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Můžete krátce zrekapitulovat vznik a vý- 
voj farmářských trhů v Praze?
Po zrušení poslední pražské tržnice na 
Pankráci, kde mohli pěstitelé prodávat, 
jsme se zapojili do občanských iniciativ se 
snahou o nápravu kritického stavu, o ná-
vrat přímého prodeje čerstvých lokálních 
potravin. Zkušenosti ze zahraničí ukazo-
valy, že farmářský trh může být součásti 
moderního města. Zkušenosti nám také 
říkaly, že práce zemědělců a prvovýrob-
ců v Česku je neviditelná, podhodnocená 
a zaslouží si větší společenský respekt.  
V roce 2007 Archetyp vypracoval pro Ma-
gistrát hlavního města Prahy studii, jejímž 
cílem bylo vytipovat v Praze vhodná místa, 
kde by se takové trhy 
mohly konat. Na zá-
kladě této studie jsme 
potom jako organi-
zátoři pomohli v sou-
činnosti s některými 
pražskými radnicemi 
v roce 2010 trhům na 
svět (Kubáň, Jiřák, 
Náplavka). Souběžně 
s námi startovali i jiní organizátoři (úplně 
první otevřený farmářský trh byl v Kláno-
vicích, pozn. red.) a farmářské trhy se po-
stupně rozšířily snad do všech městských 
částí. Před 6-7 lety nás s trhy pro prvo-
pěstitele odevšud v Praze vyhazovali, teď 
dozrála i naše česká společnost k tomu, 
že začíná mnohem více oceňovat lokální 
produkci a malé výrobce a farmáře, kteří 
stojí na úplně opačném konci spektra než 
globální potravinové výrobní kolosy. 

Jak jste spokojeni jakožto organizátoři 
s vývojem trhů a nárůstem sortimentu?
Dnes navštěvují tržiště stovky a tisíce spo-

třebitelů. Pro nás je důležité, že existují  
a že dávají práci lidem žijícím obvykle 
mimo město a umožňují jim bez velkých 
nákladů realizovat přímý prodej za přimě-
řené ceny, bez zprostředkování obchod-
níkem. Lidem ve městě naopak přinášejí 
možnost nakoupit od prvovýrobců čerstvé 
a kvalitní lokální potraviny, setkat se s pěs-
titelem nebo výrobcem a díky přímému 
kontaktu spoluvytvářet a ovlivnit nabídku 
na trhu. Nakupování na trzích je spole-
čenské setkání, trhy přinášejí naději a so-
běstačnost zemědělským rodinám nebo 
malým kvalitním výrobcům, když ve vět-
šinovém systému obchodních řetězců pro 
ně nebývá místo. A sortiment se rozrůstá. 
Objevuje se víc druhů salátu, černý kořen, 
špenát, víc bylinek, ale i ovoce, masa, 
pečiva. Stabilní odbytová místa dovolují 
plánovat a reagovat na přímé podněty od 
nakupujících. 

Jak je to dnes se zárukou kvality a pů-
vodu u vašich prodejců?
Snažíme se trhy organizovat a provozovat 
v rámci zásad, které jsme vytvořili a nabíd-
li. Už loni vznikl Kodex farmářského trhu, 

ke kterému se může 
organizátor přihlásit. 
Je to však nezávaz-
ný dokument. My by-
chom chtěli jít ještě 
dál a vytvořit vlastní 
certifikaci. Certifikace 
farmářů i výrobců je 
opřena o naši téměř 
tříletou zkušenost  

z trhů Náplavka, Kubáň a Jiřák. Třetí sezó-

nu vidíme farmářům a výrobcům pod ruce, 

komunikujeme s nimi, sledujeme přímo 

plody jejich práce, sami nakupujeme na 

těchto trzích. Za některými jsme se vypra-

vili a viděli jsme, co a jak pěstují nebo vy-

rábějí. Certifikaci získá ten, kdo neporušil 

pravidla farmářského trhu. Budeme ji udě-

lovat tomu, kdo má kvalitní produkci. Naše 

certifikace by měla by nakupujícímu říct 

– tady můžu nakoupit se zárukou kvality  

a původu. Certifikaci zahájíme farmář-

ském tržišti Jiřák a naším partnerem zde 

bude radnice Prahy 3. 

HiSTOrie A VýVOJ 
fArMářSKýCH TrHů V PrAZe 

Zajímal mě úhel pohledu organizáto-

rů a vlastně i průkopníků farmářských 

trhů. Manželé Šárka a Jiří Sedláčko-

vi založili již v roce 2006 občanské 

sdružení Archetyp, které pořádá trhy  

v Praze na nám. Jiřího z Poděbrad a na 

Náplavce (www.farmarske-trhy.cz)

Možnosti šíře sortiMentu

Zeptala jsem se přímo farmářů. Paní 
radka šťastná s rodinou má na náplav-
ce pravidelně stánek se zeleninou a by-
linkami. Pěstují zeleninu na svém statku 
v tišicích na Mělnicku již 15 let a jejich 
stánek je jeden z nejoblíbenějších.

Farmářské trhy v Praze
Farmářských trhů v Praze je dnes řada, téměř v každém pražském 
obvodě a na předměstích. Zastavili jsme se tentokrát na trhu na 
Náplavce za Palackého mostem v Praze 2. 

U vašeho stánku je stále fronta 
vzhledem k bohatému výběru byli-
nek a zeleniny. Vychází váš sorti-
ment z tradice, nebo vás inspiruje 
i to, co lidé požadují?
saláty a bylinky pěstujeme již 15 let  
a zásobujeme dvě velké firmy v Praze, 
které rozváží naše zboží do restaura-
cí a hotelů. s příchodem farmářských 
trhů jsme chtěli zákazníkům nabídnout 
náš sortiment, hlavně ty druhy salátů  
a bylinek, které nejsou moc známé. Zá-
kazníci byli velice překvapeni, že je na 
trhu tolik druhů a oni je neznají. to nás 
motivovalo a začali jsme pěstovat i jiné 
druhy zeleniny, u nás  méně známé. 

Jakou zeleninu pěstujete ze semí-
nek dovážených z Itálie, popř. ji-
ných středozemních oblastí? Jak 
jde její pěstování?
Vybíráme si rádi nové druhy salátů  
a zeleniny z nabídky dovozců semen  
 i z itálie, rozšiřujeme tak stále nabídku, 
změna je zajímavá. A letos z  dovolené 
v  itálii jsme si přivezli sami nějaké by-
linky, které bychom rádi zkusili pěstovat 
i v našich podmínkách. např. Cicoria 
da taglio bionda a foglie larrghe nebo 
Lattuga barba dei frati a cavolo. snad se 
rostlinkám u nás bude dařit. 

Rodina Šťastných

Manželé Sedláčkovi
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farmářské trhy

f
armářské trhy v Praze mají podob-

ný sortiment, liší se jen rozsáh-

lostí, farmáři a také atmosférou.  

A jsou samozřejmě dílem i obrazem 

svých organizátorů. Osobně mám ze 

všech nejraději trh Na Náplavce: není 

největší ani nejobsáhlejší, ale má skvě-

lou atmosféru a mám tam již své oblí-

bené a osvědčené prodejce. Stánky se 

zeleninou bývají tak tři až čtyři, a takřka 

u všech stojí fronta. Nakupuju nejraději  

u rodiny Šťastných (prodává matka, dce-

ra i syn), nákup u nich je opravdová ra-

dost z nakoupeného i z obsluhy a jejich 

sortiment je velmi bohatý: krásně vonící 

bylinky jako rozmarýn, bazalka, tymián... 

a dokonce i šťovík, široký sortiment sa-

látů (dubáček, rosso, biondo, radicchio 

rosso), mangold, dva druhy špenátu,  
fazolky i chřest, samozřejmě brambory, 
mrkev, zelí, kapusta, pórek, cibule červená  
a bílá, rajčata, mrkev, cukýny (na požá-
dání je sklidí i velmi mladé ještě s květy!) 
Mladé cukýnky mají nesrovnatelně lepší 
chuť – a samozřejmě stojí víc. 
U stánku sýrařů Gran Moravia jsou k do-
stání sýry vyráběné na Moravě podle ital-
ských receptur z místního mléka: grana, 
talleggio (tomu říkají pivní sýr což velmi 
zvyšuje českou poptávku), provolone, 
pecorino (6 a 9 měsíční), ricotta, gorgon-
zola... jsou cenově přístupnější než dová-
žené italské a mají přitom velmi slušnou 
kvalitu. Ovšem výborné jsou i sýry ze Slo-
venska. Kromě vynikající bryndzy, která 
se dá výborně použít i v italské kuchyni  
(a Luigi nad ní jásá!) je tu i parenica – vlast-
ní sestra scamorzy (italský parený sýr).
U stánku květinářů s bylinkami byl Luigi 
štěstím bez sebe – v květináčích tu totiž 
objevil kromě bazalky, šalvěje, pažitky, 
tymiánu a rozmarýnu dokonce i nepitellu, 
což není nic jiného než saturajka, hojně 
používaná v toskánské kuchyni. 
Luigiho zaujala i hlíva ústřičná – nepříliš 
výrazné houbové chuti, zato velmi pevné 
konzistence – což je také důležitá kvalita. 
Nakoupí, aby uvařil po italsku druhý den  
u mě v kuchyni.

A zajímavým objevem bylo víno z rybí-
zu – připravované na Slovensku podle 
starodávného receptu jen přirozeným 
kvašením. Výsledkem je 11% alkoholu  
a vynikající intenzívní rybízová chuť. Luigi 
usoudil, že je to česká sestra dezertních 
vín, a ihned dostal další inspiraci, o níž se 
následně dočtete.  

Procházka po tržišti s italským kuchařem

Je jisté, že vaření začíná nákupem. Není nad inspiraci lákavou nabídkou a na-

víc, nakupujeme-li na trhu přímo u farmářů, máme zaručeno vaření ze sezón-

ních potravin jasného původu. Ach, jak je slastné vaření z produktů, o nichž 

víme, odkud a od koho pocházejí! Pravý opak anonymního a ohledně původu 

a obsahu často tajuplného zboží ze supermarketu. A navíc trh, to je skutečná 

společenská událost i osvěta. Kolik poznatků, receptů a nových zkušeností si 

lze odtud odnést! Abych si užila trh opravdu po italsku, vydám se na něj v do-

provodu italského mistra kuchaře. Zajímá mě totiž, co ho zaujme. Luigi Valen-

zano tak se mnou objevuje úrodu z českých záhonů a já s ním pravou italskou 

inspiraci. Je jarní sezóna, láká nás proto především zelenina a sýry. Z objevi-

telských výprav se vracíme s plným košem – a všechno to po italsku uvaříme!

TexT MONiKA MiCHáLKOVá

fOTO AUTOrKA A fArMáři



PeSTO Je ZeLeNá OMáČKA, JeJíž HLAVNí SLOžKOU 

Je ČerSTVá BAZALKA. POUžíVá Se JAKO PříSADA 

DO TěSTOViN, VyNiKAJíCí Je TAKé S ČerSTVOU Ze-

LeNiNOU, ZeJMéNA rAJČATy, NeBO NA CArPACCiO. 

ZáKAZNíKy VyHLeDáVANé A OPěVOVANé PeSTO, 

KTeré NABíZí GOUrMeT iMCO, Je VyrOBeNé Z PeČ-

LiVě VyBrANýCH A ZArUČeNě ČerSTVýCH SUrOViN. 

VeDLe BAZALKy A exTrA VirGiNe NefiLTrOVANéHO 

OLiVOVéHO OLeJe Je TO KráL iTALSKýCH Sýrů – 

PArMiGiANO reGGiANO, OříŠKy A DALŠí iNGreDi-

eNCe. V NABíDCe GOUrMeTU JeJ NAJDeTe VžDy 

ČerSTVé! A POKUD Si S NíM NeVíTe rADy, DOSTANe-

Te OD PerSONáLU NAVrCH DOBré rADy A TiPy, JAK 

S NíM NALOžiT. ZKUSTe OPrAVDOVOU LAHůDKU!

G              TOURME

Bazalka pochází z Asie, 
odkud se rozšířila po celé 
středozemní oblasti. V itálii ne-
chybí na žádném zeleninovém 
záhoně, ovšem dnes se jí dob-
ře daří i v našich zeměpisných 
šířkách. Můžeme ji proto najít 
na trhu u českých farmářů 
stejně tak jako na zahrádkách. 
Na venkovních záhonech se jí 
začíná dařit v květnu.
V italské kuchyni bazalka sku-
tečně kraluje a některé italské 
speciality se dokonce staly 
světově proslulými právě díky 
užití bazalky. Je to především 
pesto Genovese – janovské 
pesto, které se v případě 
 užití ligurské bazalky ozna-
čuje ochranou známkou DOP 
(d‘origine protetta).  

Bez bazalky jsou nemysli-
telnými proslulé neapolské 
spaghetti al pomodoro  
a především pizza Margheritta 
v italských národních barvách 
(rajčata, mozzarella a bazal-
ka). A kdo by neznal insalata 
Caprese – lahodný letní 
pokrm z rajčátek, mozzarelly 
a bazalky s olivovým olejem, 
původem z malebného  
ostrova Capri?
Pamatujme tedy v těchto  
měsících na bazalku! Stojí  
za to mít ji i na záhoně či  
v truhlíku za oknem, neboť je 
prý znamením lásky, zdraví  
a moudrosti. Navíc působí  
i proti komárům. Ale přede-
vším proto, že je aromatickou 
královnou v italské kuchyni. 

bylinka měsíce

Bazalka
iN
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Její jméno pochází z řeckého basilikos, což neznamená 
nic jiného než královská rostlina. A bez nadsázky  
lze říci, že v italské a středozemní kuchyni má bazalka 
mezi aromatickými bylinami královskou pozici  
– pro svoji chuť, intenzivní vůni a svěžest.

GOUrMeT iMCO deJVice 
DeJViCKá 555/36 PrAHA 6 | OTeVřeNO PO-Pá 9-19 SO 9-13

GOUrMeT iMCO hůRKA 
SLUNeČNí NáM. 2588/14 PrAHA 13 | OTeVřeNO PO-Pá 11-22 SO 10-21
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MrKVOVý KréM
CREMA DI CAROTE

Ingredience pro 4 osoby
• 4 středně velké brambory
• 7 mrkví • trochu olivového 
oleje extra vergine • mléko • sůl 
• pepř • vývar z uvařených mrkví 
a brambor • čerstvá bazalka na 
dochucení

Uvařte společně do měkka 
oloupané brambory a mrkve, 
vývar slijte. Uvařenou zeleninu 
rozmixujte, při mixování přilé-
vejte po trochách olej, vývar  
a mléko tak, abyste dosáhli 
krémovité konzistence. Podá-
vejte jako první chod dochuce-
né olivovým olejem extravergi-
ne a natrhanými lístky bazalky.

KAPUSTOVý KréM
CREMA DI VERZA

Ingredience pro 4 osoby 
• 1 menší kapusta • menší 
brambora • olivový olej extra 
vergine • mléko • sůl • pepř 
• mladá cibulka na dochucení

Uvařte omyté kapustové 
listy společně s rozkrájenou 
oloupanou bramborou do 
měkka, vývar slijte. Uvařenou 
zeleninu umixujte, při mixování 
přilévejte po trochách olivový 
olej, vývar a mléko tak, abyste 
dosáhli krémovité konzistence. 
Podávejte jako první chod, 
dochucené olivovým olejem  
a mladou cibulkou nakrájenou 
na drobno.

N
ásledující recepty jsou skvělým 

příkladem, jak si poradí italská 

fantazie s úrodou z místních zá-

honů. Tajemství úspěchu receptů Luigi-

ho Valenzana je kromě fantazie i jedno-

duchá rafinovanost. Každá ingredience 

je pro něj vlastně výzvou a často ji uvaří 

hned na několik způsobů  tak, aby vy-

nikly původní chutě. Vznikají samé deli-

katesy. Přestože jsme vybírali převážně 

nejběžnější českou zeleninu a suroviny, 

výsledné pokrmy chutnaly nakonec ital-

sky. Podmínkou ovšem zůstává mít vždy 

po ruce dobrý olivový olej extravergine. 

A občas také těstoviny, olivy, kapary  

či jiné středozemní pochutiny, které jsou 

u nás již snadno k dostání. Vše ostatní 

najdete na trhu. VyZKoUŠeJte!    

TěSTOViNy  
S KAPUSTOU  
A BrAMBOrAMi
PASTA CON VERZA E PATATE

Ingredience pro 4 osoby 
• středně velká kapusta
• 2 brambory • 300 g krátkých 
těstovin (např. rigatoni)  
• olivový olej extra vergine
• krajíc tmavého chleba 
• sůl • pepř

V horké osolené vodě uvařte 
omyté kapustové listy a olou-
pané rozkrájené brambory.  
V polovině doby vaření (když 
je zelenina poloměkká) přidej-
te i těstoviny. Mezitím na pánvi 
s rozehřátým olejem orestujte 
na kostičky nakrájený chléb. 
Když jsou těstoviny uvařené al 
dente, vše sceďte a v míse po-
sypte kostičkami orestovaného 
chleba. Podávejte dochucené 
mletým pepřem.

HLíVA úSTřiČNá  
PO STřeDOMOřSKU
FUNGHI TRIFOLATI ALLA 
MEDITERRANEA

Ingredience pro 4 osoby
• 700 g hub (hlíva ústřičná)
• česnek • hladkolistá petržel
• olivový olej • 1/2 sklenky 
suchého bílého vína 
• 2 větvičky saturajky,

Nakrájejte houby na menší 
kousky a restujte na pánvi  
s rozehřátým olivovým olejem 
cca 3 minuty. Přidejte naseka-
nou petrželovou nať  
a 2 stroužky česneku, osolte 
a opepřete. Zastříkněte bílým 
vínem, promíchejte a přidejte 
saturajku. Podávejte teplé jako 
předkrm na toastech z bílého 
orestovaného chleba nebo 
jako přílohu k masu.

farmářské trhy

Italská kuchyně z českých záhonů

TexT MONiKA MiCHáLKOVá

fOTO AUTOrKA A ANTÓNiO AfONSO

reCePTy PřiPrAViL LUiGi VALeNZANO
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LUiGi 
VALeNZANo
Povoláním profesor historie, 
zaujetím mistr kuchař, po-
chází z města foggia  
v jihoitalské Apulii, která je 
opravdovým rájem milov-
níků zeleniny, sýrů a plodů 
moře. Na studiích v Bologni 
se Luigi díky své vášni pro 
vaření spřátelil s místními 
hospodyněmi, vyhlášenými 
těstovinovými prvními chody: 
připravují si čerstvé těstoviny 
samy ručně a Luigi byl mno-
hokrát při tom! A co teprve 
jejich omáčky... Po studiích 
Luigi působil v Bologni jako 
profesor historie, později se 
přestěhoval do florencie. 
Tady obohatil svůj repertoár  
i o toskánskou kuchyni a jeho 
koníček se mu stal skuteč-
ným povoláním: připravoval 
večeře přímo v domech  
florentských celebrit jako 
Marchesi frescobaldi či 
feragamo – a měl velký 
úspěch. Před dvěma lety 
zavedly Luigiho okolnosti až 
do Prahy. i tady připravuje 
večeře na objednávku přímo 
doma, ve spolupráci s praž-
ským sdružením Slowfood. 
Luigiho cíl je stejný jako náš: 
dobrá italská kuchyně  
v českých podmínkách.

VáLeČKy Z riCOTTy 
A ŠPeNáTeM S 
BryNDZOVýM KréMeM 
ROTOLINI DI RICOTTA E SPINACI 
ALLA CREMA DI FORMAGGIO 
BRYNZA 

Ingredience pro 4 osoby
• 1/2 kg listového špenátu
• 250 g ricotty • 100 g parmezánu 
Gran Moravia • 1 vejce  
• 150 g slovenské bryndzy  
• půl hrnku mléka • sůl • pepř  
• muškátový oříšek

DUŠeNá KAPUSTA
STUFATO DI VERZA

Ingredience pro 4 osoby
• 1/2 kapusty • 2 středně velké 
brambory • 2 stroužky česneku  
• 2 lžíce nasekaných černých oliv  
• 2 lžíce kaparů • olivový olej extra 
vergine • 1 plechovka loupaných 
rajčat • sůl • pepř

VePřOVé říZeČKy  
NA ryBíZOVéM VíNě
SCALOPPINE DI MAIALE CON 
SALSA DI VINO DI RYBES

Ingredience pro 4 osoby
• 4 naklepané vepřové řízečky  
• sůl • pepř • hladká mouka  

Uvařené a dobře scezené (vy-
ždímané) špenátové listy smí-
chejte s ricottou, parmazánem 
a vejcem. Podle chuti osolte, 
opepřete a dochuťte strouha-
ným muškátovým oříškem. Ze 
vzniklé hmoty vytvarujte váleč-
ky, které zabalte do staniolu 
nebo folie na vaření  
a vhoďte do osolené vařící 
vody (cca na 10 minut). Mezi-
tím rozehřejte bryndzu  
v kastrůlku za přimíchání 
mléka tak, aby vznikl krém 
(můžete zahustit i trochou 
strouhaného parmazánu). 
Uvařené špenátové válečky 
podávejte teplé polité brynd-
zovým krémem.

• 70 g másla • sklenka přírodního 
rybízové vína z trhu

Řízečky pomoučněte, lehce 
posolte, opepřete a osmahněte 
na rozehřátém napěněném 
másle (musí zůstat světlé  
a nepřipálit se) po obou stra-
nách dozlatova. Poté zastřík-
něme sklenkou přírodního 
rybízového vína a chvíli nechte 
řízečky po obou stranách  
v pánvi povařit, dokud se víno 
neodpaří a napěněná šťáva 
dobře neprolne s máslem  
i masem. řízečky podávejte 
polité šťávou.

Uvařte omyté kapustové listy 

a rozkrájené oloupané bram-

bory v osolené vodě, sceďte  

a nakrájejte. Uvařenou  

a nakrájenou zeleninu smí-

chejte s olivami a kapary. 

Orestujte v pánvi na rozehřá-

tém olivovém oleji stroužky 

česneku do růžova, přidejte 

připravenou směs zeleniny, 

osolte a opepřete. Nakonec 

přidejte loupaná rajčata a vše 

poduste na mírném ohni cca 

20 minut. Podávejte teplé jako 

přílohu k masu. Nebo můžete 

připravit výborný předkrm: 

naplňte dušenou kapustou 

šátečky z listového těsta.


