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Kupte 2 balení jakéhokoliv 
sýra Meggle Cottage Cheese 180 g.

Soutěžní víčko a účtenku si pečlivě 
uschovejte.

Odešlete v jakýkoliv soutěžní den 
SMS zprávu ve tvaru:

MEG*KOD1*KOD2*JMENO*PRIJMENI*ADRESA 
(bez diakritiky) na číslo 900 88 03. 

Příklad: MEG*23032490*260459861*PETR*
NOVAK*LUCNI 5, PRAHA 4.

Kód naleznete na obale výrobku, uvedené 
v datu spotřeby, kdy z data spotřeby opíšete DEN 
MĚSÍC a poslední skupinu čísel z druhého řádku 
za časovým údajem.

23. 03. 2011 KAN
09. 10 2490



G rilování je zkrátka příjemná zábava, 
ale i odborná disciplína, v níž si mo-
hou změřit síly profesionální kucha-

ři. Na velký zájem o grilování proto reaguje 
i trh: širokou nabídkou ingrediencí, polotova-
rů a technického zázemí.

GLOBUS samozřejmě nezůstává pozadu 
a snaží se vyjít všem milovníkům grilování 
maximálně vstříc. Nejenže letos již sedmým 
rokem pořádá celostátní soutěž pro přihláše-
né týmy GLOBUS GRILMÁNIE 2011, ale neza-
pomíná ani na ty, kteří chtějí grilovat v klidu 
své zahrady nebo terasy. V hypermarketech 
GLOBUS proto naleznete pestrý výběr všeho, 
co byste mohli u grilu potřebovat, a to včetně 
grilu samotného. Nechybí čerstvé maso a ry-
by, pečivo z vlastní pekárny, bohatý výběr ze-
leniny, omáček či ingrediencí, z nichž si mů-
žete vyrobit výbornou domácí marinádu.

A aby se vám letos grilovalo ještě příjemněji, 
GLOBUS pro vás připravil speciální vydání ča-
sopisu GLOBUS Mini. Přinášíme vám v něm 
zajímavé recepty, užitečné tipy a také záku-
lisní informace o GLOBUS GRILMÁNII 2011. 

ÚVOD

GRILOVÁNÍ SE PRO MNOHO Z NÁS STALO 

NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ LÉTA. ČÍM 

TEPLEJŠÍ BUDOU DNY, TÍM VÍCE NADŠENCŮ 

ROZLOŽÍ POTŘEBNÉ NÁČINÍ A ZAČNE SE SHÁNĚT 

PO ZARUČENÝCH RADÁCH A OSVĚDČENÝCH 

RECEPTECH. TATO OBLÍBENÁ KRATOCHVÍLE JE TOTIŽ 

SPOJENA NEJEN SE SPOUSTOU KULINÁŘSKÝCH 

ZÁŽITKŮ, ALE NABÍZÍ TAKÉ IDEÁLNÍ PODMÍNKY 

PRO RODINNÉ OSLAVY A SETKÁNÍ S PŘÁTELI. 
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GRILOVÁNÍ SE PRO MNOHO Z NÁS STALO 

NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ LÉTA. ČÍM 

TEPLEJŠÍ BUDOU DNY, TÍM VÍCE NADŠENCŮ 

Grilujte
s GLOBUSEM
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GLOBUS vám přeje dobrou chuť a bezpočet nezapomenutelných zážitků spojených s grilováním!



D o Evropy přišlo grilová-
ní z Ameriky, kde má ta-
to stále rozšířenější for-

ma trávení volného času nej-
delší tradici. Američané dlouhá 
léta grilovali především při pik-
nicích nebo kempování. Zásad-
ní rozkvět grilování nastal po 
2. světové válce, kdy se přísluš-
níci střední třídy houfně stěho-
vali na předměstí velkých měst. 
V novém bydlišti nalezli mimo ji-
né i dostatek plochy k postave-
ní grilů. Od padesátých let mi-
nulého století začala popularita 
přípravy masa nad žárem rychle 
růst a díky rozvíjejícímu se tech-
nickému zázemí se stala skuteč-
ným gastronomickým a spole-
čenským fenoménem. 

Neopomenutelný inovátor
Jmenoval se George Stephen, 
žil na předměstí Chicaga a byl 
milovníkem dobrého jídla. Psa-
la se padesátá léta a v Americe 
se běžně používaly otevřené gri-
ly vystavěné z cihel. Jejich hlav-
ní nevýhoda spočívala v tom, že 
je nebylo možné přemístit. Mě-
ly ale i řadu dalších negativních 
vlastností, které pana Stephena 
trápily. Vadilo mu například, že 
není možné grilovat při nepříz-
ni počasí, rozčiloval ho poletují-
cí popel usazující se na připra-
vovaném jídle a na oblečení, ale 

i skutečnost, že vzhledem k ne-
možnosti regulovat žár bylo ma-
so na povrchu často připálené 
a uvnitř polosyrové. 

Co změnila bójka
Během svého zaměstnání ve fir-
mě Weber Brothers Metal Works 
vyrábějící kovové přístavní bó-
je přišel Stephen na geniální ře-
šení výše uvedených problémů. 
Nápad ho osvítil ve chvíli, kdy 
k sobě svařoval dva díly přístav-
ní bóje. Stačilo do spodní čás-
ti položit kovovou mřížku a při-

GRILOVÁNÍ ROZHODNĚ NENÍ VÝKŘIKEM POSLEDNÍ MÓDY. 

ZÁKLADNÍ METODA TEPELNÉ PŘÍPRAVY MASA, POZDĚJI TAKÉ 

ZELENINY A OVOCE, SE ZRODILA PŘIBLIŽNĚ PŘED 500 000 LETY, 

TEDY JIŽ V DOBĚ, KDY SE LIDÉ POPRVÉ NAUČILI ROZDĚLÁVAT OHEŇ. 

dělat nožky – zbývající polovina 
pak sloužila jako poklop. Prá-
vě s ním měl George ze začátku 
asi nejvíce potí-
ží. Aby oheň v při-
krytém grilu ne-
zhasínal, stačilo 
vyvrtat v horním 
dílu díry, kterými 
dovnitř proudil 
vzduch. Tímto posledním kro-
kem se zrodil slavný Weberův 
kotlíkový gril. Jeho uvedením 
na trh byl zahájen nový způsob 
grilování, který přinesl základní 

změnu – možnost kon-
trolovat proces tepelné 
úpravy pokrmů a volit 
mezi šetrnějším (poma-
lým nepřímým) a rych-
lým (přímým) způso-
bem grilování. 

Grilování má tak trochu nejasné názvosloví. V ame-
rické angličtině označuje pojem „grilling“ rychlý pro-
ces přípravy nad silným žárem, zatímco „barbecuing“ 
je termín pro pomalejší metodu za užití žáru nepřímé-
ho. O původu slova barbecue existuje několik teorií. 
Jazykovědci se nejčastěji kloní k tomu, že pochází od 
Arawaků, poměrně velké skupiny jazykově a kulturně 
příbuzných indiánských kmenů v oblasti Karibiku, kte-
ří maso připravovali na roštu ze surového dřeva zvané-
ho „barbacoa“. 

Kde se vzalo, tu se vzalo...

V USA začala 

růst popularita 

grilování v 50. letech 

minulého století.

GRILOVÁNÍ ROZHODNĚ NENÍ VÝKŘIKEM POSLEDNÍ MÓDY. 

grilováníJak přišlo

na svět
Jak to bylo dál
U Stephenova objevu se však 
rozvoj odvětví nezastavil. Po-
stupně se na trhu objevova-
ly další novinky, mezi něž pat-
řily například plynové grily, kte-
ré umožnily připravovat maso 
rychleji a v nekolísající teplotě. 
Elektrické grily se pak zaslouži-
ly o to, že se sezona grilování 

prodloužila na ce-
lý rok. V součas-
né době existují 
také grily vodní, 
které mají mezi 
ohništěm a roš-
tem umístěnou 

nádobu s vodou, do níž odkapá-
vá rozpálený tuk. Díky tomuto 
postupu nedochází ke spalová-
ní a následné konzumaci škodli-
vých látek, a navíc se maso rov-
noměrně propéká. 
A tak nezbývá než se zeptat: je 
možné, že neustále se rozvíjející 
technické možnosti usnadní pří-
pravu grilovaných pokrmů v bu-
doucnu ještě více? Nejspíš ano, 
ale nechme se překvapit.

Dnes již historický barbeque design

4 | www.globus.cz
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Více informací naleznete na îwww.cbqa.cz, přihlášku ke členství si můžete stáhnout na 
webových stránkách îhttp://www.cbqa.cz/prihlaska.html
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SOUČASNOSTČeské grilování
má svou asociaci

PROTOŽE GRILOVÁNÍ PATŘÍ MEZI RYCHLE SE 

ROZVÍJEJÍCÍ GASTRONOMICKÉ OBORY, POTŘEBUJE 

KVALITNÍ INSTITUCIONÁLNÍ ZÁZEMÍ. PRÁVĚ Z TOHO 

DŮVODU VZNIKLA ČESKÁ ASOCIACE GRILOVÁNÍ, KTERÁ 

INFORMUJE O NOVINKÁCH A TRENDECH, UDĚLUJE 

LICENCE ČI ORGANIZUJE BARBECUE SOUTĚŽE.

Z aložení tuzemské aso-
ciace předcházela snaha 
představit grilování všem 

zájemcům z řad profesionální 
i široké veřejnosti. Sdružení se 
stalo oficiálním členem Světové 
asociace grilování (World Barbe-
cue Association – WBQA). Mezi 
hlavní úkoly tohoto nejvyššího 
orgánu patří přidělování licen-
cí pro pořádání národních a me-
zinárodních šampionátů v grilo-
vání – to ovšem pouze za pod-
mínky, že organizátoři dodrží 

jasně stanovená pravidla a do-
hodnutý systém hodnocení. 
Světová asociace grilování je 
sdružení čistě neziskové, jeho 
provoz je zajišťován členskými 
příspěvky a sponzorskými da-
ry. WBQA se velmi rychle rozví-
jí, získává stále více členů i od-
daných fanoušků. Právě oficiál-
ní členství v tomto prestižním 
světovém sdružení představu-
je pro Českou asociaci grilování 
významnou inspiraci při stano-
vování vlastních cílů a pravidel. 

Stěžejní cíle České asociace grilování:

1. Podpora a propagace grilování ve všech 
aspektech a směrech

2. Rozvoj pojetí grilování jako životního stylu, 
volnočasové aktivity, setkávání se s rodinou a přáteli

3. Udělování licence k pořádání barbecue soutěží

4. Převzetí záštity nad konanými barbecue 
soutěžemi

5. Organizace barbecue akcí a účast na nich

6. Podpora všech příznivců grilování, zejména 
poskytováním informací o novinkách, tipech 
a trendech souvisejících se zdravým životním stylem

7. Zvyšování úrovně „barbecue kultury“

8. Nominace vítěze barbecue soutěží do 
mezinárodních klání, zejména do turnajů 
organizovaných Světovou asociací grilování (WBQA) 
či jejími členskými organizacemi

9. Spolupráce s WBQA a plné respektování 
vzájemných dohod

10. Dodržování ústředního motta všech příznivců 
grilování na celém světě: Make people happy by 
fire, food and fun! Čiň lidi šťastné, griluj a získávej 
přátele po celém světě!

� Členem sdružení se může 
stát právnická nebo fyzická 
osoba starší 18 let. Prvním 
krokem je vyplnění přihláš-
ky, kterou přijímá a násled-
ně také schvaluje výbor 
České asociace grilování. 
Pro přijetí člena je potřeba 
souhlasu všech členů výbo-
ru sdružení. Pokud k němu 
dojde, pak už jen stačí, aby 
zájemce zaplatil níže uvede-
ný členský příspěvek.
� Členské příspěvky 
pro rok 2011
Právnická osoba – výše pří-
spěvku 5 000 Kč

Fyzická osoba  – výše přís-
pěvku 350 Kč
� Zaplacením ročního pří-
spěvku získává každý člen 
asociace právo na nejrůz-
nější benefity, které výbor 
sdružení sjednává se svými 
partnery. 
� Během prvního roku pro-
vozu poskytuje Česká aso-
ciace grilování zejména ty-
to výhody:
– Právo na účast v oficiál-
ních BBQ soutěžích pořá-
daných jak Českou asocia-
cí grilování, tak  mateřskou 
asociací světovou. 

– Na BBQ soutěžích s  řád-
ně uzavřeným členstvím se 
každému soutěžícímu týmu 
zapíšou body do hodnotící-
ho žebříčku.
� V budoucnu by měl kaž-
dý člen získat následující 
výhody:
– možnost výhodnějšího ná-
kupu v e-shopu České aso-
ciace grilování 
–  s levu  m in imá lně 5 % 
v partnerských restauracích 
– slevu na předplatné tisku 
– informační e-bulletin Čes-
ké asociace grilování v mi-
nimálním počtu 6 x za rok

PRAVIDLA ČLENSTVÍ V ČESKÉ ASOCIACI GRILOVÁNÍ



ak hodnotíte dosavadní vývoj GLOBUS GRILMÁNIE?
Ušli jsme obrovský kus cesty. Když jsme před sedmi lety s Gril-
mánií začínali, učili jsme se za pochodu, ale i díky podpoře 
našich partnerů se akce již během prvních dvou let velmi dob-
ře zaběhla. Momentálně zažíváme cosi jako návrat ke koře-
nům. Soutěžícím se snažíme zdůrazňovat, že nejdůležitější 
je, aby bylo grilované maso perfektně připravené a mělo špič-
kovou chuť. Přílohy a způsob prezentace sice také hrají svou 
roli, ne však stěžejní. To je i v souladu s trendem, který razí 
Světová asociace grilování. 

� Kdo vůbec Grilmánii 
v původní podobě vymyslel?
Grilmánie jako projekt zaměřený na 
podporu a kultivaci grilování je „dí-
tětem“ GLOBUSU. Inspirace k po-
řádání mistrovství v grilování však 
pochází ze zahraničí, kam se na po-
dobnou akci jeli podívat naši kolego-
vé z řeznictví. Tehdy jsme za sebou 

měli pilotní ročník projektu Grilování s Martinem Zounarem 
a napadlo nás, že by zahraniční pojetí soutěže mohlo zafun-
govat i u nás. Posbírali jsme zkušenosti účastníků a organizá-
torů mezinárodních mistrovství, a na jejich základě jsme vy-
tvořili vlastní koncept. 

� Z jakých důvodů GLOBUS takovou akci podporuje?
Snažíme se rozvíjet povědomí o kvalitní gastronomii a jídle 
obecně. Máme vlastní řeznictví, kde vyrábíme čerstvé masné 
výrobky a uzeniny, a všimli jsme si, že poptávka po produktech 
určených ke grilování stále narůstá. Naším pochopitelným záj-
mem je dávat zákazníkům vědět, že výrobky našeho řeznictví 
jsou kvalitní a čerstvé. K tomu je Grilmánie ideální příležitos-
tí, mimo jiné proto, že na ní lze mnoho našich produktů ochut-
nat. Záleží nám ale také na celkovém zvyšování úrovně grilo-
vání u nás. Díky Grilmánii máme možnost zákazníkům ukázat, 
že není jedno, na čem grilují, že grilovaná jídla se dají zpestřit 
řadou přísad a koření, že grilování není jen společné posezení 
u ohýnku, ale také skutečný gurmánský zážitek.

MARKETINGOVÝ MANAŽER GLOBUSU BORIS MALÝ VELÍ TÝMU, KTERÝ 

SE O GRILMÁNII S VELKOU PÉČÍ STARÁ UŽ SEDM LET. „0 TOM SE NÁM 

PŘI ORGANIZACI PRVNÍHO ROČNÍKU ANI NESNILO,“ PŘIZNÁVÁ. 

� Co byste označil za největší úspěch Grilmánie?
Především samotný fakt, že nás čeká už sedmý ročník. Gril-
mánie žije svým životem, má vlastní webové stránky, diskusní 
fórum, facebook, kde si týmy mezi sebou píší a hecují se. Zmo-
bilizovali jsme skoro dva tisíce lidí, kteří celý rok přemýšlejí 
o recepturách, nápaditých způsobech prezentace pokrmů i ce-
lého týmu… Za další velký úspěch Grilmánie považuji to, že in-
spirovala vznik České asociace grilování, zapojili jsme se do 
světového grilovacího hnutí a budeme mít vlastní reprezentan-
ty na mistrovství světa. 

� Překvapila vás soutěž něčím?
Když pominu obrovský zájem ze strany lidí, a to jak soutěží-
cích, tak diváků, asi největším překvapením pro mě byla sku-
tečnost, že přestože se soutěže zúčastňují profesionální týmy, 
dost často vítězí ryzí amatéři – anebo profi týmům alespoň 
šlapou na paty, jako tomu bylo například v minulém ročníku. 
Tehdy už jsme Grilmánii pořádali jako otevřené mistrovství ČR 
a ve finále zvítězilo družstvo z Belgie, které přijelo se špičko-
vým zařízením, takzvaným „smokerem“, v němž se maso při-
pravuje bez přímého kontaktu s plamenem. Nicméně až do po-
slední chvíle s tímto družstvem o každý bod zápolil český tým.
 
� A co vy osobně, grilujete rád?
Griluju moc rád, a to ideálně pro celou rodinu – právě v tom 
vidím smysl grilování. Je to příležitost, při níž se lidé sejdou 
a společně tráví čas. 
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GRILMÁNIE

Grilmánie žije

životem

J

svým vlastním
životem

Díky Grilmánii máme 
příležitost zákazníkům 
ukázat, že grilování může 
být víc než jen společné 
posezení u ohýnku... 

Více informací najdete na îwww.grilmanie.cz
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J edna z největších akcí pro 
milovníky kvalitního grilo-
vání není na tomto poli žád-

ným nováčkem, koná se již od 
roku 2005. Do klání se může 
přihlásit každý, kdo má rád zá-
bavu a dokáže včas sestavit 
vhodný soutěžní tým. Přestože 
se soutěže neúčastní pouze pro-
fesionálové, nelze brát výsledky 
na lehkou váhu – Grilmánie je 
totiž oficiálním mezinárodním 
mistrovstvím ČR v grilování! 

GRILOVÁNÍ NENÍ JEN 

SPOLEČENSKOU UDÁLOSTÍ, 

ALE TAKÉ DISCIPLÍNOU, 

V NÍŽ SE MOHOU UTKÁVAT 

PROFESIONÁLOVÉ 

I NADŠENCI Z ŘAD ŠIROKÉ 

VEŘEJNOSTI. PRO OBA 

TÁBORY POŘÁDÁ GLOBUS 

SEDMÝ ROČNÍK CELOSTÁTNÍ 

SOUTĚŽE GLOBUS 

GRILMÁNIE, KTERÁ JIŽ 

TRADIČNĚ ZAHAJUJE JARNÍ 

A LETNÍ GRILOVACÍ SEZONU.

Termíny a místa konání regionálních 

kol soutěže u hypermarketů GLOBUS

GRILMÁNIE

Hledá se NEJLEPŠÍ
Od loňského roku se vítězům 
převádějí body z této akce také 
do světového žebříčku.
 
Změna je život
Než však nastane chvíle velké-
ho finále, je třeba projít sítem 
regionálních kol. Ta jsou již tra-
dičně spojená s celodenním 

soutěžně-zábavním programem 
a probíhají na venkovním pro-
stranství před vchody do hyper-
marketů GLOBUS. Od loňského 
ročníku se počet soutěžních re-
gionálních kol snížil na deset, 
a to především proto, aby se vel-
ké finále mohlo uskutečnit ješ-
tě před hlavními prázdninami. 
Z důvodu zachování stejných 
šancí jako v předchozích letech 
bude na třech místech v repub-
lice soutěžit dvojnásobný počet 
týmů – namísto klasických dese-
ti se jich tedy utká rovnou dva-
cet. V těchto výjimečných pří-
padech postupují do finále vždy 
dva nejlepší týmy, v ostatních 
sedmi regionálních kolech pou-
ze jeden.

Bude na co koukat
Pokud nemáte zájem předvádět 
své grilovací schopnosti veřej-
ně, můžete se Grilmánie zúčast-
nit alespoň jako diváci. Nudit se 

grilovací tým
rozhodně nebudete. Každé ze 
soutěžních kol totiž provází bo-
hatý kulturní a doprovodný pro-
gram plný soutěží a her pro děti 
i dospělé. V letošním ročníku se 
publiku navíc poprvé předsta-
ví noví moderátoři Ivan Vodo-
chodský a Petr Rychlý, v dopro-
vodném programu zazpívá Petr 
Kolář. Kromě vtipných komentá-
řů a pěveckých vystoupení usly-
šíte také rozhovory se známými 
osobnostmi. 
A protože dobrá zábava jde ru-
ku v ruce s výborným jídlem, 
můžete kromě připraveného ob-
čerstvení ochutnat také grilova-
né speciality soutěžních týmů. 
V místě klání nebudou chybět 
ani zábavné atrakce pro děti.  
Pokud by je řádění ve skákacím 
hradě či na trampolínách přece 
jen omrzelo, mohou zkusit štěs-
tí v soutěžích o drobné ceny. Ná-
vštěva GLOBUS GRILMÁNIE jis-
tě potěší celou rodinu.

sobota      7. květen 2011   Chotíkov u Plzně (10 týmů)
neděle 8. květen 2011   České Budějovice (10 týmů)
sobota  14. květen 2011   Opava (20 týmů)
neděle  15. květen 2011   Olomouc (10 týmů)
sobota  21. květen 2011   Pardubice (10 týmů)
neděle  22. květen 2011   Brno – Ivanovice (10 týmů)
sobota  4. červen 2011   Trmice u Ústí nad Labem (20 týmů)
neděle  5. červen 2011   Praha – Čakovice (20 týmů)
sobota  11. červen 2011   Liberec (10 týmů)
neděle  12. červen 2011   Jenišov u Karlových Varů (10 týmů)
sobota  18. červen 2011  FINÁLE PRAHA – Troja

www.globus.cz | 7 
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GRILMÁNIE

P řihlášené týmy budou v re-
gionálních kolech soutě-
žit ve čtyřech disciplínách. 

Jejich hlavní náplní je tepel-
né zpracování uzenin a mleté-
ho masa, vepřového a hovězího 
masa a dezertu. Aby bylo klání 
co nejtransparentnější, přidělí 
všem soutěžícím potřebné ma-
so a uzeniny pořádající hyper-
market GLOBUS. Jde o opatře-
ní, které má zamezit tomu, aby 
si týmy přinášely předem nalo-
žené kousky z domova. Při ne-
respektování tohoto pravidla 
budou soutěžící diskvalifiková-
ni. Výběr ingrediencí na dezert 

a přílohy již nijak limitován ne-
ní a záleží pouze na samotných 
účastnících.
S ohledem na to, že se Grilmá-
nie snaží prověřit umění grilová-
ní opravdu do hloubky, musejí 
soutěžící týmy předvést schop-
nosti na dvou typech grilů. Po-
lovinu disciplín absolvují na 
kotlovém grilu značky WEBER, 
druhou pak na plynovém gri-
lu značky CAMPINGAZ. Předem 
stanovený je i počet soutěžních 
porcí: týmy v každé disciplíně  
připraví dva „vzorky“ pro porot-
ce, zbytek pokrmů poslouží ja-
ko ochutnávka pro diváky. 

VYBRAT TY NEJLEPŠÍ NEBÝVÁ JEN TAK, PROTO BUDE HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH 

TÝMŮ V GRILMÁNII PROVÁDĚT ODBORNÁ POROTA SLOŽENÁ ZE ZKUŠENÝCH ZÁSTUPCŮ 

SPOLEČNOSTI GLOBUS, PROFESIONÁLŮ KUCHAŘSKÉHO ŘEMESLA A KOMISAŘŮ 

Z ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČR – ODBORNÉHO PARTNERA SOUTĚŽE.

Soutěžíme

V jednotlivých regionál-

ních kolech se zápolí ve 

čtyřech disciplínách:

Hodnotící kritéria 
soutěže:

1. uzenina + mleté maso
2. vepřové maso
3. hovězí maso
4. dezert

I. Chuťové ohodnocení 
– celkový dojem po 
chuťové stránce 

II. Originalita 
III. Příloha

� Ve všech čtyřech soutěžních disciplínách budou týmy hodnoce-
ny bodovým hodnocením 1 – 10 (1 = nejhorší, 10 = nejlepší). Po-
kud porotce hodnotí škálou 1 – 5, musí toto bodové hodnocení 

specifikovat písemně včetně slovního ohodnocení 
dle doplňkových kritérií. Vítě-
zem se stane tým s nejvyšším 
součtem bodů od všech porotců 

ze všech čtyř soutěžních disciplín.
� Z deseti regionálních kol pos-
toupí do závěrečného finále cel-
kem třináct týmů – tedy po jed-
nom vítězném týmu ze sedmi 
regionálních kol s deseti zúčast-
něnými týmy a po dvou nejlepších 
týmech ze třech regionálních kol 
s dvaceti zúčastněnými týmy.

DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

1. Nejlepší image týmu – v této kategorii se hodnotí úroveň 
výzdoby soutěžního stánku, kvalita obsluhy a vhodný 

výběr oblečení. Přihlíží se také k vystupování soutěžících 
a celkové atmosféře, která v jejich týmu panuje. Účast-
níci klání si u poroty mohou bodově přilepšit i volbou 
chytlavých hesel či originálním bojovým pokřikem.

2. „Exot“ GLOBUS GRILMÁNIE 2011 – nejvýrazněj-
ší osobnost soutěžního dne.

3.V každém regionálním kole budou odborným 
partnerem – komisaři Asociace kuchařů a cukrá-

řů ČR – vyhodnoceny také vítězové v kategoriích 
nejlepší recept a zpracování jednotlivých disciplín:
1. uzenina + mleté maso 2. vepřové maso
3. hovězí maso 4. dezert

podle
pravidel

kud porotce hodnotí škálou 1 – 5, musí toto bodové hodnocení 
specifikovat písemně včetně slovního ohodnocení 

dle doplňkových kritérií. Vítě-

ze všech čtyř soutěžních disciplín.
� 

toupí do závěrečného finále cel-
kem třináct týmů 
nom vítězném týmu ze sedmi 
regionálních kol s deseti zúčast-
něnými týmy a po dvou nejlepších 
týmech ze třech regionálních kol 
s dvaceti zúčastněnými týmy.

výzdoby soutěžního stánku, kvalita obsluhy a vhodný 
výběr oblečení. Přihlíží se také k vystupování soutěžících 
a celkové atmosféře, která v jejich týmu panuje. Účast-

 – nejvýrazněj-

partnerem – komisaři Asociace kuchařů a cukrá-
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Finálové klání GLOBUS GRILMÁNIE 2011 bude 
letos opět zařazeno do mezinárodního systému 
bodování Evropské a světové asociace grilování 

WBQA. Všem finalistům se tak „české“ body 
započítávají do oficiálního mezinárodního 

žebříčku, k němuž si posléze mohou připsat také 
bodové úspěchy získané v rámci ostatních 

soutěží po Evropě i celém světě.

CO ČEKÁ NA VÍTĚZE REGIONÁLNÍCH KOL?

� Pět nejlepších týmů v každém regionálním kole získá gril 
CAMPINGAZ RBS CLASSIC s příslušenstvím v celkové hodno-
tě 9 348 Kč (gril 8 999 Kč + připojovací sada k PB lahvi 349 Kč). 
Jedná se o gril s ojedinělou technologií RBS grilování, jehož kera-
mické hořáky jsou umístěny po bocích grilovací vany. Patentovaný 
systém CAMPINGAZ umožňuje dosažení vydatné a rovnoměrné teploty 
po celé grilovací ploše. 
� Všechny vítězné týmy regionálních kol obdrží kotlový gril na dřevěné uh-
lí značky WEBER, diplom, certifikát „Finalista GLOBUS GRILMÁNIE 2011“, 
pohár a věcné ceny od partnerů soutěže. Zkrátka samozřejmě nepřijdou ani 
soutěžící na stříbrné a bronzové pozici. 

pod pokličku

Nahlédněte 
porotcům 

A. 

B. 

HLAVNÍ HODNOCENÍ

1. Celkový vzhled pokrmu
Nezáleží na tom, jaké jste profese, 

posuzujte podle vlastního mínění, jak na 
vás od pohledu hotový pokrm působí. Dejte 
především na první dojem... jak je silný!

2. Celková harmonie pokrmu
Je pouze na vás, jak se vám celkové 

uspořádání naservírovaného pokrmu líbí, je 
pro vás toto barbecue akceptovatelné? Po-
lechtá celkové sestavení jídla na talíři vaše 
chuťové buňky a polichotí oku?

3. Vzhled hlavního pokrmu
Posuzujte, jak na vás maso (nebo de-

zert) osobně působí. Je vzhledné, láká vás 
k ochutnání? Má krásně (u masa) propeče-
né mřížky z roštu?

4. Optický stupeň propečení
Stejně jako u bodu 3 je důležitý váš 

aktuální osobní pocit. Maso by vás mělo 
navnadit šťavnatostí tak, abyste hned sáhli 
po noži a vidličce. Musí umět uspokojit váš 
pohled. Buďte v hodnocení raději kulantní 
než přísní.

5. První chuťový vjem hlavního pokrmu
První kousnutí nám ihned sdělí ně-

co o pokrmu: jako měřítko zde smíte pou-
žívat svou osobní míru křehkosti, propeče-
nosti či šťavnatosti. Je pokrm takový, nebo 
se naopak jedná o suchý, příliš vypečený 
a tvrdý kousek? Po více soustech může jíd-
lo chutnat úplně jinak, ne vždy se vyplácí 
první dojem!

6. Chuť hlavního pokrmu
To, co nejjistěji rozhodne o grilova-

ném jídle, je a zůstane jeho chuť. Důvěřuj-
te svým smyslům a položte si následují-
cí otázky: je jídlo negatvně ovlivněno spále-
ninou nebo nepříjemným dýmem? Je chuť 
masa „přeražena“ kořením? Jsou přísady 
vyvážené a vytvářejí s pokrmem lahodnou 
symbiózu?

7. Chuť příloh
Při hodnocení chuti příloh zavřete oči. 

Jejich vzhled jste už posoudili. Teď jde o to, 
zhodnotit chuť a symbiózu s hlavním pokr-
mem. Týmy můžou prezentovat i více příloh, 
při hodnocení proto udělejte férový průměr 
ze všech připravených.

ZAJÍMÁ VÁS, ČÍM VŠÍM SE ODBORNÍ SUDÍ BĚHEM BODOVÁNÍ 

SOUTĚŽÍCÍCH ŘÍDÍ? KROMĚ CHUTI, ORIGINALITY A KVALITY 

POKRMŮ I PŘÍLOH SE POROTA SOUSTŘEDÍ TAKÉ NA IMAGE CELÉHO 

TÝMU. ABY BYLO POSUZOVÁNÍ VÝKONŮ CO NEJDŮKLADNĚJŠÍ 

A NEJPROMYŠLENĚJŠÍ, MAJÍ VŠICHNI POROTCI DOPORUČENÁ 

NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA HODNOCENÍ: 

Vystupování týmu
Vzhledem k hygienickým a estetickým poža-
davkům by členové týmu neměli na stánku 
kouřit, požívat alkoholické nápoje ani vyka-
zovat známky podnapilosti. V případě těchto 
zjištění se doporučuje obodovat nulou, uči-
nit poznámku do hodnotícího formuláře a in-
formovat hlavního porotce. Výjimkou je mír-
ná konzumace piva nebo kouření doutníků 
či dýmek vně soutěžního stánku.

IMAGE

www.globus.cz | 9 
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GRILMÁNIE

H istoricky první místo zís-
kal v celostátním finále 
v roce 2005 tým SWIN-

GEŘI z Opavy, druhý ročník vy-
hrál tým WHITE & BLACK z Pra-
hy a třetím vítězem se stal ALF 
TEAM z Opavy. Ve 4. ročníku zví-
tězili reprezentanti jižních Čech 
– tým HASIČI PLAV, v jubilej-
ním 5. roce pak vyhráli nováčci 
– tým UNITED STEAKS z Hodě-
šovic. Zatím posledním nejlep-
ším českým týmem se loni stali 
REDHOTI, kteří celkově obsadili 
2. místo, a zároveň tedy získali 
titul „Český mistr v grilování pro 
rok 2010.“ Absolutním vítězem 
a držitelem titulu „Mezinárod-
ní mistr ČR v grilování pro rok 
2010“ byl vyhlášen belgický tým 
BBB TEAM MATTHIAS. Kdopak 
asi ovládne GLOBUS GRILMÁNII 
se šťastným číslem sedm?

VZHLEDEM K TOMU, ŽE GRILMÁNIE VSTUPUJE 

DO SVÉHO SEDMÉHO ROČNÍKU, NENÍ 

O VZPOMÍNKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NOUZE. 

INSPIRUJTE SE MALOU OCHUTNÁVKOU 

Z MINULÝCH LET A PAK SE PODÍVEJTE, 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ROCE 2011.

Letos už

� od 09.00 
Příjezd a registrace soutěžících týmů

� 09.00–10.00 
Soutěžící týmy: příprava a výzdoba grilovacích
stánků, započetí přípravy masa, nakládání 

� 09.30 
Ivan Vodochodský, Petr Rychlý – zahájení 
dne, informace o soutěži a programu 

� 10.30–10.50 
Ivan Vodochodský, Petr Rychlý  
– představení týmů, představení poroty 

� 11.00 
Zahájení soutěžního grilování

� 11.15–11.45 
Zábavné vystoupení

GLOBUS GRILMÁNIE 2011 – program soutěžního dne 
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� 12.00–12.30 
Ivan Vodochodský, Petr Rychlý, porotci 
– hodnocení první soutěžní disciplíny 
„uzeniny + mleté maso“ 

� 12.30–12.50 
Zábavné vystoupení

� 13.00–13.30
Ivan Vodochodský, Petr Rychlý, porotci  
– hodnocení druhé soutěžní disciplíny 
„vepřové maso“

� 13.30–13.55 
Petr Kolář – hudební vystoupení

� 14:00–14.30
Ivan Vodochodský, Petr Rychlý, porotci  
– hodnocení třetí soutěžní disciplíny 
„hovězí maso“

Letošního ročníku 
se ujala nová 

moderátorská dvojice: 
osvědčený bavič 

a vtipálek Petr Rychlý 
a zkušený kulinární 

odborník Ivan 
Vodochodský, kteří 

jistě divákům 
zprostředkují grilovací 

zážitky naprosto 
neotřelým způsobem 
– rozhovor s oběma 

pány si můžete přečíst 
na stranách 14 a 26. 

Kromě nich se 
o zábavu během 

celého dne postará 
i zpěvák Petr Kolář 
a další vystupující. 

posedmé

� 14.30–14.50  
Zábavné vystoupení

� 15.00–15.30 
Ivan Vodochodský, Petr Rychlý, porotci  
– hodnocení čtvrté soutěžní disciplíny 
„dezert“

� 15.30–15.55 
Petr Kolář – hudební vystoupení

� 15.55–16.15 
Zábavné vystoupení

� 16.15–17.00 
Ivan Vodochodský, Petr Rychlý – vyhlášení 
výsledků, rozloučení 

Přejeme vám příjemnou zábavu 
a nezapomenutelné kulinářské zážitky.
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INGREDIENCE
� 1 kg hrubozrnné mořské soli 
� 6 bílků � krůtí prsa 
� slanina � tymián 
� rozmarýn 
� bílý pepř

PŘÍPRAVA
Šest bílků smícháme s  hru-
bozrnnou solí a  vytvoříme 
krustu, kterou poklademe 
na pečicí tácek a necháme 
ztvrdnout. Krůtí prso dů-
kladně prošpikujeme slani-
nou, tymiánem a  rozmarý-
nem. Lehce opepříme a  při-
kryjeme solnou krustou tak, 
aby maso nikde nevykukova-
lo. Připravovanou porci umís-
tíme na gril a pečeme podle 
chuti asi 25 minut. Jako pří-
lohu můžeme servírovat hou-
bové lasagne či lehkou grilo-
vanou zeleninu.

PŘÍPRAVA
Z krkovice nakrájíme dvoucentimetrové steaky, které naložíme do ma-
rinády z piva, cibule a koření a necháme odležet. Přípravu povidlové 
omáčky zahájíme orestováním zeleniny a  cibule. Jakmile se cibulka 
zbarví do růžova, přidáme povidla, zalijeme telecím vývarem a nechá-
me převařit. Přidáme špetku strouhaného perníku, sůl 
a pepř. Oloupané brambory uvaříme, nakrájíme na os-
minky a při opékání na grilu pomazáváme olejem a más-
lem. Smetanovou omáčku připravíme ze šlehačky, roz-
marýnu, másla a  soli. Fazolové lusky osmahneme na 
pánvi, osolíme, opepříme a  přidáme trochu česneku. 
Naložené steaky grilujeme asi 5 minut z každé strany. 
Na talíř pokladené fazolové lusky a brambory přelijeme 
smetanovou omáčkou a ozdobíme snítkou rozmarýnu. 
Steaky dochutíme připravenou povidlovou směsí.

OCHUTNEJTE

krustě 

pečené v solné 
Grilovaná krkovice 

INGREDIENCE
� 800 g vepřové krkovice
MARINÁDA: 
� 150 ml světlého piva � 150 g cibule 
� 50 g medu � 50 ml sojové omáčky 
� 100 ml oleje � sůl � pepř
POVIDLOVÁ OMÁČKA: 
� 120 g zeleniny pod svíčkovou 
� 50 g cibule � 300 g povidel 
� 30 g strouhaného perníku 
� 100 ml telecího vývaru � sůl

FAZOLOVÉ LUSKY: 
� 400 g lusků � 150 g slaniny 
� 2 stroužky česneku 
� sůl � pepř
SMETANOVÁ OMÁČKA:
� 150 ml smetany na šlehání 
� snítka rozmarýnu � sůl
� oloupané brambory  
� máslo � olej

Grilovací sbor Kujebáček 
z  Vysokého Mýta se na 
GLOBUS GRILMÁNII 2010 
blýskl celkovým čtvrtým 
místem. Porota nejlépe 
ohodnotila jejich umění 
v  disciplíně vepřové maso. 
Zkusíte oprávněnost tohoto 
vítězství otestovat na svém 
domácím grilu? 

v cibulovo-pivní marinádě

Špikované krůtí prso 

Kdo by mohl být vět-
ším specialistou v pří-
pravě krůtího masa 
na grilu než Redho-
ti z  Chomutova – ví-
těz GLOBUS GRILMÁ-
NIE 2010? Se svým 
špikovaným krůtím 
prsem pečeným v sol-
né krustě dokonce vy-
hráli jednu ze soutěž-
ních disciplín. „Redho-
tí“ tajemství můžete 
díky následujícímu re-
ceptu odhalit i vy. 

Slunečnicový 
olej
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Recept najdete na 
îwww.globustv.cz

Díky 
přítomnosti solné 

krusty se bílky v mase
rychle zatáhnou 

a připravovaný kousek 
se dusí i peče 

zároveň.

JAKÉ CHUŤOVÉ KOMBINACE VZNIKNOU, KDYŽ SE SEJDOU TI NEJLEPŠÍ A ZMĚŘÍ SÍLY NA MEZINÁRODNÍM 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V GRILOVÁNÍ? NĚKTERÉ ZE SOUTĚŽNÍCH NÁPADŮ MŮŽETE VYZKOUŠET I VY!
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INGREDIENCE
� hovězí maso (zadní, roštěná, svíčková)
� vepřové mleté maso
� višně � ořechy 
� sůl � pepř
� zelenina: pórek, žampiony, cibule...
GRATINOVANÉ BRAMBORY: 
� brambory � smetana 
� sůl � pepř
VIŠŇOVÁ OMÁČKA: 
� višňový kompot a marmeláda

PŘÍPRAVA
Začneme přípravou takzvané „faše“, ne-
boli směsi z  mletého masa. Do připra-
vené misky umístíme mleté vepřové ma-
so, které rozmícháme s višněmi a ořechy, 
osolíme a opepříme. 
Hovězí maso nakrájíme na tenké plátky 
a naplníme připravenou faší. Stočíme do 
závitků, napícháme na špíz, proložíme ze-
leninou a umístíme na gril.
Pečeme v  uzavřeném grilu 20 minut při 
180 stupních. Mezitím umícháme višňo-
vou omáčku z kompotu a marmelády. Jak-
mile bude maso ugrilované, přelijeme ho 
připravenou višňovou směsí. Jako přílohu 
můžeme podávat gratinované brambory.

INGREDIENCE
� losos � brambory � šalotka 
� smetana � česnek � kopr 
� dezertní suché bílé víno � garnáty 
� citrony � majonéza � máslo 
� kečup � chilli pasta � bazalka 
� sůl � pepř

PŘÍPRAVA
V roztopeném grilu s namoče-
ným višňovým dřívím necháme 
15 minut udit osušeného loso-
sa. Mezitím si v alobalu před-
pečeme brambory, které pak 
nakrájíme na plátky. Jednotli-

vé porce připravíme takto: Na alobal dáme pečicí papír, 
který pokapeme vínem, poklademe plátky brambor, šalot-
ky a zalijeme trochou smetany. Přidáme předuzeného lo-
sosa, osolíme, posypeme koprem, strouž-
ky másla a  zabalíme. Na grilu pak dopé-
káme 10 až 15 minut. Na talíři lososa 
přelijeme omáčkou z  majonézy, chilli pas-
ty, kečupu, bazalky, česneku, soli a pepře. 
Garnáty napichujeme na špíz střídavě s ci-
tronem, poté je naložíme do marinády z bí-
lého vína, citronové šťávy, chilli a  česne-
ku. Ogrilujeme a podáváme s lososem.

Pod tajemným náz-
vem Kord kapitána 
Morgana se skrývá 
vynikající špíz, kte-
rý připravil tým Ná-
mořníci – finalisté 
GLOBUS GRILMÁNIE 
2010. Tito soutěžící 
v celkovém hodno-
cení obsadili hezké 
5. místo. S následují-
cím receptem se sna-
žili uspět v disciplíně 
hovězí maso.

Jednou ze soutěž-
ních  disciplín finále 
GLOBUS Grilmánie 
2010 byla příprava 
oblíbeného lososa. 
Vyzkoušejte lahůd-
ku od týmu Střední 
odborné školy a uči-
liště z  Čakovic na-
zvanou „Předuzený 
losos na višňovém 
dříví se zeleninou“. 

Kord kapitána Morgana Uzený losos se zeleninou

Smetana 
12 %

Majonéza
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soutěžní recepty
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JEDEN Z NOVÝCH MODERÁTORŮ lETOŠNÍHO ROČNÍKu GlObus 

GRIlMÁNIE – HEREC PETR RYCHLÝ – PROZRAZuJE, JAK sE NA 

CElOu AKCI PŘIPRAVOVAl A JAKÝ VZTAH MÁ KE GRIlOVÁNÍ.

GRILUJI
komedie. Tam je nutná kázeň. Soutěže Rychlý pra-
chy či pořady Natočto! a Ptákoviny naopak prostor 
pro improvizaci vyloženě nabízely. 

✱ Grilmánii byste zařadil do které skupiny?
Celá Grilmánie je vlastně živý tvar, jehož součástí 
jsou neustále noví diváci a soutěžící, takže se prů-
běh moc nazkoušet nedá. Věřím, že do konce akce 
vznikne ještě spousta nečekaných situací. V tomto 
směru bývají nejlepší děti, z těch totiž vždycky vy-
padne něco inspirativního, co se na jevišti dobře 
zapracuje a nakonec to pobaví je i dospělé. V pod-
statě celou akci hodně ovlivňují a dotvářejí sami di-
váci, právě v tom je její kouzlo. 

✱ Vypadá to, že vás moderování opravdu baví...
Jsem už ve věku, kdy nabídky důkladně zvažuji. 
Kdyby se mi ta práce nelíbila, nepřijal bych ji. Díky 
moderování těchto akcí se člověk navíc často do-
zví věci, které by mu normálně unikly. Pořadate-
lé GLOBUS GRILMÁNIE mě pozvali na exkurzi do 
oddělení zpracování masa. Po tomto zážitku mů-
žu s naprosto čistým svědomím říkat, že nejlepší 
maso koupíte v GLOBUSU. Nejde o prázdný slogan, 
opravdu jsem o tom přesvědčen. 

✱ Přináší moderování také něco negativního?
Dost vyčerpává! Patřím k těm, co jdou do všeho na-
plno a živý výstup před takovým davem lidí vysaje 
hodně energie. Člověk musí být na publikum napo-
jený a nesmí nikdy nikoho zklamat. Jako malý kluk 
jsem hrozně těžce nesl, když se mi někdo nepode-
psal nebo se odmítl se mnou vyfotit. Tehdy jsem si 
řekl, že pokud budu někdy o něco podobného po-
žádán, vždy vyhovím. Tahle vzpomínka mě spoleh-
livě probere i z té největší únavy.

✱ Co je pro vás jako moderátora nejhorší?
Jednoznačně špatné počasí, tam sebelepší přípra-
va nepomůže... Lidé prostě neposlouchají, ode-
jdou se schovat a vy mluvíte k prázdnému asfaltu.

✱ Stíháte mimo Grilmánii i jiné pracovní činnosti?
Zkoušíme v Divadle Na Fidlovačce novou komedii 
Proutník pod pantoflem od dramatika Feydeaua, 
která je známější pod názvem Taková ženská na 
krku. Aby toho nebylo málo, Čestmír Mázl z Or-

LOBUS GRILMÁNIE 2011 je v plném proudu, na co 
se mohou účastníci ve  vašem podání těšit?
Je to skvělá jízda! S Ivanem Vodochodským se sna-
žíme soustředit především na co nejpříjemnější 
propojení mezi námi, diváky a soutěžícími. Všichni 
účastníci, které tato akce teprve čeká, se mohou tě-
šit na atraktivní program, v němž nechybějí ochut-
návky grilovaných jídel a autogramiády. Pevně 
věřím, že se stejně jako v předchozích kolech napl-
ní tvrzení: „Kde je něco dobrého do žaludku, tam 
je i dobrá nálada!“ 

✱ Jak jste se na moderování Grilmánie připravoval?
Příprava byla v tomto případě velice jednoduchá, 
protože mám ke grilování blízko – věnuji se mu již 
od svých osmnácti let. Sice ne závodně, ale baví 
mne s jídly experimentovat a sám si maso naklá-
dám. Nemám grilovací sezonu, griluji doslova non-
stop. V zimě maso připravuji alespoň na kameni 
v teple domova. Proto u nás v lednici vždycky na-
jdete vepřovou panenku, krkovici a ananas – ten 
grilujeme na závěr na slehnutí. 

✱ Váhal jste s přijetím nabídky na moderování této 
tradiční akce?
Neváhal! Je to pro mě nová pracovní příležitost. 
Mám rád velké změny a velké výzvy a těším se, že 
objevím nějaké nové recepty. Když se můžete ostat-
ním koukat pod ruku, vždycky se něco přiučíte. 

✱ Co vás na Grilmánii láká především?
Nejvíc mě baví přímý kontakt s diváky, kdy se nabí-
zí velký prostor pro improvizaci.

✱ Patříte tedy spíše k hercům, kteří upřednostňují 
improvizaci před pevným scénářem?
Tohle je třeba rozdělit. V průběhu některých diva-
delních her se improvizovat nedá, protože by to na-
rušilo tempo představení. Do téhle kategorie patří 
všechny staré klasiky nebo třeba dobře fungující 

GRILMÁNIE

G

nonstop

Petr Rychlý se narodil 
9. 8. 1965 v Praze. 
Pracuje jako herec, 
dabér a moderátor. 
Působil v TV pořadech 
Ptákoviny, Rychlý 
prachy nebo Natočto! 
Mezi jeho hlavní role 
patří postava primáře 
Čestmíra Mázla 
v se riálu Ordinace 
v růžové zahradě. 
S manželkou Janou 
vychovává dceru 
Denisu a syna Petra, 
dva syny má z před-
chozího manželství.

Vizitka
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dinace v Růžové zahradě ještě nikam neod-
jel a čeká ho řešení spousty nových problé-
mů. Mám zrovna jedno z těch období, kdy se 
všechno rozeběhlo a já nevím, kam dřív sko-
čit. Naštěstí mě moje práce baví, není tedy 
důvod ke stížnostem.

✱ Odpočinete si alespoň v létě?
Určitě ano. Nejsem moc náročný. Relaxuji  
už jen tím, že se projdu v lese se psem. Bu-
deme hrát s dětmi tenis, jezdit na kole, kou-
pat se a chodit na houby. Mám rád aktivní  
odpočinek.

✱ Když se řekne „ideální 
relaxace“, co se vám vybaví?
Absolutní klid, hezké počasí, vůně mo-
ře a skvěle vychlazené nápoje. A klid-
ně i grilování. 

✱ Co vás na něm baví nejvíc?
Asi moje samostatnost (smích). Rád 
dělám věci sám. Dojedu nakoupit su-
roviny, naložím maso, ogriluji a pak na-
pjatě sleduji, jestli to ostatním šmaku-
je. Pomoc zásadně odmítám. I když mi 
někdo jen nakrájí cibulku, hned mám 
pocit, že za výsledek nemohu zodpoví-
dat. Ženu nejvíc rozčiluji tím, že jí ta-
jím, co všechno dávám do marinády. 
Grilování mě baví asi i proto, že s ním 
vždy slavím úspěchy.

✱ Kdybyste pořádal grilovací 
party svých snů, co by na 
ní rozhodně nechybělo?
Určitě nesmějí chybět kuřecí kříd-
la, vepřová panenka, krkovice a bavor-
ské klobásky. Grilování mají rády i děti,  
u nás doma ho zkrátka vnímáme jako tako-
vý symbol léta.

✱ Můžete nám prozradit nějaký tajný 
recept na chutnou marinádu? 
Nemůžu. To už by ten recept nebyl tajný  
a žena by se zlobila, že jsem vám ho prozradil 
dřív než jí (smích).

Před Grilmánií jsem byl na exkurzi 
v řeznictví GlObus, a proto teď můžu 
s čistým svědomím říct, že nejlepší  
maso koupíte v GlObusu. 
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  Hlavní partneři 
Globus Grilmánie 2011

Globus Grilmánie 2011
Hledáme nejlepší grilovací tým v České republice

AKCEDNES

Za šest 1,5l lahví 

Poctivá
zdarma

sekaná

Sekanou v housce si 
můžete po předložení 
dokladu o nákupu 
a kuponu (kupon je součástí 
účtenky) vyzvednout v uzenářských specialitách 
Globus. V hypermarketu Černý Most si sekanou 
v housce vyzvednete u pultu řeznictví.
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Asi jen málokdo je vášnivým 
milovníkem údržby. S příhod-
ným náčiním však můžete tuto 
nepopulární proceduru zkrátit 
na minimum. 
Jako první povolejte do služ-
by kartáč a odmašťovadlo. Při-
chycené zbytky jídel, popel 
i kousky briket odrhněte z roš-
tu mosazným kartáčem nebo 
jemnou drátěnkou. Speciální 
trojkombinaci s abrazivní hou-
bou a škrabkou pořídíte přibliž-
ně za 70 korun. Mastnotu z gri-
lu saponátem neodstraníte, 
speciální přípravky to ale zvlád-
nou. V diskusích na interne-
tu uživatelé poukazují na rych-
le účinkující sprej Foodoo. Ve-
směs pozitivní zpětné vazbě 
se těší i přípravek Lynn, ovšem 
s výhradou, že musí poměrně 
dlouho působit. Po omytí nech-
te rošt oschnout, případně jej 
osušte hadrem. Dokud je mok-
rý, nesypte na něj rozpálené 
dřevěné uhlí ani brikety. 
Jakmile si poradíte s tímto úko-
lem, zbavte kotel grilu pope-
la, předejdete tak možnému 
plesnivění. Pokud jsou víko ne-
bo kotel grilu špinavé, očistě-
te je zvenku i zevnitř tak, aby 
se smalt matně leskl. V přípa-
dě, že se na jejich vnitřní stra-
ně připekly zbytky jídla nebo 
masa, opatrně je odstraňte čis-
tičem a jemným mosazným kar-
táčem nebo houbou. Nepou-
žívejte ostré kovové špachtle, 
které poškozují smalt.

Gril na dřevěné uhlí
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Náčiní pro údržbu 

GRIL?
Jak se budí OŠETŘENÝ GRIL NEJEN DOBŘE VYPADÁ, ALE I PODSTATNĚ 

LÉPE FUNGUJE. POKUD JSTE V LOŇSKÉM ROCE RADĚJI 

OPÉKALI, NEŽ ČISTILI, NABÍZÍME NĚKOLIK RAD, JAK DÁT 

VĚCI CO NEJRYCHLEJI DO POŘÁDKU.

I plynové grily je nutno udržovat, aby dlouho 
a spolehlivě sloužily. S popelem se sice ne-
potýkají, stopám po omastku či marinádě ani 
kouře z připálenin však neuniknou. Konstruk-
ce plynových grilů je oproti grilům na dřevěné 
uhlí složitější, zvláštní péči vyžadují zejména 
plynové hořáky, které by se měly před sezo-
nou důkladně zkontrolovat.
S řádnou očistou začněte u grilovacího roš-
tu. Před nebo po grilování zvyšte teplotu 
uvnitř grilu na maximum a opalte zbytky jíd-
la. Po vychladnutí očistěte rošt mosazným 
kartáčem. Skvrny od kouře a mastné skvr-
ny ulpívají také na víku grilu, bočních stolcích 
a hořácích. Na tato místa použijte jemnou 
mýdlovou vodu, houbu nebo hadr a čistič na 
smaltový povrch. Pečlivě ošetřete i ventilač-
ní klapky grilu – usazenin se po chvíli zbavíte 
zvýšením teploty. Nezapomeňte ani na boční 
panely, komoru grilu a otvory na odtok tuku. 
Nepoužívejte agresivní chemické čisticí pro-
středky, mohly by poškodit barvu na určitých 
částech grilu. 
Na závěr ještě jedna zásadní rada: Pravi-
delnou výměnou misek na odkapávání tuku 
a šťávy předejdete nepříjemnému zápachu 
ze zkaženého tuku. 

Plynový gril 

� mosazný kartáč
� jemná drátěnka (může být 

i z ocelové vlny)
� čistič grilu, ideálně ve spreji
� houba nebo hadr
� ostrý nožík
� misky na odkapávající tuk

Čistič 
Drana Krb, 

 500 ml, 
GLOBUS, cena 

89,90 Kč

Čisticí spray 
bio na grily, 

500 ml, GLOBUS, 
cena 299 Kč

Söke 
drátěnka, 
GLOBUS, 
cena 9,90 KčKuchyňská 

utěrka, 
GLOBUS, 3 ks, 
cena 19,90 Kč

Houbička, 
GLOBUS, 
13 x 9 x 4 cm, 
cena 19,90 Kč
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J ste-li začátečníci, začněte pro jistotu tím 
nejjednodušším. Experimenty jsou pro 
mistry, proto při výběru vhodného ma-

sa sáhněte raději po uzeninách – klobásy 
a párky vyžadují minimum grilovacího talen-
tu a zkušeností. Na „hlavní náplni grilování“ 
však rozhodně nešetřete. Ideální jsou domá-
cí výrobky, neboť obvykle obsahují skutečně 
kvalitní maso. Bát se však nemusíte ani pří-
pravy kuřecích prsou, vhodně zvoleného ho-
vězího (roštěnka, kýta, zadní hovězí) či vep-
řového (krkovice, kotlety, žebírka, panenka). 
Grilování ryb a jehněčího se hodí spíše pro 
pokročilé.

Sůl nad zlato? 
Zběhlejší pořadatelé rožnění a grilování vědí, 
že existuje několik zásadních kuchařských 
pravidel, jejichž porušení se vždy vymstí. Dů-
ležité je zapamatovat si především to, že ma-
so se před samotným grilováním nikdy neso-
lí! Sůl totiž z pokrmu vytáhne tolik ceněnou 
šťávu, a tím znehodnotí i nejkvalitnější kou-
sek. Pokud maso nakládáte do marinád, so-
lit samozřejmě můžete. I zde však platí, že 
méně je více. 
Stejné pravidlo se týká koření. Při přehna-
ných experimentech může být výsledná chuť 
překvapivě nevýrazná, v horším případě ne-
poživatelná. 
Nejlepší kousky je škoda nakládat do mari-
nády. Jemně je okořeňte až těsně před polo-
žením na gril, každý host si je pak může do-
chutit přímo na svém talíři. Před grilováním 
nezapomeňte nakrájet maso na tenčí a men-
ší plátky – lépe se propeče. Skuteční mistři 
kuchaři by vám na závěr poradili: Hlavně ne-
naklepávat! Pokud si chcete s paličkou přece 
jen zařádit, čiňte tak velmi zlehka, aby se ne-
porušila svalová struktura masa. 

ZDÁ SE, ŽE ÚPLNĚ JEDNODUŠE. NAKOUPÍTE SPRÁVNÉ MASO, 

POZVETE TY SPRÁVNÉ LIDI A OBJEDNÁTE HEZKÉ POČASÍ. POKUD 

SI ALE CHCETE SETKÁNÍ S PŘÁTELI U GRILOVANÉHO JÍDLA 

SKUTEČNĚ UŽÍT, JE DOBRÉ DOZVĚDĚT SE NĚKOLIK VĚCÍ NAVÍC.

Zaměřte se na:

grilovací Jak uspořádat

� „Odchytněte“ šťávy a tuky. Při 
přípravě pokrmů využívejte služeb 
grilovacích misek, které zabrání 
odkapávání šťávy a tuku do ohně, 
čímž se na minimum sníží tvorba 
nebezpečných látek. 

� Čistota půl zdraví. Po každém grilování 
všechny použité nástroje i samotný 
gril pečlivě vyčistěte. Stará zálesácká 
teorie hlásající, že nejlépe chutná 
z nemytého kotlíku, pro grilování 
v žádném případě neplatí. 

� Grilujte důsledně. Pokrm by měl 
během přípravy dosáhnout teploty 
minimálně 70 stupňů a držet si ji 
nejméně po dobu deseti minut.

� Pozor na bakterie. Maso připravené 
ke konzumaci nesmí přijít do kontaktu 
s nádobím, na němž čekalo na své 
první setkání s ohněm. Totéž platí také 
o použité marinádě. 

Hygienické zásady 

1.

4.
5.
6.

2.

3.

PESTROST TABULE
Co člověk, to jiné chutě, takže po-
čítejte s tím, že někdo nejí uzeniny 
a jiný by do úst nevzal rybu. Nemu-
síte připravovat sto variant, stačí 
třeba čtyři, aby si každý mlsný ja-
zyk přišel na své. 

DOSTATEK NÁPOJŮ
Horké chvilky nastávají, pokud 
hostitel pozve příliš mnoho lidí 
a připraví jim málo piva i nealkoho-
lických nápojů. Raději se s před-
stihem zařiďte tak, abyste upro-
střed nejlepšího nemuseli shánět nejbližší 
otevřenou hospodu nebo večerku. 

ŠIROKÝ VÝBĚR PEČIVA
Stejně tak je důležité uspokojivé množství 
pečiva. K masům se lépe hodí bílé, ale ne 
každý ho jí. Mějte proto v záloze také tma-
vé a celozrnné. Chléb nepřijde nazmar nikdy, 
v případě nadbytku ho můžete opékat.  

„POVINNOU ÚČAST“ ZELENINY
Pro doplnění a odlehčení masa připravte čer-
stvé zeleninové saláty. Nemáte-li dostatek 
času, alespoň nakrájejte rajčata a okurky.

PŘÁTELSKOU POZORNOST VŮČI HOSTŮM 
Ačkoli by grilování mělo být především pří-
jemnou relaxací pro všechny zúčastněné, 
hostitel se vždy trochu zapotí. Pokud jste 
sezvali známé, kteří se vidí poprvé v životě, 
snažte se jim kromě pobíhání kolem grilu ta-
ké vhodným způsobem věnovat. 

FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP
Atmosféru party ovlivní i přítomnost malých 
dětí. Pro nejmladší účastníky připravte spe-
ciální pohoštění a přebalovací koutek.

www.globus.cz | 19 



Proč by si zákazníci měli vybrat pro 
nákup masa a masných výrobků na 
gril právě hypermarket GLOBUS?

Protože nabízí širokou paletu výrobků 
a různých druhů masa vhodných i pro gri-
lování. Jsme jediným obchodním řetěz-
cem na našem trhu, který má v zázemí 
každého hypermarketu svou vlastní řez-
nickou a uzenářskou dílnu, kde denně 

KDO BY MOHL O ZÁKLADNÍCH INGREDIENCÍCH NA GRILOVÁNÍ VĚDĚT VÍCE 

NEŽ VEDOUCÍ ŘEZNICTVÍ GLOBUS? PAVEL HOLEČEK VÁM PROZRADÍ, JAKÉ 

KOUSKY SE PRO LETNÍ VEČERY POD ŠIRÝM NEBEM HODÍ NEJVÍCE A KDE 

JE NAJDETE V TÉ NEJLEPŠÍ KVALITĚ.

20 | www.globus.cz
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Pro maso

životem
KDO BY MOHL O ZÁKLADNÍCH INGREDIENCÍCH NA GRILOVÁNÍ VĚDĚT VÍCE 

NEŽ VEDOUCÍ ŘEZNICTVÍ GLOBUS? PAVEL HOLEČEK VÁM PROZRADÍ, JAKÉ 

Pavel HOLEČEK, 
vedoucí odboru masa 
a masné výroby GLOBUS

k odborníkům

ZÁKULISÍ

bouráme, vyrábíme a připravujeme pro 
zákazníky maso a masné výrobky v abso-
lutní čerstvosti. Díky vlastní výrobě má-
me vše od počátku až do konce pod kon-
trolou. Jsme ti, kteří znají své dodavate-
le i zákazníky osobně. Naprostá většina 
masných výrobků prodávaných v řeznic-
tví GLOBUS je i přirozeně bezlepková, což 
dokládáme atesty z Výzkumného ústa-
vu potravinářského v Praze. Na náhražky 
u nás nenarazíte, neboť razíme heslo, že 
masný výrobek má být z masa.

� Které maso a masné výrobky se na gril 
hodí nejvíce? 
Grilovat můžeme v podstatě všechno, co 
nám chutná, fantazii se meze nekladou. 
Z našeho bohatého sortimentu doporuču-
ji širokou řadu polotovarů i speciálních 
masných výrobků určených přímo na gril.

� Asi budete souhlasit s tvrzením, 
že nejčastěji grilovaným „materiálem“ 
bývají různé klobásy a klobásky. 
Co nabízíte v této kategorii?
Speciálně na gril se vyplatí sáhnout po vý-
robcích, které obsahují výhradně běžnou 
kuchyňskou sůl. Dělí se na dvě skupiny: 
tepelně opracované a tepelně neopraco-
vané. Každá z nich má své výhody i nevý-
hody. Ze všeho nejdůležitější je asi chuť, 
a v této kategorii jednoznačně vítězí tepel-
ně neopracované klobásy. Jejich nevýho-
dou je však omezená doba trvanlivosti 
– klobásky, které obsahují ochucené syro-
vé mleté maso, je nutné zkonzumovat do 
24 hodin. Samozřejmostí je, že se musejí 
důkladně propéct. 

� Co třeba takové hovězí maso, jaké druhy 
byste milovníkům grilování doporučil?
Nejvhodnější je určitě maso s minimál-
ním obsahem tuku a pojivových částí (li-
bové). V žádném případě nedoporučujeme 
maso s takzvaným dlouhým vláknem. Mno-
hem lepší je vysoký roštěnec nebo květo-
vá špička. Na gril se hodí maso z mladých 
býčků, ostatně v řeznictví GLOBUS ani ji-
né nenabízíme. 
Hovězí má natolik výjimečnou chuť, že je 
škoda ho příliš kořenit. Na grilování mů-
žete použít i svíčkovou či telecí maso – to 
však rychle vysychá, a tak je lepší zvolit 
rychlejší úpravu. 

� Doporučil byste zákazníkům nějaké 
konkrétní produkty?
Mezi hodně oblíbené kousky patří Párty 
klobáska či Klobása k opékání nebo naše 
novinka z loňského léta Griller. Všechny ty-
to klobásky jsou k dostání jak syrové, tak 
tepelně opracované. 
Nicméně ať už u nás budete vybírat jakýko-
liv masný výrobek na gril, ptejte se po tom, 
který je k těmto účelům přímo určený, rá-
di vám poradíme!



Te
xt

: 
Ir

e
na

 Š
a
ta

vo
vá

; 
fo

to
: 

is
to

ck

PŘEMÝŠLÍTE, KTERÉ MASO JE PRO 

VAŠE GRILOVACÍ POTŘEBY IDEÁLNÍ? 

INSPIRUJTE SE V NÁSLEDUJÍCÍM PŘEHLEDU 

OBLÍBENÝCH VÝROBKŮ, JEŽ JSOU K SEHNÁNÍ 

VÝHRADNĚ V ŘEZNICTVÍCH GLOBUS.
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NA GRIL

Žhavíkandidáti 

Big Grill GLOBUS

Polotovar

Charakteristika: maso z vepřové plece

Použití: Vhodné na grilování v troubě 
nebo venku.

Cena: 89 Kč/kg

Masový špíz GLOBUS

Polotovar

Charakteristika: maso z vepřové kýty

Použití: Vhodné k opékání na pánvi, gri-
lování nebo pečení v troubě. Špíz můžete 
také obalit v trojobalu a usmažit.

Cena: 129 Kč/kg

Vepřový steak kořeněný GLOBUS

Polotovar

Charakteristika: maso z vepřové krkovice

Použití: Vhodné na grilování doma i venku.

Cena: 129 Kč/kg

Vepřový steak kořeněný – česnekový 
GLOBUS

Polotovar

Charakteristika: maso z vepřové krkovice

Použití: Vhodné na grilování doma i venku.

Cena: 129 Kč/kg

Párty šunka GLOBUS

Kuchyňský masný polotovar

Charakteristika: maso z vepřové kýty

Použití: Tepelně opracujte, vhodné na 
grilování doma i venku.

Cena: 109 Kč/kg 

Bok ke grilování GLOBUS

Polotovar

Charakteristika: maso z vepřového boku

Použití: Vhodné na grilování doma i venku.

Cena: 69 Kč/kg 

Ceny se mohou lišit dle aktuální nabídky. 
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ŽÁDNÉ MASO NEMÁ ZCELA 

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ. VYZNEJTE 

SE V TOM, „CO JE CO“, ODKUD 

POCHÁZÍ A DO JAKÉHO POKRMU 

SE HODÍ NEJVÍCE. 
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MASO

Po stopách masa
VEPŘOVÁ 
KÝTA BEZ 
KOSTI GLOBUS, 
v kuchyňské 
úpravě

Prase – dělení na části
1. Kýta – na pečení, dušení, 

na minutky, na uzení

2. Pečeně (kotleta) – na pečení, smažení, 
dušení, na minutky, na uzení

3. Panenská svíčková – nejkvalitnější 
maso, na různé minutky, medailonky

4. Plecko – na pečení, dušení

5. Krkovička – na smažení, 
pečení, dušení, uzení

6. Bůček – na dušení, pečení, uzení, mletí

7. Kolínko a nožička zadní – na pečení, 
vaření, uzení, nožičky pak na sulc

8. Kolínko a nožička přední – viz bod 7

9. Vepřová hlava – na vaření

tip: 
Na grilování 

vybírejte méně 
tučné kousky.
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JEHNĚČÍ KÝTA 
S KOSTÍ 
GLOBUS, 
v kuchyňské 
úpravě

1
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Býk – dělení na části
1. Krk – na guláše, 

do sekané, na dušení, 
na vaření

2. Podplečí – vhodné 
k dušení, vaření

3. Vysoký roštěnec  
– na dušení

4. Žebra – na vaření

5. Střední a tenké hrudí  
– na vaření

6. Plec – na dušení, pečení, 
vaření

 7. Nízký roštěnec – maso 
vhodné na minutky

 8. Svíčková – nejlepší maso, 
vhodné na všechny 
minutky, hlavně pak na 
bifteky, řezy, ale i pečení 

 9. Zadní žebro nízké  
– na vaření

10. Pupek – na vaření

11. Oháňka – na polévku

12. Kýta – pečení, dušení, 
plátky, závitky, rolády

Jehně – dělení na části
1. Krk – na ragú, na dušení

2. Hřbet – na skopové kotlety a pečení vcelku

3. Hřbet – na skopové kotlety a pečení vcelku

4. Kýta – na bifteky, šašliky, dušené plátky, nadívání

5. Hrudí – na ragú, k dušení na zelenině

6. Plec – na dušení, pečení, sekanou či roládu

7. Bok (pupek) – na rolády, ragú, dušení, pečení

Tele – dělení na části
1. Kýta – vhodná na řízky, 

filé, medailonky, pečení, 
dušení, smažení

2. Pečeně – vhodná na 
minutky, žebírka, pečení, 
dušení, rolády, na plnění

3. Pečeně – nakrájená se 
hodí na telecí kostky, 
vcelku na smažení 
či pečení

4. Krk – vhodný na pečení či 
dušení

 5. Plecko – vhodné na 
dušení, na ragú, jako 
telecí roláda, na pečení

 6. Telecí hrudí – na pečení, 
vaření, dušení, zadělávání 
či plnění

 7. Telecí bok – k nadívání, 
dušení

 8. Telecí koleno – k pečení, 
dušení či vaření

 9. Telecí koleno – viz bod 8

10. Telecí hlava – na vaření

HOVĚZÍ PEČENĚ 
Z KRKU GLOBUS, 
v kuchyňské 
úpravě

410 3

5

8

6 7

2 1

9
TELECÍ MASO 
NA ŘÍZKY GLOBUS, 
v kuchyňské úpravě

tip: 
Telecí maso se 

snažte upravovat 
co nejrychleji. 

tip: 
Hovězí maso 

před grilováním 
příliš nekořeňte.

� Vepřové maso. 
Méně prorostlý kousek 
jednou za čas zdraví roz-
hodně neuškodí. Vepřové 
je navíc vydatným zdrojem 
vitaminu B1 a železa.

� Hovězí maso. 
Vyznačuje se vysokým 
obsahem bílkovin a patří 
mezi významný zdroj 
železa. Je bohaté také 
na zinek, selen, kyselinu 
listovou a vitamin B12. 

� Jehněčí maso. 
Je téměř bez tuku a pyšní 
se vysokým zastoupením 
bílkovin, vápníku, fosforu, 
železa, vitaminu B2 a 
dalších látek. 

Ať žije maso!

tip: 
Vyzkoušejte 

grilované jehněčí  
kotletky.
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PARTY MIX

Jemný párek GLOBUS

Charakteristika: Oblíbený český 
párek v přírodním střívku vhodný na 
opékání na roštu i na ohni. Vyroben 
z masa dle tradiční receptury. 
Vhodný i pro bezlepkovou dietu.

Cena: 7,90 Kč/100 g

Griller GLOBUS

Charakteristika: Bílá klobása 
v přírodním střívku vhodná na 
grilování. Vyrobena z masa dle 
tradiční receptury. Vhodná i pro 
bezlepkovou dietu.

Cena: 7,90 Kč/100 g

Špekáčky GLOBUS

Charakteristika: Tradiční český 
špekáček v přírodním střevě 
vyrobený z masa dle tradiční 
receptury. Vhodný i pro bezlepkovou 
dietu.

Cena: 7,90 Kč/100 g

Moravská klobása GLOBUS

Charakteristika: Tradiční klobása 
v přírodním střívku vhodná na 
opékání na roštu i na ohni. Vyrobena 
z masa dle tradiční receptury. 
Vhodná i pro bezlepkovou dietu.

Cena: 8,90 Kč/100 g

Klobása k opékání GLOBUS

Charakteristika: Bílá klobása 
v přírodním střívku vhodná na 
grilování. Vyrobena z masa dle 
tradiční receptury. Vhodná i pro 
bezlepkovou dietu.

Cena: 7,90 Kč/100 g

Telecí grilovací klobása GLOBUS

Charakteristika: Tenká bílá 
klobáska v přírodním střívku 
s typickou chutí masa. Vhodná 
na grilování. Vyrobená z masa dle 
tradiční receptury. Vhodná i pro 
bezlepkovou dietu.

Cena: 14,90 Kč/100 g

Párty klobáska GLOBUS

Charakteristika: Tenká bílá 
klobáska v přírodním střívku 
s typickou chutí masa. Vhodná 
na grilování. Vyrobená z masa dle 
tradiční receptury. Vhodná i pro 
bezlepkovou dietu.

Cena: 12,90 Kč/100 g 

Trampské cigáro GLOBUS

Charakteristika: Tenká klobáska 
v přírodním střívku vyrobená z masa 
dle tradiční receptury. Vhodná i pro 
bezlepkovou dietu.

Cena: 10,90 Kč/100 g

POKUD S GRILOVÁNÍM TEPRVE ZAČÍNÁTE, 

JSOU MASNÉ VÝROBKY TÍM PRAVÝM 

MATERIÁLEM, NA NĚMŽ MŮŽETE NACVIČIT 

SVÉ NOVÉ DOVEDNOSTI. Z BOHATÉHO 

SORTIMENTU SI JISTĚ VYBERETE TAKOVÉ 

KOUSKY, KTERÉ USPOKOJÍ NEJEN VÁS, ALE 

I TY, KTEŘÍ OPÉKÁNÍ POUZE PŘIHLÍŽEJÍ.   

Novinka 
letošní 

grilovací 
sezony!

GRIL
Nejen na

Ceny se mohou lišit dle aktuální nabídky. 
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CHCETE-LI MÍT JISTOTU, ŽE SE NA VAŠEM 

DOMÁCÍM STOLE NEOCITAJÍ POLOTOVARY 

Z VELKOVÝROBY, ALE POUZE PEČIVO 

Z ČERSTVÉHO TĚSTA A DLE VLASTNÍCH 

TRADIČNÍCH RECEPTUR, ZAMIŘTE NA NÁKUP 

DO GLOBUSU. KAŽDÝ HYPERMARKET TOHOTO 

OBCHODNÍHO ŘETĚZCE MÁ SVOU VLASTNÍ 

PEKÁRNU, KTERÁ JE SPOLEHLIVOU 

GARANCÍ KVALITY A ŠIROKÉHO VÝBĚRU.
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PEČIVO

Výběrz kvality

Rohlíky GLOBUS, 65 g

Charakteristika: nejběžnější a také 
nejprodávanější pečivo na trhu 

Párty večka, 250 g

Charakteristika: oblíbená tmavá bageta 
s posypem semínek lnu, sezamu a máku 

Bageta, 250 g 

Charakteristika: bageta francouzského 
typu vhodná pro všechny varianty 
pohoštění

Chléb kmínový, 1 000 g

Charakteristika: klasický pšenično-
-žitný chléb, který vyrábíme výhradně 
s použitím pravého žitného kvasu 

Chléb Fit, 700 g

Charakteristika: výborný pšenično-žitný 
chléb s množstvím semínek, která jsou 
přirozeným zdrojem vlákniny 

Chléb žitný, 1 000 g 

Charakteristika: jediný chléb, který 
obsahuje 100 % žitné mouky 

www.globus.cz | 25 
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PŘI VÝBĚRU MODERÁTORŮ SE 

GRILMÁNIE ŘÍDILA HESLEM 

„VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE“. 

VTIPKOVÁNÍ PETRA RYCHLÉHO TAK 

POHOTOVĚ DOPLŇUJE ZKUŠENÝ 

KOMENTÁTOR KULINÁŘSKÝCH 

VÝKONŮ IVAN VODOCHODSKÝ, 

KTERÝ SE NA AKCÍCH SPOJENÝCH 

S JÍDLEM CÍTÍ JAKO RYBA VE VODĚ.

ROZHOVOR

L

Jsem rád přímo  u ZDROJE

etos poprvé moderujete GLOBUS GRILMÁ-
NII, čím se snažíte diváky zaujmout?
Na krásu svého vysportovaného těla moc 
sázet nemůžu, takže si musím vystačit se 
zapáleným komentováním skvělých grilo-
vacích výkonů. Naštěstí o ně zatím neby-
la nouze!

� Máte toho hodně na práci, jste k vidění 
v divadle a velmi často i v televizi. 
Přemýšlel jste o nabídce na moderování 
Grilmánie dlouho?
Určite ne, rád totiž sleduji, co se dá na po-
li grilování vymyslet nového. Takhle jsem 
přímo u zdroje, což bývá vždy nejlepší. 

� Co si – kromě sledování novinek 
– na Grilmánii nejvíc užíváte?
Kromě inspirace je pro mě zajímavé pozo-
rovat soutěžní týmy při práci a v duchu od-
hadovat, jak se s jednotlivými úkoly pope-
rou. Jsem vždycky rád, když je dobrá par-
ta a lidi si sednou. S Petrem Rychlým jsme 
se profesně potkali poprvé. Díky tomu, že 
jsme se v minulosti již několikrát zahléd-
li na různých akcích, to ani pro jednoho 
z nás nebyl takový šok (smích).

� Zmiňoval jste zájem o grilovací novinky: 
jste v této oblasti pouze teoretik, nebo si 
léto bez grilování nedovedete představit?
Letní večery bez grilování... To by pro mě 
byl velký trest! Jsem ale překvapivě kon-
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zervativní, mám rád jednoduchá a pří-
močará jídla, nejvíce kvalitní hovězí ma-
so a ryby bez marinád a doplňků – na ně-
jaké „čančání“ si prostě nepotrpím. Kdo 
by mě chtěl potěšit, jednoznačně zabo-
duje „hangerem“ a „flank steakem“, čes-
ky hovězí veverkou a pupkem. Naopak vů-
bec nic mi neříká svíčková, roštěná ani ji-
ná suchá masa.

� Kdo je u vás doma „manažerem 
grilování“, vy nebo manželka? 
Šéfem všech kuchyňských experimen-
tů, a tudíž i grilování, jsem já, díky če-
muž mám v kapse nejen plno zkušeností, 
ale také zábavných historek. 

� Můžete se s námi o nějakou podělit?
Teď trochu váhám, jestli je až tak zábav-
ná, ale budiž, když už jsem to téma na-
kousl (smích). Jednou jsme grilovali pra-
sátko, já ho potíral zálivkou a kamarád 
chtěl přiložit uhlíky do ohně. Stál za mnou 
a řekl „Rozkroč se, já přiložím“. Tak jsem 
se rozkročil a on mi nasypal rozžhave-
né uhlíky do sandálů. Byl jsem ugrilován 
rychleji než to prasátko...

� Kdybyste pořádal grilovací party svých 
snů, co by na ní rozhodně nesmělo chybět?
Humři a langusty, karibské moře, rum 
a tanečnice salsy.

� Co podle vás (kromě rumu) poslouží jako 
ideální nápoj ke grilovanému masu?
Mám rád kvalitní a svěží vína. Propadl jsem 
především rakouským veltlínům a ryzlin-
kům, které jsou ke grilování naprosto skvě-
lými partnery. Ale dobře orosené pivko ta-
ky potěší...

� Léta moderujete pořady o vaření. Co 
nejzajímavějšího jste se během této práce 
dozvěděl?
Dozvídám se stále něco nového, každý ku-
chař je originál, ale já mám rád profíky, 
kteří milují a ctí svoji práci. Neuškodilo by, 
kdyby jich tu bylo trochu víc... A aby mi to 
nebylo líto, snažím se být nadšen alespoň 
z moderních technologií.  

� Bez kterého pokrmu byste se jen nerad obešel?
Moc bych postrádal nedělní telecí smažený řízek s bram-
borovým salátem, to je moje zamilovaná krmě!

� Stává se často, že vás lidé poznají například během 
nakupování a chtějí po vás poradit s vařením? 
Stává se to asi častěji, než bych si přál. Ne že by mi byl 
zájem o mou osobu nepříjemný, ale lidi jsou až překva-
pivě často nevychovaní a pokřikují na mě například „Co 
budeš vařit, vařečko?“, místo toho, aby slušně pozdra-
vili a požádali o nějakou radu. Několikrát se mi dokon-
ce stalo, že mi přehrabali košík, aby se podívali, z če-
ho budu vařit. 

� Prošel jste si někdy kuchařským „selháním“, 
které mělo více svědků?
No jejda, hned několikrát a dle Murphyho zákonů se to 
přihodí právě tehdy, když na tom hrozně záleží. Napří-
klad jsem vařil kamarádovi na svatbě a jako na potvoru 
mi zkysla polévka a srazila se svíčková. V době, kdy ne-
existovaly turbomixéry, to byl neřešitelný problém a my 
museli koupit jídlo v hospodě. 

� Co vás čeká v létě, najdete si čas na odpočinek?
Jedeme s partou kamarádů na kanál do Burgundska. Bu-
deme řídit loď, pojedeme po řece Saoně od jedné vini-
ce ke druhé a od hospody k hospodě. Na to se opravdu 
moc těším.

� Máte nějaké osobní motto?
Nebrat sám sebe zbytečně vážně...

Ivan Vodochodský se 
narodil 26. 6. 1963 
v Praze. Vyučil se 
kuchařem v prestižním 
hotelu Alcron a poté vy-
studoval střední hotelo-
vou školu. Tajně ovšem 
toužil po prknech, 
která znamenají svět, 
a tak odešel k divadlu 
do Hradce Králové. 
Zde si vyzkoušel, jaké 
je to být kulisákem, 
hercem i barmanem. 
Po revoluci se vrátil ke 
gastronomii, živil se 
jako poradce a krátce 
vedl soukromý hotel. 
Kromě vaření a mluvení 
se zabývá produkční 
činností a pro milovníky 
skvělých chutí natočil 
téměř čtyři stovky dílů 
nejrůznějších televizních 
pořadů. Moderoval 
„Mňam aneb Prima 
vařečka“ a v propagaci 
dobrého jídla pokračoval 
v éteru na vlnách rádia 
Frekvence 1. Mnoho let 
radí s vařením v magazí-
nu TV Nova „Rady ptáka 
Loskutáka“. V projektu 
„Tescoma s chutí“ 
pomáhá divákům 
s optimálním vybavením 
kuchyně a vysvětluje, 
jak jim práci usnadní 
nejnovější vynálezy. 
Účinkuje v několika 
představeních Divadla 
Kalich v Praze.

Vizitka

Jsem rád přímo  u ZDROJE
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TIPY

Trocha inspirace
ABY VAŠE GRILOVÁNÍ PROBĚHLO V TÉ NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ 

ATMOSFÉŘE, MYSLETE VČAS NA DŮLEŽITÉ DROBNOSTI! 

Kvalitní vybavení

Myslivecká 
klobása, 400 g, 
GLOBUS, cena 
49,90 Kč

Kostelecká 
klobása, 
400 g, 

GLOBUS, 
cena 
52,90 Kč

Bílá grilovací 
klobása, 400 g, 
GLOBUS, cena 
49,90 Kč

Gril RBS Classic 
Campingaz, GLOBUS, 
cena 8 250 Kč

Gril Rohnson R 251, 
5 stupňů regulace 
teploty, GLOBUS, 
cena 699 Kč

Něco pro mlsné jazýčky

Hellmann ś 
dressing 

francouzský, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS

Křen strouhaný Efko, 
velmi ostrý, 105 ml, 
GLOBUS, cena 29,90 Kč 

El Grillo, sýr na grilování, 
480 g, aktuální cena 
v hypermarketu GLOBUS
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tip: 
Grilovat lze 
i bez velké 
zahrady.

Health gril 
Rohnson R 250, 
omyvatelný 
v myčce, GLOBUS, 
cena 1 490 Kč



Veselé letní dekorace 

Práce s ohněm

Co se může ještě hodit...

Večerní atmosféra

PE-PO lampový olej, čirý 
a barevný, 1 l, GLOBUS, 
cena 74,90 Kč

Grilovací 
pečeť, 
GLOBUS, 
cena 499 Kč

Alobal na 
grilování, 10 m, 
GLOBUS, cena 
19,90 Kč 

PE-PO tekutý 
podpalovač, 
1 l, GLOBUS, 
cena 67,90 Kč
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PE-PO 
podpalovač 
z dřevité vlny, 
GLOBUS, cena 
69,90 Kč

Podsedáky, potah: 50 % 
bavlna, 50 % polyester, 
náplň: 100 % PU, rozměry 
36 x 36 x 2 cm, GLOBUS, 
cena 199 Kč/4 ks

Omyvatelný ubrus, 
PVC s textilií, rozměry 
100 x 140 nebo 
130 x 160 cm, 
různé barvy, GLOBUS, 
cena 129 Kč

tip: 
Masné 

razítko potěší 
každého.
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podpalovač 
z dřevité vlny,
GLOBUS, cena 

Grilovací 
misky 5 ks, 
GLOBUS, cena 
34,90 Kč
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INGREDIENCE
� 700 g steaků z tuňáka 
� 1 větší cibule 
� 1 dl bílého vína 
� 1 dl vývaru
� olivový olej 
� 1 citron 
� kousek másla 
� trochu mouky 
� sůl 
� mletý pepř

INGREDIENCE
� 600 g loupaných 
krevet Gambas 
s ocáskem 
� ½ sklenky cukru 
� ½ sklenky soli 
� 1 lžička oregana 
� 1 lžička tymiánu 
� ¼ lžičky chilli 
� olivový olej 
s citronovou příchutí 
� 4 lžíce másla 
� 2 stroužky česneku

Benátský tuňák

Restované pikantní krevety
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LAHŮDKYz vodní říše

Tuňáka omyjeme, osolíme, opepříme 
a z obou stran opečeme na oleji. Přidá-
me nadrobno nakrájenou cibuli a  krát-
ce osmahneme. Přilijeme bílé víno a ne-
cháme dusit, dokud se neodpaří. Pak 
zalijeme vývarem, zahustíme trochou 
mouky, zjemníme kouskem másla a ješ-
tě krátce podusíme. Podáváme s čerst-
vým salátem.

Olivový olej

� 4 lžíce másla 
� 2 stroužky česnekutip: 

Vyberte si 
z různých 

druhů krevet!

mletý pepř vým salátem.tip: 
Losos chutná 

i dětem.

INGREDIENCE
� 700 g steaků 
z lososa (podkovy) 
� kousek másla 
� petrželka 
� oregano 
� bazalka 
� citronová šťáva 
� sůl 
� pepř

PŘÍPRAVA
Rozehřáté máslo, nasekanou petrželku, oregano, bazal-
ku a citronovou šťávu dle chuti dobře promícháme. Pod-
kovy omyjeme a osušíme. Z obou stran osolíme a opepří-
me a potřeme připravenou marinádou. Na středně rozpá-
leném grilu opékáme po obou stranách asi 15–20 minut. 
Během obracení potíráme marinádou. Podáváme s vaře-
nou zeleninou nebo pečenými brambory.

PŘÍPRAVA
Do větší mísy nalijeme studenou vodu, ve které rozmí-
cháme cukr a sůl. Krevety vložíme do vody tak, aby byly 
ponořené, a odstavíme na přibližně 30 minut do chladu. 
V další míse smícháme oregano, tymián, chilli a lžičku 
soli. Do směsi přidáme okapané krevety a hojně zaka-
peme olivovým olejem. Rukama řádně promícháme, aby 
se koření dostalo ke všem krevetám, a  necháme asi 
15 minut odpočinout. V  kastrůlku rozpustíme máslo, 
přidáme utřený česnek a  rovněž dobře promícháme. 
Krevety restujeme na pánvi. Při servírování zakapeme 
připraveným česnekovým máslem. Krevety skvěle chut-
nají i bez přílohy.

Krevety

Grilovaný losos

POKUD DO SVÉHO JÍDELNÍČKU ZAČLENÍTE RYBY 

A DARY MOŘE, ROZHODNĚ NEPROHLOUPÍTE. OBSAHUJÍ 

TOTIŽ ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ LÁTKY, KTERÉ Z JINÝCH 

POTRAVIN JEN TAK NEZÍSKÁTE!
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INGREDIENCE
� 1 menší lilek � kostička Lučiny � 2 střední rajčata 
� ledový salát � ¹/3 červené cibule � celozrnné housky 
� 2 lžíce olivového oleje � šťáva z citronu 
� 1–2 stroužky česneku � sůl, pepř 
� čerstvé oregano a tymián

PŘÍPRAVA
Nejdříve si připravíme marinádu z olivového oleje, šťávy z citro-
nu, soli, pepře, česneku a čerstvých lístků oregana a tymiánu. Li-
lek omyjeme a i se slupkou nakrájíme na tenčí kolečka, která na-
ložíme do marinády. Takto připravenou zeleninu grilujeme na lá-
vovém grilu či na tácku dozlatova. Mezitím rozkrojíme celozrnné 
housky, jejich vnitřek pomažeme Lučinou či žervé. Rajče a cibul-
ku nakrájíme na tenké plátky. Omyjeme ledový salát a vše včet-
ně hotového lilku naskládáme do připravené housky.

INGREDIENCE
� 1 menší cuketa � 1 žlutá paprika 
� 2 střední rajčata �  ½ červené cibule 
� balkánský sýr � 1 lžíce řepkového oleje 
� sůl, pepř (nemusí být) a čerstvé oregano 

PŘÍPRAVA
Omyjeme zeleninu a nakrájíme ji na ten-
čí plátky. Rozložíme alobal, přehneme 
jej do dvou vrstev a  navrch klademe 
střídavě cuketu, papriku a rajče. Přidá-
me na plátky nakrájený balkánský sýr 
a cibuli. Pokapeme rovnoměrně řepko-
vým olejem, osolíme, opepříme a ozdo-
bíme lístky oregana. Pečlivě alobal uza-
vřeme a vložíme na gril. Průběžně kon-
trolujeme, aby se zelenina nepřipekla. 
Záleží na intenzitě 
žáru, v průměru je 
však tento pokrm 
hotový za 15 až 
20 minut.

Recepty od Jany Vašákové, výživové 
poradkyně GLOBUSU, naleznete na 
îwww.poctivy-nakup.cz

Hamburger nemusí být vždy jen z masa, vyzkoušejte i jeho vegetari-
ánskou podobu připravenou z lilku na grilu. Tento druh zeleniny získá-
vá stále více na oblibě. Při nákupu si dejte pozor, aby slupka byla pev-
ná a nenarušená. Pod slupkou lilku nebo také baklažánu se skrývá 
nejvíce zdraví prospěšných látek. Obsahuje vitaminy A, B a C, je bo-
hatý na hořčík, vápník, železo, síru a mangan. Lilek pomáhá snižovat 
hladinu cholesterolu v krvi a má pozitivní účinek na ledviny a močové 
ústrojí. Je vhodnou zeleninou i pro malé děti. Těm ovšem hamburger 
připravujte raději bez soli, pepře, česneku a cibule. Pozor také, aby se 
lilek nedostal do kontaktu s ohněm a nebyl připálený.

Místo šopského salá-
tu můžete vyzkoušet 
zapečenou zeleninu na 
grilu s  balkánským sý-
rem. Menší cukety po-
dobně jako lilek krájej-
te i  se slupkou. Tato 
tykvovitá nízkokaloric-
ká zelenina obsahuje 
velké množství vody, 
vlákninu, kyselinu listo-
vou a  sacharidy dodá-
vající potřebnou ener-
gii. Je zdrojem vitami-
nů A, B a  E, dále pak 
zinku, železa, draslí-
ku, fosforu, fluoru, hoř-
číku, mědi a  vápníku. 
Pomáhá při zažívání, 
má detoxikační účinky, 
příznivě ovlivňuje srd-
ce a  ledviny. Je vhod-
ná při léčbě revmatis-
mu, dny, cukrovky a ta-
ké chrání zrak. Hodí se 
i pro malé děti, a to ja-
ko takzvaná první lžič-
ka, postupně ji můžete 
připravovat na tisíc růz-
ných způsobů. 

CHCETE-LI TROCHU ZHUBNOUT, JISTĚ VÁS POTĚŠÍ 

ODLEHČENÉ VARIANTY TRADIČNÍCH GRILOVANÝCH 

POKRMŮ. OSTATNĚ V PARNÉM LÉTĚ MOHOU PŘIJÍT 

K CHUTI VŠEM VÁHOVÝM KATEGORIÍM. 

Hamburger s lilkem na grilu Opečená zelenina se sýrem

ZKUSTE TOlehce a zdravě
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lehce a zdravělehce a zdravě
Doporučení: 

Tento recept 
je vhodný pro 
děti od 2 let.

K CHUTI VŠEM VÁHOVÝM KATEGORIÍM. 
Doporučení: 
Tento recept je 
vhodný pro děti 

od 1 roku.

Lučina

Balkánský sýr
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KŘÍŽOVKA

10 POUKÁZEK NA PÁRTY ŠUNKU ČEKÁ NA ÚSPĚŠNÉ 
LUŠTITELE KŘÍŽOVKY!
Správné znění tajenky pošlete do 30. 6. 2011 na adresu GLOBUS, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 
a označte je heslem „GLOBUS Grilování“. Pak už budete potřebovat jen štěstí při losování. 
Seznam výherců bude zveřejněn na îwww.globus.cz. Přejeme vám hodně zdaru!

Vyhrajte 
lahodnou 

Párty šunku!



Vytvořte si svoji červenou edici!

Konvička  
Subito 1,5l
BY5105

Kuchyňský robot  
Masterchef
FP519

Toustovač  
Subito
LT1205

Odšťavňovač  
Juice Extractor XXL
JU650G
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