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kuchařská škola farmářské trhy

Sezóna pokročila a nabídka na trhu je stále pestřejší a pestřejší, což platí především pro ovo-

ce a zeleninu. U podnikavých farmářů je k mání široká škála salátů a bylinek, vypuklo ob-

dobí chřestu a objevilo se sezónní ovoce. Vydám se na trh opět s Luigim Valenzanem a na-

bídka nám přináší zbrusu nové inspirace. Tentokrát zaostříme především na chřest, vejce, 

sladkovodní ryby a samozřejmě na saláty a na ovoce. Zkrátka na vše do lehké letní kuchyně.Monika Michálková

Procházka po tržišti s italským kuchařem
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V
ýpravy s Luigim na trh na praž-
skou Náplavku a občas i na ná-
městí Jiřího z Poděbrad se staly 

takřka rituálem (www.farmarsketrziste.cz). 
Jak zábavné je pozorovat měnící se sor-
timent týden po týdnu a těšit se na pře-
kvapení sezóny! A není nadto vracet se 
k svému zelináři, uzenáři, sýraři, rybá-
řovi či pekaři. Zapamatuje-li si vás, tuší, 
co vám nabídnout a možná, že vám dá  
i lepší cenu... I když tady se ještě čeští far-
máři musí trochu učit od těch v Itálii, kteří 
mi snadno díky obratným nabídkám pro-
dají třikrát víc, než chci koupit.
Na trh je dobře přijít brzy – výběr je nej-
větší a nejsou tady žádné fronty. Například 
chřest jde tolik na odbyt, že na opozdilce 
se již nedostane. A není nadto koupit čer-
stvě sklizený český chřest. Luigi je nad-
šený a spřádá nápady. Z nabídky salátů 
z Mělnicka u stánku Šťastných oči jako 
vždy přecházejí – frisée, ledový, dubáček, 
sela nova červený a zelený, hlávkový, ru-
cola, dále pažitka, mladá cibulka, špenát, 
kedlubny, dokonce čtyři druhy ředkviček, 
a první skleníková rajčátka. Pro Luigiho je 
objevem i výzvou rebarbora – uvidíme, 
co s ní provede! Ale i u stánku farmářů  
z Hodonínska je z čeho vybírat. Špenát 
koupíme tady – moravská půda má zase 
jiné kvality. 
U stánku s vejci je vždy dlouhá fronta, 

vejce jsou z farmy, kde slepice žijí ve vý-
běhu a jsou krmeny zrním. Na vybranou je 
několik velikostí vajec. Důležité je prověřit 
jejich čerstvost a Luigi ví, jak na to: zatřese 
vejcem u ucha a pokud je slyšet, že žlou-
tek není oddělený od bílku, je to znamení 
čerstvosti. Vajec nakoupíme, co hrdlo ráčí, 
budou se hodit na frittatu – italskou zeleni-
novou omeletu na mnoho způsobů, velmi 
vděčné letní jídlo.
Rybáři na Náplavce jsou hned tři – z Chor-
vatska, ze Šumavy a ze Štampachu v Již-
ních Čechách.  
Tentokrát vyzkoušíme sladkovodní ryby. 
Rybáři z Šumavy z Pstruhařských mlýnů 
u Vimperka nabízí pstruhy, siveny, někdy 
i dravého jesetera nebo štiku, vše z cho-
vu v nádržích s čistou pramenitou vodou 
ze Šumavy. Dostanu chuť na štiku, Luigi 
hned radí jak ji připravit na středomořský 
způsob. O kus dál rybáři ze Štampachu 
přijeli dokonce s nádržemi s ještě živými 
pstruhy – tady je čerstvost nesporná! Rybu 
nám před očima vyloví, zabijí a vykuchají 
– Luigi se rozhodne pro pstruha po italsku. 
Filety z candáta koupíme u rybářů z Ry-
bářské bašty, kteří je nejen prodávají, ale 
i na místě grilují. My si je ale připravíme 
doma sami.
U přepestrého stánku syrského obchod-
níka s ořechy a sušenými plody to voní 
dálkami! Pistácie z Iránu, mandle z Ka-
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lifornie, kešú z Vietnamu, vlašské ořechy  
z Čech, lískové a piniové oříšky z Itálie; i pan 
Ammar vybírá to nejlepší z celého světa.  
A navíc přímo na místě praží slané a koře-
něné ořechové směsi, které neodolatelně 
voní. Nakoupíme pinie a pistácie na pesto, 
mandle do koláče a praženou slanou směs  
k aperitivu.
Od května už na trh dorazily i první jaho-
dy, vybereme si samozřejmě ty z Kunratic! 
U stánku pana Jakoubka, jehož dědeček 
založil pěstování jahod v této dnes již pro-
slulé jahodové lokalitě, je dlouhá fronta – 
ale stojí za to si ji vystát. Odrůdy jménem 
Rumba, Lambada, Sonata či Salsa krás-
ně voní a ještě lépe chutnají. Bude z nich 
skvělý letní dezert. 
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TĚSTOVINY  
S PISTACIOVÝM PeSTeM
Pasta con pesto di pistachi

Ingredience pro 4 osoby
• 80g pistácií
• 2 svazky bazalky
• 3 větvičky máty
• 80 g strouhaného parmazánu
• stroužek česneku, sůl
• olivový olej extravergine 

Pistácie roztlučte v hmoždíři 
(nebo rozmixujte). Utřete v hmož-
díři (nebo rozmixujte) bazalku  
s česnekem a s mátou, přidejte 
olivový olej, roztlučené pistácie, 
strouhaný parmezán. Nakonec 
podle vlastní chuti dosolte  
a rozřeďte olivovým olejem. Tak-
to připravené pesto můžete  
v uzavřené sklenici uchovat  
v chladu i delší dobu. 
Uvařené těstoviny vhoďte do 
pánve s lehce rozehřátým pes-
tem, promíchejte a popř. přilijte 
pár lžic vody z těstovin, abyste 
dosáhli správně vlahou konzis-
tenci omáčky.

VAJeČNá OMeLeTA  
S CIBULKOU NeBO  
S CHřeSTeM
Frittata con cipollina o con 
asparagi

Ingredience pro 4 osoby 
• 4 vejce
•  zelená nať z 8 cibulek  

(nebo 4 uvařené paličky chřestu)
•  2 lžíce strouhaného parmazánu 

nebo Gran Moravia
• olivový olej extravergine

Zelenou nať z cibulek pokrájejte 
a orestujte krátce na olivovém 
oleji. Vejce rozšlehejte, promí-
chejte s orestovanou natí a vlijte 
zpět na pánev s rozehřátým 
olivovým olejem. Krátce osmaž-
te, chvíli nechte na mírném ohni 
pod pokličkou, aby se omeleta 
propekla. Omeletu podávejte 
přeloženou napůl.
Stejný postup použijte s povaře-
ným chřestem.

R
ecepty pro letní hodo-

vání se vymýšlí takřka 

samy a přímo na trhu 

– vaření začíná vlastně při ná-

kupu. Úroda z českých záhonů 

je v letních měsících vskutku 

nakloněná vaření po italsku  

a Luigi je doslova ve svém živ-

lu. Recepty sype jako z rukávu 

a naše domácí hodování má 

spoustu chodů. Zkuste to také 

tak a nezapomeňte pozvat ke 

stolu hodně hostů – zkrátka ho-

dujte správně po italsku!

BROKOLICOVá PĚNA  
S VeJCeM
Mousse di broccoli con uovo

Ingredience pro 4 osoby
• 1 hlávka brokolice
• 3 stroužky česneku
• pepř
• sůl
• balsamikový ocet
• olivový olej extravergine
• 2 slepičí (nebo 4 křepelčí) vejce

Brokolici poduste na oleji s čes-
nekem a trochou vody, opepřete 
a osolte. Podušenou brokolici 
rozmixujte za postupného 
přilévání trochy olivového oleje. 
Mezitím uvařte natvrdo vejce. 
Brokolicovou pěnu podávejte 
ozdobenou půlkou slepičího 
vejce (popř. jedním rozpůleným 
křepelčím), pramínkem balsami-
kového octa a kapkou oleje.

PSTRUH NA MOřSKÉ 
SOLI S CHřeSTeM
Trotta all‘italiana con 
asparaggio

Ingredience pro 4 osoby 
• 4 vykuchaní a rozpůlení pstruzi
• 8 paliček zeleného chřestu
• 200 g mořské soli • brambory 
salsa sarMoriGlio: 
• hladkolistá petržel • citrón
• olivový olej extravergine • sůl

Připravte salsu salmoriglio: 
Nasekanou hladkolistou petrželku 
a česnek smíchejte s olivovým ole-
jem a dochuťte solí a vymačkanou 
citrónovou šťávou, můžete přidat  
i čerstvé oregano a bazalku.
Na rozehřátou pánev dejte 
rovnoměrnou vrstvu (cca ½ cm) 
mořské soli, na kterou položte 
půlky očištěných pstruhů kůží 
dolů. Pánev přikryjte staniolem. 
Takto nechte rybu péct na středně 
silném ohni cca 10 minut. Upeče-
né filety pstruha sejměte ze soli 
a podávejte na podnose potřené 
salsou sarmoriglio a uvařenými 
paličkami chřestu. Vhodnou přílo-
hou jsou opečené brambory.

farmářské trhy

Italská kuchyně z českých záhonů
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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.

CIBULKY Se SLANINOU
Cippoline con pancetta

Ingredience pro 4 osoby
• 8 mladých cibulek s natí
• 8 plátků libové slaniny

Cibulky omyjte, odkrojte spodní 
část cibulové natě a dejte krátce 

povařit. Povařené cibulky zaviňte 
do plátků slaniny a zapečte krát-
ce v troubě vyhřáté na 150° C. 
Podávejte teplé jako předkrm. 
Místo cibulek můžete použít 
chřestové paličky s obdobným 
postupem.

CHřeST Se SMAŽeNÝM 
VeJCeM 
Asparaggio con l‘uovo fritto

Ingredience pro 2 osoby 
• svazek chřestu
• 4 vejce
• olivový olej extravergine
• strouhaný parmazán nebo Gran 
Moravia

očištěný chřest svažte prováz-
kem a krátce povařte ve vodě. 
Na pánvi osmažte na oleji vejce 
(volské oko). Uvařený chřest 
podávejte pokapaný olivovým 
olejem a posypaný strouhaným 
parmazánem společně se 
smaženým vejcem. Vhodné jako 
první chod.

ŠTIKA PO 
STřeDOMOřSKU
Luccio alla mediterranea

Ingredience pro 4 osoby 
• vykuchaná štika 
• 2 stroužky česneku 
• olivový olejvextravergine • citrón
• cherry rajčátka • hladkolistá 
petržel • mořská sůl • brambory 
(nebo salát) jako příloha

omytou, osušenou a vyku-
chanou štiku naplňte pokráje-

nými stroužky česneku, plátky 

citrónu a trochou petrželové 

nati, lehce posolte, poklaďte 

rozpůlenými cherry rajčátky 

a pokapejte olivovým olejem. 

Nechte péct v horkovzdušné 

troubě cca 15 minut na 160° C. 

Podávejte rybu posypanou čer-

stvou hladkolistou petrželkou  

a pokapanou citrónem. Vhod-

nou přílohou je míchaný salát  

a opečené brambory.
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ReCePTY PřIPRAVIL LUIgI VALeNZANO

KOLáČ Z ReBARBORY
Torta di rebarbora

Ingredience pro 4 osoby
• 100 g másla • 1 lžička skořice
• 200 g mouky • 200 ml mléka
• 1 sáček droždí v prášku
• špetka soli • 2 vejce • vanilka
• 200 g cukru krupice
• 300 g rebarbory • 1 lžička medu
• 200 g nasekaných loupaných 
mandlí • 3 jablka • 1 citrón

očištěnou rebarboru nech-

te povařit doměkka, sceďte, 

nakrájejte na kousky a smíchejte 
s medem a mandlemi. Oloupejte 
jablka, nakrájejte je na kousky  
a smíchejte se šťávou z citrónu  
a nastrouhanou citrónovou 
kůrou.
Umíchejte (umixujte) změklé 
máslo s cukrem, skořicí, vejci  
a mlékem, přimíchejte mouku  
s droždím a špetku soli. Přidejte 
připravenou rebarboru a jablka 
a vlijte do vymazané a moukou 
vysypané formy. Pečte v troubě 
rozehřáté na 180° C cca 50 minut.

JAHODY S MáTOU
Fragole con mentha

Ingredience pro 4 osoby 
• 1/2 kg jahod • 1 citrón
• moučkový cukr, popř. med
• čerstvá máta

Jahody nakrájejte na čtvrtky, 

ocukrujte a zakapejte šťávou  

z citrónu, přidejte lístky máty  

a nechte vychladit. Podávejte 

jako dezert ozdobené lístky máty 

a popř. doslazené lžičkou medu.
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farmářské trhy

C
hráněná přírodní rezervace Cilento 
(o které jsme psali v minulém čísle) 
má panensky nedotčenou přírodu 

a vše, co se zde urodí, je samosebou bio. 
Z několika druhů olivových olejů nám za-
chutnal olej z farmy Salella s tradicí saha-
jící až do středověku na pozemcích bene-
diktinských mnichů. Poctivou chuť kozího 
mléka měly čerstvé i uleželé kozí sýry, 
k mání byla i slaná ricotta, která se tradič-
ně strouhá v jižní Itálii na těstoviny. Hojně 
se prodávala a ochutnávala cilentská vína 
z domácí produkce – červené Aglianico  
a bílé Fiano s tóny minerálů cilentské půdy 
a přímořské vegetace. U stánku farmy 
Parmenide slavila úspěch nakládaná su-
šená rajčata, olivy i víno, o kus dál dob-
ře kořeněné klobásky z kančího masa 
z farmy gioi a doslova na dračku šla buvolí 
mozzarella i mozzarella z kravského mléka 
balená ve vavřínovém listu. Farmářka Ilaria 
přivezla vynikající domácí pomerančové  

a fíkové marmelády i med vonící cilentský-
mi loukami. Sušené fíky z dílny rodinné 
farmy Cardone se skvěly v krásných ruč-
ních baleních s mandlemi a ořechy. Prodá-
valy se i domácí těstoviny různých forem 
a tvarů a velmi dobré mandlové a ořecho-
vé sušenky. 

Hodování po italsku zajistil stánek restau-
race Aromi, kde se podávaly lasagne 
a bruschetty, a rizoto u stánku Soave. 
A nechyběla ani dobrá káva Roberta Trevi-
sana. To vše v doprovodu muziky a rozver-
ných tanečnic z Kampánie. 

Škoda jen, že pro velký zájem byly někte-
ré výrobky hned vyprodány! Neprodávala 
se ani čerstvá zelenina, ovoce či ryby, jak 
by se na italský trh patřilo – prý z důvodu 
náročnosti na dopravu. Možná by bylo ře-
šením dát příště prostor českým a italským 
farmářům společně – proč ne? 

25. a 26. května se náměstí Jiřího z Poděbrad proměnilo v jižní Itálii – přijeli farmáři a farmářky z Cilenta a také muzikanti  

a tanečnice! Byli jsme při tom a nechyběl ani stánek La Cucina Italiana. S italským kolegou kuchařem Lui-

gim Valenzanem jsme ochutnali vše, co se dalo – sýry, klobásky, marmelády, med, víno, olej i sušen-

ky. Byly lahodné a hned se po nich zaprášilo. Farmáři z Cilenta se nestačili divit velkému odbytu a vý-

borné organizaci, zásluha pořadatelů farmářských trhů, sdružení archetyp, ve spolupráci s MČ Prahy 3  

(www.farmarsketrziste.cz). Kdyby to italští farmáři tušili, přivezli by prý pochoutek jednou tolik – zkušenost 

pro příště. Těšíme se, že pořádání italských farmářských trhů v Praze bude pokračovat, a rádi je podpoříme.

Italští farmáři v Praze
Procházka po italském trhu
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