
Kudy a kam18

Vařte a soutěžte s Šalinou

Španělská kuchyně patří k nejoblíbenějším světovým kuchyním, je pestrá 
a rafinovaná, ale i překvapivě prostá. V pobřežních oblastech přirozeně 
převažují pokrmy z ryb a plodů moře a lehké saláty, ve vnitrozemí pak ze-
jména masité pokrmy (hovězí, vepřové, drůbeží, jehněčí), husté polévky 
a omáčky, tedy jídla hutná a kalorická, ta, jak to vyžadují jiné klimatické 
podmínky. Tato charakteristika je však značně zjednodušená, nelze totiž 
hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně jednotli-
vých regionů Španělska – katalánská, baskická, galicijská, kastilská, anda-
luská a další. Pro všechny je však typické časté používání česneku a olivo-
vého oleje (v jeho produkci je Španělsko světovou jedničkou), místo něhož 
se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde 
nechybí místní ovoce a zelenina, velmi oblíbené jsou brambory, rajčata, 
papriky, luštěniny, pálivé papričky, čerstvé bylinky. 

Nejslavnějším španělským po-
krmem je paella (paeja) – toto 
jídlo, pocházející z Valencie, 
je založeno na rýži a po celé 
zemi je připravováno v nepře-
berném množství úprav a va-
riant. Paella se připravuje ve 
velké pánvi se dvěma držadly 
(odtud pochází její název), kde se k rýži přidává nejčastěji kuřecí maso nebo 
mořské plody, dále čerstvá zelenina (česnek, cibule, rajčata, papriky) a z ko-
ření zejména vzácný šafrán. Pomalým vařením na mírném ohni se chutě 
jednotlivých surovin krásně vstřebají, propojí a vytvoří jedinečné dílo.
Pokud chcete ochutnat i u nás v Brně originální španělské pochoutky, 
jiskrná vína, sangrii a jiné nápoje, navštivte v úterý 24. května dvoranu 
Městského divadla Brno v Lidické ulici, kde pod taktovkou týmu restaura-
ce Boulevard, MdB a spol. BMC Brno proběhne španělský večer  – „Fiesta 

Espaňola a Bassta…“. V rámci večera můžete zhléd-
nout komentované vaření paelly pod vedením Ra-
mona Macía Rodrigueze, vystoupení tanečnic Fla-
menca a mnoho jiného. Začátek akce je od 16 hodin 
a vstup je zdarma.   Gregor Mareček

Světové kuchyně: Španělsko

Noria láká, ale zoo myslí i na zdraví
Malá lední medvědička Noria je 
sice jednoznačně největším mag-
netem brněnské zoo, ale to nezna-
mená, že by se nic jiného na Mni-
ší hoře nedělo. Na prvního máje 
například čeká na příchozí od 10 
do 17 hodin Den přírodních věd: 
úžasná akce plná interaktivních 
stanovišť připravovaná ve spo-
lupráci se studenty a pedagogy 
Střední průmyslové školy chemic-
ké v Brně. A nejenom to, v rámci 

programu se budou konat i křtiny trojčat vlka hřivnatého. V sobotu 21. květ-
na si zase na své přijdou návštěvníci při Dnu Afriky, který zoo připravila ve 
spolupráci se studenty MENDELU Brno, křtít se bude pro změnu malá žirafa. 
Ve stejný den si tu také návštěvníci připomenou při tradiční akci Zvířátka 
také nekouří (konané ve spolupráci s Kanceláří Brno zdravé město) a dozví 
se, jak vyzrát nad cigaretou. Příchozím bude v zoo k dispozici tým zdravot-
níků z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – ICRC a Masarykova onko-
logického ústavu, kteří jim poradí v oblasti prevence kardiovaskulárních 
onemocnění a odvykání kouření. Zájemci budou mít příležitost absolvo-
vat řadu zdravotních vyšetření a plicní rehabilitaci. Připraven je i zábavný 
program s  divadelním vystoupením, soutěže pro děti, ochutnávka zdravé 
stravy a fairtradových pochutin.   (sal)

Kryt 10-Z pod Špilberkem otvírá své útroby
Od 5. května budou moci Brňané denně 
na návštěvu atomového krytu, který byl 
do roku 1989 přísně utajovaný. Měl slou-
žit „klíčovým“ pracovníkům města a kra-
je v počtu 600 osob – jako velitelský úkryt 
na první tři dny po jaderném útoku.
Od května bude technický unikát pod jed-
nou z brněnských dominant přístupný 
všem. Najdete v něm historickou expozi-
ci, kterou připravila skupina nadšenců. 
„Chceme, aby si návštěvníci zažili něco 
z dob studené války, co možná už zapomně-
li nebo o tom slyšeli jen z vyprávění,“ říká 
autor projektu historik Pavel Paleček.
K těm pocitům, co si z dětství pamatujeme 
patří i gastronomické zážitky. „Nebudete 
ale muset jíst každý den to stejné,“ vtipkuje známý šéfkuchař Marcel Ihnačák, 
který uvnitř expozice rozjíždí svůj mléčný bar. Kuchař, který vařil pro světové 
celebrity v restauracích s michelinskými hvězdami a pracoval s Jamie Olivie-
rem v Londýně, se těší, že návštěvníkům krytu 10-Z pod Špilberkem nabídne 
turka, vlašák na papírek a vánočku s máslem. „Chci, aby všichni poznali, co 
znamenal život v socialismu“, žertuje slavný šéfkuchař, který žije v Mikulově. 
Základní vstupné do expozice stojí 79 korun. Bar bude přístupný jako součást 
expozice, ale i samostatně. Info: www.10-z.cz, Fb 10-z.   (red)
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• Klasické žárovky
• LED žárovky
• Halogenky

• Zářivky
• Úsporky
• Výbojky

Prodej žárovek
Hlavní 151a, Komín, tel.: 733 400 639

www.kupzarovky.cz

Návrh osvětlení – včetně realizace

inzerceinzerce

KTERÉ MĚSTO JE HLAVNÍM STŘEDISKEM 
KATALÁNSKA?        

Svoje odpovědi posílejte do 15. května 2016 na adresu 
soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte prosím uvést svoje jméno 

a telefonické spojení. Vylosovaný výherce, který získá voucher do 
některé z restaurací společnosti Breton-gastro, bude kontaktován 

mailem. Vítězem minulého kola je Alena Marková.SO
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Klobouky DANTES,

OC OMEGA, 

Nám.Svobody 9, 602 00 Brno

Klobouky dámské, pánské 
na svatbu i dovolenou • kloboukové retro přehlídky

www.kloboukovyklub.cz 


