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FARMÁŘSKÉ TRHY
OVLÁDLY
ČESKÁ MĚSTA

Pryč jsou ty doby, kdy jsme chodili nakupovat do supermarketů zeleninu či ovoce,
bez jakékoliv chuti. Svitlo nám na lepší časy. Farmářské trhy s produkcí českých
farmářů a pěstitelů u nás naštěstí rostou jako houby po dešti.

Jak se trhy rodily
U zrodu prvních farmářských trhů
v Praze stála paní Hana Michopulu,
novinářka, autorka kuchařky a foodkritička. Vůbec první trhy zrealizovala na
podzim roku 2009. Doslova v polích
hledala farmáře a přemlouvala je, aby
svou produkci nabídli lidem na klánovickém tržišti na hřišti tamní školy. Malé
sobotní trhy se tu rozbíhaly pomalu,
ale záhy slavily velký úspěch a zájemci
o kvalitní české potraviny se začali
sjíždět z celé Prahy.

Praha 6 mezi prvními
Zajisté nejzajímavějším farmářským
trhem na území našeho hlavního města
je trh v Dejvicích na Kulaťáku. Praha 6
byla první městskou částí, která trhy
uspořádala a odstartovala doslova
boom. Zastupitelka Jana Blažíčková
zaregistrovala v únoru hnutí „Chceme
v Praze farmářské tržiště“, které vzniklo
na Facebooku, shromáždila řadu
informací o tom, co se prodává na trzích
v zahraničí, jak se trhy dají uspořádat,
z magistrátu si vyžádala i studii, kterou
si kdysi na toto téma hlavní město
nechalo zpracovat a svůj projekt předala
vedení šestkové radnice, které dále
neváhalo. Starosta Tomáš Chalupa dal
trhům zelenou, podpořilo je i hlavní
město a první trh se konal za tři týdny.
Podle místostarosty Jana Záruby byl
první trh pořádaný již v březnu velkým

krokem do neznáma. Farmářům se do
Prahy nechtělo, nikdo netušil, kolik lidí
může přijít. Byl to však velký úspěch,
některé stánky měly vyprodáno už
v 10 hodin. Dnes se konají trhy každý
týden a návštěvnost přes deset tisíc
nakupujících úspěch jen potvrzuje.

Kulaťák má pro vás
jen to nejlepší
Lidé oceňují na dejvických trzích především jejich rozmanitost a komplexní
nabídku. Kromě čerstvé lahodné zeleniny
a vonícího ovoce tu nakoupíte mnoho
dalších farmářských a domácích specialit.
Naprostou legendou se staly například
mléčné výrobky z farmy pana Němce
z Netína. Na své si přijdou i milovníci
kozích sýrů, poctivých klobásek, pravého
kváskového chleba a pštrosího masa.
Při nákupu nesmíte zapomenout ani na
čerstvá vajíčka a třeba i domácí koláče
a štrůdly. A co když vás přepadne hlad?
Není nic snazšího než vyhledat šéfkuchaře
Radka Příhonského, který má pokaždé
připravené skvělé Farm Menu ze surovin
místních farmářů. Sortiment trhů se
neustále doplňuje a vylepšuje.

Příklady táhnou
Z úspěchu dejvických trhů se inspirovaly
i další města a části Prahy. Dnes si můžete
zajít na trhy na Kubánském náměstí,
Náplavce, ale i v Dobříši, v Kladně a třeba

v Říčanech či Pardubicích. Svou nabídku
rozšířila i tradiční Holešovická tržnice.
V srpnu zahájily také trhy v Čakovicích.
Tamní starostka Alena Samková se do
jejich přípravy zapojila osobně a nelituje,
i zde trhy vzbudily velký zájem. Trhy se
připravují i na dalších místech a jejich
zahájení je připraveno na září. Zaktivizovali se i farmáři, řada z nich prodává
na více trzích, organizátorům se začínají
ozývat noví zájemci.

Příprava není snadná
a předpisy jsou přísné
Celková příprava a realizace trhů je
nelehký úkol. Jde o složitý proces, který
sebou nese obrovské množství práce od veškeré přípravy a organizace, přes
dodržování a kontrolu přísných hygienických předpisů, až po chladničky, mobilní
WC, používání ochranných pomůcek
a dalších potřebných věcí. A to nemluvíme o shánění farmářů. Jak říká Hana
Michopulu, bez osvícených radnic to
nejde. Radnice trhy naštěstí podporují
a nejen tím, že nabízejí prostor pro
jejich konání. Praha 6 poskytuje kromě
povinného zázemí i jednotné stánky,
pro děti je zřízen dětský koutek, Praha 5
dala místo na trhu na Andělu farmářům
zcela zdarma, Praha 1O vybudovala na
Kubánském náměstí pítko i dřez s teplou
vodou, Praha 2 chystá na Tylově náměstí
instalaci podzemních kontejnerů, nové
řešení vodní plochy, pítka, multifunkční
stánky, které by ve složeném stavu měly
sloužit jako lavičky. Tak bychom mohli
pokračovat. Představa, že pořádání trhů
je pro radnice lukrativní záležitost tak,
alespoň prozatím, zdaleka není pravdou.

Jak dál
Další farmářské trhy vznikají a bezpochyby vznikat budou. Není to však
jediná cesta, jak se k potravinám od
českých výrobců dostat. Již delší dobu
existuje tak zvaný prodej ze dvora, kdy
výrobci prodávají přebytky na svých
farmách. Stále se rozvíjí i systém
„bedýnek“ – kdy si zájemce může objednat čerstvou zeleninu a ovoce přímo
domů. Na farmářských trzích na Kulaťáku
tento systém reprezentují Farmářské
Košíky Expres. Mimo Prahu existují
i prodejny regionálních výrobků, jako
např. v Turnově, kde můžete nakoupit
zboží od místních dodavatelů. Novému
fenoménu farmářských trhů budou
muset čelit změnou svých dodavatelů i obchodní řetězce. V sousedním
Německu můžete běžně dostat výrobky
místních farmářů. Snad brzy nastane
doba, že tomu tak bude i u nás. První
vlaštovky se prý již objevují.
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TRHY V PRAZE
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Farmářské trhy na Kulaťáku

Farmářské trhy na Staré návsi

Každou sobotu 8 - 14 hod,
18. 9., 2. 10., 9. 10. a 16. 10.,
Vítězné náměstí, Praha 6,
www.praha6.cz, www.farmarske-trhy.cz

do října každou lichou sobotu,
6:30 - 13 hod,
Stará náves, Praha 10 – Letňany,
www.letnany.cz

Český farmářský trh Klánovice

Farmářské trhy na Pankráci

každou sobotu 8 - 14 hod,
dvůr Masarykovy ZŠ,
Praha 9 – Klánovice,
www.ceskyfarmarskytrh.cz

každou středu do konce září,
7:30 – 12 hod,
před Arkádami Pankrác, Praha 4,
www.praha4.cz

Ekologická 13 – Farmářské trhy

Vysočanské farmářské trhy

každý čtvrtek do 21. 10., 13 - 19 hod,
Sluneční náměstí, Praha 5 – Stodůlky,
www.praha13.cz
www.farmarske-trhy.cz

každou sobotu, 8 - 12hod,
Galerie Fénix, Freyova 945/35,
Praha 9 – Vysočany,
www.galeriefenix.eu

Farmářské tržiště Kubáň

Venkovské trhy Čakovice

každé úterý, čtvrtek 8 – 18 hod,
v sobotu 8 – 14 hod,
Kubánské náměstí, Praha 10 – Vršovice
www.farmarsketrziste.cz

každou středu 8 – 17 hod,
náměstí J. Berana, Praha 9 – Čakovice,
www.cakovice.cz

Farmářské tržiště Náplavka

Český farmářský trh
Dolní Počernice

každou sobotu 9 - 16 hod, Praha 2,
Rašínovo nábřeží u Palackého mostu,
www.farmarsketrziste.cz

každý pátek 13 - 18 hod,
roh ulic Stará obec a Bakurinova,
Praha 9 - Dolní Počernice

Farmářské trhy Jiřák
každou středu 8 - 16 hod
a sobotu 8 - 14 hod, Praha 3,
náměstí Jiřího z Poděbrad,
www.praha3.cz,
www.farmarsketrziste.cz

Karlínské farmářské trhy
každou sobotu až do 30. 10.,
vždy 7:30 - 14 hod,
Karlínské náměstí, Praha 8,
www.praha8.cz

Selský trh na Suchdole
každý čtvrtek 12 - 18 hod,
Brandejsovo náměstí, Praha 6 – Suchdol,
www.praha-suchdol.cz

Holešovický farmářský trh
hala 22 každý všední den 8 – 16 hod,
v sobotu 8 – 13 hod,
Holešovická tržnice, Praha 7,
www.holesovickytrh.cz

Radotínské farmářské trhy
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pátek 1. 10. a 15. 10., 10 - 18 hod.,
nám. Osvoboditelů 1372,
Praha 5 – Radotín,
www.mcpraha16.cz

TRHY V OKOLÍ PRAHY
Český farmářský Průhonice
každý čtvrtek, 13 - 18 hod,
Květnové náměstí, Praha – Průhonice,
www.ceskyfarmarskytrh.cz

Černošické farmářské trhy
každou lichou sobotu 8 – 11 hod,
u hotelu Kazín, Černošice,
www.cernosicketrhy.webnode.cz

České potravinové trhy –
farmářské trhy
každou sobotu od 7:30 - 12 hod,
Masarykovo náměstí, Říčany,
www.nasetrhy.cz

Berounské trhy
každou středu a sobotu 7:30 – 12 hod,
Husovo náměstí, Beroun

Zbraslavské farmářské trhy
2. 10., 8 - 12 hod,
Zbraslavské náměstí, Praha 5 - Zbraslav

Více na: vitalia.cz, nalok.cz

Farmářské trhy
si své místo
našly
Prvním místem, kde se uspořádaly farmářské
trhy, byla Praha 6. U březnového zrodu tehdy
stál i starosta Prahy 6 a poslanec Tomáš
Chalupa. On sám říká, že v hlavním městě
a v celé České republice takový druh prodeje
čerstvého zboží dosud chyběl.
Jak zpětně rozjezd farmářských trhů hodnotíte?
Na počátku byla ze strany některých vašich oponentů
velká skepse. Vyplatilo se s farmářskými začít a udělat
tím opět něco nového pro obyvatele Prahy 6?
Ano, skutečně si pamatuji, že názory některých oponentů
byly opravdu velmi negativní. Dvojnásob jsem proto rád,
že farmářské trhy fungují tak dobře. Své místo si u prodejců
i zákazníků skutečně našly. Farmářské trhy se jen v první
půlce roku 2010 uskutečnily na desítkách míst v Praze
i mimo hlavní město.

Co se Vám v souvislosti se začátkem organizace
farmářských trhů nejčastěji vybavuje? Pamatujete si
ještě na okamžiky jejich přípravy a startu?
Samozřejmě si na tu dobu dobře pamatuji. Šlo o poměrně
hektické období. Poprvé se uskutečnily u nás na Vítězném náměstí a bylo důležité, aby dopadly dobře. Příprava
se nesla ve velmi stresovém tempu.

A jaká byla reakce obyvatel a zákazníků?
Byl o ně zájem?
Zájem předčil naše očekávání. Ačkoliv šlo o nevyzkoušený
model prodeje čerstvého zboží a dalších surovin, se kterými
se běžně v obchodech nesetkáte, lidé přišli a nakupovali.
Pamatuji se, že celé Vítězné náměstí bylo v části farmářských trhů zcela zaplněné.

Čím si vysvětluje, že se někteří politici a vaši oponenti
dívali na podobný projekt s výhradami a skepsí?
Start farmářských trhů se bohužel dostal do velmi citlivého
politického období. Začala předvolební kampaň. A to se
možná projevilo i na farmářských trzích, které mají zcela
apolitický charakter. Možná to bylo také tím, že oponenti
nebyli a nejsou schopni přijít s podobnými originálními
nápady, se kterými by veřejnost mohli oslovit.

Máte z farmářských trhů nějaký osobní zážitek?
Co Vás na nich nejvíce potěšilo?
Jednoznačně mám radost z velkého zájmu. A pak také
z toho, jak se jejich organizace rozšířila do dalších oblastí.
S kolegou Janem Zárubou, zakladatelem farmářských trhů,
nyní pracujeme na tom, aby i přes tak skvělý rozjezd byla
zachována kvalita. Chceme samozřejmě účast prodejců
i jejich zboží kontrolovat. Aby se v kvalitě nepolevovalo.

Chodíte na farmářské trhy nakupovat osobně?
Samozřejmě. Nejsem příliš velkým představitelem tradičního
nakupování a víkendového cestování po velkých obchodních centrech. S manželkou i s naším tříměsíčním synem
Davidem jsme na trzích poměrně často. Není nic lepšího,
než si po ránu udělat snídani z čerstvých potravin. Je to
pro nás zážitek.

Kde na podobné projekty, jakými jsou například farmářské trhy, berete inspiraci?
Jsou dva zdroje inspirací. Jednak jsem celý život hodně
cestoval a řadu podnětů jsem tak získával v zahraničí. Druhou cestou je potom pohled do historie. V obou případech
jsou zdroje nevyčerpatelné. Farmářské trhy jsou již po
desetiletí v provozu například v Paříži, v Barceloně nebo
i ve Vídni. Praha nesmí chybět stranou. A když do takových trhů zapracujete některé prvky z naší historie, jako
je například dobové oblečení na trzích, zastoupení českých
měst s historickou tradicí, tak se tím vytváří dokonalý zážitek. To musí přeci každý automaticky ocenit.

Jak vidíte budoucnost farmářských trhů? Blíží se další
volby. Jako při každých volbách, tak ani letos není
jisté, zda stávající vedení zůstane. Budou farmářské
Čím jsou vlastně farmářské trhy tak ojedinělé? Je to
trhy pokračovat i za jiné politické konstelace na rad- skladba prodávaných surovin nebo jejich prodej?
nici Prahy 6?
Myslím, že od všeho část. Lidé, kteří nepreferují tradiční
Jediné, co mohu zaručit je, že pokud zde budou na radnici
lidé, kteří jsou dnes v mém týmu, tak zcela určitě budou
farmářské trhy jejich prioritou. Neznám názory jiných politických stran. Sice z mé strany existuje určitá skepse u otázky,
zda se jiná politická reprezentace postaví za něco, co vymyslela konkurenčních strana, ale budu věřit, že to dobře
dopadne. Bylo by škoda, kdyby farmářské trhy skončily.

nákupní „tour“ po obchodních centrech a kteří chtějí dobré
čerstvé potraviny „jako ze zahrádky“ nebo fandí typicky
českému zboží, mohou vyjít s nákupním košíkem na farmářské trhy, nakoupit zeleninu, ovoce, sýry, květiny a víno.
To vše od českých soukromých zemědělců a výrobců.

Venkovské trhy
v Čakovicích

Zahajovací ´Venkovské trhy´ v Čakovicích se konaly první srpnovou středu
a u občanů této pražské městské části
se setkaly s nebývalým zájmem.
Náměstí Jiřího Berana bylo už od osmé
hodiny ranní zaplněno zákazníky.
Nabídka byla tak široká, že, podle slov
návštěvníků, bylo těžké odolat - čerstvě
sklizené produkty lákaly každého.
Voňavé ovoce a svěží zelenina,
nepřeberné množství domácích klobás
a uzenin vonělo do dálky, stejně tak
široký byl výběr sýrů, vajec a čerstvého

mléka. Nechyběly ani různé druhy vína
a ovocných šťáv, které bylo možné na
místě ochutnat.
Všichni návštěvníci si přišli na své
prodávaly se jak běžné produkty, tak
i méně tradiční sortiment, například
kozí a ovčí sýry, vyuzená slaninna,
čerstvé bylinky a houby. K dostání byl
domácí med, čerstvé pečivo a sladkosti.
Skvostem byly vitaminové džemy
z rakytníku.
Zákazníci konzumovali přímo
u prodejců – plněné pšeničné placky,

grilované klobásky a trdelník. Farmáři
nešetřili ochutnávkami zdarma,
aby zákazníky přesvědčili, že jejich
produkty jsou nejen zaručeně čerstvé,
ale především velice chutné.
„Přestože organizace trhů byla velice
náročná, výsledek stál za to.“ Svěřila
se starostka Čakovic Alena Samková
a dodala, že o úspěchu akce svědčí
především reakce spokojených občanů.
Trhy budou v Čakovicích každou středu
od 8 do 17 hodin.
Zuzana Alexa Hájková

Jarmark regionálních produktů v Dobříši

- originalita a zviditelnění
Další z řady farmářských trhů se
konal 14. srpna v Dobříši pod názvem
Jarmark regionálních produktů.
Mgr. Lenka Mašková, projektová
manažerka Městského úřadu v Dobříši
říká : „Výhodou je osobní seznámení
s prodejci, kteří jsou z regionu,
a zákazníci je mohou kdykoli navštívit
v jejich prodejnách nebo přímo na
farmách, například při rodinném
výletu po okolí. Dostupnost prodejců
dobříšským obyvatelům je pro nás
stěžejní a tímto se odlišujeme od trhů,
které se konají ve velkých městech, kde
své produkty prodávají podnikatelé
z celé republiky.“ Pro pořádání jarmarků
schválila Rada města Dobříše výjimku
z tržního řádu, mohou prodávat
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i prodejci bez živnostenského listu.
Tím podporují nejen podnikatele, nýbrž
i další šikovné lidi z Dobříše a regionu.
Cílem jarmarků je návrat k tradicím,
podpora rodinných farem, drobnějších
producentů domácí výroby a uspokojení
požadavků veřejnosti.
Zákazníci zde mohou zakoupit čerstvou
zeleninu a bylinky z ekofarmy, kravské
mléko a sýry, domácí med a medové
výrobky jako např. medové perníčky
zdobené polevou, perníčkové placičky
s ořechy, rozinkami, čokoládou,
švestkami, meruňkami atd. Kupující
si mohou vybrat z vajec slepičích
i křepelčích. Stánek s kozím mlékem,
sýry, tvarohy a ochucenými jogurty

oživuje malé kůzle, které si mohou děti
prohlédnout a pohladit. V obložení
návštěvníků jsou vždy i stánky
s domácím špekem a klobásami,
mákem a kmínem ze soukromé
produkce, ochutnávaly se a hojně
kupovaly domácí celozrnné koláče
a další pamlsky, ale i zavařeniny,
kompoty, marmelády a paštiky. Velký
zájem je o výrobky z pštrosí chovné
farmy a o české konopné produkty
soukromého farmáře. Celistvost
jarmarku doplňuje nabídka ručně
vyráběných dřevěných misek,
lžic na mouku.
Zuzana Alexa Hájková

Anketa
Farmářské trhy na Kulaťáku
zaznamenaly u obyvatel Prahy
velký úspěch. Staly se fenoménem a součástí našich životů.
Jak ale vstoupily trhy do života
farmářů a prodejců, co pro ně
znamenají a co jim přinesly?
Vynikající ovocné šťávy z Pěstitelské
pálenice a moštárny v Lhenicích přímo
k vám dováží pan Tomáš Kolář. „Lhenické ovocné šťávy se vyrábí asi dva roky“,
vypravuje. Dříve však byly dostupné
pouze mezi známými. S příchodem trhů
se situace radikálně změnila a lhenická
šťáva se dostává i k ostatním zákazníkům. Ti na ní oceňují prvotřídní kvalitu
a autentickou chuť ovoce.
Pan Krejný oceňuje pohodovou atmosféru
trhů na Kulaťáku. Představují pro něj
ideální a žádoucí alternativu k běžnému
odbytu. „Přímý styk se zákazníkem je
nenahraditelný“, míní pan Krejný. Což mu
musíme dát v případě pštrosího masa,
které není zcela běžné, za pravdu. Kromě
výtečných chuťových vlastností má totiž
i jedinečné dietetické vlastnosti.Paní
Ludmila Bušková z firmy Zefa přiváží

Eva Hölgye
na dejvické trhy hovězí a telecí maso ze
Šumavy. Příležitost oslovit a poznat přímé
spotřebitele na Farmářských trzích na
Kulaťáku si velice cení. Proto je jí radostí
nabízet jen to vybrané zboží a speciality
v bio i konvenční kvalitě. „Naši zákazníci
oceňují nejen kvalitu našeho masa, ale
vítají i bohatý výběr uzenin ze zvěřiny
a dalších šumavských specialit“, uvádí
paní Bušková.

Pan Josef Babjak vám na dejvické
tržiště přiváží výběr té nejlepší zeleniny
a šťavnatého ovoce z regionu České
středohoří. „Holešovická tržnice byla
pro celou Prahu opravdu nedostačující,
proto nové prodejní možnosti v Praze
vítáme“, pochvaluje si. Radost mu dělá
také to, že lidé více přemýšlejí o tom,
co nakupují, upřednostňují kvalitu
a přesně vědí co chtějí.

Monika Jablonská:

Ladislav Špaček:
Bydlím kousek od Havelského tržiště
a s trochou závisti sleduji, jak se farmářské trhy rozšiřují v různých částech
Prahy. U nás je tržiště zaměřeno především na cizince, o farmářských produktech se nám ani nezdá. Snad i k nám se
jednou farmářské trhy dostanou. Volných
náměstíček je kolem dost.

Konečně! Trhy na šestce nám moc chyběly! Konečně se dají jednoduše a pravidelně nakoupit od českých dodavatelů
čerstvé a výborné suroviny. A nejenom!
Radost nám udělaly i sýry, květiny,
ale i stánky s kafíčkem a čokoládou!
Bezvadné, mě osobně trhy udělaly
velkou radost a moc rádi tam chodíme!
Hodně štestí!
Monika
Jablonská

Ladislav
Špaček

Pro dobrou věc
Dobrých skutků není nikdy dost. Své o tom ví i radní
Prahy 6, a proto najdete na každých Farmářských trzích
na Kulaťáku i stánek některé z charitativních organizací,
které zde působí. Dnes vám představíme Dílnu Eliáš.

U stánku Dílny Eliáš mě vítá usměvavý
Martin Šilha. Vyjadřuje nefalšovanou
radost nad tím, že zde můžou být a prodávat výrobky svých klientů. „Příspěvky na provoz našeho zařízení jsou tak

malé, že každou příležitost prodávat
a získávat další prostředky vítáme“,
uvádí Šilha. Netrvá dlouho a dozvídám
se vše důležité o Dílně a jejich klientech.

v běžném životě. Společně se svými
klienty pracují na osvojení pracovních
a sociálních návyků, zvýšení soběstačnosti a odpovědnosti za sebe sama.

Filozofie Dílny Eliáš vychází z poznatků
antroposofie a snaží se pomoci lidem
s mentálním a tělesným postižením
poznat lépe sebe sama. Pochopit smysl
svého postižení a rozpoznat svoje
schopnosti a možnosti jejich uplatnění

Na dejvickém tržišti Dílna nabízí keramické nádobí nebo zvířata, která vznikají při terapeutických činnostech jejich
klientů. Podpořte i vy dobrou věc!
Eva Hölgye

Domov svaté rodiny
Hlavním posláním Domova svaté rodiny je vytvářet osobám s mentálním
či fyzickým postižením láskyplné a příjemné prostředí. Prostředí, ve kterém
dostanou nejen potřebnou péči, ale bude jim poskytnut i prostor pro seberealizaci
a individuální rozvoj jejich schopností. Domov svaté rodiny poskytuje svým
klientům celoroční ubytování. Pomáhá handicapovaným spoluobčanům žít
aktivní život a posilovat jejich samostatnost. V dílnách, které k Domovu patří,
vznikají denně originální výrobky, které máte možnost zakoupit na některém
z Farmářských trhů na Kulaťáku.

Rozhovor s

Ivou
Hüttnerovou
Je nějaké zboží, které tu kupujete
pravidelně?

Mám ráda atmosféru trhů.
Říká Iva Hüttnerová, kterou
jsme potkali s košíkem plným
zeleniny na farmářském trhu
na „Kulaťáku“.
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Myslím, že výběr zboží je na trhu pestrý.
Zvláště mě těší, že se tam prodávají i květiny
– nejen k sázení, ale i řezané. Je na nich znát,
že neležely dlouho nikde v mrazáku, že jsou
čerstvé a ve váze dlouho vydrží. Pokaždé si
tam kupuji i voňavý měkký chleba, který je
výtečný třeba jen s máslem. Podle starých rad
k němu do chlebníku přidávám jablko, aby
vydržel dlouho čerstvý a opravdu to funguje.
Někdy bochníček vydlabu a naplním ho
rozšlehaným tvarohem s jogurtem a všemi
možnými bylinkami. Je to rychlé, zdravé,
pěkně to vypadá a všem to chutná.

Proč chodíte nakupovat
právě sem?

Mohla byste srovnat naši kuchyni
s tím, jak se vařilo dříve?

Na trhy chodím pravidelně a vždycky se
tam těším. Připomíná mi to časy našich
prababiček. Tenhle způsob nakupování
pro ně byl nejen součástí každodenního
života, ale i místem společenského setkávání. Ve staré Praze bylo trhů hodně,
některé se specializovaly na druhy zboží
a dodnes nesou náměstíčka jejich názvy
– Ovocný trh, Uhelný trh, na dnešním
Havelském náměstí byl zelný trh, v Rytířské
ulici vaječný… Jsem ráda, že se tahle
tradice pozvolna obnovuje. Určitě je to
příjemnější nakupování než třeba
v neosobním supermarketu.

Nevím, jestli byla kuchyně našich předků
zdravější. Třeba moje babička nešetřila sádlem, maso jsme měli málokdy, zato z brambor
dokázala pravá kouzla. Dělala je na desítky
způsobů – jako škubánky, bramborák, šišky,
placky, buřt-guláš, nastavovanou kaši nebo
jen na loupačku... A pokaždé to byly lahůdky,
na které dodnes vzpomínám a nikdy je nedokážu udělat tak dobře jako ona.

Máte zahrádku a pěstujete
tam něco?
Zahrádku mám, ale jen okrasnou. Líbilo by
se mi pěstovat si vlastní zeleninu, dokonce
jsem se o to i pokusila, ale moc se mi to nedařilo. Mám málo místa a málo času a tak si
raději koupím pěknou mrkev či rajče na trhu.
Ovšem bylinkový záhon mám a najdou se tam
všechny možné bylinky i koření, které často
používám a mnohem raději než sušené. Když
grilujeme, potírám maso olejem a metličkou
z různých koření, třeba z máty, rozmarýnu či
šalvěje a moc pěkně to voní. A čaj z čerstvé
máty pijeme denně, mojito jen občas…

Historie trhů
Trhy jsou v Praze od nepaměti. Trhy se
zemědělskými produkty a potravinami
byly v Praze od nepaměti. Jediným
historickým místem, kde se trh v Praze
dochoval, je trh Havelský. Okolí kostela
svatého Havla bylo rozsáhlým tržištěm
- zahrnovalo dnešní ulice Rytířskou,
Havelskou a Uhelný trh pod názvem
Nové tržiště. Nové tržiště proto, že tržiště na Staroměstském náměstí, odkud
byly kotce (prodejní místa řemeslníků
a obchodníků) přeneseny, bylo starší.
Již v 11. století se zde totiž nacházelo
tržiště s pravidelnými vánočními
a dalšími trhy. Postupem času na tržišti

Na Senovážném náměstí býval kdysi
senný trh. Prostor tržiště sahal od kostela sv. Jindřicha k hradbám a k bráně,
které se říkalo Horská. Na tomto tržišti
se prodávalo seno a obilí. Prodavači,
zvaní pícníci, otevřeli své krámy po celé
východní straně náměstí, které mělo
zcela venkovský ráz. Na rynku bylo možné nalézt i několik hospod. Denní život
na náměstí se soustřeďoval hlavně kolem nevelkého dřevěného stavení, kde
byla umístěna vozová váha. Na ni vjížděly vozy naložené senem, slámou
nebo obilím, byly zavěšeny na řetězy
a zváženy.

Zahraničí:

Trhy
v Yorku

Trhy se konaly v Praze na mnoha
místech, i do dnešních dnů se po nich
zachovaly některé místopisné názvy:
např. Senovážné náměstí, Uhelný trh,
Ovocný trh, ale i ulice Rybná, a Žitná
nebo Kozí náměstí.
Čerpáno z www.praha1.cz,
www.euroagentur.com
Stránku zpracovala Jana Blažíčková

a v nejbližším okolí vznikl nejvýznamnější obchodní a veřejný prostor
celých Čech.
Mezi Ovocným a Uhelným trhem byl
ještě Vaječný trh, od Můstku k Havířské
ulici byl Husí trh, za kostelem na místě
kláštera byl Pekařský trh, mezi Karolinem a Stavovským divadlem byly ještě
po 1. světové válce stánky se střižním
zbožím, tedy drobný obchod jako
V kotcích. Na Ovocném trhu prodávalo
se převážně ovoce a na Uhelném trhu
se prodávalo skutečně uhlí. Trh s dřevěným uhlím sem byl přeložen ze staršího
působiště na Kozím plácku. Na dnešním
Ovocném trhu kvetl obchod se slanečky
a s rybami, prodával se zde chleba, bylo
možné zakoupit kostelní svíčky.
Čile se obchodovalo i na jiných místech
Prahy – mezi největší trhy patřil Dobytčí
trh na dnešním Karlově náměstí. Obchodovalo se zde s obilím, uhlím, dřívím,
rybami, dobytkem a s dalšími komoditami. Václavské náměstí se původně
nazývalo Koňský trh. Spolu s Dobytčím
a Senným trhem bylo vyprojektováno na
přání Karla IV.

Všichni víme, že v zahraničí jsou
farmářské trhy zcela běžnou
záležitostí. Na trhu ve starobylém
britském Yorku se kromě potravin
prodávaly sice i jiné věci, ale trhy
měly nádhernou atmosféru, také
díky tomu, že malé náměstíčko,
na kterém se pořádaly, bylo obklopeno krásnými historickými domy.
Nalézt se tu daly produkce rodinných farem s opravdu velikým
výběrem, stejně jako stánek dvou
staříků, kteří prodávali pouze
vajíčka, cukety a džemy.

Ing.

Jan Veleba
prezident
Agrární komory
České republiky

Nejkompetentnější osobou v souvislosti
s FARMÁŘSKÝMI TRHY je zajisté pan
Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory
ČR. Požádala jsem ho, aby čtenářům
vysvětlil některé věci související právě
s tímto typem trhů, ale i s dalšími věcmi,
které na zemědělství u nás navazují. Jeho
odpovědi byly velmi zajímavé, některé, jako
např. postoj Evropské unie k omezování
produkce u nás, jsou ohromující…

Pane prezidente, jaký je názor
a postoj Agrární komory na
vznik a realizaci Farmářský
trhů na Kulaťáku?
Je to záslužný čin, který je třeba postupně rozšířit i mimo Prahu. Lidé jsou totiž
nabaženi supermarkety a vyhledávají něco
jiného. Něco, kde dostanou české potraviny, které jsou čerstvé a poctivé bez množství různých náhražek a chemie. Pokud je
najdou, rádi si je koupí a jsem přesvědčen,
že si i rádi připlatí.

Spolupracujete v souvislosti
s těmito trhy i s Občanským
sdružením „Farmářské trhy?“
Ta spolupráce právě začíná. Vyhověl jsem
panu místostarostovi Městské části Prahy
6 Janu Zárubovi a poskytnu nad těmito
trhy svoji záštitu. Připravuje se smlouva o
spolupráci. Postaráme se o to, aby farmáři
z okolí a přilehlých krajů dostali informační servis, který jim umožní se trhů zúčastnit. Jsem si jist, že to bude dobře fungovat
a že pomůžeme rozvoji dobré věci pro
spotřebitele.

Mají farmářské trhy přínos pro
Agrární komoru a eventuálně i
pro ministerstvo zemědělství?
Zásadní význam mají tyto trhy pro ty
naše farmáře, kteří začnou prodávat svoje
produkty právě na těchto trzích. Znamená
to pro ně velký přínos – hotové peníze,
vyšší ceny a také dobrou reklamu. Jinými
slovy - veškerý zisk, který si normálně ponechávají mezičlánky, zůstane u farmáře.
Pokud se tento způsob prodeje farmář-

ských produktů rozšíří po republice, pak
budou muset reagovat i obchodní řetězce
a nabídnout něco lepšího než doposud.
Agrární komora tedy tento způsob trhu
všemožně podporuje. Vím, že podobný
názor má i současný ministr zemědělství
Ivan Fuksa.

Kdo a co by měl udělat pro
rozvoj takových trhů v ČR?
Klíč mají v rukách komunální politici. Je
třeba vytvořit farmářům podmínky k prodeji jejich produktů. To znamená vybudovat tržnice, všechno ostatní nastartuje
„samo“. My jsme tu od toho, abychom
napomohli s informačním servisem. Potom
už to je jenom na farmářovi a zákazníkovi.

Jakým způsobem je možné dostat lokální farmářské produkty
do běžných obchodů?

Toto je právě obtížné, protože maloobchodní trh potravin už z 80 % kontrolují
obchodní řetězce. Ty mají jenom tři zájmy
– nakoupit co nejlaciněji, nakoupit velké
partie a zboží musí mít maximální uniformitu a trvanlivost. To vše je v přímém
rozporu s tím, co vidíme na farmářských
trzích, a tedy se zájmy a možnostmi farmářů. Nejsou ale všechny řetězce stejné.
Například BILLA se myšlenkou prodeje
určitého sortimentu produktů přímo
z farmy, podle mých informací, zabývá.

Můžete, prosím, vysvětlit, jak
tento typ trhů funguje v jiných
zemích?
Nemám dostatek zkušeností. Viděl jsem
ale farmářské trhy v Bruselu, a to se
skoro nedá popsat. Obrovské a nevídané
množství různých druhů potravin, včetně
tak náročného sortimentu jako jsou třeba
mořské plody. Určitě je tam podíl prodeje
potravin na trhu výrazně vyšší. Vzorem
nám mohou být, podle mého názoru,
sousední Poláci, kde jsou tamější rolnické
trhy „Rynek rolnicky“ rozšířené po celém
Polsku. Ne náhodou se tam v obchodních
řetězcích prodává pouze necelých 40 %
maloobchodního obratu.

Jaký pohled na takové trhy má
Evropská Unie?
Jedním z obecných principů EU je regionalita a různorodost. Přesně to jsou principy
farmářských trhů. Je zážitek vidět každoročně v lednu v Berlíně na světové výstavě
Grüne Woche (Zelený týden) třeba pavilon
německých regionů. A nejenom německý.
Příkladem, kam až jdou regionální produk-

ty, jsou francouzské sýry. Vyrábí se
jich tam přes 500 druhů a legendární
francouzský prezident De Gaulle
byl známý výrokem v tom smyslu,
že „je těžké vládnout zemi, která
má tolik chutí a ve které vyrábějí
několik stovek sýrů“… Jinými slovy
EU tento způsob prodeje farmářských produktů velmi podporuje
a my máme co dohánět.

CO VŠE NAKOUPÍTE
NA FARMÁŘSKÉM TRHU?

Francimel od Němcových

Pravý farmářský jogurtový - probiotický
nápoj, jenž lze chuťově srovnat s Actimelem, ale je bez veškerých konzervačních
přísad. Pravidelným pitím Francimelu
skutečně podporujete svou střevní mikroflóru a děláte si výraznou profylaxi proti
chorobám trávicího traktu včetně rakoviny tlustého střeva. Výrobek pochází ze
samého srdce Vysočiny.
www.farmanemcova.cz

Prosím o vysvětlení
informace, že EU určuje
omezování zemědělské
výroby, a to konkrétně pro
Českou republiku, a jaký
to má dopad na zemědělství u nás?
Toto je otázka, jejíž vysvětlení by
si zasluhovalo několik stránek
diskuse. V EU je takzvaná Společná zemědělská politika. Ona je ale
dvourychlostní. Staré země si při
vstupu nových zemí, tedy i nás,
podržely svoje historické výhody
a my jsme byli nuceni při vstupu
přijmout podmínky, které jsou pro
naše zemědělce nejen nevýhodné,
ale jsou jednoznačně diskriminační.
Příklad za všechny – český farmář
dostává v přepočtu na hektar obdělávané půdy pouze 54 % podpor,
jaké dostává jeho kolega v Rakousku či 63 % v případě farmáře třeba
v Bavorsku. Výsledek se dostavuje
– zatímco staré země si drží výrobu
nebo ji v některých případech
zvyšují, všechny nové země,
s výjimkou agrárně nevýznamného Slovinska, ji trvale a výrazně
snižují. Letos k nám musíme dovést
50 % vepřového masa v porovnání
s rokem 2003, který byl pro Českou
republiku posledním rokem před
vstupem do EU, kdy jsme byli soběstační a ještě jsme asi 10 % vyvezli
do zahraničí.

Jaký je Váš osobní názor
na vznik a pořádání
Farmářských trhů?
Jak už jsem řekl v úvodu – je to velmi záslužná a prospěšná činnost,
které fandím, podporuji ji a dělám
vše pro to, aby Agrární komora
rozvoji tohoto způsobu prodeje zemědělských produktů napomohla.

Pane prezidente, poslední otázka přímo na tělo.
Navštívil jste osobně Farmářské trhy na Kulaťáku?
Zatím ne, já bydlím na Moravě
ve Velkém Meziříčí. Navštěvuje je
ale naše mediální pracovnice paní
Eugenie Linková, a ta mně
k jejich podpoře získala. Brzy ale
svůj nedostatek napravím.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

Zuzana Alexa Hájková

Mexický eukalypt - rýmovník
Můžeme jej celoročně pěstovat doma,
uštípnutý a zlomený list vydává příjemnou
vůni, jejím vdechováním léčíme dýchací cesty, je vhodný i pro astmatiky. Na
srdce, cukrovku a vysoký tlak pomůže čaj
připravený z jednoho listu. Rostlina navíc
odpuzuje komáry a mouchy.

Lhenické mošty

100% vylisovaná a pasterizovaná ovocná
šťáva balená v 5 litrových boxech. Mošt
není přislazován, neobsahuje chemické
konzervační látky a není nijak ředěný.
Mošt je uchováván v novém praktickém
balení tzv. „ Bag in box“ (aseptická potravinářská folie v papírové krabici s výpustním
ventilem). Při stáčení se dovnitř nedostává
vzduch a obsah nepodléhá rychlé zkáze.
Fotky i na http://ovocna.stava.sweb.cz/

Dobroty s příběhem

Vynikající nakládané sýry – s bylinkami
a s ořechy, s brusinkami, se sušenými švestkami. Sýry dodává sociálně terapeutická
dílna Slapy, která nabízí pracovní zapojení
dospělým lidem, kteří nejsou dostatečně
samostatní při naplňování svých potřeb
v důsledku mentálního postižení a nejsou
schopni samostatně se uplatnit v běžných
pracovních činnostech. V dílně se vyrábí
i utopenci a slané dorty. Více na
http://www.dobrotyspribehem.cz,
kde najdete i e-shop.

Držkovské pečivo

Staročeská držkovská pekárna
nabízí množství produktů. Mezi
nejoblíbenější patří držkovský
chléb (dodává se v několika
velikostech), housky, pletýnky
a dalamánky. Také koláče, mezi
kterými zaujme Klapanda
vyráběná podle starého
receptu s povidly a tvarohem.
Při grilování oceníte specielní
chléb – trhadlo.
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Zdravý životní styl
Co to vlastně je?
Každá doba má své názory, svá
moudra, své poučky, své objevy…
Ty se zveřejní a společnost se jimi
řídí. To vše se ale mění s novými
vědeckými výzkumy a poznáními.
Odborníci přijdou na to, že to, co
bylo dříve dobré, už není dobré, a to,
co bylo špatné, může být vyhovující
nebo opravdu skvělé.

Jak to bylo dříve?
V minulých stoletích například králové jedli jen maso a pili víno. Byli
přesvědčeni, že se stravují nejlepším
způsobem. Výsledkem bylo ošklivé
onemocnění „dna“, kterému se říkalo
„nemoc králů“, a dokážeme z toho
odvodit i postižená játra a ledviny.
Pokud králové nezemřeli v boji, tak
skonali poměrně mladí s vážně podlomeným zdravím. Dalším modelem jsou
sedláci, cpali se tučným jídlem z vepřových zabijaček a také byli přesvědčení, že jejich strava je nejlepší. Ale
byli obézní a často vážně nemocní.
Ve srovnání s králi a sedláky na tom
byli tehdejší chudí lidé podstatně
lépe, i když si to nemysleli. Jedli střídmě, k alkoholu měli přístup jen výjimečně a každodenní prací si utužovali
kondici. Myli se ve studené vodě,
plavali v řekách a rybnících, čímž se
neustále otužovali a upevňovali své
zdraví a odolnost organizmu. Byli štíhlí a dožívali se vyššího věku.

Jak je to tedy se
zdravým životním
stylem doopravdy?
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Asi před třiceti lety se například
tvrdilo, že rajčata se mají jíst jen ve
velmi malém množství, protože jsou
jedovatá. Dnes patří mezi nejzdravější
zeleninu. Také se dříve prosazovalo,
že zvýšená konzumace dovážených
citrusových plodů je pro organizmus
nejlepší pro vysoký obsah vitaminu C,
jenž nejlépe bojuje proti chorobám.
A pak zase přišla změna. Vědci zjistili,
že nadměrná konzumace citrusových
plodů nezvýší zásoby „céčka“ v těle,
ale že to z něj využije jen určitou část

a zbytek beze zbytku vyloučí. Navíc
vedlejším projevem byly alergické
reakce, jako vyrážky a jiné potíže.
V poslední době se razí názor, že u nás
bychom měli konzumovat především
takové ovoce, které se rodí na našem
území. To je pro „český“ organizmus
nejlepší a nejprospěšnější. Naše tělo
ho dokáže dobře a plně zpracovat
a dokonale vstřebat všechny živiny.
Jedná se především o jablka, třešně,
hrušky, jahody, maliny, ostružiny,
meruňky atd. Prostě, co je doma, to se
počítá. Dovážené ovoce je fajn, je zdravé, dobré, ale měli bychom ho konzumovat jen jako doplněk stravy.

Doba se mění
Určitě je dobré se řídit známým pravidlem „všeho s mírou“ nebo „zlatá
střední cesta“. O zdravém životním
stylu byly popsány stohy papíru a
každý z nás si na toto téma přečetl
spoustu cenných informací. Všichni
chceme být zdraví, cítit se a vypadat
dobře a víme, že pro to musíme něco
udělat, pravidelně, celoživotně.
A to je zdravý životní styl.
Měli bychom se vyhýbat kouření,
zvýšené spotřebě alkoholu a stresu,
ale s tím stresem to, pravda, v dnešní
hektické době dost dobře nejde. Sportování by mělo být samozřejmostí.
Pro nesportovce je ideálním pohybem
chůze, pravidelné rychlejší procházky. Své důležité místo má otužování,
odpočinek a kvalitní spánek. Je třeba
konzumovat dostatečné množství
ovoce a zeleniny, vyhýbat se tučným
a smaženým pokrmům, jíst libové
maso, luštěniny, sóju, mléčné výrobky,
do jídelníčku často zařazovat ryby.
A v žádném případě nezapomínat na
pitný režim, který lze zpestřit čerstvými ovocnými a zeleninovými šťávami.
Když se nad tím zamyslíte, tak se
nemůžeme dostat nikam jinam, než
k FARMÁŘSKÝM TRHŮM. Z obrovské
nabídky si zde vybere každý - zdravé,
čerstvé potraviny, vzešlé z místního
prostředí a nákup je zároveň spojený
s příjemnou procházkou mezi stánky
na čerstvém vzduchu. Jak je vidět, tak
všechny cesty nevedou do Říma, ale
na trhy českých farmářů.
Zuzana Alexa Hájková

Trhy, to je společenská událost,
u které se nasnídáte
Místostarosta Prahy 6 Jan Záruba se podílí na realizaci farmářských trhů. Kromě jejich
pravidelného pořádání má ale na „šestce“ na starosti také čistotu, životní prostředí a zeleň.

Podílel jste se na konceptu vzniku
Farmářských trhů na Kulaťáku.
Co Vás přivedlo na takový nápad?
Farmářské trhy jsou úspěšný fenomén,
fungující v západní Evropě, známe
je však i z naší vlastní minulosti:
například z kdysi tradičních
sobotních farmářských trhů v pražské
holešovické tržnici. Pro mne osobně
byl tento projekt nejenom výzvou
ke znovuobnovení dávné tradice,
ale především k nalezení nového
a neotřelého místa pro přímý prodej
ovoce, zeleniny, produktů z kozích
a bio farem, uzenin, pečiva, květin
a zahradnických potřeb od drobných
zemědělců a farmářů z celé ČR.
Farmářské trhy se staly doslova
kometou na poli veřejných služeb,
po nás tuto tradici začaly zavádět
nejenom další městské části, ale i další
města v celé České republice, což
mne osobně velmi těší. Je to zkrátka
oblíbené místo pro setkávání a trávení
volného času a ještě si u toho dobře
a zdravě nakoupíte a nasnídáte se.

Ale co dejvické farmářské trhy,
mají nějakou specialitu?
Na každém trhu se plánují nějaké
novinky. Přes léto se rozšířil dětský
koutek, k dispozici je i vodní bar
s nápoji z přírodních šťáv. Neustále
se doplňuje výběr farmářů, který
se formuje podle přání zákazníků
z průběžných anket. Kvůli velkému
zájmu o zeleninu dejvické trhy nabízejí

tzv. Košíky Expres, kde je základní
sortiment zeleniny. V koši je sezónní
nabídka zboží podle úrody. Košík
sám je zálohovaný a v základní verzi
je 3 a půl kg zeleniny a ovoce za 190
korun. Koš si lze za cenu 90 korun
nechat i poslat domů.

Jaké byly v případě farmářských
trhů zájmy radnice Prahy 6?
Záměrem radnice Prahy 6 a magistrátu
hlavního města Prahy bylo vytvořit
zcela první a ojedinělou tržnici
se zemědělskými a potravinářskými
produkty v Praze. Tehdy jsme
říkali, že pokud bude ze strany
občanů o takové trhy zájem, pak
bychom rádi z akce udělali tradici
a opakovali ji v pravidelné periodě.
A obojí se naplnilo.

Máte nějaký přehled o tom, jak
farmářské trhy hodnotí samotní
lidé?
Z výsledků ankety mezi návštěvníky,
kterou jsme si dělali, vyplynulo,
že převládá nad organizací i nabídkou
všeobecná spokojenost. Lidé farmářské
trhy vítají. Jedinou drobností, která byla
již vyřešena, byl menší prostor celého
areálu, než bylo pro celkovou kapacitu
většího počtu návštěvníků potřeba.
Napoprvé jsme tehdy chtěli být
skromnější. Nevěděli jsme, jaká bude
odezva. Vzali jsme si z toho poznačení
a nyní se již trhy organizují na větším
prostranství.

O co je vlastně mezi návštěvníky
trhů největší zájem?
Nejvíce jde na odbyt ovoce a zelenina,
vajíčka, masné a mléčné výrobky,
mošty a pečivo. Na trhu je spousta
zajímavostí, které třeba běžně zákazníci
nekupují pokaždé, a i ty jsou velmi
oblíbené – české koření, pštrosí maso,
různé výrobky z rakytníku a další.

Občas se lze setkat s názorem,
že po stránce péče o čistotu patří
Praha 6 dlouhodobě mezi nejlepší
pražské městské části. Zapadá
do této strategie i organizace
farmářských trhů?
Byl bych špatným místostarostou,
kdybych s tím nesouhlasil a ještě
horším občanem Prahy 6, kdybych
si myslel, že se v této věci nedá stále
něco zlepšovat. Doopravdy si myslím,
že „šestka“ patří na poli čistoty mezi
pražské lídry, snažíme se, aby se naši
spoluobyvatelé o svou městskou část
zajímali, aby jim záleželo na tom, jak
to v jejich bezprostředním okolí vypadá
a co jim v tomto smyslu vadí. A právě
jejich podněty jsou pro nás startovacím
motorem pro změny, které jsou pak ku
prospěchu celé městské části. Tím nyní
nemám na mysli jen klasickou čistotu,
ale například i květiny v záhonech,
udržované trávníky či nezbytný
mobiliář v relaxačních zónách.
A farmářské trhy jsou nedílnou součástí
této koncepce. Jejich organizací jsme
Prahu 6 posunuli o další kus kupředu.

Recepty šéfkuchaře Příhonského
z farmářských produktů

Šéfkuchař
Farmářských trhů
Radek Příhonský
odpovídá:

Roastbeef
v bylinkách
s tzatziky

Kde nakupujete suroviny?
Hlavní suroviny jsem si předem objednal
a farmáři mi je v sobotu ráno
v 6 hodin přivezou

Hovězí roštěná		
600g
Olej			200ml
Kudrnka		 20g
Bazalka		7g
Tymián			7g
Rozmarýn		 7g
Česnek			200g
Okurka salátová
600g
Jogurt řecký		
250g
Máta			8 lístků
Sůl a pepř 		
podle chuti
Roštěnou omyjeme a očistíme, necháme
jen vrchní šlachovitou blánu, kterou
nařežeme na kostky. Pak maso osolíme
a opepříme,necháme v lednici 2 hodiny
odležet. Bylinky otrháme ze stonků
a dáme do mixéru s olejem, polovičkou
očištěného česneku,dochutíme solí,
pepřem a dobře rozmixujeme. Rozpálíme
pánev a na ní maso opečeme ze všech
stran, pak pomažeme bylinkami a dáme
do rozpálené trouby na 180° cca 15
minut. Pak maso vyndáme a necháme
chvilku zchladnout aby se dobře krájelo.
Okurku oloupeme, podélně rozřízneme
na půl a lžící vyndáme jádřince. Okurku
nastrouháme najemno v misce smícháme
s jogurtem, česnekem a jemně nasekanou
mátou. Dochutíme solí a pepřem a dáme
vychladit. Maso nakrájíme na tenké plátky
které podáváme s tzatziky.

Lívance
s borůvkami
Těsto – mouka polohrubá1kg
mléko 			
1,5 l
vejce 			4ks
droždí 			
1 ks
cukr krystal 		
0,2 kg
sůl špetka
olej stolní 		
0,2 l
skořicový cukr
– cukr moučka 		
0,2kg
skořice mletá 		
1 lžička
borůvky 		
1l
zakysaná smetana
0,2 kg

Podle čeho je vybíráte?
Že si zboží předem objednám neznamená,
že pak na místě nevybírám.
Vždy zkontroluji kvalitu pohledem,
omakem, vůní ale i chutí

kvásek: ¼ cukru krystal, 0,5l
vlažného mléka, 2 lžíce mouky
(všechny suroviny spojíme a necháme
cca 15 minut kynout na teplém místě)
těsto: zbytek surovin kromě oleje
spojíme s kváskem a vypracujeme
lité těsto. Těsto necháme kynout cca
20 minut na teplém místě.
Lívance: nakynuté těsto pečeme
na předem rozehřátém lívanečníku
nebo pánvičce na mírném ohni z obou
stran. Lívanečník nebo pánvičku
vždy podmažeme stolním olejem.
Lívance pečeme dozlatova, ještě
teplé obalujeme ve skořicovém cukru.
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FARMÁŘSKÉ KOŠÍKY EXPRES
Na každém trhu na Kulaťáku
a na Slunečním náměstí

Ovoce a zelenina od farmářů

Košíky jsou zálohované a vratné
Možnost rozvozu kurýrem
Varianty košíků - farmářský, masový,
snídaňový, sýrový, kombinovaný apod.

www.farmarske-trhy.cz

Velká farmářská křížovka

Tajenku odevzdejte do 2. 10. na infostánek Farmářských trhů na „Kulaťáku“ nebo pošlete na adresu Farmářské trhy, o.s., Plaská 4,
150 00 Praha 5. - Slosování 9. 10. 2010. - 1. cena luxusní Farmářský košík Expres v ceně 1500 Kč, 2. cena košík standard v ceně 450 Kč,
3. cena poukázka na odběr farmářského menu v ceně 250 Kč, 4. cena 5 litrů Lhenického moštu, 5. cena 5 kg brambor z Vysočiny

www.farmarske-trhy.cz

