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1. Úvod

     Téma mediálního vaření jsem si pro svou práci vybrala proto, že se touto problematikou

dlouhodobě zabývám, ač spíše z pohledu recipienta než erudovaného vědce. Tento trend

v současné době neustále posiluje a pravděpodobně můžeme očekávat jeho další nárůst,

zvlášť v České republice. Ačkoliv není mediální vaření nijak novým tématem, nikdy se

nerozvíjelo s takovou rychlostí a razancí jako dnes a nikdy se také nedostalo do popředí zájmu

médií i jejich konzumentů. Prakticky každé médium se snaží mít svůj samostatný produkt,

nebo alespoň pravidelnou rubriku věnující se vaření a zdravému životnímu stylu.

     Toto téma zatím nebylo souhrnně zpracováno, o což se bude snažit má práce. Krátce se

zastaví u historie mediálního vaření a nastíní souvislosti, které vedly k současné situaci. Tu

následně popíšu. Další část práce se bude zabývat samotným receptem jako ustálenou

jednotkou současného jazyka a jejími specifickými znaky. Poté se zaměří na recept z hlediska

textového vzorce a jeho proměny při přechodu mezi jednotlivými médii. Analyzuje také

komplexní komunikát, který recept prezentovaný v médiích představuje, a sémiotické situace,

kódy a znaky pro něj typické. V závěru se pak pokusí nastínit další možný vývoj a budoucnost

mediálního vaření.

     Metodicky práce především shromažďuje dostupná fakta. Zároveň analyzuje současnou

situaci z pozice různých vědních oborů a pokouší se určit možné rozřazení mediálních

produktů, které mediální vaření nabízí.

     Oproti schváleným tezím bakalářské práce jsem rozšířila část věnovanou historii a

současnosti mediálního vaření. Jak už jsem zmínila výše, žádná vědecká práce se zatím

mediálním vařením soustavně nezabývala. Při zpracování historické části by ani nebylo

možné odkazovat na žádnou příslušnou literaturu. Historický kontext a současný stav

mediálního vaření je však podstatnou součástí práce. Bez něj by nebyla možná pozdější

jazyková a sémiotická analýza. Z důvodu nedostatku jiných pramenů jsem musela teoretický

základ vytvořit v rámci této práce. Oproti původnímu záměru má tedy tři rovnocenné části

zabývající se pojetím mediálního vaření a jeho lingvistickými a komunikačními specifiky.

Ačkoli tedy neopomíjí žádné z témat původních tezí, zabývá se jimi v mírně upraveném

rozsahu. Spíše než úzce specializovaná analýza jednoho konkrétního problému je práce

základním shrnutím faktů, ze kterého budou moci vycházet další, a také více zaměřené,

rozbory.
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2. Historie mediálního vaření a jeho současné
proměny

2.1 Změny mediálního vaření u nás a v zahraničí

     Od doby, kdy se v novinách a časopisech začaly objevovat první recepty, prošlo mediální

vaření obrovskými změnami. S rozvojem techniky se postupně přidávaly další možnosti

prezentace, recepty byly představovány postupně i s fotografiemi, v rozhlasovém vysílání,

televizi a naposledy také na internetu. Následující část práce se zaměří nejprve na historické

souvislosti změn a poté i na samotné formáty vaření v jednotlivých médiích a jejich konkrétní

proměny.

2.1.1 Historické souvislosti změn v mediálním vaření v zahraničí

     Tvůrci, obzvlášť v anglosaských zemích, se od prvních specializovaných časopisů a

televizních pořadů zabývajících se vařením zaměřili na profesionalizaci vaření. Důvodů bylo

několik. Nejvýraznější z nich souvisí především se zrovnoprávněním žen, které se pod tlakem

pracovních povinností začaly stále více upínat k novému vynálezu potravinářských firem,

k polotovarům. Televizní pořady, ale i rozhlas a časopisy, se proto pokusily vrátit přípravu

rodinných obědů a večeří od prostého ohřívaní k opravdovému vaření. Pro tento účel bylo

nutné vybrat profesionální kuchaře, či v té době ještě spíše kuchařky, které budou ženám

blízké, ale zároveň jim vrátí radost z vaření a ukáží, že i tak nudná a nutná domácí povinnost

může být vlastně zábava. Situace se od té doby proměnila, ale edukativní funkce mediální

vaření byla ve zmenšené míře zachován dodnes.

2.1.2 Situace v českých zemích

     Z tohoto hlediska je patrný i přetrvávající rozdíl v mediálním vaření mezi zahraničím a

Českou republikou. V bývalém Československu nebyl zájem ukazovat ženám, že mají trávit

v kuchyni hodiny a ještě se u toho bavit. Hlavní důraz byl naopak kladen na rychlost,

jednoduchost a případné náhražky nedostupných surovin. Na rozdíl od Západu, který se

pomalu vracel k využívání surovin v co nepůvodnějším a nejpřírodnějším stavu, panovala i

velká adorace umělých chemických přísad, které měly stejně jako další používání chemie
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v jiných oborech dokazovat vítězství člověka nad přírodou – tento trend byl ovšem

celosvětový, u nás jen začal ustupovat později.

     Trend mediálního vaření se v České republice začal rozvíjet během rané normalizace,

stejně jako další volnočasové aktivity – kutilství, chataření a zahrádkářství. V té době u nás

začaly vycházet první specializované časopisy. Vcházely spíše občasně a jejich vzhled se

blížil více tenkým kuchařským knihám, kterým nebyla věnovaná dostatečná péče, než

dnešním časopisům. Stejně jako televizní pořady byly zaměřené spíše na „DIY – Do it

yourself“ (Udělej si sám) a amatérské poznatky. Vaření a prezentace receptů v televizi byly

většinou součástí širších pořadů týkajících se domácnosti, jakým byl a dodnes je například

Receptář.

     Tyto pořady představovaly převážně nadšené amatéry, kteří ukazovali své vlastní výtvory,

případně variace na známé recepty a jejich „vylepšení“:

„Humrová pomazánka je výborná, ale přeci jen drahá. Marie Nováková z Přelouče ji doma

vyrábí takto. …“

„Bez sojové omáčky není čína čínou, ale ne vždy ji ve vaší samoobsluze seženete. Nahradíte ji

…“

     Z jazykového hlediska pro ně byly typické výroky:

„A vy to děláte takhle?“

„No jak jste tohle mohl/mohla vymyslet!“

     V některých typech formátů jsou využívané dodnes, jak popíšeme v další části práce.
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2.2 Mediální vaření v současnosti

     Dnes se situace výrazně proměnila. Z vaření jako takového se stal moderní trend, který ho

celkově představuje ne jako nutnost, ale potěšení. Časopisy, televizní a rozhlasové pořady a

internetové servery, ale i kuchařské knihy se už nezaměřují jen na ženy s rodinou, ale přibírají

do svého světa i svobodné ženy, muže, děti. Vaření se stalo součástí životního stylu.

     Tyto změny souvisejí především se změnami sociálních trendů. Posiluje se postavení žen

ve společnosti, znovu sílí důraz na tradiční rodinné hodnoty, i když dnes spíše v pojetí

netradiční rodiny. Mění se i společenské zvyklosti, například přátelé pozvaní na návštěvu se

neodbývají několika koupenými chlebíčky, ale spíše se sejdou na večeři. Rozvíjí se trend

krásného, zdravého, sebevědomého a především přirozeného člověka, který se krásným,

zdravým a přirozeným způsobem i stravuje.

     Z hlediska médií to neznamená vymizení starých principů, ale přijetí nových, buď již

zavedených právě z anglosaských formátů, nebo zcela moderních v rámci celého světa.

Nejpatrnější v mediálním vaření jsou proudy směřující k plné profesionalizaci, a tedy i větší

důvěryhodnosti mediálních produktů. Často je zaštiťují už proslavení šéfkuchaři, kteří se tak

stávají mediálně známými a obdivovanými celebritami. Jako jakýsi protiklad vychrtlých

modelek tak moderní svět ovlivňují lidé, kteří milují jídlo. Přirozeně to i pro ně znamená

přínos, lépe pak prodávají své další produkty, sady nádobí či řady omáček a podobně,

případně se tak zvyšuje návštěvnost jejich restaurací. Někteří na druhou stranu využívají

dobrého jména i pro osvětu. Příkladem je projekt britského šéfkuchaře Jamieho Olivera

„Školní jídelna“, který vede ke zdravější stravě nejen děti, ale i kuchařky naučené celý život

vařit z polotovarů a méně kvalitních surovin.

2.2.1 Televizní pořady

     Televizní pořady o vaření zaznamenaly z hlediska formátu i obsahu snad největší

proměnu. Už výše uvedená fakta vysvětlují, že nejvíce je patrná právě v České republice a

nejspíše i v jiných postkomunistických zemích. Na západě nebyl postup tak razantní a

moderní pořady se od těch starších, především z šedesátých a sedmdesátých let, tolik neliší.

     Srovnání se zahraničím je však důležité, protože dnešní pořady nových formátů odtud

z velké části čerpají. Jak už jsme popsali výše, zahraniční trend neustále směřuje

k profesionalizaci mediálního vaření. Nejoblíbenější jsou tyto pořady v anglosaských zemích,

kde jich televizní kanály uvádějí několik desítek. Bývají přesně zacílené, jednak svým
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obsahem a jednak osobností prezentujícího kuchaře, takže stejně jako popíšeme později u

časopisů, „svůj“ pořad mají ženy ve středních letech, mladí, kteří si chtějí užívat, ti, kdo

nemají příliš času, i opravdoví gurmáni.

2.2.1.1 Staré formáty
Starý poloprofesionální formát najdeme i v zahraničí, ale spíše v pořadech připomínajících

reality-show, jako je britský Switchin´ kitchen – V cizí kuchyni (Spektrum), kde si dva páry

vyměňují kuchyně a za pomoci moderátorů vaří ze surovin, které tu nechali domácí.

U nás tento formát stále ještě převažuje a to ve své původní neprofesionální podobě. Typická

je pro něj postava jakéhosi průvodce nebo moderátora, což souvisí i se skladbou celého

pořadu. Většinou se totiž nevěnuje jen vaření, ale i jiným volnočasovým aktivitám, jako je

zahradničení, kutilství a podobně. Moderátory bývají mediálně známé osobnosti, které

udiveně sledují práci šéfkuchařů, případně samy představují recepty. Důraz je kladen na

dokonalé předvedení a doslovné odříkání. Patří sem kuchařské příspěvky Jiřiny Bohdalové,

jak je prezentovala například v pořadu Jak na to (Česká televize), už zmiňovaného

Receptářeprima nápadů (Prima, neděle, 11:55) a dalších, ale stejným způsobem je vaření

prezentováno například i v pořadu Rady ptáka Loskutáka (Nova, neděle, 17:50).

2.2.1.2 Nové formáty
     Obvyklejší je nový formát, jaký představuje například pořad Kluci v Akci (Česká televize,

pondělí, 18:15). Skutečně přináší více „akce“, diváka chce nejen poučit, ale také pobavit,

kuchaři se dokáží zasmát sami sobě, ale přitom je jasně znát, že na to, co se tu představuje, se

divák opravdu může spolehnout. Kuchaři už nejsou pouhými statickými „panáky“, kteří

dokonale předvádějí naučené pohyby. Naopak musí být neustále v pohybu a vše, co dělají,

simultánně komentovat. Proto není snadné najít kuchaře, který dokáže uvádět svůj vlastní

pořad. Od začátku do konce pořadu, jehož stopáž se pohybuje od zhruba dvaceti minut do celé

hodiny, nesmí nastat ani chvilka ticha. I z tohoto důvodu zatím české televize na pořady

tohoto formátu nepřecházejí a Kluci v akci tak tvoří jedinou výjimku. Pro nové formáty je

typická výrazná gestikulace a živý jazyk, jak ukáže následující část práce.

     Televizní pořady se ovšem v nových formátech zdaleka nesoustřeďují jen na mladé a

krásné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Největší celebritou v oboru je sice třicetiletý

Jamie Oliver, ale anglosaská tradice dokáže stejný pořad postavit i na dvou šedesátiletých

obtloustlých dámách, které objíždějí Anglii na motocyklu a vaří pro různé skupiny lidí (Two

fat ladies – Dvě dámy při těle, Spektrum, Tv Paprika). Nové formáty se vyvíjejí stále dál,
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velmi oblíbená je proměnlivost místa, což v praxi znamená, že kuchař už nevaří ve stále stejné

kuchyni, ale putuje někdy i po celém světě a ukazuje, že dobře se dá uvařit i v takřka polních

podmínkách. Na podobném principu fungují některé pořady Ainsley Hariotta. Někdy také

kuchaři vaří přímo doma u některého z diváků a pomáhají připravit například menu na party,

buď osobně nebo alespoň telefonicky.

     V České republice prakticky neexistuje mezistupeň mezi starým a novým formátem; pořad

koncipovaný sice postaru, ale zároveň pojímaný naprosto profesionálně. Ve Velké Británii má

takový pořad už desítky let například už zmiňovaná Delia Smith, ve Spojených státech

celosvětově proslavená Marta Stewart. Ta sice byla později souzena za finanční podvody a

její impérium se rozpadlo, ale během předchozích desetiletí měla na americké hospodyňky

silný vliv, jehož součástí byla i osvěta v rámci vaření.

2.2.1.3 Pořady o stravování
     Při zkoumání scény mediálního vaření ovšem nesmíme zapomenout ani na pořady, které se

věnují nejen vaření, ale jídlu všeobecně. I ty můžeme přiřadit spíše k novým formátům,

protože se tomuto tématu věnují celistvě a z profesionálního hlediska. Patří mezi ně například

pořad České televize Pod pokličkou. Každý díl pořadu je koncipován jako celistvé poučení o

jednom tématu, například jaterní dietě nebo výživě těhotných a kojících matek. Zajímavý je

z našeho hlediska proto, že recept je tu prezentován velmi specifickým způsobem. Vaří jej

zároveň profesionál, jehož práce (jen pohyb rukou, příprava surovin, míchání a podobně) je

promítána na animovanou obrazovku v kuchyni. Tady vaří a recept komentuje animovaná

manželka Maruš (celá rodina se v různých scénkách objevuje v průběhu celého pořadu).

Zároveň je připojen mluvený popis postupu oslovující přímo Maruš. Tím je tvořen stejný

princip jako při použití informativní grafiky. Ten později popíšeme při zkoumání receptu jako

komplexního komunikátu.

     Je pravděpodobné, že směrem „akčního vaření“ se budou ubírat i budoucí televizní pořady

českých stanic. Dobře je to vidět na příkladu maďarské Tv Paprika, jejíž program přebírají

také čeští kabeloví operátoři. Stanice se věnuje pouze vaření (okrajově také sportovnímu

rybolovu) a ve zhruba polovičním poměru se v jejím programu střídají pořady patřící do

starého a nového formátu.

2.2.2 Tištěná média
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     Časopisy o vaření se sice nevyvíjejí tak razantně jako televizní pořady, ale i došlo

k velkému posunu od prvních receptů, které byly otiskovány v nedělních přílohách novin,

k dnešním lifestylovým magazínům tištěným na kvalitním papíru a vybaveným fotografiemi

lákavých pokrmů i usměvavých redaktorek.

2.2.2.1 Deníky
     V posledních dvou letech se český denní tisk vrací v jakési kličce zpět. S tím, jak se rozvíjí

obliba vaření, vracejí se recepty i tam, kde původně začínaly (pomineme-li kuchařské knihy).

Určitý podíl na tom jistě má i celkové směřování většiny českých deníků k lifestylovému

způsobu psaní i výběru zpracovávaných témat. Stalo se určitou módou zavést pravidelnou

rubriku věnující se právě vaření.

     Jako první podnikla tento krok v létě 2005 Mladá fronta Dnes, která seriál o vaření

přinášela pravidelně v rámci přílohy Léto. V Lidových novinách dostalo vaření od loňského

léta dokonce celou stranu, kterou připravuje guru českého vaření Hana Michopulu. Mf Dnes

následně na úspěch s letní přílohou navázala dokonce několikaměsíčním seriálem o zdravé

stravě a potažmo i vaření. Dnes dokonce ve vlastní edici vydává DVD s díly jednoho

z kuchařských seriálů Jamieho Olivera.

     Největší podíl mediálního vaření v tisku však stále zůstává několika druhům

specializovaných časopisů.

2.2.2.2 Časopisy každodenního vaření
     V podstatě existují dva základní proudy směřování kuchařských časopisů rozlišené

především podle cílové skupiny. První jsou primárně přizpůsobeny spíše ženám, které musí

vařit každý, nebo téměř každý den. Jsou levnější, což se projevuje méně kvalitním papírem, a

především recepty i fotografiemi kupovanými převážně z německých časopisů. Redakce

recepty pouze přetiskují, nezkoušejí a soustředí se spíše na množství, délku přípravy,

dostupné suroviny. Nepokoušejí se zbytečně experimentovat. Nemají většinou žádné

pravidelné rubriky, recepty řadí jednoduše za sebou do určitých podskupin. V současné době

je v této oblasti zaznamenán menší postup a snaha o větší přehlednost, která je pro jejich

cílové čtenářky důležitá, a také o lepší vzhled. Tímto směrem jde většina současných časopisů

nejen u nás (Vaříme & Pečeme, Katka vaření, Snadné vaření, apod.), ale i ve světě.

     Tento trend patří z hlediska našeho rozřazení mezi staré formáty, stejně jako dnes už

vymizelý formát „čtenářského časopisu“. Ten z větší či menší části tvořily recepty samotných

čtenářů (dnes se také objevují, ale minimálně a spíš v omezení jednoho či dvou receptů na



13

číslo). Podobný časopis vydával například již zmíněný Receptář a využíval recepty jak

odvysílané, tak převzaté ze čtenářských dopisů.

2.2.2.3 Lifestylové časopisy
     Druhým proudem jsou lifestylové magazíny soustřeďující se, jak už název napovídá, na

životní styl. Kladou důraz na kvalitní fotografie vyrobené podle nejnovějších trendů,

vyzkoušené recepty – například nejvýraznější český lifestyle Apetit má vlastní kuchyni, kde

všechny recepty několikrát zkouší, stejně jako tomu bývá ve světě a snaží se i o určitou osvětu

v oblasti méně používaných surovin a zdravé stravy. Podstatná je i práce foodstylistů a

profesionálních fotografů, kteří se specializují přímo na fotografování jídla.

     Trendu se přizpůsobuje také výběr receptů. Například již uvedený Apetit se snaží obsahově

vyvážit nové pojetí klasické české kuchyně, zahraničních kuchyní a experimentů. Důležité je

uvědomit si, že tyto časopisy, ačkoliv se často silně inspirují podobnými zahraničními tituly,

především výše jmenované trendy z velké části samy vytvářejí.

2.2.2.4 Specializované časopisy
     Mezi těmito dvěma směry stojí ze světového hlediska za pozornost častěji zastoupený

směr, i když u nás zatím spíše opomíjený. Jde o zaměřené časopisy, ať už v rámci jednoho

čísla nebo celého směřování časopisu. Takových je například ve Spojených státech většina, u

nás se z těchto typů v posledním roce objevil časopis La Cuccina Italiana, zaměřený

výhradně na italskou kuchyni. Oba posledně jmenované typy kladou důraz na přesnost, ať už

jde o použité suroviny nebo prezentaci receptů. Kromě samotných receptů pak otiskují také

články týkající se témat souvisejících s vařením a potravinami.

     Televizní pořady i časopisy se pak shodně prezentují i na internetu, který je dalším

médiem představujícím vaření v trochu jiné formě.

2.2.3 Internet

     Od nejmladšího média bychom nejspíš očekávali, že mediální vaření posune dál, ať už jde

o samotnou prezentaci receptů a pokrmů nebo o využití možností, které televize ani tištěná

média nemají. Toto očekávání však internet naplňuje jen částečně. Převážně totiž kopíruje a

využívá jinde vyzkoušené postupy tvorby mediálního vaření.
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2.2.3.1 Čtenářská fóra
     O formátech prezentace receptů na internetu nemůžeme říci, že by se nějak výrazně

vyvíjely. Spíše se diverzifikují a vytvářejí několik samostatných proudů. Nejvýraznějším a

nejčastějším z nich jsou čtenářská fóra. Fungují jako společný výtvor amatérských kuchařů,

kam může přispět každý, kdo má přístup k internetu a zaregistruje se (většinou bezplatně).

Jejich výhodou, stejně jako u jiných internetových formátů, je možnost okamžité zpětné

vazby, využívané většinou pomocí diskusí a uživatelského hodnocení, a neustálého

vylepšování a doplňování.

2.2.3.2 Profesionální webové stránky
     Druhý proud představují profesionální servery, které ovšem také bývají otevřené dalším

uživatelům. Jedná se většinou o mutace jiných médií, tedy televizních a rozhlasových pořadů

a časopisů zaměřených na vaření. Tyto stránky bývají, pravděpodobně díky profesionalitě

věnované původním produktům, obsáhlejší a také více využívají možností internetu. Servery

televizních pořadů většinou nabízejí on-line sledování starších dílů. Všechny pak přidávají

další tipy, někdy i fotografie nepoužité v časopise – což platí jen pro zahraniční mutace, u nás

zatím nikdo této možnosti nevyužívá a stránky jsou pouze obrazem reálných tiskovin.

Samozřejmostí jsou už zmiňovaná čtenářská fóra, která patří i k těmto webům. Své stránky

s recepty ovšem provozují i větší potravinářské firmy, například Maggi a Knorr, které nabízejí

recepty využívající jejich vlastní výrobky.

2.2.3.3 Využití možností internetu
     Poněkud zarážející, a nejspíše i dočasné a závisející na poptávce běžných uživatelů, je jen

nepatrné využití dalších možností internetu, a to jak na profesionálních tak na amatérských

webech. Některé stránky nabízejí vedle samotných receptů například encyklopedie surovin

nebo koření, články seznamující uživatele s méně používanými přísadami. Jindy je možné

jejich prostřednictvím zakoupit například profesionální nádobí, ve většině případů díky firmě,

která stránky sponzoruje. Žádné ale neuvádějí například fotograficky přesně zaznamenaný

postup, který někdy využívají specializované časopisy. Zajímavé by bylo i propojení

s některým e-shopem s potravinami, kde by uživatel mohl okamžitě nakoupit potřebné

suroviny.
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2.2.4 Rozhlas

     Pokud mluvíme o vaření v médiích, nesmíme zapomenout ani na rozhlasové pořady. Jejich

problémem je fakt, že posluchače ochuzují o jeden z nejpodstatnějších vjemů, který jim vaření

poskytuje, a tím je vizuální podoba pokrmu. Z tohoto důvodu se nesetkávají s příliš velkou

odezvou a rozhlasové stanice od nich postupně upouštějí. Což ovšem neznamená, že by

neexistovaly vůbec.

2.2.4.1 Recepty jako součást pořadu
     V současné době se přenášením receptů pomocí rozhlasu zabývá pouze Český rozhlas 2

Praha a ani v tomto případě nejde o samostatný pořad, ale pouze pravidelnou součást

programu. Každé všední dopoledne je zde v čtyřhodinovém bloku Host do domu prezentován

jeden recept. Představují jej buď samotní moderátoři, kteří čtou recepty zaslané čtenáři do

televizního pořadu Receptář prima nápadů, nebo profesionálové. V takovém případě jde o

recepty, které nějak souvisejí s daným vysíláním, například krajové speciality. Posluchači si

mohou recept simultánně zapsat nebo zapamatovat, pořad se k němu již nevrací a další den

nabízí nový, všechny ovšem archivuje na svých webových stránkách, jak ve zvukové, tak

psané podobě. Tento pořad, ač jediný, prakticky reprezentuje jednu skupinu možností

mediálního vaření, kterou rozhlas umožňuje.

2.2.4.2 Vaření v přímém přenosu
     Druhou možnost bychom mohli nazvat vařením v přímém přenosu. Jedním z předpokladů

úspěchu takového pořadu, kromě přiměřeně dlouhého času, který mu musí stanice vyhradit, je

nalezení silné moderátorské a zároveň kuchařské osobnosti, nejlépe profesionála, který

dokáže o vaření mluvit dostatečně popisně, aby posluchači správně pochopili celý postup a

dokázali si představit, co se vlastně ve studiu děje. Přitom příliš nezáleží na tom, zda kuchař

skutečně stojí v kuchyni a vaří, nebo to jen předstírá. Důležitý je dojem pravdivosti, který

zanechá v posluchačích.

     Takovým pořadem bylo například sobotní a nedělní vaření Ivana Vodochodského na rádiu

Frekvence 1. Většinou jde o formát vyhrazený víkendovým dopoledním, kdy mohou

recipienti v reálném čase spolu s kuchařem uvařit například kompletní menu svátečního

oběda. Z rozhlasových pořadů také stejně často jako z těch televizních vznikají kuchařské

knihy, které mají díky fotografiím posluchačům alespoň částečně nahradit zrakový vjem.
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3. Recept jako lingvistická jednotka

     Celá následující část práce se bude zabývat lingvistickou stránkou receptů a jejich

prezentace v médiích. Nejprve se zaměří na obsahovou stránku, tedy používaný jazyk a jeho

proměny, používání slangových výrazů a dalších jevů.

     Poté přejde k charakteristice receptu jako textového ustáleného vzorce, jeho proměnám a

také dalším komunikačním prostředkům, které vaření v médiích využívá. Pokusí se také na

příkladu jednoho konkrétního receptu nastínit proměny, ke kterým dochází, pokud recept

převádíme z jednoho média do jiného, včetně toho, že jednotlivě charakterizuje i samostatné

konkrétní recepty.

     Z důvodů vyplývajících z předchozí kapitoly, bude práce zkoumat pouze recept

časopisový, internetový a televizní. Současné rozhlasové recepty jsou totiž z valné většiny jen

doslovně převzatou a čtenou podobou těch psaných.

3.1 Jazyková kultura mediálního vaření

     Čeština používaná v rámci mediálního vaření se neustále vyvíjí stejně jako celý jazyk. Je

ovlivňována cizími jazyky, utváří svá vlastní nová slova a zároveň používá jedinečné odborné

termíny. I tady, stejně jako v jiných mediálně komunikačních útvarech, se mění postoj

k výrazům patřícím do jiných útvarů národního jazyka, než je spisovná čeština. A protože, jak

už vyplynulo z předchozí části práce, patří mediální vaření do oblasti životního stylu a

zábavy, promítá se v něm většina změn, které se v jazyku odehrávají.

3.1.1 Slang a odborné termíny

     K vaření neodmyslitelně patří i odborná terminologie, která spolu s profesionalizací

mediálního vaření proniká také do nových formátů pořadů a časopisů. Termíny související

největší měrou s určitými kuchařskými úkony nebo vzhledem ingrediencí (blanšírovat,

macerovat, pošírovat, nudličky julienne, al dente, apod.) jsou většinou přejímány z cizích

jazyků a jako součást kuchařského jazyka fungují už mnoho desítek let. Kuchaři je sice

používají běžně, ale v tomto případě je nutné osvětlit jejich význam i laickému recipientovi.

Vysvětlení takového pojmu přichází v mediálním vaření buď v oddělené části textového

vzorce receptu – tuto metodu používají především tiskoviny a termíny upřesňují
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v doplňkových boxech, nebo bezprostředně po jeho použití – zvláště v televizních a

rozhlasových pořadech:

„Míchejte takhle hezky pomaloučku. Někdy je v receptech, že se mouka založí, ale ono to tak

vlastně je.“ 1

     Naopak slangové výrazy ve své většině pronikly do i do běžné slovní zásoby amatérských

kuchařů a kuchařek. Výrazy jako osmažte dozlatova, vyšlehejte sníh, poduste zeleninu nebo

utřete česnek používají naprosto přirozeně.

3.1.2 Novotvary

     Nová slova a nové tvary slov přejímá kuchařská mediální mluva z cizích jazyků, tradičně

z francouzštiny a v poslední době nejčastěji z angličtiny. Často se jedná o doslovné překlady

cizojazyčných pojmenování a slovních spojení (filet – filé, carré – karé) nebo jejich počeštění

(brazírování).

3.1.3 Časování sloves a oslovení diváka

     Novinkou v jazykové oblasti mediálního vaření, se kterou se setkáváme snad ve všech

médiích, je připojování zájmena si ke slovesu:

„Žampiony si nakrájíme na takovýdle jemný plátky, voni se nám ještě trošku srazej, takže se

nám krásně vejdou do těch taštiček.“ 2

     Zájmeno si sice používali tradičně autoři kuchařských knih, ale z médií se ho chopila až

televize. Souvisí především s mluvnickou osobou používanou při prezentaci receptů.

Kuchařské knihy bývají v současné době obvykle psány ve druhé osobě (udělejte zářezy,

nakrájejte salát), případně v první osobě plurálu (brambory nakrájíme na kostičky, maso

zapečeme se sýrem), dříve ovšem využívaly především už zmíněné zájmeno si, případně

čtenáře oslovovaly přímo druhou osobou singuláru (vezmi telecí plecko a nakrájej ho na

kostky). Časopisy většinou u této metody zůstávají, televizní pořady původně nejčastěji

                                                
1 Oliver´s twists – Čokoláda (edice Mf Dnes, 1. díl)
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používaly druhý případ, protože taková promluva signalizuje užší komunikaci s divákem.

Kuchaři tak v podvědomí zvou diváka, aby se k nim přidal.

     Přidáním zájmena si by měla být tato vazba ještě posílena. Vyjadřuje totiž přivlastnění

úkonu a naznačuje, že pokud se divák zúčastní vaření simultánně, nebo i pokud bude podle

receptu vařit později, dělá tak něco pro sebe. Zároveň znamená ještě větší komunikační

blízkost kuchaře-profesionála a diváka-laika. Tuto blízkost dále posilují sémiotické kódy, ke

kterým se vrátíme později.

     Se vznikem televizních pořadů o vaření přibylo také množství textu v první osobě

singuláru. V tištěných médiích, kde je osoba autora potlačena, nebyla tato změna možná.

Zaznamenat jsme ji ovšem mohli i v rozhlasovém vaření v přímém přenosu, kdy kuchař

(stejně jako v televizi) mluvil o tom, co právě dělá nebo se chystá udělat. Tím, že jakoby

mimoděk vyslovuje věty typu „A já si tady teď krásně osmahnu cibulku dozlatova.“

přibližuje, stejně jako jinými lingvistickými prostředky, danou situaci divákovi nebo

posluchači. Úkon se pak zdá snáze pochopitelný a proveditelný.

3.1.4 Používání různých rovin jazyka

     Tradičně využívali autoři produktů mediálního vaření, pokud do nich zahrneme i

kuchařské knihy, zásadně spisovný jazyk. V několika posledních desetiletích se ovšem tato

situace výrazně proměnila.

     Spisovná čeština je stále vyhrazena především tištěným médiím. Zvláště v některých

lifestylových časopisech už ale můžeme vysledovat i občasné používání výrazů patřících do

obecné češtiny. Souvisí to především s živou prezentací receptů. Obecná čeština posiluje

estetickou funkci fotografií. Zároveň čtenářům přibližuje složitější recepty, obvykle

neoblíbené suroviny či postupy, a také ukazuje, že z vaření není třeba dělat příliš velkou vědu.

Obecná čeština bývá většinou použita v doprovodných částech receptu, jakými jsou perex a

různé doplňující tipy:

„Zlatavé křupavé plátky bramborových lupenů nalákají na fazolovou dobrotu i malé vybíravé

strávníky.“ 3

„Jáhly už zase frčí! S tímhle osvědčeným receptem jim rychle přijdete na chuť.“ 4

                                                                                                                                                        
2 Kluci v akci, 4. 12. 2006 – čertovská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-
akci/27509-certovska.html
3 Apetit 03/05, str. 17, Nedělní dobrota
4 Apetit 05/07, str. 81, Jahelník
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     Televizní pořady prezentující vaření skutečně jako zábavu využívají obecnou češtinu

poměrně často. I tato změna v přístupu souvisí s tvorbou nových formátů a v tomto případě

částečně také s věkem hlavních aktérů a cílovou skupinou pořadu. Pořady starého typu se

snaží prezentovat spíše spisovným jazykem. Pokud se v něm objeví lidé, kteří nejsou zvyklí

mluvit spisovnou češtinou, ať už skuteční amatéři nebo i profesionální kuchaři, často bezděky

sklouzávají k hovorové češtině. V některých případech se to stává i moderátorům. Je-li ovšem

pořad starého formátu určen mladší a střední generaci, bývá už obecná čeština používána

naprosto vědomě, protože zlepšuje kontakt s divákem a působí na něj více přirozeně.

     Naproti tomu nové formáty využívají hovorové i nespisovné výrazy naprosto cíleně.

K rychlé gestikulaci a celkovému ztvárnění pořadu se obecná čeština hodí více, protože

vtiskuje divákovi představu, že s ním kuchař skutečně komunikuje. Zároveň se s ním dokáže

lépe ztotožnit. Kuchař na obrazovce je sice profesionál, ale nesnaží se být autoritou. Mluví

stejnou řečí jako divák a je mu tak bližší. Kuchaři často používají hovorové tvary slov i celé

hovorové výrazy:

„Je sice období Mikuláše, ale my jsme se pro letošní rok nechali inspirovat v divadle čertama,

takže si uděláme nějaký pekelný recepty pro děti.“ 5

„Základem polívky je tahlencta nádherná dýně.“ 6

„F: Kolego, podej mi mozzarellu.

O: Jasný, na.“7

     Pro internetové servery zabývající se vařením je typické používání hovorové češtiny.

Pevně stanovený základ stránek sice bývá psán spisovnou češtinou, ale ta část, kterou

následně vytvářejí samotní recipienti tím, že přidávají své vlastní recepty, už obvykle není

nijak omezená a využívá i nespisovné češtiny. Výjimkou tak nebývají ani gramatické a

tvaroslovné chyby, i když je sám autor většinou po čase opraví. Poměrně volně zacházejí

autoři také s větnými vzorci a používají jen málo synonym, spíše slova často opakují:

                                                
5 Kluci v akci, 4. 12. 2006 – čertovská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-
akci/27509-certovska.html
6 Kluci v akci, 4. 12. 2006 – čertovská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-
akci/27509-certovska.html
7 Kluci v akci, 4. 12. 2006 – čertovská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-
akci/27509-certovska.html
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„Rychlé pikantní tousty dáme zapéct do předehřáté trouby. Pečeme je dokřupava. Hotové

rychlé pikantní tousty ihned podáváme. Při servírování musí být teplé.“8

3.1.5 Specifika větné skladby

     Složitost či jednoduchost větné skladby je také specifická. Pomineme-li výše popsaná

specifika receptů prezentovaných na internetových stránkách, zůstává většinou v mediálním

vaření stejná jako v jiných komunikátech. Tiskoviny obvykle používají celé oznamovací a

rozkazovací věty a kvůli dostatečné přehlednosti jen mírně rozvitá souvětí, v televizních

pořadech naopak častěji zaznívají věty holé, typické je i nedokončování věty, kuchaři se

navzájem doplňují, skáčou si do řeči a hojně používají také přímá vzájemná oslovení. Stejně

často oslovují také diváka.

     Z hlediska větné skladby je pro recepty specifické velmi časté používání vedlejších

podmínkových vět. Ovlivňují je především dva faktory. První je spíše významový a naznačuje

variabilitu receptů a určitou volnost, kterou postup ponechává fantazii kuchaře:

„No a kdybysme ho tam nechtěli vůbec dávat, tak můžeme dát jenom nějakou jemnou bylinku,

třeba kerblík.“9

     Druhý faktor je čistě jazykový a souvisí s množstvím překladových publikací, tiskovin i

pořadů. Častě používání podmínkových vět totiž patří mezi specifické zákonitosti

anglosaských jazyků, v našem případě tedy angličtiny. Jejich používání proniklo do češtiny ze

špatně, nebo spíše nedbale přeložených textů, které nerespektují tradiční stavbu českého textu.

Porovnat je můžeme na následujícím příkladu. Variabilita bývá ve starých a starších

kuchařských knihách, například Kuchařce Marie Sandtnerové, vyjádřena vždy podobnými

větami:

„Osolte a opepřete podle chuti.“

„Na závěr můžete přidat nasekané bylinky.“

     Zatímco moderní trend přejatý z angličtiny ji vyjadřuje takto:

„Pokud chcete, přidejte sůl a pepř.“

                                                
8 http://recepty.vareni.cz/rychle-pikantni-tousty/
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„Máte-li je rádi, posypte nakonec pokrm nasekanými bylinkami.“

     Názory na toto přejímání se různí, někteří jazykovědci je přijímají jako přirozený vývoj

jazyka, druzí jím opovrhují a snaží se je vymýtit. Je ovšem nutné poznamenat, že se s tímto

jevem setkáváme stále častěji.

3.1.6 Slohové a stylové zařazení receptů

     Recept můžeme bezpochyby zařadit mezi odborné texty, i když má určité zvláštnosti, které

bychom u jiných odborných textů spíše neočekávali. Spojuje v sobě znaky odborného stylu a

zároveň, především pokud vezmeme v potaz výše popsané nové formáty prezentace

mediálního vaření, vyjadřuje hodnocení a osobní zaujetí autora.

     Recepty většinou používají informační slohový postup ústrojně propojený s popisným

postupem s důrazem na přímou charakteristiku (viz Čechová a kol., 200010). Samotný popis je

poněkud upozaděný v televizních pořadech, protože zároveň s textem sleduje divák také obraz

a ví, například, že používaná paprika je zelená a ne červená. Na druhou stranu někdy autoři

televizních pořadů a televizní kuchaři záměrně zdůrazňují něco, co divák na první pohled vidí,

aby ještě zvýšili účinek, který na něj pořad má.

„Tahleta řepa je úplně výborná, já ji všem doporučuju vyzkoušet, to je jenom řepa, která se

prodává vakuovaná v pytlíku a je pařená, není nějakym způsobem sterilovaná, nic, jenom

prostě uvařená v páře a je vopravdu sladká, tak.“11

     Na rozdíl od jiných odborných textů recept nepoužívá jen neutrální jazykové prostředky,

ale stále častěji i silně citově zabarvené.

„Jsou křupavé, vláčné a pikantní. A upečeno máte za čtvrt hodiny.“12

      Většinou se k nim autoři uchylují opět proto, aby divákovi zprostředkovali radost z jídla i

samotného vaření.

                                                                                                                                                        
9 Kluci v akci, 4. 12. 2006 – čertovská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-
akci/27509-certovska.html
10 M. Čechová a kol.: Čeština, řeč a jazyk
11 Kluci v akci, 4. 12. 2006 – čertovská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-
akci/27509-certovska.html
12 Apetit 12/04, str. 52, Parmazánové sušenky
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4. Recept jako textový vzorec

4.1 Textové vzorce

     Chceme-li recept, nebo jakýkoliv jiný text, interpretovat jako určitou ustálenou složku

jazyka a komunikace, musíme nejprve určit a rozebrat jeho textový vzorec. Touto

problematikou se obsáhleji zabývá například třetí díl Mluvnice češtiny13 nebo Jana

Hoffmannová ve knize Stylistika a…14. Obě práce pak shodně definují textový vzorec jako

přímé pokračování a rozvinutí vzorce větného.  V praxi se jedná o určité konvencionalizované

schéma, které text zařazuje mezi jemu podobné pomocí formálních typů textů, jejich částí a

následného praktického spojování těchto částí. Oproti větnému vzorci je však textové schéma

mnohem volnější. Vyskytuje se v něm příliš málo obecných rysů a zákonitostí i menší míra

hierarchizace než ve větném vzorci, a proto vždy záleží spíše na komunikačním záměru

autora, jak text uspořádá. Texty spadající do umělecké skupiny jsou trochu volnější, naopak u

odborných textů technického typu, jakými jsou také recepty, můžeme vysledovat o něco více

formálních znaků společných pro danou skupinu.

     Určení textového vzorce receptu následně usnadní práci s jeho jednotlivými částmi a také

pochopení jeho proměn v jednotlivých médiích ze sémiotického hlediska komplexních

komunikátů.

4.1.1 Textový vzorec receptu

     Základní textový vzorec receptů se v podstatě skládá ze dvou částí. Tou první je výčet

potřebných surovin. Jeho nedílnou součástí je použití měrného systému. Suroviny bývají

většinou uváděny v prvním, případně druhém mluvnickém pádu. V psané podobě může být

výčet řazen buď na jednotlivých řádcích, někdy je však kvůli úspoře místa sestaven plynule za

sebou. Tento seznam může být také rozdělen na několik částí, to pokud se v jednom receptu

spojuje například příprava salátu a zálivky na něj, nebo nejčastěji u pečiva a cukrovinek –

oddělené seznamy pro dortový korpus, krém a polevu a podobně. K této části patří také název

receptu, obzvlášť v případě, kdy k němu nejsou připojeny žádné další informace.

                                                
13 M. Grepl.: Mluvnice češtiny (3) Skladba, str. 626
14 J. Hoffmannová: Stylistika a…, str. 168-169
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     Druhou základní částí textového vzorce receptu je samotný postup. Tvoří jej celé věty

poskládané do souvislého textu. V některých případech, zvláště u složitějších receptů, bývá

text rozdělen ještě do jednotlivých bodů (v psané podobě).

     Narazit můžeme i na případy, kdy jsou obě části propojené. V televizi a rozhlase k tomu

dochází poměrně běžně. Kuchaři jednotlivé suroviny ukazují na kameru, případně je popisují,

během přípravy. Množství ingrediencí je pak uváděno buď okamžitě, nebo v závěrečném

shrnutí receptu. Psané formy tento systém využívají převážně u velmi jednoduchých receptů

s minimem přísad. Ty pak bývají z důvodu větší přehlednosti vytištěny tučným písmem nebo

jinak zvýrazněny.

    Tyto základní části je pak možné doplnit ještě několika dalšími, které obsahují dodatečné

informace o pokrmu. Nejběžnější je specifikace doby přípravy a samotného vaření, počet

porcí, dále obsah jednotlivých živin a údaj o energetické hodnotě. V psané podobě bývají

doplňkové části textového vzorce řazeny mezi název a výčet surovin, v audiovizuální jsou

prezentovány během popisu jednotlivých úkonů.

     Častější v televizních formátech je určitých druh perexu nebo uvedení receptu, který ho

dále specifikuje například z hlediska země či kraje původu, případně výsledné chuti. V psané

podobě je perex využíván méně, vždy má podobu souvislého textu a je řazen pod název.

     Poslední možností z výčtu jsou pak dodatečné tipy. Vždy jde o souvislý text, který dále

rozvíjí samotný recept. Patří sem varianty pokrmu a případného dochucování, možnosti

servírování a také ukázky konkrétních výrobků, které se do daného jídla nejvíce hodí.

     Textové vzorce typické pro jednotlivá média (respektive nové formáty) budou představeny

prostřednictvím receptu na dýňovou polévku. Ačkoliv se zaměří především na tento jeden –

respektive tři recepty – bude se snažit postihnout i další specifika, která nejsou jeho přímou

součástí.

4.1.2 Časopis Apetit

     Časopis Apetit zakládá svou redakční politiku na skutečnosti, že všechny otištěné recepty

redaktorky samy vyzkoušejí, některé z nich dokonce ještě zkoušejí i samotní čtenáři časopisu.

Tím je zaručena nejen spolehlivost receptu, ale i dostatečná srozumitelnost jazyka, jakým je

psán. Velký důraz klade časopis také na co největší přehlednost, čemuž odpovídá

strukturovaná volba textových vzorců. Recept vždy doprovází fotografie výsledného pokrmu,

případně více fotografií sledujících přípravu i konečný výsledek. Větší samostatné fotografie
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bývají také doplněny titulkem popisujícím pokrm, případně boxem s informací o přibližné

ceně na jednu porci pokrmu.

     Záhlaví receptu vždy provází několik grafických symbolů, které znamenají, zda se dá jídlo

zmrazit, případně jestli jde o pokrm pro vegetariány. V záhlaví je také uvedena obtížnost –

tedy zda jde o recept velmi snadný, snadný, nebo pro zkušené. Vždy je uveden počet porcí, na

které stačí dané množství jídla, a také doba přípravy i samotného vaření.

     Hned poté následuje určitý druh perexu představující recept. Někdy se v něm píše odkud

recept pochází, jindy například vtipně přibližuje vůni nebo chuť výsledného pokrmu:

„Recept je nápadem známé biokuchařky Hanky Zemanové. Polévka obsahuje řadu cenných

látek a kromě toho, že je zdravá, je také krásná a lahodná!“ 15

     Další součástí textového vzorce receptu je výčet potravin potřebných k přípravě jídla.

Vždy přesně uvádí množství i stav surovin, například to, jestli má být máslo rozpuštěné,

ořechy nasekané a podobně. To umožňuje snadnou orientaci a přípravu. Není také nutné

dopředu podrobně pročítat postup, protože se nemůže stát, že by se najednou ukázalo, že

například dýňová semínka uvedená v seznamu mají být opražená.

„2 kousky filetu z lososa (bez kůže), podélně rozkrojené na tři dílky“ 16

„400 g plechovka sekaných konzervovaných rajčat (může to být i směs s bylinkami nebo

česnekem, vyrábí třeba Valfruta)“ 17

     Nedílnou a nejdůležitější částí je samotný postup. U složitějších receptů je kvůli snazší

orientaci rozdělen do několika bodů, u jednodušších je to souvislý text. Postup je vždy psaný

spisovnou češtinou. Běžné je používání specifických kuchařských výrazů, přičemž ty

složitější bývají obvykle vysvětlené v závorce. U většiny receptů je možné experimentovat,

případně postupovat v některé z částí mírně odlišně. Postup, a někdy i seznam surovin, pak

tuto možnost čtenáři předkládá:

„Občas promíchejte a dýni během vaření vařečkou podrťte, aby byla polévka hladká; jestli

chcete, rozmixujte ji ponorným mixérem.“18

                                                
15 Apetit 02/07, speciální příloha Polévky, str. 8, Dýňová polévka s červenou čočkou a ořechy
16 Apetit 09/04, str. 48, Opékané cukety s lososem
17 Apetit 02/07, str. 19, Palačinky plněné špenátem
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     Některé recepty doprovázejí i takzvané „Profi triky“ přinášející tipy šéfkuchařů nebo

samotné redakce na nějaké vylepšení pokrmu. V jiném dodatku, „Čtenáři testují“, se jak už

název napovídá, vyjadřují k receptu testující čtenáři, kteří popisují své vlastní zkušenosti,

případné obtíže a někdy přidají i vlastní trik. V boxu „Kouzelné přísady“ se zase objevují

suroviny, které u nás zatím nejsou tak známé, případně méně dostupné, a to včetně přesné

ilustrace, obchodů, kde je lze koupit, i přibližné ceny:

„ ČTENÁŘI TESTUJÍ

„Jednoduchý, dobrý, pro naši rodinu až nezvykle lehký pokrm!“

Eva Klívarová“ 19

„KOUZELNÁ PŘÍSADA

Hotová trvanlivá rýže Huersaca čeká jen na to, až ji ohřejete. Navíc je bio! Prodává ji třeba

Bio Market Vítek, 400g/37 Kč.“  20

„VYBÍREJTE CHYTŘE

Nejlepší volbou je pravý řecký jogurt (nabízí ho prodejna v Radhošťské ulici, Praha 3); je

zahuštěný, takže má konzistenci jako zakysaná smetana. Z českých se mu nejvíc blíží jogurt

Madeta a Choceňský smetanový. Jakýkoli jogurt můžete nechat krátce vykapat v cedníku

vyloženém utěrkou; zbavíte ho tak přebytečně syrovátky – ale pozor, také až třetiny hmotnosti!

Počítejte s tím při nákupu.“ 21

4.1.3 Labužník, domov gurmetů

     Webové stránky labuznik.com nabízejí recepty, které sem vkládají sami registrovaní

uživatelé. Registrace je bezplatná a tedy přístupná každému, uživatelé si recepty také

navzájem komentují a přidávají další možné rady. Kromě sbírky receptů nabízejí stránky také

další odkazy na kuchařské knihy, obchody s gastronomickým vybavením i potravinami, tipy

                                                                                                                                                        
18 Apetit 02/07, speciální příloha Polévky, str. 8, Dýňová polévka s červenou čočkou a ořechy
19 Apetit 02/07, str. 16, Těstoviny s houbami a bylinkami
20 Apetit 07/06, str. 12, Pondělní rýže
21 Apetit 01/06, str. 52, Pusinkový dort s mangem a malinami
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na vhodné nápoje, seznamy a popisy ingrediencí, které jsou používané v receptech, i články o

vaření.

     V záhlaví je uvedena kategorie, v níž je recept zařazený a která umožňuje snadné pozdější

vyhledání bez toho, že by si čtenáři museli zapamatovat přesný název. Dále je tu i počet porcí

a doba přípravy pokrmu. Přesný vzhled záhlaví závisí na tom, co do něj autor receptu uvede,

nemusí v něm být vůbec nic, někteří autoři se naopak rozepíší podrobněji, jiní jej nenapíší

vůbec, nebo dokonce vyplní chybně:

„recept je určen pro 6 osob(y)
doba přípravy je cca 1 1/4 hodiny“ 22

     Součástí seznamu ingrediencí může být také rozpis výživové hodnoty pokrmu a obsah

tuků, cukrů a bílkovin v jedné porci pokrmu.

     Následuje výčet surovin spolu s přesným množstvím i stavem. Ingredience jsou většinou

řazeny podle toho, jak je bude čtenář postupně potřebovat, od hlavních surovin po koření a

případnou přílohu.

„Ingredience:

na osobu asi 230 kalorií, 14 g bílk., 9 g tuků, 20 g sacharidů

20 modrých fíků,

400 g tofu,

mletý červený pepř,

snítka máty na ozdobu“ 23

     Postup přípravy je rozdělen do několika bodů, přičemž každý zhruba představuje jeden

ucelený úkon přípravy pokrmu. Autoři většinou používají spisovnou češtinu, někdy se

uchylují k obecné češtině. Na rozdíl od tištěných časopisů se někdy objevují pravopisné a

častěji tvaroslovné chyby a překlepy související s tím, že je po autorech nikdo neopravuje.

Pokud to ovšem neudělají sami, protože do editace svých receptů mají i nadále přístup.

     K některým receptům jsou připojeny i tipy, ačkoliv jejich výpovědní hodnota se podstatně

různí. Může to být jen holá věta upozorňující například na to, v jaké podobě je u nás nějaká

                                                
22 http://www.labuznik.com/recipe.php?ID=24279
23 http://www.labuznik.com/recipe.php?ID=8377
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surovina k dostání, případně tip na dochucení. Tipy nejsou nijak kategorizované a slouží spíše

jako připomínka:

„PS: Peču biscotti i na vánoce, ale podstatně menší.“24

„P.S. Crépinettes se kdysi pekly v popeli ze dřeva zabalené do máslem pomaštěného papíru.“
25

     K závěru receptu se pak ještě připojuje přezdívka autora, číslo receptu a počet přečtení.

Většinu receptů doprovází fotografie, na které je někdy výsledný pokrm, někdy nejdůležitější

použitá ingredience, jindy fotografie zcela chybí. Čtenáři si mohou recept vytisknout, poslat

někomu e-mailem, případně ho přidat do svých oblíbených. Tyto služby nejspíš představují

největší rozdíl oproti tomu, jak jsou recepty reprezentované v jiných médiích, i když nejsou

rozhodně vyhrazeny jen stránkám týkajícím se vaření.

4.1.4 Kluci v akci

     Pořad Kluci v akci se snaží v českém prostředí navázat na angloamerický moderní trend

mladých šéfkuchařů, kteří učí ženy i muže poznávat nové potraviny a recepty, nebo naopak

oživují starou klasiku. Kuchaři Ondřej Slanina a Filip Sajler svým stylem oslovují spíše

mladší generaci, čemuž odpovídá i výběr jazykových prostředků, jakými jsou recepty

prezentovány.

     Během pořadu vždy uvaří minimálně tři chody – polévku nebo předkrm, hlavní jídlo a

dezert. Někdy se přidávají i recepty na nápoje, případně další dezerty. Na začátku pořadu je

představí, potom zvlášť nebo společně vaří. Pokud používají suroviny, které u nás v současné

době nejsou zrovna běžné, představí je samostatně a nabídnou i další alternativy jejich použití.

„V asijských tržnicích koupíte i všechny ty suroviny, ze kterých tady dneska budeme vařit.“ 26

„…já tady loupu citronovou trávu. To je velmi zajímavá asijská surovina, nádherně voní,

překvapivě po citronech…Když si jí koupíte, můžete na ní napíchat třeba rybí špíz.“ 27

                                                
24 http://www.labuznik.com/recipe.php?ID=6369
25 http://www.labuznik.com/recipe.php?ID=16453
26 Kluci v akci, 22. 1. 2007 – asijská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10084897100-kluci-v-akci/29073-
asijska.html
27 Kluci v akci, 22. 1. 2007 – asijská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10084897100-kluci-v-akci/29073-
asijska.html
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     Stejně popisují i používání určitého typického, u nás třeba méně známého druhu nádobí:

„Tahleta asijská pánev, hluboká, krásně se s ní pracuje…“ 28

     Specifické je pojetí a popis času. V pořadu se nemluví dopředu o tom, jak dlouho bude

určitá činnost trvat, ale spíše se na čas poukazuje v důležitých momentech vaření. Nepříliš

často je používaná klasifikace času, místo konkrétních údajů je zdůrazňován zrakový vjem a

cit kuchaře a potažmo posluchače:

„Pokud je všechno správně načasované, tak po nakrájení zeleniny je čas slít nudle.“29

„A jak dlouho asi budeme tu cibuli smažit? Budeme ji smažit, než zezlátne.“ 30

     Nejdůležitější součástí pořadu je obraz. V tomto případě není až tak podstatné, zda se

díváme na dva příjemné mladíky, ale to, že oba dokáží komunikovat s divákem, v řeči

moderní televize bychom možná řekli, že umí udělat dobrou show. I proto nejspíš Česká

televize vybrala raději dva kuchaře, kteří se doplňují, než jednoho, který by možná nedokázal

sám celý pořad odmoderovat. Oba pánové se neustále smějí, dělají si ze sebe legraci,

popichují se a zároveň, jakoby mimochodem, vaří. Díky tomu divák také nabude dojmu, že je

to vlastně hračka, zvládne to každý, a tedy i on nebo ona. Díky zábavě, kterou bezpochyby

pořad přináší i bez toho, abyste podle něj uvařili jediné jídlo, se k němu diváci neustále

vracejí.

     Textový vzorec receptu se v televizním pojetí obohacuje ještě o další složku. Kuchaři

nepopisují pouze samotný postup, ale přidávají i další informace, které s receptem příliš

nesouvisejí. Jsou to příběhy ze života, někdy také vtipy, vzpomínky, které evokuje určitá

surovina:

Já už jsem na takovejch mejdanech byl, kam lidi přišli v různejch kostýmech, ale vždycky jsme

si tam s kamarádama připadali jako idioti. No já jsem taky vypadal jako idiot, ale stejně je to

dobrý, když se někdy člověk může tak jako schovat za nějakou masku.“ 31

                                                
28 Kluci v akci, 22. 1. 2007 – asijská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10084897100-kluci-v-akci/29073-
asijska.html
29 Kluci v akci, 22. 1. 2007 – asijská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10084897100-kluci-v-akci/29073-
asijska.html
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     Tipy, pro které jsou v časopisech a na internetových stránkách vyhrazeny boxy, se

v televizi objevují během celého pořadu a jsou začleněny do plynulého toku řeči:

„Tohle je na vaření bezva. My v Anglii děláme v neděli pečeně a podobný, ale zkuste udělat

takovou věc, jako strčit rozmarýn do vařící vody, když vaříte pro kamaráda, nebo pro svou

holku, nebo pro tchýni a uvidíte, budou říkat Teda to je fantastický.“ 32

     Někdy mluví také o tom, jak danou surovinu využívají  v jiných receptech, které vaří:

„Dýně je taková podle mě podceňovaná zelenina, trošku se na ní zapomíná a přitom je

lahodná. Dá se z ní dělat třeba polívka, tu si uděláme dneska, nebo z ní může bejt třeba

suprová příloha, taková dýně na smetaně, výborná, nebo pečená dýně s bylinkama a

s mořskou solí, to třeba děláme v restauraci, taky moc dobrý.“ 33

     Z hlediska komunikace s divákem je důležitá i grafika. Během přípravy každého receptu

běží na panelu ve spodní části obrazovky seznam všech surovin a jejich přesný počet (viz

příloha č. 1). Ten nahrazuje podobné seznamy v tištěných a internetových médiích. Jde o

poměrně nový trend, protože dříve televizní kuchaři tento seznam buď odříkali na začátku

receptu stejně, jako když jej divák čte v kuchařské knize, nebo přesné míry vyjmenovávali

spolu s tím, jak suroviny používali. Pro typ pořadu, jakým jsou Kluci v akci je ale

nejdůležitější rychlý spád a akčnost. Proto tvůrci využívají právě infografiky.

     V této chvíli musíme podotknout, že ve většině západních zahraničních pořadů tohoto typu

se infografika nepoužívá. Množství není pro tamní kuchaře tak důležité jako cit pro jídlo a

potěšení z vaření, které se snaží divákům předat. České televize dokonce někdy přidávají

infografiku, ačkoliv jde jen o prosté zaznamenání surovin, i do zahraničních pořadů. Přesné

míry pak bývají uváděny jen na internetových stránkách pořadu, případně v kuchařkách.

                                                                                                                                                        
30 Kluci v akci, 22. 1. 2007 – asijská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10084897100-kluci-v-akci/29073-
asijska.html
31 Oliver´s Twists – Bollywood (edice Mf Dnes, 3. díl)
32 Oliver´s Twists – Jak na zeleninu (edice Mf Dnes, 3. díl)
33 Kluci v akci, 4. 12. 2006 – čertovská, http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-
akci/27509-certovska.html
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4.2 Proměny textového vzorce při přechodu mezi jednotlivými médii

     Přechod mezi médii mění textový vzorec receptu poměrně výrazně. Nejvýraznější je

změna struktury při převodu psané formy na audiovizuální. Výrazná přehledná struktura

typická pro psané recepty se téměř ztrácí a jednotlivé částí vzorce splývají, případně se mění

jejich postavení. Dobře je to vidět na příkladu měr daných surovin. Často úplně chybí,

případně jsou uvedeny pomocí infografických prvků. V mnoha případech je kuchaři uvádějí

teprve ve chvíli, kdy danou potravinu používají v receptu poprvé.

     Podobné je to i s výčtem surovin. Jejich předvedení zdržuje rychlý spád nových formátů

televizních pořadů a proto jsou opět představovány a popisovány v průběhu receptu. Naopak

ve starých formátech je výčet téměř vždy uveden.

     Mizí také informace o živinách a energetické hodnotě, které nejsou pro nové pořady

dostatečně zajímavé. Kuchaři naopak přidávají velkou škálu vlastních tipů a případných

variant.

     Ačkoli se v televizním pořadu přidává k mluvenému slovu také obraz, který dostatečně

popisuje, co se právě na obrazovce, respektive v kuchyni děje, neznamená nijak velký úbytek

textu. Tento fakt opět souvisí s problematikou nových formátů. Pokud kuchař krájí zeleninu

na drobné kostičky, nejen, že jej u toho detailně zabírá kamera, ale sám zároveň toto své

počínání komentuje:

„Nakrájíme si mrkev na kostky, které by měly být asi takhle velké.“

     Obraz tedy působí spíše jako další prostor pro „přímou“ komunikaci s divákem. Objevují

se tu nové komunikační prostředky jako přímé oslovení nebo například ochutnávání a

následné popisování chutě i aroma pokrmu.

     Zajímavý je i převod textového vzorce opačným směrem, jaký můžeme pozorovat

například na srovnání receptu předvedeného v televizním pořadu Kluci v akci a jeho psané

prezentace na webových stránkách České televize (viz přílohy č. 1 a 2). Znovu se tu objevuje

původní struktura textu, přesné rozepsání použitých ingrediencí a jejich množství i následný

popis postupu a recept je opět rozdělen na dvě základní části popsané výše. Úplně mizí

obecná i hovorová čeština a na stránkách nejsou k receptům přiřazeny ani fotografie.
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5. Recept jako komplexní komunikát

     Při percepci receptu nevnímáme jen psaný nebo mluvený text, ale mnoho dalších

ukazatelů. I když je tedy textový vzorec z informačního hlediska nejdůležitější složkou

komplexního komunikátu, rozhodně není jedinou. Pro jeho správné pochopení je podstatné

rozlišení těchto symbolů a kódů (Doubravová, 200234), které recept provázejí.

5.1 Sémiotické kódy v jednotlivých receptech

     Z hlediska komplexního komunikátu musíme na recept nahlížet jako na soubor různých

sémiotických kódů, které recipientům vědomě i nevědomě předávají další informace

nevyjádřené výslovně v textu.

     Následující tabulka popisuje množství a druh jednotlivých kódů, podle jejich důležitosti

v daných médiích a konkrétních receptech:

KÓDY Kluci v akci Apetit Labužník

Mluvený jazyk + - -

Psaný jazyk + + +

Fotografie - + + -

Kamera + - -

Střihy + - -

Kompozice + + + -

Hudba + - -

Ruchy + - -

Barevnost obrazu + + -

Druh písma - + + -

Grafické symboly - + -

Mluvený jazyk

     Řeč má oproti psanému jazyku výhodu silnější emocionality a menší závaznosti.

V předchozí části práce jsme zjistili, že současné televizní formáty využívají spíše obecnou

                                                
34 J. Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi
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češtinu a uchylují se i k nespisovným formám jazyka. Ve spojení s obrazem se ke

komplexnímu komunikátu přidávají neverbální projevy, které ovšem divák vnímá jako

nedílnou součást viděného. Kuchaři mohou pracovat s intonací, melodií a barvou hlasu,

pauzami a dalšími doprovodnými kódy jazyka. Nemusí se zároveň vyjadřovat tak precizně

jako v psaném textu, což je opět sbližuje s divákem.

     Doprovodnými kódy pak nastiňují další vztahy. Mimika většinou naznačuje souhlas a

nesouhlas, čichání nosem a následný textový doprovod funguje jako sekundární popis pachů,

gestikulace často vyjadřuje zdůraznění určité věty (například zdvižený prst). Svůj význam má

i posturika. Pokud jeden kuchař stojí druhému za zády a dívá se přes rameno, co dělá,

naznačuje divákovi, že není sám v pozici toho, kdo „opisuje“. Podobně funguje i proxemika,

kdy musí kuchaři působit jako sehraný tým i v případě, že stojí těsně vedle sebe. Pokud

naopak společně vaří a stojí příliš daleko od sebe, působí pořad na diváka odtažitě. Kuchaři

využívají tyto kódy ve velké většině naprosto vědomě s tím, že vědí, jaký účinek budou na

diváka mít.

Psaný jazyk

     Psaná forma textu je méně emocionální a lépe promyšlená než mluvená. Více se drží

základního textového vzorce a slouží tak jako skutečný popis pracovního postupu. Tuto míru

sterility nabourávají dodatečné části textového vzorce, jakými jsou výše popsaný perex a boxy

všeho druhu.

     Spojení mluveného a psaného jazyka, ke kterému dochází v televizních pořadech, se ještě

budeme věnovat.

Fotografie

     Fotografie připojované k receptům slouží k ukotvení obrazu pokrmu. Důležitá je jak její

barevnost a kompozice, tak velikost. Pokud bývá například k internetovým receptům

připojena maličká fotografie, na které jen těžko rozeznáme jednotlivé ingredience, máme

pocit, že recept není úplný. Stejně je tomu i u internetových stránek pořadů, kde jsou přepsány

jen samotné recepty.

Kamera

     Pro nové formáty je typické střídání celků, polocelků i detailů. Není důležité vidět jen to,

jak přesně vypadají ingredience v danou chvíli. Kamera si vybírá klíčové okamžiky přípravy.
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Zároveň posiluje zábavnou funkci pomocí záběrů na jednoho nebo více kuchařů a jejich

chování.

Střihy

     S použitím kamery úzce souvisí i následné sestříhání pořadu. Trvání jednoho obrazu je

zvláště v nových televizních formátech výrazně zkrácené. Obrazy se tak střídají poměrně

rychle, což v divákovi vyvolává dojem neustálého pohybu.

Kompozice

     Kompozice obrazu se výrazně mění u nových formátů televizních pořadů. Dříve bylo vždy

jasně dané jednotné schéma. Kuchař stojí v kuchyni u pracovní desky, krájí, vaří a provádí

další úkony, případný moderátor ho sleduje a vedou spolu jasný dialog o tom, co se právě děje

před nimi.

     Nové formáty mění kompozici především v tom smyslu, že divák musí mít pocit, jako by

kuchaři vařili v opravdové kuchyni. Je tu různě rozmístěná pracovní a varná deska, trouba,

lednice i kuchyňský nábytek. Kuchaři se pohybují po celém prostoru, vytahují nádobí a

suroviny. Jednoduše řečeno se chovají podobně, jako se budou diváci později chovat ve

vlastní kuchyni.

Hudba

     Hudební podkres pořadů se skládá především z hudebních předělů a úvodní znělky. Oboje

slouží jako jednoduchý a snadno zapamatovatelný symbol pořadu. Souvisí především

s krátkodobou pamětí, která si následně snáze vybaví určitý úsek pořadu ohraničený například

dvěma předěly. Anglosaské pořady používají místo hudebních častěji obrazové předěly, v

nichž například kuchař servíruje chod, který právě uvařil. Tyto předěly ovšem na diváka

nepůsobí tak silně jako hudební složka, i když často bývají také podkresleny.

Ruchy

     Stejně jako většina předchozích kódů jsou ruchy typické pro televizní pořady. Ve starých

formátech se jich využívalo spíše bezděčně a byly považovány za jakési nutné zlo, které

vaření doprovází. Naopak v nových formátech je jejich funkce posílena. Diváci musí slyšet

zvuky samotného vaření, ať už jde o bublání vody nebo syčení při smažení masa. Posiluje to

v nich pocit autentičnosti pořadu.
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Barevnost obrazu

     Všechny barvy působí na naše myšlení určitým způsobem a ovlivňují tak i způsob, jakým

viděné vnímáme. Anglosaské televizní pořady například využívají spíše tlumené barvy,

důležitý je i dostatek světla a přirozený vzhled obrazu. Podobným směrem se ubírají také

fotografie v lifestylových časopisech. Současný trend si zakládá na jednoduchosti a designu

ušitém takřka na míru. Důležitý je i výběr nádobí.

     Naproti tomu časopisy každodenního vaření a český pořad Kluci v akci sázejí na syté

výrazné barvy, mohli bychom říci, že obraz přibarvují. Tak nejen podporují chuť k jídlu a

tedy i chuť si uvařit, ale zároveň navozují pocity veselosti a štěstí. Divák nebo čtenář si tak

dokonce může vytvořit podmíněný reflex, díky kterému se příště na pořad opět podívá nebo si

koupí časopis. V tuto chvíli je ovšem nutné dodat, že české časopisy každodenního vaření

většinou fotografie nakupují od zahraničních partnerů a tento efekt je až sekundární. Už ze

základní funkce těchto časopisů vyplývá, že tu fotografie nejsou tak důležité.

Druh písma

     Vybraný druh písma v tištěných médiích, na internetu a v infografice televizních pořadů

jasně signalizuje recipientům zažité kódy a není tedy třeba je předem vysvětlovat jako

grafické symboly. Tučné písmo vyjadřuje důležitost, verzálky označují nadpis a podobně.

V internetovém prostředí se setkáváme také s novým úkazem, podtrženým slovem nebo

souslovím, které vyjadřuje hypertextový odkaz, ačkoliv recepty na webových stránkách jej

nevyužívají příliš často. Používání hypertextů se nejspíš bude rozšiřovat spolu s nabízenými

službami.

Grafické symboly

     Jsou typické především pro časopisy. V televizi se s nimi nesetkáme prakticky nikdy a na

internetových stránkách jen zřídka. Pomáhají bez dlouhého rozepisování vysvětlit specifika

pokrmu. Například možné zamrazování. Protože nejsou natolik ustálené jako jiné symboly,

bývají většinou vysvětleny na začátku každého vydání časopisu.

5.2 Vzhled jako sémiotický kód

     Zároveň s doprovodnými kódy působí na diváky i vzhled kuchařů. Mohlo by se zdát, že

naději na úspěch mají jen mladí a krásní, ale ve skutečnosti záleží na zaměření pořadu a

způsobu snímání. Česká televize prozatím sází na jistotu a využívá dva mladé vtipné kuchaře,
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kteří jsou blízcí všem věkovým kategoriím. V jiných zemích je tato bariéra už překonaná.

Starší kuchaři jsou vnímáni jako určitá autorita, kterou se divák může vždy bez obav řídit.

Například už zmiňované Dvě dámy při těle rozhodně nejsou nijak atraktivní. Jejich pořad je

přitom velmi oblíbený.

5.3 Princip Solaris

     Jak už jsme zmínili výše, používání infografiky v pořadech o vaření je typické spíše pro

země, jako je Česká republika. Dochází tak k unikátnímu propojení psaného a mluveného

slova, které má silný vliv na paměť diváků a následnou evokaci.

     Podobným principem se zabýval román Stanislawa Lema a později i filmová verze

Andreje Tarkovského Solaris. Oceán neznámé látky měnil a zhmotňoval myšlenky všech, kdo

se ocitli na planetě Solaris. Následkem toho vyvolával v lidech psychickou labilitu, agresi a

bezmoc.

     Infografika sice tyto pocity nevyvolává, ale naše paměť díky ní pracuje stejným způsobem.

V mysli se tak nepropojuje jen viděné a slyšené, ale zároveň i čtené. Při následném vaření

nebo jen čtení receptu na internetových stránkách pořadu dochází často k vyvolání obrazu,

jenž s některým úkonem souvisel. Například pokud čteme pokyn „Nakrájejte zeleninu

najemno a vsypte ji do hrnce“ okamžitě si vzpomeneme na výraz kuchaře (pokud jsme měli

možnost jej vidět), přesný pohyb rukou, či doprovodný text, který jej provázel („Já teda

takhle najemno nekrájim.“).

5.4 Mytologizace reality pomocí sémiotických kódů

     S principem, který jsme popsali v předchozí části práce, je úzce spjata mytologizace

reality, ke které v mediálním vaření dochází. Tvůrci o této skutečnosti vědí a snaží se ji

minimalizovat. Proto už se v pořadech ani časopisech, které se vaření věnují cíleně, tak často

neobjevují výtvory, které dokáží vyrobit jen skuteční šéfkuchaři. Vzhled výsledných pokrmů

je naopak směřován k jednoduchosti.

     Mytologizaci se ovšem nelze nikdy úplně vyhnout. Způsobují ji samotné sémiotické kódy

a především princip harmonie kódů. Nastává tak přechod z reality do její purifikované podoby

(Barthes, 200435) – jakési superreality – a z vaření se stává existenciální příběh v podobě

mýtu. K médiím se tak vztahujeme jako k mytologickému vzoru. I když se budeme snažit



36

napodobit výsledek sebevíc, nikdy nedosáhneme stejné harmonie, barvitosti a „šťavnatosti“

jako mediální vaření.

     V praxi tak vzniká sémiotický paradox. Čím věrnější a adekvátnější jsou znaky

zobrazované v mediálním vaření, tím nerealističtěji (mytologičtěji) působí výsledek.

Z mediálního vaření se stává ideální prototyp. Můžeme jej sice napodobovat a variovat, ale

nikdy opakovat.

     Mytologizace mediálního vaření nám tak částečně pomáhá objasnit i jeho současnou

oblibu. Pro recipienty je příjemné dívat se na něco, co určitým způsobem přesahuje realitu, a

vzbuzuje to u nich silnější potřebu následné nápodoby.

                                                                                                                                                        
35 R. Barthes: Mytologie
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6. Závěr – Budoucnost mediálního vaření

     Už některé předchozí části práce naznačily, kam by se mohlo mediální vaření do budoucna

ubírat. Současný trend obliby mediálního vaření bude pravděpodobně posilovat zvláště

v zemích, jako je Česká republika, protože tu ještě není tak rozvinutý. Dočkáme se i

rychlejšího skoku v proměně formátů a zaměření. Média věnující se vaření se u nás nevyvíjela

tak dlouho a postupně jako v západních zemích, ale jistě se jim budou chtít brzy vyrovnat.

Tento trend je koneckonců výrazně patrný už dnes.

     Je pravděpodobné, že se bude objevovat stále více televizních pořadů v nových formátech.

Současně ještě alespoň jedno desetiletí přetrvají i některé osvědčené pořady starých formátů,

stejně jako je tomu nadále v zahraničí. Je ovšem možné, že s rozvojem technických možností

televizního vysílání se rozšíří i možnosti mediálního vaření. Nejbližší změna je možná už

během několika let. Některé digitální televize už dnes nabízejí možnost sledování programu

ve 3D rozlišení a je jen otázkou velmi krátké doby, kdy se tato služba začne vztahovat i na

zábavu a lifestylové pořady. Díky tomu získají ještě užší kontakt s kuchaři.

     Později se možná přidají i další sémiotické kódy. Tvůrci televizních pořadů budou chtít

uspokojit kromě zraku a sluchu i další smysly diváků. První na řadu by mohl přijít čich. Ten

je zatím v pořadech vyjadřován sekundárně tím, jak kuchaři popisují vůni pokrmu. Díky

nanotechnologiím, které už dnes umějí zachytit a reprodukovat vůně, přestává být přenášení

pachů tak docela nemožné.

     Vývoj časopisecké produkce můžeme ve výhledu několika budoucích let předpovídat

celkem snadno. Stávající dva proudy se budou nadále diverzifikovat. U časopisů pro

každodenní vaření lze v rámci zlepšování některých titulů a většího konkurenčního boje

očekávat větší profesionalizaci a především zpřehlednění obsahu. Přibude několik

lifestylových časopisů, i když jich pravděpodobně nebude tolik jako „každodenních“.

Poptávka českého trhu, stejně jako v zahraničí, není tak vysoká. Objeví se více

specializovaných časopisů, jakým je například La Cuccina Italiana. Obecně lze u většiny

časopisů předpokládat silnější zaměření obsahu. Napovídá tomu situace na trhu například ve

Velké Británii, Francii i Spojených státech.

     Rozhlasové pořady o vaření jsou už dnes redukovány na ojedinělé recepty v rámci jiných

pořadů. Nejsou totiž schopné nabídnout recipientům ani zlomek toho, co jiná média. Není

tedy přehnané předpokládat, že pokud některá z rozhlasových stanic neudělá odvážný krok a
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neobnoví výše zmiňované vaření v přímém přenosu, které bylo posluchačsky atraktivní,

vymizí postupně úplně.

     Zajímavé bude jistě sledovat, jak se rozvine vaření na internetu, který v této oblasti zatím

zaostává. Část webových stránek se nejspíše bude profesionalizovat a na internet budou dále

expandovat také odnože jiných médií. Můžeme téměř s jistotou předpokládat, že se začnou

častěji objevovat videa, možná i fotoseriály, které zatím používají spíše časopisy. Možné je

také rozšíření nabídky v rámci jednotlivých stránek a jejich obsahu. Do ní budou patřit nejen

už zmiňované e-shopy spojené se stránkami, ale i širší informační články.

     Určitě nevymizí čtenářská fóra.  Internet ze své podstaty nikdy nebude úplně profesionální,

protože jeho výhodou je právě fakt, že za nulové nebo minimální náklady nabízí prostor

všem, kteří se tu chtějí prezentovat. Ať už svými recepty nebo jinak.

     Není zcela jasné, zda budou jednou internetové stránky o vaření tvořit inspirativní

základnu dalších médií, jako je tomu například ve zpravodajství. Prozatím bude nejspíš

zaostávat jako doposud, i když časem lze v této oblasti předpokládat stejný vývoj jako

v televizních pořadech.

     Nadále se bude posilovat edukativní funkce mediálního vaření, která souvisí se současným

trendem zdravého životního stylu a příklonem k ekologickým formám produktů. Novým

pořadům půjde v první řadě nejspíš o pobavení diváků, ale není vyloučena ani možnost, že i u

nás se objeví osobnost typu Delii Smith nebo Jamieho Olivera, jejímž cílem bude nejen

zviditelnění vlastní osoby, ale zároveň osvěta vedoucí ke správným stravovacím návykům

nejen co se týče samotného jídla, ale také jeho přípravy.

     Možnosti mediálního vaření jsou zatím téměř nevyčerpatelné a pravděpodobně se bude

nadále rozšiřovat pole jeho působnosti. Téměř s jistotou tak můžeme říci, že alespoň ve

výhledu několika následujících let z médií nezmizí.
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7. Summary

Cooking in the media – the presentation of recipes through media – is becoming more

and more popular not only with the producers, but the consumers as well. This rise in

popularity is very closely tied to the change in the mindsets of media companies. The

companies no longer prefer only beautiful, successful and unhealthily slim beauties,  they are

beginning to prefer models that promote the healthy and natural lifestyle.

There are many forms of cooking in the media available to the public. Some of these

forms are the very traditional way of presenting recipes, for instance TV shows such as ã

Recept‡ř“, radio shows in which the recipe is simply read out, and partially also magazines

about cooking. We can say that these media products present cooking only as an obligation

that can be slightly entertaining. On the other end of the spectra of media cooking are the new

formats as well as a new look on cooking in the media altogether. This new form of

presentation of cooking in media, such as specialized cooking magazines along with

magazines about lifestyle, live radio shows and TV shows that are centered around the

professional chefs, present cooking more as a direct source of entertainment and a way of life

than as an obligation. Furthermore, the new style of cooking in media places a greater

emphasis on the healthy lifestyle. Websites on the other hand, despite being a new form of

media presentation, most commonly combine both the traditional as well as the new formats

of presentation and as such do not differentiate themselves significantly.

Worldwide the new formats of various media products have been developing for

decades, however the Czech Republic and other former eastern-bloc countries have

experienced this development only in the past 15 years.

Cooking in media has its own specific linguistic forms of expression. Some of these

are typical only for cooking, while others are taken from other areas, or are shared amongst

many media products. The most obvious one is the use of both slang and jargon terms. Other

specific forms of linguistic expression are the forms of addressing the audience, as well as the

stylistic fusion of the expert and personal evaluations, as well as the opinion of the author.

The biggest transformation cooking in media has gone through is the move towards using

more vernacular terms and other vernacular forms of the Czech language.

The creation of new formats also impacted the form that recipes take. The original

structure is changing from the form so typical for cookbooks that still prevail in magazines.
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The biggest change in the format is amongst the various media presenting it, as was shown in

the comparison of the format of one recipe presented in TV, magazine and a webpage.

Other specifics of cooking in media are shown through the analysis of semiotics. The

faultless usage of semiotic codes has the strongest influence on mythologizing cooking and

the creation of a surreal feeling. Even though this feeling is nearly impossible for the audience

to recreate by themselves, it still keeps on attracting more and more people to cooking in

media.

From previous analyses we can also predict what direction cooking in media will take

in the near future. The new formats will most probably gain in importance and with the

technological possibilities expanding they will want to expand their semiotic codes to include

the codes that are still mostly overlooked, such as the perception of various scents. The

educational function of cooking in media will also become more important, as long as the

authors will satisfy the audience's desire for information regarding healthy way of living and

eating, given that no new trend that would require a radical change in the approach to the

presentation of cooking in the media.
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10. Přílohy

Příloha č. 1: Kluci v akci, Česká televize, Praha 4. 12. 2006

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.12.2006/10084897100-kluci-v-akci/27509-certovska.html

Příloha č. 2: Kluci v akci, Česká televize, Praha 4. 12. 2006 (doslovný přepis textu)

…zůstanu v tý knize eklhaft gramatiky, když se řekne pidluke (blebleblebleble..), tak přiletí
Filip Sajler: Nacházíme se v Plzni, v divadle Alfa a my jsme sem přijeli se podívat na takový
dětský představení a hlavně jsme přijeli za dětma s čertovskou nadílkou, protože letos jsme si
řekli, že loni jsme se věnovali Mikuláši, tak letos se budeme věnovat čertům.
Ondřej Slanina: Příští rok anděl.
F: A příští rok anděl, přesně tak. No a my si dneska umícháme takovej dětskej koktejl a na to
tady máme Tomáše, místního ředitele, a ten nám řekne, jak to tady funguje.
T: Dobrý den, já vás vítám, vítám samozřejmě i diváky, divadlo Alfa hraje samozřejmě pro
děti, pro mládež, tedy pro dětského diváka, ale zároveň máme i představení i pro starší
publikum, v této době možná bych pozval diváky na představení Betlém, které je takovéto
typicky rodinné představení, no a vy dnes budete mít možnost vidět, jak se v takovém divadle
zkouší a pracuje
… když se řekne padluke (brblebrblebrblebrble…), čert vodletí
O: je sice období Mikuláše, ale my jsme se pro letošní rok nechali inspirovat v divadle
čertama, takže si uděláme nějaký pekelný recepty pro děti.
F: Čerti jsou totiž větší sympaťáci.
O: Čerti jsou sympatičtější.
F: Jsou to takový dětský recepty, ale budou je vařit maminky, samozřejmě.
O: No tak to je jasný, že maminky vám uvařej recepty…
F: Já jsem se nechal inspirovat trošku i Halloweenem a jako první jídlo si uděláme dýňovou
polívku s masovejma taštičkama.
O: No a jelikož maso, to je v pekle jedna z nejoblíbenějších surovin, tak potom budou špízy.
F: Hned potom je čokoláda.
O: Myslíš sušenky
F: Ne, hned potom je čokoláda, tu maj jako čerti rádi
O: Jo aha
F:Takže potom si uděláme čokoládový sušenky a na závěr čertovskej nápoj.
O: Uděláme si s dětma v divadle bowli.
F: Základem polívky je tahlencta nádherná dýně. Dýně je taková podle mě podceňovaná
zelenina, trošku se na ní zapomíná a přitom je lahodná. Dá se z ní dělat třeba polívka, tu si
uděláme dneska, nebo z ní může bejt třeba suprová příloha, taková dýně na smetaně, výborná,
nebo pečená dýně s bylinkama a s mořskou solí, to třeba děláme v restauraci, taky moc dobrý.
Takže já ji rozkrojim, nebo spíš ji možná rozseknu. Tak to bylo úplně vedle. Ty brďo, ale
rozsek jsme tvrdou stopku, teď zakrojim, co nás čeká vevnitř. Je to v pořádku, takhle vypadá
dýně, jak mi řikala naše redaktorka, i ty dýňový semínka se daj usušit, vypražit a
zkonzumovat. Když jsme si dýni rozsekli, tak ji vydlabeme, budeme vlastně používat tu
dužinu. Takže ve svý podstatě, dýně je sice krásná, velká zelenina, ale my do tý polívky
budeme potřebovat asi takovej kousek, což je trošku smutný. Ale samozřejmě je tam prostor
pro to, abyste si třeba udělali dýňový čatní nebo třeba marmeládu. Tady vám můžu názorně
ukázat, todlencto je tvrdá slupka, ta se nejí, a zde dužina no a tu použijeme právě na polívku.
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Když máme takhle očištěnou dýni, tak si jí nakrájíme na malý kostičky, k dýni si přikrájíme
ještě brambory, protože dýně tolik neváže tu polívku a brambory nám jí líp svážou
dohromady. A bude to takovej krásnej, hustej krém. Mám tady připravenej zeleninovej vývar,
ten si přivedeme k varu a v tom uvaříme zeleninu, kerou tady máme nekrájenou, úplně co to
snese. Takže tak aby se rozpadala. Zaklopíme, přivedeme k varu a mezitim si tady vyčistíme
tudlenctu dýni, uděláme to lžící a v ní budeme polívku nandavat na stůl. Doufám že není
děravá, že nám to z toho nepoteče, a když bysme dětem chtěli udělat větší radost, tak si to
můžeme udělat do malejch dýní jako jednoporcovky. Zeleninu máme uvařenou, no a aby
polívka byla krémová, ta si jí rozmixujeme. Polívka je krásně rozmixovaná, je to nádhernej
krém, poďte se podívat, krásně drží na lžíci. No a samozřejmě musíme ochutit. Osolíme,
dýňovejch polívek určitě existuje mnoho druhů, ale my si jí ochutíme čerstvym zázvorem. A
jelikož je to pro děti, tak tam toho zázvoru dáme trošku míň, protože ten zázvor je takovej
štiplavej, hodně výraznej. No a kdybysme ho tam nechtěli vůbec dávat, tak můžeme dát
jenom nějakou jemnou bylinku, třeba kerblík. Polévku krátce povaříme společně se zázvorem
a úplně na závěr zjemníme smetanou a budeme podávat. Polívka je vařená, ale ještě ji
ochutnáme, já teda vim, že bude dobrá určitě. Hm, krásně jemná po tý dýni a je v ní lehce
cejtit ten zázvor, výborný, nalejeme do druhý půlky dýně. No a samozřejmě i oči jedí, máme
to v nádherný dýni, je to krásnej kontrast tý oranžový s tou žlutou a ještě navrch posypeme
řeřichou. No a můžeme podávat.
F: Co to děláš?
O: No tak snad rozpaluju pekelnej mlejnek, ne?
F: Jo my budeme mlít něco tak pekelnýho, že potřebujeme rozpálenej mlýnek?
O: No to je snad jasný, ne? Pro ty děti to musí bejt trošku zajímavý, nějaká hra s tim jídlem,
jinak víš, že voni nechtěj jíst pořád.
F: A to ti příde vtipný jo, hrát si s mlejnkem?
O: No jasně!
F: Tak děti chtěj jíst samozřejmě, že jo, protože když se jim udělaj takovýhle taštičky,
z listovýho těsta, s mozzarellou, s kuřecim masem, s bylinkama a s houbama, tak to jíst
budou.
O: Jo?
F: Jsem si jistej.
O: V pořádku, já jdu mlít. A když ne, tak je vodnese čert.
F: Žampiony si nakrájíme na takovýdle jemný plátky, voni se nám ještě trošku srazej, takže se
nám krásně vejdou do těch taštiček. No a já teďkon rozpálim pánev a budeme restovat.
Žampiony jako ještě takovej doplněk, můžeme klidně krájet pěkně se šlupkou, nemusíme
loupat, stačí když je opláchneme.
O: Mezitim než Filip orestuje žampiony, tak natrhám mozzarellu, mozzarella, to je vlastně
jemnej, dobrej smetanovej sýr, kterej to nádherně všechno spojí po upečení.
F: Maso a žampiony si orestujeme na másle.
O: Já mezitim eště nakrájim cibuli.
F: Nejdřív si orestujeme žampiony, já je potom vyndám vedle do misky a orestujeme si maso.
A děláme to z toho důvodu, že žampiony se musej píct pěkně zprudka, protože jinak nám
pustěj vodu a budeme to mít takový vodnatý. A to já nechci.
O: No a já si zatím dám to mistrovství světa v sekání bylinek tady.
F: Jak sem řikal na začátku, ochutíme si to bylinkama, budeme mít petrželku, mladou cibulku,
co je todlencto?
O: hm…
F: hm…. Rozmarýn a eště přidáme tymián. Přidáme trošku oleje a orestujem maso. Ondřeji
prosím tě.
O: Ano, ano, kolego. Tak co? Co bylinky, už vše?
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F: Eště ne.
O: Už?
F: Ne. Teď. Osolíme.
O: No a já si to mezitim uklidim, protože už budu válet těsto.
F: Já přidám houby zpátky.
O: Tak.
F: A tim máme směs hotovou a můžeme plnit.
O: listový těsto si musíme podsypat moukou, aby se nám nelepilo a rozválíme na takovej
středně tenkej plát, zhruba 4 milimetry
F: Kolego, podej mi mozzarellu.
O: Jasný, na.
F: Já to vypnu a nechám jí tam jenom tak lehce rozpustit.
O: Já mám hotovo, nakrájíme čtverečky. Rozmícháme si vajíčko, protože musíme okraje
potřít vajíčkem. Okraje důkladně vajíčkem potřeme, protože je důležitý, aby se těsto speklo a
směs se nedostala ven.
F: Dáváme co nejvíc náplně, aby to nebylo o těstě, ale o tý náplni. Pozor, Ondřeji.
O: Promiň. Já jsem tu náplň ochutnal a musim říct, že je vopravdu výborná. Zabalíme šáteček.
A hlavně důkladně přimáčkneme okraje.
F: Tak je to hotový, ne?
O: No jasně.
F: Můžem…
O: Takřka hotový.
F: Takřka hotový. Vložíme na plech.
O: Důležitý je, že my je eště pomašlujem, ty hotový šátečky a posypeme černym sezamem.
F: No a když nemáme pečicí papír, tak plech jenom lehce navlhčíme.
O: No, respektive vypláchneme vodou.
F: No a dáme píct. Pečeme na maximální teplotu, pěkně dozlatova.
O: Aha. To už řikal ale. No.
O: Počkej, musíme to takhle vzít do ruky, víš, to je, to se mi líbí.
F: A nepálí to hlavně.
O: Ne. A k tomu taštička dovnitř?
F: No jistě. Takhle.
O: Děti si to rádi žmoulaj v rukou.
F: Todleto dětem bude chutnat. I kdyby měly zadrobit ten stůl celej, umazat to pořádně,
maminky to maj rády, žejo…
O: A můžou si nalejt samy, protože se prostě nespálej. To je fakt dobrý, čoveče.
O: Co to je? Super… (hehehehehehehe)
F: (hehehehehehehehehe)
O: To je gastropeklo, pomoc!!!! No ten je skvělej
F: Todle je gastročert.
O:Pro děti je důležitý, aby jídlo bylo pěkně barevný, no a proto jako hlavní jídlo my si
připravíme špíz z krůtích prsou a aby to bylo hezky, zajímavě barevný, tak tam použijem
cherry rajčátka, jarní cibulku a takovou perličku, to bude pařená červená řepa. Maso si nejdřív
nakrájim. Mezitim, než maso naložíme, si přivedeme vývar zeleninový k varu. Tak, maso
osolíme no a jelikož jsem se od naší gastronomicko-zdravotnické poradkyně dozvěděl, že děti
by neměly správně pepř, tak nepepříme, je to unikátní, první jídlo v dějinách natáčení, které se
nepepří. Do vývaru přidáme zelenou část z jarní cibulky a bylinky, my použijem saturejku,
tymián a petrželku. Důležitý je, aby to bylo hodně výrazný, protože maso budem vařit jenom
chvilku, tak aby se ta chuť projevila v mase, stačí jenom lehce přesekat na velký kusy, a
vložíme do vývaru, bylinky necháme jenom krátce přebublat a do vařícího vývaru, musí to
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bejt vařící dáme vývar, dáme maso, aby se jenom rychle zatáhlo, a zůstala veškerá šťáva
vevnitř. Necháme zavařit, stahneme a potom vaříme pozvolna asi deset minut pod pokličkou.
Maso by mělo být uvařené, nádherně to voní, takže ho vyndáme. Tadyto jídlo má tu výhodu,
že vlastně vám vznikne výbornej, silnej bylinkovej vývar, kterej se dá vlastně použít potom
eště na nějakou dobrou polévku, akorát já doporučuju ten vývar ještě trochu naředit, protože
jak je tam hodně těch bylinek, tak je to hodně silný. Maso si nechám lehce vychladit, mezitim
si nakrájim zeleninu a už budeme napichovat špízy. Tahleta řepa je úplně výborná, já ji všem
doporučuju vyzkoušet, to je jenom řepa, která se prodává vakuovaná v pytlíku a je pařená,
není nějakym způsobem sterilovaná, nic, jenom prostě uvařená v páře a je vopravdu sladká,
tak. Jdeme napichovat, samozřejmě napichujeme střídavě maso a všechny druhy zeleniny, ta
řepa nádherně obarví tu špejli a to je ta naše pekelná barva. A takhle vypadaj pravý pekelný
špízy a pekelnej jazyk, to je vod tý řepy, takže já je přendám na plech, ještě to lehce osolíme a
poklademe máslem. Špízy jsou takhle připravený, dáme je do trouby prohřát asi na 120°C  na
deset minut, pak budou krásně šťavnatý a přitom budou hezky měkký.
O: Co řikáš na ty krásný špízy?
F: To je jednoduchej dětskej špíz, ale je celej čertovskej, já to z toho vidim.
O: No jasně. Jo, a jaks to poznal?
F: Protože to dělal čert, ne? Jsou na tom brikety, nebo co to tady je,
O: To je řepa, Filipe. A tu zatím čerti nenosej.
F: Takže mám bujnou fantazii a proto za tím vidím brikety. Takže si myslim, že by to dětem
mohlo chutnat, je to takový jednoduchý, jsou tam samý dobrý věci a ještě je to zdravý.
T: My se teď nacházíme v jednom z našim skladů loutek a kostýmů, a tady je dobře vidět
(F:Promiň), jaké vlastně typy loutek vůbec existují a jaké i my používáme, například tady
klasická marioneta s detailní dřevořezbou, tohle konkrétně je loutka Kusta z inscenace
Loupežníci na Chlumu a když člověk pováží, nějkých čtyři pět kilo že váží, tak práce
loutkoherce je skutečně poměrně dost náročná a dost se ti loutkoherci nadřou,
O: My jsme to zkoušeli, je to fakt dřina, opravdu… je to kumšt
F: Jako dezert si dneska připravíme čertovský sušenky a to ne proto, že by ten recept vymyslel
čert, ale protože jsou čertovsky dobrý. A ještě ke všemu jsou strašně jednoduchý. Mám tady
máslo a vyšleháme si ho společně s třtinovým cukrem. Dobře promícháme, aby se nám to
pořádně spojilo a teďkon přidáme vejce a mouku. Mouku jsme přidali polohrubou a teď zase
pořádně rozmícháme. Tak. Metla nebude teď už ideální nástroj, vyměníme ji za vařečku.
Základ na těsto máme připravenej a teď si rozsekáme ořechy. To stačí, může to bejt takový
polohrubý a přidáme k těstu. Kdybyste neměli doma mandle a vlašský ořechy, jako
používáme my, tak tam klidně můžou přijít lískový jádra, popřípadě třeba piniový ořechy
klidně, kešu, co tam máme dál, para ořechy třeba. To samý uděláme s čokoládou, čokoládu
zase stejně, tak na polohrubo, takovýty úplně jemný kousky, ty nám nádherně obarvěj těsto a
zbytek tam pěkně zůstane a bude tam ta čokoláda krásně cejtit. No a opět dobře promícháme.
Od tý čokolády to dostane takovou krásnou kávovou barvu, nebo kakaovou spíš, no a teďkon
už budeme tvarovat, na to budeme potřebovat lžíci. No a kdybysme chtěli trochu variovat
ještě, protože je mikuláš, tak tam takovýty různý sušený ovoce, kandovaný ovoce a tyhle se
nosej, tak tam do toho klidně můžeme dát třeba kandovaný ovoce eště. Hromádky se nám na
plechu při pečení krásně roztečou a vzniknou z toho vlastně takový placičky.  Dáme do
trouby, pečeme na 180°C nebo na takovej spíš střední výkon asi deset až dvanáct minut.
Máme hotový krásný čertovský sušenky, čerti by na to byli hrdý určitě stoprocentně, já to
ochutnám, ještě, no, je to výborný, to si musíte upíct.
F: Dnešní menu bude i s nápojem, uděláme si čertovskou bowli, na to potřebujeme kokosový
mlíko, dětskej sekt, samozřejmě z ovoce a eště haldy čerstvýho ovoce, který si do toho eště

teďkon nakrájíme.
O: A děti.
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F: A nacházíme se v divadelním klubu, kde normálně se sice pijou alkoholický nápoje, ale
dneska to bude jinak. Tak, začni krájet.
O: Já nebudu krájet, já to tady rozdám, takhle, každej jeden banán a oloupat, prosim,
F: To je docela dobrý, čoveče, tolik brigádníků.
O: Tady banán, no skvělý.
F: Tady můžeš oloupat pomeranč.
O: Matýsku, to udělám já, teď. Ty jo, ty si šikovná.
H: Žlutej meloun.
F: Žlutej meloun? Jo, eště přidáme žlutej meloun. Správně, teď je to takový mistrovství světa
v krájení, nakrájíme tam všechno ovoce, který máme doma, může bejt i kompotovaný, když
nemáme čerstvý.
O: Samozřejmě všechno ovoce je důkladně očištěné, omyté, jablka vyjadřincovaná
F: Matěji, nevadí, že je oranžovej? Vadí? Tak ho tam nebudeme dávat? Tak ho ochutnej, na.
Kdo chce eště?
O. Tak co, jakej je?
F: Chceš taky?
O: Dobrej? Tak ho tam dáme? Jo? Tak jsi slyšel, hele, dáme ho tam.
O: Stal se zázrak, já mám vlasy! )
F: Když máme nakrájenej dostatek ovoce a je nám nad osmnáct let, tak do toho přidáme pravý
šampaňský. A když tady máme děti, tak tam přidáme ovocnej sekt.
O. Zásah, potopeno. Děkuju. Ty jsi skromnej kluk.
F. Eště někdo chce ovoce?
Ch: Já jablíčko.
F: A jak jsme domluvený, udělej, že to je dobrý. (Ch: No, dobrý…)No, v pohodě. Když se
poleješ, tak budu mít radost.
O: Tak nám řekni, jak to chutná, co? Dobrý? Je to dobrý.
F: Uplatíme děti. Aby řekly, že to je dobrý.
O: Ahóóóój! Ty seš v šoku, viď? Já taky… Musim říct, že pravá čertovská bowle je výborná,
dětem strašně chutná a teď už zbejvá jenom, aby přišel Mikuláš, co?
F: S dárkama. Děti chcete někdo dárky nějaký? Já teda mám dárky rád.
O: Vy nemáte rádi dárky?
M: Děti zlaté, povězte mi, zdalipak jste byly hodné, v tomto roce?
Č: Nebyl hodný.
M: Táhni, ksindle pekelná a ty, Kubo, vem si tady, ananas.
H: Napůl.
M: Co to znamená, napůl?
Č: Nebyla napůl hodná, byla pořád zlá!
M: Luciusi, vem to jablko a rozpul ho napůl byla-li hodná jen napůl, ať dostane jenom půlku
dárku.
Č: Ano, ano, to je dobrý nápad.
M: A pro Matýska tady mám tyto sladkosti. Ááá, co ty, mladý jinochu?
O: Já jsem zlobil, já musim do pekla.
M: Ty jsi zlobil? No dobrá. Luciusi? Vezmi si ho a do pekla s ním!
Č: Poď k nám,  tam tě to bude bavit!
M: Děti, s Pánem Bohem!
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Příloha č. 3: Dýňová polévka s červenou čočkou a ořechy, Apetit, Praha: Hachette Filipacchi,
únor 2007, speciální příloha Polévky, str. 8
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Příloha č. 4: Krémová dýňová polévka

http://www.labuznik.com/recipe.php?ID=24279

Krémová dýňová polévka.
kategorie: polévky

recept je určen pro 6 osob(y)
doba přípravy je cca 1 1/4 hodiny

Ingredience:

1 dýne
5 dl slepicího vývaru
2½ dl smetany 38%
sul
pepr
spetka mletého muskátového orísku

Příprava:
Seríznete vrsek dýne a uschovejte. Vydlabejte
duzinu z dýne tak ze zustane slupka silná asi 1 cm.
Z duziny odstrante semena, duzinu dejte do hrnce

s asi 2½ cm vody a duste na mírném ohni asi 20 minut. Sejmete z ohne, vodu vylejte a duzinu
nechte trochu vychladit.
Zahrejte vývar na strední teplotu. Rozmixujte duzinu z dýne a postupne ji pridávejte do vývaru.
Privedte pomalu k varu, pridejte smetanu, sul, pepr a muskátový orísek.
Nalejte polévku do prázdné dýne, priklopte vrskem dýne a podávejte.

Doporučená příloha:
Croutony nebo pecivo.

Původní kuchyní tohoto receptu je Dánsko
Autorem receptu je spiser

Číslo receptu je 24279
Recept byl zobrazen 542x


