
„Masožrouti“ zde šanci nemají
Vegetariánský festival se usadil v Praze, zamířil ale i do Berouna
JIŘÍ MACEK

Praha – Další gurmánský fes-
tival začal v pondělí. Je ve
znamení vegetariánských jí-
del a potrvá do 17. března. Do
Vegetfestu se zapojilo osm re-
staurací, až na jednu výjim-
ku všechny pražské. Tou vý-
jimkou je berounský Sosta Re-
staurant.

Brambory, luštěniny, ovo-
ce a zelenina. To jsou hlavní
suroviny, se kterými se ná-
vštěvníci festivalu bez masa
setkají.

Pavel Suchánek, ředitel
společnosti Alakarte.cz, která
festival pořádá, tvrdí, že po-
ptávka po vegetariánských
jídlech roste. „Nabídka chut-
ných vegetariánských jídel je
ale přitom mizivá. Proto jsme
se i letos rozhodli pro tento
festival, abychom klientům
ukázali rozmanitost bez-
masých specialit a zároveň in-
spirovali šéfkuchaře restau-
rací,“ říká Suchánek.

Šéfkuchař jedné ze zúčast-
něných restaurací Lemon
Leaf, která se zaměřuje na
thajské speciality, Petr Majer,
tvrdí: „I ty, kteří dávají před-
nost masitým pokrmům, mů-

že uspokojit zelenina, pokud
je správně a chutně připrave-
na. Navíc jsou taková jídla
zdravá. V thajské kuchyni,
kde je typická rychlá příprava
pokrmů především ze zeleni-
ny, výrazných koření a ne-
zvyklých kombinací chutí, si
díky rychlosti uchová zeleni-
na všechny vitamíny.“

Všechny přihlášené re-
staurace budou účastníkům
festivalu servírovat speciální
tříchodové menu bez masa za
290 Kč. Do restaurace na festi-
valové menu je třeba se ob-
jednat prostřednictvím webu
www.vegetfest.cz.

Například v restauraci Le-
mon Leaf nabízejí restovanou
zeleninu na žlutém curry
s čerstvými houbami Shiita-
ke, kokosovým mlékem, po-
dávané s jasmínovou rýží.
V Ambroisie Caffé Restaurant
servírují jako hlavní chod dý-
ňové rizoto se šalvějí a cuke-
tou, zjemněné lanýžovým ole-
jem a podávané s parmezá-
nem.

Costa Praga zase nabídne
jako předkrm polévku z je-
ruzalémských artyčoků s by-
linkovou pěnou ochucenou
lanýžovým olejem.

Vegetariánem hned? Raději ne
Praha – Ondřej Diviš není
vegetariánem. Sportuje a
sportem se živí. Není profe-
sionálním sportovcem, ale
osobním trenérem se speci-
alizuje na prevenci a zmír-
nění bolestí zad, na zpevnění
a vytvarování postavy a na
nárůst svalové síly a obje-
mu. A také působí jako tre-
nér fitness. O zdravé stravě
ví dost.

Proč vegetariánská strava?
Bezesporu je to ze zdra-

votních důvodů. Tím, že se
nekonzumují žádné živočiš-
né tuky, není problém s vy-
sokým cholesterolem, vyso-
kým krevním tlakem ani
obezitou. To jsou atributy,
které stojí za to.

A jaká jsou rizika vegetarián-
ské stravy?

Mohou vzniknout pro-
blémy v souvislosti s nedo-
statkem minerálních látek
jako je železo, vápník, zinek,
jód, ale i s nedostatkem vita-
mínů B2, B12, A, D.

Je vhodné začít s vegetarián-
stvím ze dne na den?

Raději ne. Je třeba se na to
připravit. Vyřazením masa
z jídelníčku vyřadíte určitý
příjem živin. Je důležité si
nastudovat, jaké živiny je
třeba, při absenci masa,
konzumovat. Pokud nejste
striktní typ vegetariána a
dovolíte si konzumovat na-
příklad mléko, mléčné vý-
robky a vejce, potřebné živi-

ny dostanete do těla těmito
produkty.

ONDŘEJ DIVIŠ říká: Na vege-
tariánství je třeba se připravit.

Festival u nás pálí jen tak na půl
Praha – I když má polské ko-
řeny, narodil se Marek Psz-
czolka na Vysočině a nyní je
Pražanem. Je zástupce šéfku-
chaře v thajské restauraci Le-
mon Leaf v Myslíkově ulici.

Jaké menu nabídnete?
Jako předkrm budeme ser-

vírovat Poa ped sed, což jsou
studené rýžové závitky se ze-
leninou a arašídovo-
kokosovou omáčkou. Hlav-
ním chodem bude Phak phed
het home – tedy restovaná
zelenina na žlutém curry
s čerstvými houbami Shiita-
ke, kokosovým mlékem, po-
dávané s BIO thajskou jasmí-
novou rýží. Jako dezert jsme
zvolili Wan-khao see dam, te-
dy sladkou černou lepivou

rýži se zralým
thajským man-
gem podávanou
s jahodovou a ko-
kosovou omáč-
kou.

Thajská kuchyň se
vyznačuje svojí
pálivostí. Budou
mít pokrmy Ve-
getfestu tak nále-
žitý říz?

Určitou pálivost budou
mít, ale mohu vás ubezpečit,
že budou o polovinu méně
pálivější, než by byly v Thaj-
sku.

Co je v restauraci Lemon Leaf
nejoblíbenějším jídlem?

Hodně letí smažené thajské

nudle s hovězím masem, ku-
řecím masem nebo zeleninou.
Oblíbená jsou jídla s houba-
mi Shiitake a krevety.

Čím thajská kuchyně přitahuje?
Různorodostí a čerstvostí

surovin z Thajska a rychlostí
přípravy jídla.

BEZ MASA. Třeba rýžové závitky se zeleninou
a arašídovo-kokosovou omáčkou...

Vegetariánství je způsob stravování, kdy člověk
nejí některé živočišné produkty, zejména maso.
Vegetariáni nejí jatečné produkty, tedy nic, kvůli
čemu bývá zvíře zabíjeno.

ANI KOUSEK MASA nepoužívá Marek Pszczolka při přípravě resto-
vané zeleniny na žlutém curry s houbami Shiitake. Foto: Jiří Macek 4x

Vegetarián? Pro mnohé exot
Praha – Hudební publicist-
ka, osmadvacetiletá Iva Ma-
rešová z Prahy, nejí maso tři
roky. Od té doby je vegetari-
ánkou. Jednoho dne jí došlo,
že maso už nechce na talíři
ani vidět. „Moje skoncování
s masem nemělo žádné zdra-
votní myšlenky. Začala jsem
totiž přemýšlet o věcech,
o kterých jsem do té doby
nepřemýšlela. Tedy co je to
za maso, které mám na talíři
a jak se tam dostalo? A to byl
pro mne impulz ke změně
stravy,“ říká Iva.

Rozhodnutí to bylo doslo-
va ze dne na den. Říká, že
podobná rozhodnutí bývají
dílem okamžiku. „Tady ne-
bylo o čem přemýšlet.“

Mladé ženě, která sportu-
je, hraje squash, se na vege-
tariánství, kromě toho, že
nemusí myslet na minulost
masa na talíři, líbí pestrost
stravy. „Mám ráda v mnoha
úpravách seitan, sóju a tofu,
především to uzené. Když
dohlížíte na dostatek bílko-
vin, nejsou problémy. A člo-
věk se cítí daleko lehčeji.“

Iva Marešová míní, že pro
vegetariána nejsou české re-
staurace příliš pestré. Vy-
brat si ale lze. „Smažák,
květák, salát, těstoviny. To
je základ, ale lepší se to,“ ří-
ká a dodává, že se občas cítí
v restauraci jako exot. „Ne-
ustále potkávám nové lidi a
ti si pochopitelně všimnou,
že nejím maso. Tak se u obě-
da zeptají. Setkávám se
s mnoha lidmi, kteří mají

podobný názor, jen prostě
nechtějí o to maso přijít,
takže ho jedí. Mnoho lidí nás
ale bere jako exota, 96 pro-
cent Čechů jí maso, tedy jste
jako vegetarián pro ně div-
ný, jiný. Mnoho lidí to prostě
nebere a nechová se dobře,“
dodává Iva Marešová, která
má ve svém vegetariánském
životě podporu v příteli, kte-
rý je také vegetariánem.

Seznam
restaurací:
P Bibita Nuova, Praha 1
P Lemon Leaf, Praha 2
P Ambroisie, Praha 1
PMlsná kavka, Praha 8
P Chateau St. Havel, Praha 4
P Costa Praga, Praha 5
P Indian Jewel, Praha 1
P SOSTA restaurant, Beroun

ZE DNE NA DEN se Iva Marešo-
vá stala vegetariánkou.

Trojice pašeráků měla v kufrech
kokain za šedesát milionů!
Praha – Obří zásilku kokai-
nu odhalili celníci na ruzyň-
ském Letišti Václava Havla.
Rekordní kontraband zajiš-
těný u trojice pašeráků vážil
31,28 kilogramu a cena zaba-
vené drogy by činila 60 mili-
onů korun. Bílý prášek v cel-
kem25 balíčcíchvezlive svých
zavazadlech dva muži a jedna
žena z Nizozemí, kteří v pon-
dělí přiletěli do Prahy z do-
minikánského Punta Cana.

Čím se pašeráci prozradili,
celníci neuvedli. „Na jejich
odhalení se výrazně podílely
zkušenosti celníků a vyhod-
nocení informací, které zís-
kali k cestujícím z tohoto le-
tu,“ sdělil pouze Pavel Drobek
z ruzyňského celního úřadu.
Velký podíl na úspěšném zá-
kroku zřejmě měly i informa-
ce kolegů ze zahraničí. Nicmé-
ně i zmiňovaná zkušenost
zřejmě sehrála významnou
roli. Alespoň ministr financí
Miroslav Kalousek v souvis-
losti s tímto případem oceňo-
val „použití zdravého selské-
ho rozumu a osobní nasazení
každého z celníků“.

Důkladná kontrola zavaza-
del podezřelých cestujících
pak potvrdila, že jde skutečně
o přepravu drog, a to vskutku
v mamutích rozměrech.

Teprve další šetření ale
ukáže, zda droga měla být ur-

čena na náš trh, kde se gram
kokainu prodává za ceny od
1500 do 2000 Kč, nebo měla za-
mířit do zahraničí. Expertizy
také odpoví na otázky týkající
se kvality a čistoty zabavené
drogy. (hol)

V ZAVAZADLECH dvou cizinců a jedné jejich krajanky
našli celníci celkem 25 balíčků s drogou, vážících dohro-
mady přes 31 kilogramů. Foto: Celní správa ČR
Více fotografií a videozáznam celníků najdete na
prazsky.denik.cz/kokain

Tržbu zpronevěřil
hráč automatů
Praha – Na téměř 1,6 milionu
korun se vyšplhala škoda, kte-
rou podle pražských krimina-
listů způsobil zaměstnavateli
23letý muž. Včera to uvedla
Eva Kropáčová z ředitelství
pražské policie, podle níž do-
tyčný od poloviny loňského
roku postupně zpronevěřoval
svěřené peníze. „Jako vedoucí
na pobočce jedné z telefonních
společností si i několikrát
do měsíce nechal část tržby,
kterou měl odevzdat,“ uvedla
Kropáčová s tím, že nepoctivý
šéf dokonce dvakrát přišel do
prodejny v noci. Jen proto, aby
si sáhl pro trezoru pro další
prachy! Právě v noci je ostat-
ně nejvíc potřeboval. Vysoké
částky totiž házel do hracích
automatů. Dlouhodobě měl ta-
képronajatéautozpůjčovny.

V něm ho policisté zadrželi.
Klec spadla v garážích obchod-
ního centra, kam podezřelý za-
mířil po odchodu z prodejny.
Měl u sebe třicet tisíc, které si
zrovna odnášel, a v autě se na-
šly i pytlíky používané pro
transport peněz. „Při výslechu
a předložení všech důkazních
materiálů se muž doznal k 33
skutkům,“ sdělila policistka
Kropáčová. (hol)

Lupiče polapili cestující
Praha – Příliš dlouho se z ko-
řisti neradovala dvojice mužů
ve věku 28 a 33 let, kteří
spáchali loupež v metru. Ve
stanici Smíchovské nádraží
udeřili 14. února v půl jede-
nácté večer. Už za jízdy si ve
vagonu vyhlédli ženu, která
měla v ruce dva chytré mo-
bilní telefony (dohromady za
bezmála třicet tisíc korun), a
při vystupování na peron lu-
piči udeřili. Jeden se na oběť
vrhl a pokoušel se jí telefon se-
brat; dokonce ji srazil na zem,

aby se přístroje mohl zmoc-
nit. Druhý přístroj, který při
tom ženě vypadl, sebral jeho
kumpán.

Tomu se z místa činu poda-
řilo zmizet. Policisté ho zadr-
želi ve chvíli, kdy se na Vác-
lavském náměstí snažil tele-
fon prodat. Přímý útočník se
nedostal ani ze stanice. Něko-
lik mužů, kteří byli svědky je-
ho jednání, se na něho vrhlo –
a na místě ho zadrželi. Oba po-
dezřelí již vyslechli obvinění
z loupeže. (hol)

Z terminálu byl oslíček otřes se
Praha – Plány zločinu se zro-
dily v hlavním městě, škoda
ale vznikla v Olomouci. Tam
také policisté dopadli 21letého
muže z metropole. Stopy však
vedly do Prahy; k o rok star-
šímu známému dopadeného.
Ten pracoval jako programá-
tor softwaru k ovládání samo-
obslužných platebních termi-
nálů – a potají je naučil, že to-
mu, kdo bude mít potřebné kó-
dy, mají vydat ze svých zásob-
níků peníze. Bez toho, že by
otransakcipořídilyzáznam!

Jednadvacetiletého známé-
ho pak s patřičnou výbavou
poslal do marketu v Olomouci,
kde jsou terminály instalová-
ny. A sedm výběrů se škodou
vyčíslenou na 81 tisíc korun
potvrdilo,že fintafinguje.Loni
6. listopadu ale spadla klec.
Výběrčí byl zadržen a vše se
provalilo. Oba mladíci jsou
stíháni na svobodě, ale progra-
mátor přišel o práci. „Podezře-
lým hrozí vězení na jeden rok
až pět let,“ připomněl včera
policistaJosef Bednařík. (hol)

4 ZPRAVODAJSTVÍ středa 27. února 2013deník


