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Vstanou noví bojovníci

Český kavárenský trh se mění, překvapivě ho opouštějí, nebo své provozovny dočasně zcela uzavírají, ti zdánlivě nejsilnější, české
a zahraniční řetězce. U nás ústup z trhu už oznámil český Cross Café a britská Costa. Jejich místa, hlavně ty nejvíce atraktivní, už ale 
zaplňují další odvážní, většinou nově vzniklé značky, takže se snad nemusíme bát, že by nebylo kam jít na kávu. Doba covidová totiž 
přinesla hodně věcí k zamyšlení a jistě se v nás všech cosi změní. Zcela určitě si budeme více vážit možnosti posadit se do kavárny 
nebo cukrárny a v klidu si vychutnat kávu, ti na druhé straně pultu si možná budou i více vážit své práce i svých hostů. 

Bc. Maria Horníková
redaktorka
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Do Vídně
na kávu
Pokud se cestovní ruch vrátí do starých kolejí, 

zkuste se vydat po stopách nejstarších

i nejtradičnějších vídeňských kaváren.

text: Maria Horníková  &  foto: Rakouská turistická centrála, wikipedie

Legendou, která se dostala i do turistických průvodců je Café Leopold Hawelka, 
najdete ji v centru města na Dorotheergasse 6. Velmi nenápadným vchodem 
vstoupíte do jednoduchého, dá se říci omšelého, interiéru této kavárny, kterou 
otevřeli v roce 1939 manželé Josefi na a Leopold Hawelkovi. Ještě před tím zde 
byla secesní kavárna a pokud se u Hawelků posadíte, budete sedět na stejných 
thonetkách a u stejných mramorových stolků, jako vídeňští měšťané, slavní 
umělci a politici, před více než sto lety. Leopold Hawelka, jehož otec pocházel
z Čech, po celou dobu provozování v kavárně nic ve vybavení nezměnil a asi právě 
proto přitahuje takový zájem hostů. Svoji kavárnu vedl dlouhá léta a i když předal 
otěže svým vnukům, do kavárny docházel každý den až do své smrti ve svých 100 
letech. Ochutnal kávu a některý z dezertů a pozoroval své zaměstnance a bavil 
se s hosty. Nabídka je napsaná na tabuli, pokud přijdete večer (Hawelka míval 
v době před covidem otevřeno až do 02,00), určitě si objednejte Buchteln, povi-
dlové buchty, čerstvě pečené dle receptu Josefi ny Hawelka, na které prý chodil 
i Arnold Schwarzeneger.

Kavárenská legenda

CAFÉ LEOPOLD HAWELKA

Určitě vás překvapí, že v těch nejtradič-
nějších vídeňských kavárnách vás budou 
obsluhovat převážně muži. V některých 
kavárnách budou číšníci dokonce ve fraku, 
někde jen ve vestách a s motýlky. Nečekejte 
okázalý luxus, nebo snad moderní design, 

ale spíše klasiku, důstojnost a nostalgii. Ty 
nejvyhlášenější i ty nejoblíbenější kavárny 
na ulici snadno minete. 

Do té úplně nejstarší, se už ale ve Vídni 
neposadíme. Dům, kde se nacházela už vzal 

čas. Za prvního vídeňského kavárníka je 
považován Armén Johannes Doedat, který 
získal povolení k vaření a prodeji kávy již
17. ledna 1685, což je celých 130 let po ote-
vření Kiva Han v Konstantinopoli, úplně 
první kavárny na světě.
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Vídeň má ale raritu, jednu z nejstarších, nepřetržitě provozovaných 
kaváren na světě. Najdete ji na Himmelpfortgasse 6 a nese jméno Café 
Frauenhuber. Kavárna je v tomto domě provozována od roku 1824. Kla-
sický interier, čalouněná polokřesla a sedačky, nesmějí chybět známé 
kroucené věšáky na kabáty, které spolu s držáky na noviny vytvářejí tu 
správnou kavárenskou atmosféru.Na jídelním lístku najdete mimo tra-
dičních dortů i rakouskou specialitu Kaiserschmarrn, neboli trhanec.

Nejstarší kavárna 

CAFÉ FRAUENHUBER Ve Vídni je nejoblíbenější přípravou kávy 
káva Melange, co se pod tímto a jinými 
názvy skrývá vám odtajní naše tabulka.

Jaká káva se skrývá pod těmito názvy?

Brauner - káva s mlékem 

Einspänner - variace mokka kávy, podává 
se ve sklenici se šlehačkou 

Fiaker - mokka ve sklenici servírovaná 
s rumem 

Franziskaner - světlá melange se šlehač-
kou posypaná čokoládou.

Kaisermelange - černá káva s vaječným 
žloutkem a koňakem

Kapuziner - černá káva s trochou mléka 
(hnědá jako kutna mnicha)

Konsul - černá káva s trochou smetany

Maria Theresia - mokka s trochou pome-
rančového likéru 

Melange - káva s horkým mlékem s množ-
stvím pěny

Mokka - silná černá káva

Schwarzer - černá káva 

Tradice i luxus
CAFÉ SACHER 

Pokud jste ve Vídni a nejdete na úžasný sachr se šlehačkou do Café Sacher nebo Sacher Eck jako byste ve Vídni ani neby-
li. Je pravda, že si možná vystojíte krátkou frontu, ale stojí to zato. V legendárním hotelu se peče legendární dort, který si 
zde můžete koupit s sebou v různých velikostech v krásné dřevěné krabičce. Máte-li čas, užijte si trochu luxusu, posaďte 
se do vínových polstrovaných křesílek pod křišťálové lustry a objednejte si sachr se šlehačkou, s kávou a minerálkou za 
17,80 € nebo se sklenkou Sacher Cuvée brut za 26,50 €. Můžete zde i posnídat, v hotelové kavárně i poobědvat.
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     Inspirujte se při přípravě 
českými horami

Horké drinky
                psaly historii

Dny jsou stále ještě krátké, za okny se v padání z oblohy střídá sníh s deštěm a o párty s přáteli někde venku 

nemůže být kvůli přetrvávající epidemii vůbec řeč. Zkrátka ideální čas na to zahřát se doma příjemným teplým 

koktejlem. A když už musíte dodržovat lockdown, běžte na přípravu stylově a inspirujte se českými luhy a háji. 

Třeba vám k tomu pomohou tři receptury od barmana Achima Šipla, mistra světa v míchání nealkoholických drinků 

z roku 2013, ambasadora likérky R. Jelínek, dlouholetého člena České barmanské asociace a autora knihy právě 

o horkých míchaných nápojích.

text: CBA  &  foto: CBA/Kateřina Ryšavá

V současném baru (pokud může mít ote-
vřeno, samozřejmě) se pijí míchané drinky 
podávané výhradně na ledu či ledové tříšti, 
což ale v historickém kontextu stále je 
poměrně novota.

První míchané alkoholické nápoje byly 
totiž mnohem pravděpodobněji horké než 
studené. Led či chlazení se v potravinářství 
začaly používat daleko později než oheň 
a ohřívání. "Je také všeobecně známo, že 
různé byliny, koření a další pochutiny se 
nepoměrně lépe vyluhují ve vodě teplé než 
ve studené," vysvětluje Achim Šipl.
 
Jedním z nejstarších horkých alkoholic-
kých nápojů je svařené víno. Znali jej už 
ve starověkém Římě, což dokládá kuchař-
ka pojmenovaná po labužníkovi Marcu 
Gaviu Apiciovi, jenž žil na přelomu našeho 
letopočtu. Římané víno svařovali se skořicí, 
hřebíčkem, bobkovým listem, tymiánem 
a koriandrem.

Horké nápoje ale vítězí, i když se posuneme 
do bližší minulosti. Legendární americký 
barman Jerry Thomas v knize The Bon-
vivant's Companion z roku 1862, jedné 
z prvních koktejlových "kuchařek", uvádí 
na mnoho desítek receptur, z nichž většina 
je horkých, oproti devatenácti receptu-
rám studených nápojů. Ještě v relativně 
nedávné historii tak horké míchané nápoje 
převažovaly nad těmi studenými.
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Jedněmi z prvních míchaných drinků 
obsahujících tvrdý alkohol byly takzvané 
flipy. První písemná zmínka o nich pochází 
z roku 1695 a označuje nápoj sestávající 
z piva, rumu a cukru ohřívaný rozpáleným 
železným pohrabáčem. Tento typ nápoje 
však časem z kategorie horkých drinků vy-

padl. Lidé do něj totiž začali přidávat syrové 
vejce, naopak vynechali pivo a přestali ho 
ohřívat.

Dnes se ohřívané drinky pijí především 
v zimním období, populární jsou svařáky 
či grogy na venkovních trzích, irská káva 

v kavárně nebo Bombardino na sjezdovce. 
V následujících recepturách se alespoň 
pomyslně vydáme na hřebenovou túru po 
českých a moravských pohořích.

Suroviny
• 4 cl slivovice
• 1 porce černého čaje
• 1lžička povidel
• osminka citronu
• sušené švestky

Postup
Jak je na horách zvykem, 
uvaříme si nejdříve černý 
čaj, který osladíme povidly 
a okořeníme panáčkem 
slivovice. Podle chuti 
vymačkáme citron.

Suroviny
• 2 cl hruškovice Williams R. Jelínek
• 20 cl jablečného nebo hruškového 
    cideru
• 1 porce černého čaje
• plátek citronu
• křížaly

Postup
Připravíme černý čaj ze cideru, 
který dochutíme citronem, případně 
cukrem. Do sklenice odměříme 
hruškovici a dolijeme čajem. 
Ozdobíme křížalami.

Suroviny
• 4 cl likéru Praděd
• 16 cl horké vody
• plátek citronu
• smrková větvička

Postup
Praděd odměříme do 
sklenice a jednoduše 
zalijeme horkou vodou. 
Přidáme citron podle 
chuti a ozdobíme 
smrkovou větvičkou.

Valach s povidlama

Cider ze Šumavy

Horký Praděd
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Lahodné dezerty 
text  &  foto: ČVS 

i bez mléka a vajec

Hlavní část většiny známých dezertů často tvoří živočišné složky, jako jsou vejce, mléko, smetana, nebo 

máslo. Proto se pečení dortů z čistě rostlinných surovin může na první pohled zdát jako nemožné. Jakmile 

se však naučíte několik základních triků, veganské dezerty si zamilujete. Díky obohacení vašeho menu 

o nové receptury můžete navíc oslovit i nové hosty, kteří se stravují rostlinně z etických důvodů, nemohou 

jíst mléčné produkty a vejce kvůli potravinové intoleranci, anebo se snaží snižovat spotřebu živočišných 

výrobků z environmentálních důvodů. A jak tedy můžete v oblíbených receptech nahradit základní 

živočišné suroviny? 

Alternativy vajíček při pečení
V první řadě je třeba říci, že ve spoustě 
receptů stačí vejce pouze vynechat a ne-
musíte ho vůbec nahrazovat. Především 
v různých moučnících plní lepek v pšenič-
né mouce stejnou funkci jako vejce. Expe-
rimentujte se svými oblíbenými recepty, 
vejce vynechte nebo vyzkoušejte některý 
z našich dalších tipů.
● Lněná semínka: Pokud potřebujete 

nahradit vejce jako pojivo v těstě, smí-

chejte jednu polévkovou lžíci mletého 
lněného semínka se třemi lžícemi vody 
a nechte 10 minut odležet. 

● Jablečné pyré, rostlinný jogurt nebo 
hedvábné tofu: Tyto suroviny patří 
k dalším výborným náhradám za vejce. 
Místo jednoho vajíčka použijte čtvrt 
hrnku pyré, jogurtu nebo rozmačkaného 
tofu. 

● Banán: Toto ovoce se skvěle hodí v peče-
ných dezertech jako jsou muffiny, dorty 

a sladké chlebíčky. Rozmačkaný zralý 
banán můžete také použít ve vegan-
ských lívancích a palačinkách. Banán 
těsto i příjemně osladí, takže je možné 
snížit množství přidaného cukru. Po-
lovina rozmačkaného banánu nahradí 
jedno vajíčko. 

● Aquafaba: I když to může znít zvláštně, 
tekutina z plechovky s cizrnou může 
nahradit našlehané bílky. Cizrnu stačí 
přecedit a vodu vyšlehat metličkovým 



7NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN

PATISSERIE | TIP

mixérem do získání konzistence po-
dobné sněhu z vajec. Z aquafaby lze vy-
robit třeba čokoládovou pěnu, pusinky 
i nadýchané těsto na dort. Náhradu za 
bílky můžete vyšlehat z bramborového 
proteinu a vody. 

Rostlinná mléka, smetany a šlehačky
Nahradit mléko v dezertech nikdy nebylo 
tak jednoduché jako dnes. Vybrat si můžete 
z pestré škály nápojů z různých ořechů, 
semínek, obilovin či luštěnin. K nejoblí-
benějším patří mandlové, sójové, rýžové, 
kokosové nebo ovesné a tato mléka bývají 
obohacená i o vápník, vitamín B12 či vita-
mín D. Chuť v dezertech zvýrazní zejména 
oříšková mléka, ale pokud potřebujete 
v receptu spíše neutrální chuť, zvolte nápoj 
z ovsa nebo sóji. Ze všech rostlinných mlék 

snadno připravíte také těsto na lívance či 
palačinky. Pokud potřebujete změnit váš 
oblíbený recept na veganský, kravské mléko 
nahraďte stejným množstvím rostlinného 
nápoje. 

Místo smetany můžete použít její rostlin-
nou alternativu ze sóji, mandlí, kokosu 
nebo ovsa. Dostupné jsou dnes také různé 
alternativy šlehačky z kokosu, rýže nebo 
sóji. Přirozenější chuť ale získáte vyšlehá-
ním tuhé částí kokosového mléka nebo kré-
mu. Z kokosového mléka můžete připravit 
i pařížský krém nebo čokoládovou ganache. 

Tvaroh
Jako náhradu za tvaroh použijte krém 
z hedvábného tofu a citronové šťávy nebo 
krém z kešu ořechů, citronové šťávy, sla-

didla a kokosového tuku. Rozmixováním 
hedvábného tofu s rozpuštěnou čokoládou, 
sladidlem a citronovou šťávou získáte 
výborný krém, který můžete použít na 
zdobení cupcaků nebo jako náplň do dortu. 
V obchodech se zdravou výživou dnes už se-
ženete také rostlinnou alternativu tvarohu 
nebo mascarpone. 

Rostlinné máslo
V těstech na koláče či buchty stačí máslo 
nahradit řepkovým nebo jiným neutrálním 
olejem. Pokud je v receptu nutná konzis-
tence másla, zaměňte ho za kvalitní rostlin-
ný margarín nebo kokosový tuk. V těstě na 
sušenky můžete použít i arašídové máslo, 
mandlové máslo nebo lískooříškové máslo 
s čokoládou.

Suroviny
• 1 a ½ hrnku polohrubé mouky
• 1 a ¼ hrnku cukru krupice
• 2/3 hrnku kakaa
• 1 lžička kypřícího prášku
• ½ lžičky jedlé sody
• ½ lžičky soli
• ¾ hrnku rostlinného mléka
• ¾ hrnku uvařené kávy
• 1/3 hrnku oleje
• 1 lžíce jablečného octa

Krém
• 1 plechovka kokosového krému 
    nebo tuhé části kokosového mléka
• 250 g kvalitní hořké čokolády

Postup
V míse smícháme všechny suché in-
gredience. V druhé míse promícháme 
rostlinné mléko s octem a necháme 5 
minut stát. Přimícháme kávu s olejem 
a opatrně promícháme se suchými 
surovinami. Přendáme na muffinový 
plech s papírovými košíčky a pečeme 
přibližně 20 minut na 180 °C. Nechá-
me vystydnout.
V rendlíku ohřejeme kokosové mléko, 
odstavíme z plotny a přidáme naláma-
nou čokoládu. Vše důkladně pro-
mícháme, dokud nezískáme hladký 
krém. Krém dáme asi na hodinu do 
lednice a poté vyšleháme. Cupcakes 
zdobíme krémem a lesním ovocem.

Suroviny
• 2-3 polévkové lžíce chia semínek
• 200 ml kokosového mléka
• 2 lžíce agáve sirupu
• hrst ostružin
• rostlinný jogurt

Postup
Kokosové mléko, agáve sirup a 
ostružiny rozmixujeme, přidáme chia 
semínka a necháme v lednici 2 hodi-
ny nabobtnat. Poté směs přendáme 
do skleniček, doplníme rostlinným 
jogurtem a ozdobíme ovocem.

Kávové cupcakes s čokoládovou ganáží Chia ostružinový dezert
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Suroviny
• 250 g rostlinných sušenek
• 125 g rostlinného másla
• 450 g tofu natural
• 250 ml sójové smetany
• 1 lžíce kukuřičného škrobu
• 180 g cukru
• šťáva ze 2 citronů
• vanilkový lusk

Postup
Sušenky rozdrtíme a smícháme 
s máslem. Těsto vmačkáme do 
formy a dáme na 10 minut do trouby 
rozehřáté na 180 ºC. Ostatní suroviny 
rozmixujeme a nalijeme na sušenkový 
základ. Pečeme přibližně 30 minut. 
Vychladlý cheesecake ozdobíme 
čerstvým ovocem.

Suroviny
• 1 a ½ hrnku polohrubé mouky
• ¾ hrnku cukru krupice
• ½ hrnku rostlinného margarínu
• 3 lžíce rostlinného mléka
   (sójové, ovesné, mandlové...)
• 1 hrnek čokoládových pecek
• ½ lžičky jedlé sody
• špetka soli 

Postup
Troubu předehřejeme na 180 °C 
a plech vyložíme pečícím papírem. 
V míse smícháme mouku, jedlou sodu 
a sůl. V další misce vyšleháme rost-
linné máslo s cukrem a přimícháme 
rostlinné mléko. Obě směsi smícháme 
dohromady a přidáme čokoládové 
pecky. Z těsta tvoříme cookies, které 
pečeme přibližně 10 - 12 minut. 

Suroviny
Těsto
• 360 g špaldové mouky
• 180 g rostlinného másla
• 2 lžíce cukru
• 10 lžic vody
Náplň
• 6 středně velkých jablek
• ½ hrnku cukru
• 2 lžíce špaldové mouky
• 1 lžička skořice
• kousek nastrouhaného zázvoru

Postup
V míse prosejeme mouku, přidáme 
cukr a změklé rostlinné máslo. Postup-
ně přidáváme vodu a vypracujeme 
těsto, které rozdělíme na dvě poloviny 
a necháme hodinu odležet v lednici. 
Mezitím si připravíme náplň. Jablka 
nakrájíme na menší kousky a smíchá-
me s ostatními ingrediencemi. První 
část těsta vyválíme na pomoučeném 
vále a opatrně vmačkáme do koláčové 
formy. Vložíme jablečnou náplň a při-
kryjeme druhou polovinou vyválené-
ho těsta. Koláč potřeme rostlinným 
mlékem a posypeme cukrem. Pečte 
přibližně 50 minut na 180 °C.

Vanilkový cheesecake 

Veganské cookies ke kávě

Tradiční jablečný koláč

Česká veganská společnost
Jako nezisková organizace usiluje o svět, 
ve kterém si každý může vybrat lahodné 
a zdravé jídlo, které je dobré pro všech-
ny lidi, zvířata i planetu. Jejím cílem je 
zlepšovat a usnadňovat život lidem, kteří 
z různých důvodů chtějí snížit svoji spo-
třebu živočišných produktů nebo je úplně 
vyloučit.
www.veganskaspolecnost.cz
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Společnost WMF ve spolupráci se společností My App Caff e představila baristu 
budoucnosti, kávový stánek o rozměru sedmi metru čtverečných s robotem 
na vaření kávy, který by měl hlavně sloužit na letištích, ve vlacích, v nemocni-
cích, nákupních centrech nebo v menzách. Tato plně automatizovaná kávová 
stanice zvládne uvařit 120 porcí kávy za hodinu, umí 160 receptů a má otevře-
no 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V „MyAppCafé“ můžete platit hned několika 
bezhotovostními způsoby. Tato stanice se bude nabízet jako frenčíza.

Baristou budoucnosti je robot

PRŮZKUM

Ve Švýcarsku proběhl průzkum, 
který měl zjistit znalosti lidí ve 
věku 35-65 let o kávě. Výsledky 
nebyly potěšující, lidé toho o kávě, 
jejich druzích a zvláštnostech moc 
nevědí. Nerozlišují ani dobře neznají 
jednotlivé odrůdy, jen 31 % něco 
říkají pojmy jako bio nebo trvalá 
udržitelnost v oblasti pěstování a 

zpracování kávy. I když dotazova-
ní udávali, že pijí kávu průměrně 
pětkrát denně, tak se plně spoléhají 
na kvalitu svého domácího přístroje 
na přípravu kávy, avšak nevědí, jaké 
by měly být jeho správné parametry. 
V oblibě vede káva jemnější, středně 
hořká, s kořeněnou chutí, většinou 
se smetanou.

„Umíte si správně 
         připravit kávu?“

Donuty máme spojené především s USA, k jejich celosvě-
tové popularitě přispěly zejména americké detektivky 

a animovaný seriál Simpsonovi. Jejich historie je však 
mnohem delší, podle některých historiků sahá až 

do 15. století. Jedná se o obdobu našich známých 
koblih, jsou také vyrobené z nadýchaného 
kynutého těsta, na rozdíl od koblih mají však 
uprostřed díru. Při smažení kynutého těsta 
totiž docházelo k tomu, že prostředek zůstával 
syrový. Řešením bylo buď přidat 

doprostřed náplň, která se 
nemusela tepelně upravovat, 

například marmeládu v případě 
koblih, nebo právě udělat do středu otvor a těs-
to se tak propeklo rovnoměrně. Donuty může-
te ochutnat v pekařství Hello! hned ve čtyřech 
verzích. Například Queen V ukrývá jemnou 
vanilkovou náplň a povrch donutu zdobí prouž-
ky vanilkové a čokoládové polevy. Merry Berry 
s jahodovou náplní posypaná krystalkami cukru 
s jahodovou příchutí je poctou koblihové klasice.
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V Německu zaplatí každý, kdo si ve Star-
bucks objedná kávu do papírového kelímku, 
5 centů navíc. Během prvních dvou měsíců 
zkušebního prodeje se počet objednávek 
do vratných nebo vlastních pohárků na 
kávu zdvojnásobil a činí cca 6 % z celkových 
objednávek. Stále také platí sleva 30 centů 
z ceny kávy do donesených pohárků. Star-
bucks vybrané peníze za kelímky věnuje na 
projekty zaměřené na eliminaci plastových 
odpadů.V Německu existuje několik inicia-
tiv, které podporují používání obalů na kávu 
na více použití.

Poplatek 
za kelímek


