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Ukrojit chléb je jako oslavit
přírodu a těžkou práci

Ve vchodu do pekárny si lze přečíst tato slova: „Postůj, člověče, a rozhlédni se kolem, co dovede lidská píle. Člověk ve své pýše a pokoře je tvůrcem
i ochráncem přírody. Zároveň dokáže pomocí svého poznání, svých schopností a tisíciletých zkušeností dostat ze země to nejlepší, co v ní je skryto,
život a chléb. Denně tisíce lidí na polích, ve mlýnech, v pekárnách dokazují,
že se lze s přírodou sblížit, a to prostřednictvím těžké práce. Takovou prací
je i dávat lidstvu chléb.“
O chlebu se říká, že je to boží dar, a já s tím nemohu než souhlasit. Na nedávných pekařských slavnostech Dny chleba v Pardubicích však zaznělo,
že se současné generace nechovají k chlebu jako naši předkové. Někteří
z pekařů chléb bohužel degradovali, a to jak z hlediska receptur a technologií, tak z hlediska ceny. Chléb se nabízí za takové peníze, že je to krajně
nedůstojné, levný, a většinou tak i nekvalitní chléb stal se lákadlem a honem na zákazníky. To ale není dobré pro nikoho. Ke chlebu bychom měli
mít větší úctu a pokoru.
Z pohledu výrobce vidím v chlebu zdroj příjmů nejen pro svou rodinu,
ale i bezmála tři stovky zaměstnanců naší pekárny. Platí to také pro dalších
více než sto firem, zejména ze zdejšího regionu, ale i odjinud z České republiky a mnohdy také ze zahraničí, které jsou na Adélku navázány. To ale
není to zásadní. Dívám se na chléb i z pozice konzumenta – jako na svou
oblíbenou potravinu. Nedovedu si představit, že bych se bez něj obešel byť
jediný den.
Když Češi odjedou do ciziny, naprostá většina z nich říká, že jim ze všeho
nejdřív začne chybět český chleba. Nikde na světě ho prý tak dobrý vyrobit
neumějí. A je na tom hodně pravdy. Není mnoho zemí, kde se peče žitno-pšeničný či pšenično-žitný chléb. Ten má přitom nezpochybnitelné benefity,
které bílé pečivo nedovede nahradit. Vždyť je přece na chlebu a vodě možné
přežít, aniž by člověk utrpěl újmu na zdraví. Bylo tomu tak po staletí a stále je.
Chléb ovšem nevznikne jen tak. Proces jeho výroby je velmi dlouhý. Nejdřív je třeba zasít, zrníčko musí vydržet zimu, na jaře vyrašit, odolat škůdcům, suchu, dešťům. Kolikrát se vše podaří takto vypiplat a pak těsně před
žněmi začne pršet a celá úroda přijde nazmar.
Ani úspěšnou sklizní ale péče nekončí. Obilí se musí dobře uskladnit, aby
bylo z čeho péct chleba, než přijde nová sklizeň. Pak je na řadě mlynář, který si s obilím musí umět poradit, aby vznikla dobrá mouka. Ze špatného
obilí ale dobrá nikdy nebude. Teprve poté přijde pekař, který z mouky udělá
dobrý chléb.
Udělat dobrý chléb je – jak se říká – královská disciplína a ne každý pekař
to umí. A když už je k tomu kumšt, chléb někdo musí v noci upéct a časně nad
ránem jej rozvést do obchodů, aby byl hned při otevření prodejny k dostání.
Veškeré práce, která se za chlebem skrývá, bychom si měli vážit. Ukrojit si
krajíc chleba je každodenní malou oslavou přírody, lidské práce a řemesla.
Právě nyní se rozhoduje o tom, jak se pekařskému řemeslu bude dařit
následující rok. Máme těsně před žněmi. Pekaři jsou touto dobou plni očekávání. Zemědělců se každý týden ptáme, jaká bude úroda, jaké bude zrno.
Zkušený zemědělec však odvětí: „Až budu mít sklizeň ve stodole, pak ti teprve povím.“ Těžko se dá něco předpovědět. Mockrát se nám stalo, že vyrostlo
krásné obilí s těmi nejlepšími parametry, jenže začalo pršet a nepovedlo se
jej včas sklidit. Jakmile se to stane, pro výrobu chleba a potravinářské účely
vůbec je pak takové obilí nepoužitelné. Letos byla doposud příroda k plodinám a zejména k obilí více než hodná, a tak vše zatím naštěstí vypadá dobře.
Nejde však jen o to, jaká bude sklizeň. Pekaře trápí i jiný nešvar, a sice
způsob, jakým se s obilím začalo obchodovat. Na zemědělsko-potravinářský obor se nabalili překupníci snažící se rozhýbat ceny obilí, neboť je pro
ně takový pohyb cen výhodný. Když jdou ceny obilí dolů, po pekařích v takové situaci obchodníci hned chtějí, aby své pečivo zlevnili. Když se ceny
obilí zase zvýší, volání pekařů už ale nikdo neslyší. Pro zemědělce existuje
vždy alternativa vývozu za hranice republiky, pekaři však chléb do světa
nevyvezou. Z jedné strany musíme čelit tlaku od zemědělců s cenou a nedostatkem suroviny, z druhé strany tlaku obchodníků na neustálé snižování
výsledných cen pekařských výrobků. Jakýkoliv pohyb cen obilí je zpravidla pro pekaře nevýhodný. Další kapitolou jsou překupníci, kteří s obilím
nemají žádnou práci, rizika, odpovědnost a mají většinou nejvyšší zisky,
na úkor nás i pěstitele.
To je nešvar, který se nám v Adélce nelíbí, a proto nakupujeme obilí přímo od zemědělců, z převážné většiny odtud z Vysočiny. Ti nám pěstují obilí
– jak se říká – na míru, zaměřují se na odrůdy, které nám vyhovují. Pouze v období, kdy nám docházejí zásoby z předchozího roku, což je přelom
června a července, si vypomáháme nákupem obilí ze Slovenska nebo jižní
Moravy. V celkovém objemu je to ale nepatrné množství.
Přeji zemědělcům příznivé počasí při sklizni a bohatou úrodu – nejen
proto, abychom našim zákazníkům mohli nabízet kvalitní výrobky. Zároveň vám všem přeji krásné léto a příjemnou dovolenou!
S úctou
Roman Teisler

Mouka je základ
Koláče, koblížky, buchty, housky, rohlíky ani chleba – žádné pečivo se neobejde bez mouky. Pojďme tuto surovinu
poznat trochu blíž. Mimo jiné přitom zjistíme, čím je česká
mlynářská tradice ve světě výjimečná.
Všechno začíná u zrna. Jako semeno obiloviny má důležitou funkci. Jeho složení zajišťuje uchování životaschopnosti
zárodku nové rostliny. Skládá se z několika částí. Obalové
vrstvy neboli otruby chrání obilku před vnějšími vlivy. Jsou
složeny především z nerozpustných polysacharidů a slouží
jako zdroj vlákniny. Podpovrchové vrstvy jsou složeny z polysacharidů, které vážou vodu a tím bobtnají, z pekařského
hlediska zvyšují lepivost těsta. Vnitřní obsah zrna je technologicky nejvýznamnější částí, obsahuje škrob a také bílkoviny, které vytvářejí lepek důležitý pro tvorbu těsta.
Pšeničná mouka se dělí na hladkou, polohrubou, hrubou
a krupici, to ví každý, ale už se většinou tolik nevyznáme v jejím rozdělení podle obsaženého množství minerálních látek,
tak zvaných popelovin.
O něm rozhoduje, ze které části obilky mouka pochází. Ze
středu je pro pekařské účely nejkvalitnější, ale zato má nejnižší množství tělu prospěšných minerálních látek a vlákniny. S postupným vymíláním blíže k obalovým vrstvám obilky
pekařská kvalita mouky klesá, je v ní méně lepku, a hůře se
s ní proto pracuje. Z okrajových částí se vyrábí mouky chlebové, které se nehodí k jemnému pečení. Z celé obilky včetně obalových vrstev pak vzniká mouka celozrnná, která má
minerálů a vlákniny nejvíc.
O množství popelovin vypovídá typové číslo s označením
T. Je tisícinásobkem procentuálně vyjádřeného množství
minerálních látek v mouce. O nejsvětlejší mouce s označením T400 tak můžeme říci, že má 0,4 procenta popelovin.
Pokračování na str. 2

Která se k čemu hodí
Rozdělení pšeničné mouky podle jemnosti mletí je to první, co
každého v obchodě u regálu s moukami zajímá. Sháním hladkou, polohrubou, nebo hrubou? Záleží, k čemu ji budu potřebovat.
• Hladkou mouku si koupíme, když se chystáme na kynuté
těsto nebo na vánoční cukroví. V kuchyni nesmí chybět také
při přípravě jíšky a bešamelu nebo na zahuštění. Používá se
i na lívance nebo palačinky. Hladké mouky spotřebujeme
bezkonkurenčně nejvíc, přesto by nám další dva druhy mouky
chyběly.
• Po polohrubé mouce sáhneme, když máme chuť třeba
na bábovku. Hodí se totiž pro moučníky. Od hladké mouky
se polohrubá liší tím, že přijímá více vody, lépe se rozmíchá
a netvoří žmolky. Lze ji nahradit smícháním stejných dílů
hladké a hrubé mouky.
• Pšeničnou mouku hrubou doma upotřebíme zase především
tehdy, když už se rodina těší, že budou v neděli knedlíky.
Pro pokročilejší aneb Jak to vidí pekaři v Adélce
• Pšeničnou mouku hladkou speciál použijeme na rohlíky,
housky, veky, jemné kynuté pečivo jako buchty, koláče,
vánočky nebo koblihy, také na lívance, omelety, linecké
a čajové pečivo.
• Z pšeničné mouky chlebové uděláme, jak název napovídá,
chléb anebo speciální běžné pečivo.
• Pšeničná mouka polohrubá se hodí na moučníky jako třeba
bábovky, na litá piškotová a litá třená těsta.
• Pšeničná mouka hrubá přijde kromě do knedlíků také
do těstovin či halušek.
• Z krupice se vaří kaše nebo se používá na zavářky do polévek.
• Pečivárenská mouka obsahuje méně lepku a je vhodná
na oplatky a sušenky.
• Z pšeničné mouky celozrnné se nejen v Adélce peče celozrnné
a vícezrnné pečivo.

Pekaři a řezníci
se mají rádi
Hezké počasí láká ven, a tak než se o víkendu celé
dopoledne pachtit doma u sporáku, kdo by si raději
něco neugriloval na zahrádce. Rozhodně má v tomto
směru co nabídnout řeznictví Jaroslava Točíka z Nového Rychnova. Kdo nemá žádný ověřený recept,
jak si naložit maso doma, může si tu objednat už naloženou vepřovou plec, kotletu, krkovici a kýtu, ale
i vepřový bok či koleno. Zklamaný z obchodu neodejde ani ten, kdo si přišel jen pro „obyčejný“ špekáček
nebo klobásu.
K narozeninové oslavě pod širým nebem se na gril náramně hodí třeba selátko. I ta řeznictví dodává a jak
se šíří jejich dobrá pověst, pochutnávají si na nich lidé
ve stále širším okolí.
K tomu, aby se čtenáři začaly sbíhat sliny, bylo již řečeno dost, přesto stojí za zmínku i další produkty řeznictví. Patří k nim klasiky jako vídeňské či debrecínské
párky, tatarák, utopenci, luncheon meat, šunka, jitrnice a jelita, ale i místní speciality jako Rychnovské cigáro nebo Rychnovský nářez.
Jak výrobnu těchto lahůdek, tak obchod s nimi má Jaroslav Točík v Novém Rychnově. Pro Pelhřimovské už
však také není jméno tohoto řezníka neznámé. Druhá
z jeho prodejen byla totiž nedávno otevřena v Pražské
ulici, v téže budově, kde už má dlouholetou tradici obchod pekárny Adélka.
Točíkovo řeznictví nabízí hovězí a vepřové maso i výrobky z něj a zákazník si může být jistý, že produkty
nemusely absolvovat dlouhou cestu, než se dostaly
k němu na talíř. Hovězí pochází většinou z dušejovského zemědělského družstva. Vepřové je přímo
z Rychnova, protože kromě jatek provozuje Jaroslav
Točík i porodnu a výkrm prasat. Má jich v současné
době zhruba tisícovku.
I krmení pro ně pochází z vlastních zdrojů. K podniku
totiž náleží sto padesát hektarů polností, kde se každý
rok vypěstuje dost obilí, aby vepři netrpěli hlady.
Jak rychnovský řezník říká, čerstvé maso je čerstvé
maso a z mrazáku to prostě není ono. Zabíjí se proto dvakrát v týdnu. Ze sobotních porážek jde maso
například do Adélky a dalším odběratelům, jako jsou
školy, z úterních pak maso putuje do obchodů. Čerstvější maso nikde nekoupíte.
Získalo si nové pelhřimovské řeznictví rychle zákazníky?
Obchod se teprve rozjíždí, lidé si zvykají sem chodit. Až
na nedaleké supermarkety má obchod dobrou polohu. Jak
říká Ladislav Teisler, pekaři se s řezníky mají rádi, tak uvidíme,
jak nám to tu půjde společně.
Pociťujete, že prodejnu na sídlišti supermarkety znevýhodňují?
Supermarkety dovedou jít s cenou masa níž než řeznictví.
Cena ale přece jen není všechno. Noviny a televize jsou plné
řečí o tom, jak chceme žít zdravě, ale když pak v supermarketu nabídnou krkovici za šedesát korun, jde veškeré zdraví
stranou a lidé vidí jen peníze. My si nemůžeme takovou akci
dovolit. Nechodí sem nakupovat ti, kdo shánějí levné maso,
ale ti, kdo chtějí čerstvé. Na tom si zakládáme.
Zpracováním masa a výrobou uzenin se zabýváte přes
tři roky. Co bylo předtím?
Předtím deset let fungovala pouze jatka v Novém Rychnově,
odkud se prodávala prasata po půlkách. Dnes už si ale s půlkou prasete málokdo dovede poradit a raději si koupí maso
vždy čerstvé, proto jsme změnili strategii.
Jak bylo zmíněno, s pekárnou Adélka se vaše řeznictví
dělí o budovu, v níž sídlí váš a jejich obchod. Spolupracujete spolu i jinak?
Ano, naše spolupráce je poměrně široká. Zásobujeme kuchyni Adélky syrovým masem, vyrábíme pro ně anglickou
slaninu a do budoucna to tak zřejmě bude i se šunkou.

Když pečivo voní po bylinkách
Nejlépe dovede otázku nabídky nových druhů pečiva a dalšího využití bylinek a koření zodpovědět výrobní ředitelka
pekárny Markéta Štěpáníková.
Kdy se tyto druhy pečiva v nabídce Adélky objevily?
Zatím jsme italské pečivo vyráběli na zakázku, ale rozhodli jsme
se, že od 1. července tohoto roku najdou naši zákazníci tyto výrobky ve všech našich prodejnách. Snad uspějí – chléb italský
pšeničný, panini anebo focaccia.
Bez bylinek se neobejdou ani v pekárně Adélka
Zlepšení trávení, pomoc při nespavosti, podpora hojení, uklidnění
nervů nebo třeba afrodiziakální účinky, to všechno a ještě víc bylinky slibují.
Víra v kouzelnou moc bylinek sbíraných za teplé letní noci za svitu měsíce v úplňku patří spíše do pohádek, ale jejich blahodárné účinky na lidský organismus, které znaly už mnohé generace
před námi, nikdo nezpochybňuje. Naopak si mnozí uvědomují
hodnotu částečně již zapomenutých znalostí našich předků a jsou
ochotni znovu rady babky kořenářky uposlechnout.
Nejde ale jenom o zdraví. Bez bylinek a koření by si každý připadal
v kuchyni bezradný. Pouze ony totiž dodají jídlu specifickou chuť
a vůni. Stejně je tomu i v případě pečiva z pelhřimovské pekárny
Adélka.
Koření se tu používá spousta. Tak třeba málokdo ví, že se pekaři
neobejdou bez kmínu. Na rozdíl od našich sousedů v Polsku, Německu či Maďarsku jsou v tomto Češi originální. Ale ani například
použití fenyklu do „maďarského chleba“ není v některých zemích
obvyklé.
Pekaři z Adélky se však nestydí přiznat ani to, že se v některých
směrech víc a víc snaží přiblížit zvyklostem v jiných zemích. Pekárna totiž vyrábí kromě tradičních druhů také například italské pečivo – tzv. focaccio. Jeho
základem je zvláštní těsto, které musí
dlouho zrát a kynout,
pak se ručně tvaruje.
Nakonec se zakápne olivovým olejem,
posype mořskou solí
a čerstvým rozmarýnem, který si v pekárně sami pěstují.
Chléb italský pšeničný

Co si od nového programu italského pečiva slibujete?
Zákazníci jistě ocení, že se všechny nové druhy budou vyrábět
bez zlepšujících přípravků, raději necháme těsta dlouho zrát.
A myslím, že nová nabídka určitě osloví mladou nekonzervativní
mládež. Sama si toto pečivo k snídani nebo večeři restuji či namáčím v olivovém oleji, nemá to chybu. :-)
Co vás inspirovalo k tomu je začít vyrábět?
Inspirace přichází z cestování a hlavně od zákazníků. Těší nás,
že nám mladá generace důvěřuje a dává nám inspiraci. Samozřejmě i my sami cestujeme, a jelikož jsme postiženi řemeslem,
sledujeme moderní trendy a hledáme, co bychom ještě mohli
nabídnout.
Kdo o složení pečiva nebo začátku výroby nového druhu
rozhoduje?
Tým lidí a samozřejmě filozofie firmy. Když to rozvedu, funguje
to tak, že někdo šikovný uvnitř firmy nebo vně přinese nový výrobek. Sejde se pak tým z výroby i obchodu a ohodnotíme, jestli má
daný výrobek šanci uspět na trhu. Provádí se tzv. slepé testy. To
znamená, že hodnotící nemá žádné informace o složení a musí
daný výrobek zhodnotit vizuálně a chuťově.
Kde Adélka bylinky a koření nakupuje?
Zásadně od českých výrobců. Vadí mi, když nám do pekárny
dodavatel přiveze třeba z Německa surovinu, která tady roste
na polích. Proto si už sami pěstujeme například rozmarýn, i když
se kvůli tomu bohužel dostáváme do křížku s byrokracií.
Mají bylinky a koření využití i v kuchyni vaší jídelny, která
sídlí spolu s obchodem blízko pekárny?
Naše kuchyň – to chce přijít se podívat. Rozhodně se tu nevaří
ze žádných polotovarů. Vím to jistě ze dvou důvodů. Zaprvé
technologii sestavil můj otec, velký kuchař a gurmán, a zadruhé,
vaří tu mistři kuchaři a vařit z polotovarů je pod jejich úroveň.
Kořením rozhodně také nešetří, používá se tu jako v každé domácnosti.

Pokračování ze str. 1
Nejtmavší mouka, kterou používáme do chleba, má označení
T1050, takže obsahuje 1,05 procenta minerálních látek. Nejběžněji používaná mouka, třeba na rohlíky nebo koláče, je
T530.
Hlavními složkami mouky jsou škrob – tvoří zhruba 75 procent – a bílkoviny – 12 procent. Dále mouka obsahuje cukry,
tuky, vlákninu a popeloviny.
Oblíbená v pekařském řemesle je ale i žitná mouka. Tu dělíme na světlou mouku výražkovou T500, chlebovou T930
a celozrnnou T1700. Složení žitné mouky je podobné jako
u pšeničné, ale škrob a bílkoviny mají jiné vlastnosti. Vážou
mnohem více vody, výrobky z ní jsou proto vláčnější, méně
tvrdnou a déle vydrží. „Péci výrobky pouze ze žitné mouky je
složité. Výrobky nedrží tvar, musí se tak péct ve formách,“ objasňuje Vladimír Kopecký, který má v Adélce na starosti provoz mlýna.
Ze severu k jihu se pečivo zesvětluje
Jiný kraj – jiný mrav, a tak nepřekvapí skutečnost, že jiné
národy si pochutnávají na pečivu odlišném od toho našeho.
Na sever od České republiky, například ve Skandinávii, jsou
oblíbené tmavší mouky včetně žitných. Častější je tam i použití celozrnné mouky. Zato dál na jih se peče hlavně z mouky
pšeničné. V zemích střední Evropy se zpracovávají podobné
mouky jako u nás, a pečivo v Rakousku či Německu tak má
srovnatelné charakteristiky jako české. Hrubou mouku, kterou
používáme na knedlíky, však už jen tak někde neznají. Dá se
o ní mluvit téměř jako o českém specifiku.
S trochou nadsázky můžeme říct, že se od severu k jihu pečivo zesvětluje. A jak prozradil Vladimír Kopecký, možná k tomu
směřují i Češi, protože rok od roku spotřeba žitné mouky
v naší zemi klesá a to je velká škoda. Adélka v současné době
zpracovává asi 20 procent žitné mouky z celkové spotřeby
mouk. Přitom stěžejním výrobkem mezi chleby je pro pelhřimovskou pekárnu konzumní chléb, který obsahuje žitnou
mouku ze čtyřiceti procent.
„Část žitné mouky se dodává do výrobků v přírodním žitném
kvasu. Mnoho pekáren používá různé náhradní kvasy, sušené
nebo tekuté, ale my si vyrábíme ze žitné mouky přírodní cestou
vlastní,“ nechává vedoucí mlýna nahlédnout do pekařských tajemství a zmiňuje i další produkty Adélky, které obsahují žitnou
mouku. V chlebu Vysočina je jí dokonce sedmdesát procent.

Vlastní výroba
Mouka je základ, proto pekárny musejí dodavatele vybírat
velmi pečlivě. Anebo ještě lépe, proč si mouku rovnou nevyrábět ve vlastním mlýně?
Od privatizace pekárny v roce 1993 má Adélka vlastní žitno-pšeničný mlýn, který semele 45 tun obilí za den.
Pšenici a žito odebírá pekárna z okolí Pelhřimova od drobných i větších zemědělců. Kvalita obilí se před vykoupením ale
nejprve pečlivě prozkoumá v laboratoři.
Kvalita letošní úrody obilí rozhodne o chuti chleba v následujícím roce. „Oproti původním předpokladům suchého jara
pole tolik vláhu nepostrádá. S úrodou obilí to zatím vypadá
celkem dobře. S létem ale může přijít dlouhotrvající deštivé
počasí, které výrazně ovlivní kvalitu sklízeného obilí. Více deštivých dní těsně před sklizní nebo v době sklizně, a obilí ztratí
potřebné pekařské vlastnosti,“ říká Kopecký.
Překazí-li žně déšť, zůstane obilí na poli déle, a v obilce se
pak vytvoří větší množství enzymů štěpících škroby a bílkoviny. Při následné výrobě chleba a jiného pečiva nastanou vážné
technologické problémy: těsto se roztéká a střída je mazlavá.
Mnohem choulostivější na deštivé počasí je žito.
Prodej mouky
Průměrně se z obilí vyrobí přibližně 15 procent polohrubých
a hrubých mouk, 30 procent chlebových tmavých, 35 procent
pekařských světlých mouk a 20 procent otrub. Každý rok se
však procenta mohou lišit, záleží na kvalitě obilí. U kvalitního
obilí je zbytkových otrub i méně než pětina, u špatného až
čtvrtina.
Mouka, kterou Adélka v Pelhřimově umele, neslouží
jen pro vlastní potřebu. Mlýn dodává mouku v cisternách
do pekárny v Benešově a ve Žďáře nad Sázavou. Dále prodává svým obchodním partnerům pytlované mouky, balíčkové mouky najdete ve všech obchodech s produkty značky Adélka i jinde. „Nějakou dobu trvalo, než naše mouka
vešla ve známost a našla si svoje zákazníky. Naše mouka
je kvalitní, a to neříkám proto, že bych se chtěl chválit, ale
prozrazují to i ohlasy zákazníků, jejichž oblibu si rychle získává,“ míní Kopecký.
V prodeji jsou všechny základní druhy mouky včetně žitné,
takže si z ní doma upečete vše od cukroví až po chleba nejen
z domácí pekárny.

S Adélkou na cestách

Oběd na francouzském venkově se neobejde bez bagety
Nádherná příroda, horský vzduch,
výborné sýry přímo od výrobce. Tyto
charakteristiky popisují francouzské
Horní Savojsko. Právě v této oblasti
se na více než dva roky usídlila Petra Jůnová. Nyní po návratu domů se
může podělit o svůj pohled na francouzský venkov, jídlo i lidi.
Čím se liší život ve Francii a v České
republice?
Žila jsem v horách, takže mohu porovnat pouze život tam a ne
už ve zbytku Francie. Řekla bych, že Francouzi žijící v horských
oblastech si dovedou více než Češi užívat života a nehoní se
tolik za prací. Obživu jim zajišťuje převážně turismus. Pracují
třeba v obchodech se sportovními potřebami nebo v restauracích a pekařstvích, která nechybí v žádné vesnici. Také chovají krávy, ovce a kozy. Na léto se se stády přesouvají vysoko
do hor, kde mají rozsáhlé pastviny. Maso i mléko domácích
zvířat je díky tomu, že mají
volnost a dostatek potravy,
kvalitnější. Farmáři v horách
také vyrábějí sýry, které pak
prodávají na trzích.
Před pobytem ve Francii jste
žila v Anglii a tři roky tam
pracovala v pekařství francouzské obchodní sítě Paul.
Byla to zajímavá zkušenost?
Určitě ano. Začínala jsem
jako prodavačka, po půl roce
jsem se stala vedoucí prodejny a poslední rok už jsem
pracovala jako účetní. Mám
Francouzská svačina
také českého kamaráda, který
v Anglii začínal v Paulovi jako pomocný pekař a vypracoval se
na manažera. Dokonce sám přišel s novým druhem pečiva,
které mělo úspěch a dnes už se běžně prodává. Je to paradoxní, že se jako francouzské v Anglii prodává pečivo, které
vymyslel Čech. :-)

V anglické pobočce francouzské společnosti Paul jsem pracovala
tři roky
Nevím, jak je to ve větších městech, ale v horách si k obědu
většinou dají jen bagetu, sýr a salám. Ani v Anglii oběd nevypadá tak jako u nás, je podstatně lehčí.
Oblíbila jste si nějaké francouzské jídlo?
Tartiflette, což je jídlo oblíbené hlavně v oblasti, kde jsem bydlela. Jsou to brambory se sýrem a slaninou osmaženou na
cibulce, zalité smetanou a bílým vínem, přičemž se používá
sýr Reblochon vyráběný přímo v Horním Savojsku.
Proč jste se rozhodla z Francie vrátit?
K návratu jsem měla více důvodů. Zaprvé je v horských vesnicích práce spíš pro muže než pro ženy. V zimní sezoně je
potřeba uklízet horské chaty, ale po zbytek roku, kdy nejezdí
tolik turistů, není co dělat. Chci si najít pořádnou práci. A navíc, ne všichni Francouzi, které jsem poznala, byli vůči cizincům přátelští. Většinou jsou spíše uzavření a nechtějí s vámi
komunikovat, i když se samozřejmě našli i výjimky. Jedna věc
mi ale bude chybět, a to tamní nádherná příroda.

Obzvlášť v horkých letních dnech je třeba dbát na
správné skladování chleba. V opačném případě se
totiž daří plísni. Důvodů, proč chléb plesniví, je však
vícero.
Zaprvé musí být chléb správně upečen. Po jeho upečení
následuje fáze chladnutí chleba, ta je velmi důležitá. Příliš rychlé chladnutí proudem studeného vzduchu může
způsobit sražení střídky. Samovolné chladnutí trvá 8 až
10 hodin, podle velikosti chleba a podle teploty okolí.
Chléb také musí chladnout v hygienicky čistém prostoru
bez vlhkosti a prachu, tím spíš, když má být později nakrájen a zabalen. Chléb, který se balí, musí mít v celém
svém objemu teplotu srovnanou s teplotou v místnosti,
kde je uchováván a kde se teplota příliš nemění. Při kolísání teplot může dojít ke srážení vlhkosti na vnitřní straně sáčku a tím vznikají podmínky k možnému plesnivění.
Dodržet pekařské zásady ale nestačí. Důležité je
s chlebem správně zacházet i poté, co si jej přineseme domů.
Ideální je chléb uchovávat v čisté utěrce a chlebníku
z důvodů popsaných výše. Stárnutí chleba je proces
změn ve strukturách složek škrobu, bílkovin a dalších látek, tvořících strukturu chleba. Nemůžeme tomuto procesu zabránit, ale můžeme ho ovlivnit. Ideální teplota
pro uchování chleba je 30 °C, kdy jsou procesy stárnutí
nejpomalejší. Naopak při zmrazování chleba či pečiva
jsou procesy stárnutí nejrychlejší. Zde neplatí, že čím nižší teplota, tím pomalejší stárnutí. Stárnutí chleba provází
jeho tvrdnutí, což je způsobeno tzv. retrogradací škrobu.
Je to však proces vratný, proto můžeme tvrdnoucímu
chlebu částečně navrátit jeho pružnost mírným ohřátím.
Letní prázdniny jsou časem dovolených. Za mořem se
však cestuje dlouho, takže se zajisté neobejdeme bez
svačiny.
Ideální na cestu je samozřejmě nebalený, nekrájený
chléb, přestože balenému a krájenému z praktických důvodů často lidé dávají přednost. Kvalitní čerstvý chleba
s dostatečným množstvím žitné mouky a žitného kvasu
ale vydrží několik dní.

Nabízíme k pronájmu

Francouzské pečivo tedy znáte dobře. Lze jej srovnat s českým?
Je to úplně něco jiného. Francouzi zbožňují bagety. Žádný
oběd se bez nich neobejde. I podle mě jsou bagety výborné,
jenom se druhý den už nedají jíst, jak jsou tvrdé. Podobné je
to i s chlebem. Kromě baget a chleba ve Francii znají jenom
croissanty, ale to už je sladké pečivo. Takový český rohlík ani nic
podobného jsem nikde neobjevila a dost mi v zahraničí chyběl.
Zmínila jste bagetu v souvislosti s obědem, takže Francouzi
obědvají většinou něco studeného?

Adélka radí

nebytové prostory v Pacově na náměstí Svobody,
vhodné pro provoz kadeřnictví,
kosmetického salónu či kanceláře.
Další informace na tel. 777 167 415
u paní Ilony Marešové, popř.
na e-mailu: ilona.maresova@adelka.cz

Hudební vystoupení pro turisty

Adélka a. s. přijme: Sledujte aktuální inzerci volných míst na: http://www.adelka.cz/cz/volna-mista

Nabízíme k pronájmu
nově zrekonstruovaný byt 2 + KK
na Horním náměstí v Humpolci.
Další informace na tel. 777 167 415
u paní Ilony Marešové, popř.
na e-mailu: ilona.maresova@adelka.cz

Adélka a. s. nabízí:
firmám a organizacím zakoupení jídelních
kuponů do naší sítě obchodů.
Kupony nabízíme v libovolné hodnotě.
Bližší informace u Ing. Marešové,
tel.: 777 167 415,
e-mail: ilona.maresova@adelka.cz

Výkup obilí
Vážení zemědělci, Adélka od Vás
v průběhu roku vykoupí pšenici a žito
v potravinářské kvalitě.
Kontaktní osoba pro nákup:
Vladimír Kopecký, tel.: 777 167 401,
e-mail: vladimir.kopecky@adelka.cz

Aktuality
Svaz pekařů ocenil pelhřimovský chleba
Chlebu z Adélky se dostalo významného
ocenění od Podnikatelského svazu pekařů
a cukrářů. Ten totiž naší pekárně v rámci červnových Dnů chleba udělil certifikát Vynikající
konzumní chléb roku 2014. Jsme pochopitelně šťastni, o to víc, že náš pelhřimovský chléb
získal toto ocenění už po šesté.

V pekárně přivítali dvě třídy školáků
Pečivo z pekárny Adélka pelhřimovští školáci jistě dobře znají, ale
donedávna si neuměli příliš představit, jak tyto dobroty, které vídají
v obchodech, vlastně vznikají. Nyní to už dvě třídy měly možnost
zjistit. Co se děje za zdmi Adélky, přišly obhlédnout děti ze 6. B Základní školy Krásovy domky v čele s paní učitelkou Hlaváčkovou
(foto nahoře) i žáci 2. B Základní školy Komenského s paní učitelkou Zmeškalovou (foto dole). Měsíčně se v Adélce uskuteční desítky takových exkurzí. Pociťujeme stále větší zájem škol a veřejnosti
o prohlídku pekárny a seznámení se s řemeslem. Těší náš to a i další
zájemce o exkurze tu rádi uvítáme.

Po čerstvých dobrotách z pekárny se můžu umlátit
Barbora Tachecí je známou osobností mediálního světa. Představovat
ji tedy jako novinářku či
moderátorku by asi bylo
zbytečné. Ale vyzpovídat
ji jako milou a upřímnou
bytost, navíc jako člověka
milujícího sladké, to byl
velice příjemný úkol.
Říká a píše se o vás, že jste
drsná novinářka, jaká jste
doopravdy, mimo mikrofon?
Mimo mikrofon jsem laskavá, milá, žertující, okouzlující – to potvrdí určitě všichni, kteří se se mnou setkali :-). Ale
vážně: napadlo by vás zeptat se někdy herce, jestli je takový,
jaká je jeho role? Moderování není nic jiného než role, kterou
si sám moderátor předsevzal, že bude plnit. Já jsem si moderování politických diskusí a rozhovorů nalajnovala tak, jak se
ji snažím hrát – slušně se ptám, když mi není odpovězeno, zeptám se znovu, a pokud to jen trochu jde, nazývám věci pravými jmény.
Svaz pekařů měl před časem mediální školení, lidé z Adélky byli na té akci také. Tam jsme se poprvé osobně potkali. Byl to váš první kontakt se světem pekařiny?
Se světem pekařiny jsem v kontaktu dennodenně – při nákupech a konzumaci. A je to kontakt milý. Když jsem se setkala
s vámi všemi na mediálním tréninku, bylo to ještě milejší.

Co vás v dnešní době nejvíc štve? A naopak – co vás v těchto dnech nejvíc těší, z čeho se opravdu radujete?
Opravdu se raduju ze spousty věcí – z mého partnera, který je báječný a společně děláme jeho výstavy, jedna je teď
ve výstavních prostorech Českého rozhlasu, další bude v září
v jedné galerii v centru Prahy. Raduji se ze svého syna, který
se na prázdniny vrátil ze zahraničí domů a na další semestr
zase vyrazí do světa. Raduju se ze svých kamarádek, které
chodí na kafe do naší zahradní kavárny a já se přitom můžu
dloubat v kytkách. Raduju se ze svých zvířátek, které za námi
skáčou do postele a zvlášť schopní jedinci i na stůl, kde ochutnávají. Je to neuvěřitelné, ale opravdu se raduji celkem často.
A co mě štve? To je taky neuvěřitelné: nic. Momentálně prostě
nic.
Kdybyste mohla vrátit čas, co byste ve svém profesním životě udělala jinak?
To není typ úvah, do kterých bych se kdy pouštěla. Nevím.
Vždycky jsem dělala všechno nejlíp, jak jsem uměla – proč
bych na tom měla chtít něco měnit?
Můžete, prosím, něco vzkázat nebo popřát dobrým lidem
v téhle zemi?
Omlouvám se, ale asi neumím vysílat hromadné vzkazy.
Vždycky na Vánoce, když mi dojde nějaká hromadná sms, naskočí mi husí kůže. Nebudu to teď aplikovat v rámci vašeho
časopisu. Každý svého štěstí strůjcem, ať vám kdokoliv vzkazuje cokoliv. Ale když vašim čtenářům popřeju, aby se měli
fajn, není to nic proti ničemu, že?

Byla jste někdy v nějaké pekárně? Znáte problémy současného pekařského řemesla u nás?
V pekárně jsem dosud nebyla a je to pro mne, soudím, dobře.
Po čerstvých dobrotách z pekárny se můžu umlátit, a nemuselo by to tak pro mé zažívání dopadnout úplně skvěle. Ostatně sám si asi pamatujete, jak jsem se na našem školení vrhla
po vašich koláčích, a když jste řekli, že je mohu sníst všechny,
nečekali jste, že je taky všechny sním. Povedlo se.
Co jíte raději? Chléb, nebo bílé pečivo?
Tmavý čerstvý chléb s máslem – na tom jsem vyrostla, protože
můj táta ho snídal každý den a vždycky při tom opakoval: to
je nejlepší jídlo na světě. A pak – rovněž po svém otci – jsem
nemocná do sladkého pečiva: koblih, buchet, koláčů.

Adélka nabízí nové výrobky
Od 1. 7. jsme uvedli na trh novou řadu výrobků. Rozhodli jsme se
rozšířit sortiment o pečivo, které lidé poznávají při cestování po
Itálii, Francii apod. Mezi novinky tedy patří např. focaccia, které dodává specifickou chuť olivový olej, mořská sůl a čerstvý rozmarýn.
Další je velmi oblíbená bageta se
sušenou cibulkou. Italský chléb
jistě zaujme nejen svým vzhledem, ale také možnostmi použití.
Výborně chutná namočený v olivovém oleji, ale také jej můžete
nakrájet a naplnit třeba salátem
a kuřecím masem. Poslední novinkou je panini, vhodné rovněž k naplnění a zapečení v kontaktním grilu. Všechny tyto výrobky mají
jedno společné, a to způsob přípravy těst. Těsta se mísí chladnější
a volnější a nechávají se i několik hodin zrát a kynout. Tím docílíme
výraznějšího aroma, větší pórovitosti a rovněž to ovlivní trvanlivost a vláčnost výrobků. Vše se obejde bez použití umělých přísad
a aromat.
Zakladatel Adélky měl narozeniny
Před pětašedesáti lety se 23. června narodil pan Ladislav Teisler, zakladatel pekárny,
člověk, který to zkrátka celé začal. Právě
díky němu a jeho neskutečné pracovitosti, píli, geniálním myšlenkám, odvaze
a velkému srdci se schopností dělit se
s ostatními pekárna Adélka vděčí za svou
současnou podobu i úspěšnou existenci.
K narozeninám mu celé vedení pekárny,
rodina a stovky současných i bývalých zaměstnanců a zároveň přátel přejí hodně
zdraví, síly, štěstí a radosti ze života.
Adélka je na Facebooku!
Před pár dny jsme spustili facebookové stránky – Adélka a. s. Pelhřimov. Rádi bychom Vám touto cestou byli zase o kousek blíž, rychleji
Vás informovali o novinkách, aktuálním dění ve firmě či šikovnosti
našich pracovníků. Občas zavzpomínáme na to hezké a snad Vás
i pobavíme. Rovněž nabídneme možnost spolupráce či zaměstnání
na různých pracovních pozicích v Adélce. Těšíme se na Váš „lajk“.
Vaše Adélka

Od naší práce k té vaší – co nyní děláte, kde o vás můžeme
slyšet, kde vás můžeme vidět?
Hodně teď píšu, mám dlouhodobý kontrakt s Mladou frontou
Dnes. Každou sobotu politický komentář s trefným názvem
Střelnice, kde už si z politiků dělám jen legraci, v týdnu pak
pro MfD dělám velké celostránkové rozhovory. A také mám
svůj pořad na Českém rozhlase Plus.
Jaké máte plány do blízkého budoucna, co chystáte?
Nejsem moc chystací typ, vybírám si z příležitostí, které procházejí kolem. Těším se na druhou část dovolené, a jestli se
něco chystám, pak ořezat konečně všechny túje na zahradě.

Ošatka dotazů
Jsem z Vlašimi a chtěl bych se zeptat, proč tu ještě pekárna Adélka nemá svoji prodejnu?
Právě jednáme s majiteli nemovitostí o jejím zřízení, takže se
i ve Vlašimi pečiva z Adélky brzy dočkáte.
Do jaké vzdálenosti pečivo dodáváte?
Zásobujeme více než šest stovek odběrných míst a to v okruhu asi šedesáti kilometrů. Zavážíme přitom od malých podnikatelských subjektů po velké obchodní řetězce. Podrobnosti
o podnikových prodejnách lze najít na webu www.adelka.cz.
Jsem vegetarián, a proto by mě zajímalo, do jakého pečiva se v Adélce používá sádlo a kam olej?
Použití sádla či oleje je dáno druhem výrobku, někde je
vhodnější použít olej, jinde sádlo. Tak například do běžného
pečiva, jako jsou rohlíky, veky, housky nebo bagety, používáme olej, do jemného pečiva převážně sádlo.
Vyrábíte do cukrářských výrobků či dortů také speciální
krémy, jiné než ty klasické tukové či máslové?
Vybere si každý. Děláme totiž výrobky s náplní ze zakysané
smetany i ze šlehačky. Do náplně se podle druhu výrobku

může přidávat různé ovoce. V nabídce máme například tyto
výrobky: Dort zakysaný s ovocem 1600 g, Dort zakysaný bez
ovoce 1200 g, Kostka ze zakysané smetany 90 g, Kostka želé
65 g, Dort smetanový jahodový 700 g a Dort smetanový borůvkový 700 g. Dále vyrábíme dobroty s pařížskou šlehačkou: Dort Paříž 1000 g či Dortíček pařížský 80 g, anebo Dort
Harlekýn 1200 g a Dort Harlekýn malý 600 g, kde je kombinovaná náplň šlehačková a náplň pařížská.
Používáte vajíčka, či vaječnou melanž, tedy pasterovaná
vejce už bez skořápky?
Pokud jde o používání vajec, lze používat pouze značené
tržní druhy. Syrová vejce navíc nelze používat do pokrmů,
které se dále tepelně neupravují. Dle platné legislativy musí
být pro vytloukání vajec vytvořen samostatný, stavebně oddělený úsek s pracovní plochou a umyvadlem. Do výrobní
části provozovny mohou být vejce totiž vnášena jen v omyvatelných nádobách. Vejce se tlučou denně, vždy pro denní
potřebu výroby, a okamžitě po vytlučení jsou dána do chladicího zařízení. V pekařských provozech se přitom s čerstvými vejci setkáváme už jen ojediněle – důvodem je náročnější
manipulace. V Adélce však dbáme na kvalitu výrobků a používání vajec se nám osvědčilo.

