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O mléku a rohaté radosti

FARMÁŘSKÝ
OBČASNÍK

Není všestrannější potraviny, než je 
mléko, ať už co do možností jeho zpra-
cování či obsahu důležitých látek – od 
bílkovin, přes vitamíny až po důležité 
minerály. 
Sýry si dovedli pastevci vyrábět před ti-
síci lety. Jogurty a kefíry sice nenazýva-
li funkčními potravinami, ale rozhodně 
všech jejich výhod si byli vědomi. Mo-
derní technologie přinesly změny ve 
výrobě i sortimentní nabídce. Je však 
na nás, co dovolíme, aby se s veličen-
stvem mlékem při zpracování dělo. 
Spolupracujeme jen s  farmáři, kteří 
si váží zdravých pastvin i svých stád 
a neberou je jako pouhé účetní po-
ložky. Podporujeme malé mlékárny, 
kde nejsou zvířata stresována, čerstvě 
nadojené mléko není okrádáno o cen-
ný mléčný tuk a prochází jen šetrnou 
pasterací, která z  něj nedělá chudou 
bílou vodu, jež vydrží v  krabicích po 
měsíce. U Lidušek poznáte, jak oprav-

du chutná mléko a fajnšmekři dokon-
ce i z které farmy pochází. Stejně tak 
jogurty, tvarohy, zákysy a sýry. Není 
třeba je chemicky vylepšovat, chutnají 
skvěle od přírody. 
V  tomto čísle občasníku Vám opět 
představíme několik našich farmářů, 
přineseme názor výživového poradce 
Petra Novotného a jako vždy nebudou 
chybět recepty Terezky Juppové. Chy-
bí-li Vám ještě slíbená rohatá radost, 
najdete ji hned na další straně 

Hezké počtení přejí Lidušky.

v KvětNu OtevÍRÁMe 
v PlzNi NA lOchOtÍNě 
NOvÝ OBchOd 
A BiStRO 
u liduŠKY
Gerská 1846/11, 323 00 Plzeň

Těšíme

se na

Vás

VašeLidušky
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Farma diviš

O rohaté radosti

Na západním okraji Jihočeského kra-
je, v  trojúhelníku měst Strakonice, 
Blatná a Horažďovice, leží vesnička 
Chrášťovice a na jejím okraji pak ro-
dinná farma Diviš. 
Na 1100 hektarech pozemků se Divišo-
vi věnují rostlinné i živočišné výrobě. Na 
pastvách tak lze zahlédnout jak skot 
masného plemene Simentál, tak té-
měř dvě stě dojnic mléčných plemen 
Brown Swiss a Holštýnský skot. Sedlá-
ci z Chrášťovic si od počátku zakládají 
na ohleduplném přístupu k  přírodě 
a ke stádům, díky kterému získali 
i označení „GMO free“, které garantuje, 
že zvířatům od Divišů nejsou podává-

milí přátelé, 

na „mléčné“ číslo občasníku jsem 
se obzvláště těšila. Osud občas ži-
votem každého z  nás zamíchá, 
někdy i pořádně zatřepe. U mě se 
snažil opakovaně prosazovat svou 
a postrkoval mne „do selského“. 
Dětství jsem strávila na Manětínsku 
v  hospodářství své zlaté babičky. 
Podruhé mě osud postavil rovnou 
doprostřed kravína. Bydlela jsem 
na vesnici a měla malé děti, které 
mě potřebovaly. Pracovních příle-
žitostí v okolí mnoho nebylo a kra-
vín jsem měla za humny. Nebylo co 
řešit. Naučila jsem se mnohému, 
přičemž nařídit si budík na pro mě 

nezvyklou hodinu bylo to nejmenší. 
Dvakrát denně jsem otevírala vra-
ta a viděla přes sto padesát párů 
nádherných a vděčných očí, kvůli 
kterým jsem se naučila dojit i ob-
starat jim vše potřebné okolo. Nyní, 
kdy se opět točím kolem farem, byť 
zpoza pultu, musím přiznat, že kaž- 
dá z  těchto etap mi do života při-
nesla mnoho přátel a zkušenost, že 
radost a štěstí se skrývají i na neče-
kaných místech. Na to si připijme 
čerstvým mlékem a já si přiťuknu 
mým oblíbeným kefírem 

na geneticky upravovaná krmiva.
Od roku 2015, kdy byla založena na 
farmě mlékárna, se denně zpracovává 
čerstvě nadojené mléko, pro které si 
v  jeho nepasterizované podobě cho-
dí místní do faremního mlékomatu. 
Pro další zpracování se samozřejmě 
mléko šetrně pasterizuje, a tak i my, 
kteří to máme do jižních Čech z ruky, 
se můžeme každý týden těšit na zá-
voz mnoha druhů čerstvých a zrají-
cích sýrů, jogurtů, šlehaných dezertů, 
termixů, pomazánek, vyhlášených 
tvarohů a samozřejmě i samotného 
mléka se smetanovým „špuntem“ 
pod víčkem. A pokud už se těšíte na 
venkovní grilování s  přáteli, přijďte si 
určitě k Liduškám i pro sýr halloumi, 
který ocení každý labužník.

O LaHůdkácH z kraVskéHO mLéka Od sTrakOnic

iveta churavá
majitelka farmářských obchodů U Lidušky
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Farma Horní dvorce

Pravidelné zákazníky dobrých farmář-
ských obchodů lze poznat spolehlivě. 
Vědí přesně, pro jaký druh mléčných 
výrobků si jdou, a nepřekvapí je, že 
kromě sýrů a jogurtů z kravského a ko-
zího mléka si mohou vybírat i z ovčích 
specialit. Ovčí mléko patří k těm nejvý-
živnějším, vyniká jemnou sametovou 
chutí a pyšní se velkým množstvím 
vitamínů i minerálů. Díky vysokému 
obsahu mastných kyselin jsou ovčímu 
mléku navíc připisovány protizánětli-
vé účinky a také ho dobře snášejí lidé 
s  mírnou laktózovou intolerancí. Ani 
u  Lidušek ovčí pochoutky nechybí 
a vozí je vyhlášený Statek Horní Dvorce 
z jižních Čech. 
V  roce 2004 manželé Michaela a Ra-
dek Dubovi dokončovali vysokou ško-
lu a přemýšleli, kudy se v  životě dát. 
Chtěli žít mimo město a být soběstač-
ní. Milovníci přírody a kvalitních čes-
kých potravin si uvědomili, že skulinka 
na trhu se skrývá v nedostatečné na-
bídce farmářských ovčích sýrů. Inspi-
raci přeměnili díky svému nadšení ve 
splněný sen, největší chov ovcí v České 

republice. Dnes obhospodařují pastvi-
ny kolem dvou historických usedlostí 
v Horních Dvorcích a nedalekém Pa-
lupíně a dopřávají ovečkám francouz-
ského dojného plemene Lacaune roz-
běh na více na 130 hektarech. Pestrý 
jídelníček plný rozmanitých trav a by-
lin je příjemně znát i na chuti ovčího 
mléka.
Oba statky si rozdělily i role. V Palupíně 
se ovce dojí v moderní dojírně, odkud 
se mléko převáží do faremní sýrárny 
v Horních Dvorcích. Ta se po celou se-
zónu zaměřuje na výrobu z vlastního 
ovčího mléka bez barviv a konzervan-
tů, ale nezahálí ani v zimě a zpracovává 
sýry z mléka kravského. Stále však zde 
mají na paměti tři pravidla, která stojí 
za úspěchem sýrárny – ruční výroba, 
regionální suroviny a rychlá cesta pro-
duktů přímo k zákazníkům. 
Turisté mířící za krásami jižních Čech 
se mohou na svých cestách přesvěd-
čit na vlastní oči. V  Horních Dvorcích 
si lze projít ovčí naučnou stezku nebo 
si rovnou domluvit exkurzi na farmě. 
Je ale jisté, že každý návštěvník urči-
tě zavítá do hospůdky na statku, kde 
ochutná to nejlepší z  hornodvorské 
sýrárny, dá si klobásku či gulášek a vše 
zapije mokem z nedalekého minipivo-
varu. Ty, kteří právě cestu za Jindřichův 
Hradec nemají, rády přivítají Lidušky. 
Přijďte si pro lahodné ovčí jogurty, čer-
stvé sýry a archivní goudu, v  sezóně 
pak i pro jehněčí maso a uzeniny. 

O OVčím kráLOVsTVí z jižnícH čecH
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mléčné výrobkyFarma dora

Historii ratibořické farmy nedaleko Tře-
bíče ovlivnilo mnoho osobností i udá-
lostí – Josef II. svými reformami, pod-
nikavost rodu Löwensteinů z Lesenic, 
válečná vojenská správa, znárodnění 
i kolektivizační devastace a nakonec 
vytoužená restituce, díky které začal 
statek v Ratibořicích znovu rozkvétat.
Majitelé farmy DoRa se rozhodli pro 
náročnější ekologické hospodářství 
a výrobu kozího mléka se značkou 
BIO. V  devadesátých letech tak obo-
hatili trh o výrobky, na které jsme stihli 
během poválečných desetiletí zapo-
menout. Zákazníci jim opět začali při-
cházet na chuť a oceňovat jejich pří-
nos pro naše zdraví. Protože má kozí 
mléko odlišné složení od kravského, 
našlo si své příznivce i mezi lidmi, kteří 
klasické mléko těžko tráví nebo hleda-
jí přírodní lék na své zdravotní potíže, 
např. různé alergie, onemocnění trávi-
cího traktu či revmatické bolesti.
Správný postup při zpracování kozího 
mléka má zásadní vliv na jeho vlast-
nosti a ratibořičtí farmáři ho rozhodně 
nepodcenili. Vybudovali moderní mlé-
kárnu v  bezprostřední blízkosti stáje, 
odkud vede potrubí rovnou do chladi-
cích zařízení mlékárny. Tam je správně 
ošetřeno, stočeno do lahví nebo dále 

zpracováno na jogurty a jogurtová 
mléka, sýry, tvarohové dezerty či sy-
rovátkové nápoje. Pak už si je vezme 
do parády faremní vizážista, protože 
produkty z  farmy DoRa poznáte na 
první pohled. Všechny jsou oblečeny 
do modrobílé košilky jak z pruhované-
ho kanafasu, takže je u Lidušek v chla-
dicích boxech najdete raz dva. 
Jogurty, sýry a mléka DoRa se nebojí 
žádné konkurence. Poměřily již síly 
v  mnoha soutěžích hodnotících BIO 
produkty a pokaždé si odnesly přední 
ocenění. Dokonce i samotný ratibořic-
ký statek, kde se kromě koz prohání 
i stádo ovcí, byl vyhlášen Farmou roku 
2003. 

kOzí mLékO V kanaFásku
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ing. Petr novotný
poradce ve výživě a suplementaci

• Více než 25 let zkušeností vlivu 
stravy na zdraví, víry v funkční 
medicínu i východní filozofie    
• Redaktor BLOGů o výživě 
a zdravém životním stylu.

www.lekarnavbezovce.cz/
poradceprovyzivu
     peno.petrnovotny

mléčné výrobky
a (ne)ObVykLé dOTazy z VýžiVOVé POradny

Hlavní benefity zakysaných 
mléčných výrobků?
Lze říci, že jogurt je spolu s acidofilním 
mlékem nejvýznamnější probiotickou 
potravinou působící blahodárně na 
střevní mikrobiom. Probiotické kultu-
ry v přirozené stravě jsou důležité pře-
devším pro produkci kyseliny mléčné, 
která plní mnoho funkcí. Podporuje 
vstřebávání vápníku a železa, vyživuje 
buňky tlustého střeva, vytváří antimi- 
krobiální látky tlumící růst patogen-
ních bakterií a také podporuje trávení 
bílkovin a cukrů. Navíc ovlivňuje funkci 
imunitního systému, proto je nutné 
dbát na dostatečné osídlení střeva 
bakteriemi mléčného kvašení. Je pro-
kázáno, že mikroorganismy v našem 
těle podstatně ovlivňují, zda bude-
me nemocní nebo zdraví, štíhlí nebo 
obézní, veselí nebo smutní. 
jaký je rozdíl mezi acidofilním 
mlékem, kefírem a podmáslím? 
Acidofilní mléko vzniká přidáním 
bakterie Lactobacillus acidophilus do 
obyčejného mléka. Ta se živí laktózou, 
vytváří tak kyselinou mléčnou, a to na 
rozdíl od jogurtů bez kvašení. Pod-
máslí je zakysaný mléčný výrobek, kte-
rý vzniká jako vedlejší produkt při vý-
robě másla. Kefírem se nazývá různě 
tučné zkvašené mléko, kdy v jednom 
jeho gramu se nalézá nejméně milion 
bakterií a deset tisíc kvasinek. 
je samovolně zkyslé pasterované 
mléko vhodné ke konzumaci? 
Není. Takový způsob kysání je nekon- 
trolovaný, neboť se jej účastní mikroor-
ganismy, které přežily pasterizační zá-
hřev nebo ty, které se do mléka dostaly 
následně. Nejedná se tedy o bakterie 
mléčného kvašení, ale o bakterie, kte-
ré rostou již při nízkých teplotách a roz- 
kládají tuk, bílkovinu, laktózu v mléce 
na látky s nepříjemnou chutí i vůní.
nachází se laktóza v jogurtech 
i jiných mléčných výrobcích? 
Laktóza je mléčný cukr, který nalezne-
me v mateřském mléce všech savců 
a je tedy i v produktech vyráběných 

z  mléka. Pokud ale takové výrobky 
procházejí procesem dlouhodobého 
zrání (sýry) nebo obsahují bakterie 
mléčného kvašení (jogurty, kyšky, ke-
fíry …), je obsah laktózy podstatně niž-
ší. V  případě horší tolerance laktózy 
je pak takový výrobek stravitelnější, je 
vhodný i do redukčních režimů.  
mléko jako kontroverzní potravina?
Mléko může být považováno za zdroj 
kvalitních bílkovin (kasein, syrovátka). 
Jsou však stále více rozšířené intole-
rance či alergie na mléčnou bílkovinu 
a mléčný cukr. U některých metabo-
lických poruch se při trávení mléka 
vytváří látka kazomorfin, která může 
narušovat nervový systém a způsobo-
vat autoimunitní reakce. U lidí, kterým 
dominuje autonomní nervový systém, 
vápník obvykle stimuluje část zvanou 
sympatikus aktivující reakci bojuj/uteč. 
Dominantnímu sympatiku není ob-
vykle doporučeno konzumovat často 
mléčné výrobky ani užívat vápníkové 
doplňky. Vápník také zpomaluje tvor-
bu energie v buňkách. Je-li rychlost 
tvorby energie vysoká, sacharidy me-
tabolizují příliš rychle a člověk zby-
tečně brzo vyčerpá svoje energetic-
ké zásoby. Pokud k tomuto dochází 
v noci, může být výsledkem nespavost. 
V tomto případě naopak doplňování 
vápníku (i ve formě kvalitních mléč-
ných výrobků) před spaním pomáhá 
u lidí s rychlým spalováním tomuto 
problému zabránit.
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recePTy Terezy juppové

sundejte a mírně zvyšte plamen, aby 
cibule začala karamelizovat. Když je 
měkká a dostatečně opečená, přidejte 
cukr a ještě chvíli smažte, aby se cukr 
rozpustil a také zkaramelizoval. Dejte 
stranou vychladnout.  
Zpracujte suroviny na těsto a vyválejte 
placku asi 1 cm silnou. Těsto přeneste 
do kulaté koláčové formy a podle po-
třeby roztáhněte k horním okrajům 
formy, aby těsto tvořilo „misku“. Trou-
bu předehřejte na 180 °C. Těsto na dně 
formy propíchejte vidličkou a dejte 
předpéct na 10 minut. Poté z trouby 
vyndejte a nechte lehce vychladnout. 
Mezitím si připravte náplň. V míse 
smíchejte smetanu, tvaroh, rozšle-
haná vejce, nastrouhaný sýr gouda 
a bylinky. Přidejte opatrně sůl (v nápl-
ni již jsou slané ingredience) a čerstvě 
mletý pepř. Na předpečené těsto po-
kladete polovinu množství připravené 
cibule, vlijete smíchanou náplň a na-
horu rozprostřete zbytek cibule. Naho-
ru úhledně rozdělte pokrájené zbylé 
sýry. Vložte koláč do trouby a pečte 
na 180 °C 25–30 minut, dokud vršek 
koláče nezezlátne a náplň není prope-
čená, což můžete zkontrolovat špejlí. 
Koláč je dobré nechat alespoň trochu 
vychladnout, lépe se krájí, případně ho 
nechat zchladnout úplně a před po-
dáváním znovu přihřát.

Nejprve si připravte cibuli. Oloupejte ji, 
přepůlte a nakrájejte na tenčí plátky. 
V pánvi rozpalte máslo a olivový olej, 
pak přidejte cibuli, zmírněte plamen 
a za občasného míchání pomalu 
smažte 20–25 minut. Asi po 10 minu-
tách můžete cibuli přikrýt pokličkou, 
aby rychleji měkla. Ke konci pokličku 

Připravte si na těsto:
• 125 g másla
• 200 g polohrubé mouky
• špetka soli
• 3–4 lžíce vody

Připravte si na náplň:
• 200 ml smetany ke šlehání
• 250 g tučného tvarohu
• 3 vejce
• 150 g sýru typu gouda 

(nastrouhaného)
• 100 g měkkého ovčího sýru
• 100 g sýru typu brie/camembert
• 100 g uzeného pařeného sýru typu 

„koliba“
• 4 středně velké cibule
• 2 lžíce másla nebo ghí 
• 1 lžíce olivového oleje
• 2–3 lžičky hnědého cukru
• sušené nebo najemno nasekané 

čerstvé bylinky (např. Salátové 
bylinky z Davídkova koření)

• sůl a mletý pepř

časová náročnost:
Příprava 30 minut + 30 minut pečení

Počet porcí: 12

Pod „koláčem“ si u nás většina lidí představí zákusek, ale v mnoha zemích se 
setkáte i s jejich slanou verzí. V mém koláči je několik druhů skvělých sýrů a ka-
ramelizovaná červená cibule, která dodává chuti další rozměr. Recept vychází 
z francouzského „quiche“ (čteme „kyš“), jehož základem je křehké těsto, které se 
plní různými kombinacemi sýrů, smetany, vajec, uzenin nebo zeleniny. Variant je 
nespočet a s náplní jde různě experimentovat, pro začátek je však dobré zvolit 
klasické varianty, abychom ochutnali, jak kombinace po upečení funguje. Koláč 
je dobrý zatepla i po vychladnutí (je možné ho i znovu přihřát) a s trochou salátu 
je skvělým lehkým obědem, který si můžete vzít i s sebou.

sLaný sýrOVý kOLáč
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Mléko v dostatečně na středním pla-
meni v dostatečně velkém hrnci a při-
veďte k varu (já raději mléko ohřívám 
v hrnci na mléko s dvojitým dnem, 
protože se rádo připaluje). Když mlé-
ko začne vařit, vmíchejte citrónovou 
šťávu, odstavte hrnec z plotny a ještě 
míchejte. Okamžitě by se měla začít 
oddělovat houbovitá sýrovina od syro-
vátky. Pokud se vám zdá, že syrovátka 
není zcela průhledná, je možné přidat 
ještě trochu citrónové šťávy. 
Po úplném oddělení syrovátky pře-
ceďte obsah hrnce přes cedník vy-
stlaný pláténkem. Syrovátku můžete 
uchovat a použít ji třeba jako základ 
hustší polévky. Asi půl minuty propla-
chujte sýr pod studenou vodou, aby se 
zbavil zbytku srážedla. Nakonec ho za-
balte do pláténka a vymačkejte zbylou 
vodu. Sýr můžete lehce osolit a hned 
konzumovat. 

Pokud chcete sýr pevnější, svažte ho 
do pláténka a zatižte ho nějakým zá-
važím tak, aby přebytečná voda mo- 
hla ještě odtékat. Sýr uchovejte v led-
nici. Po 1 dni zatížení už se sýr dá krájet 
nožem na plátky. 
Sýr je možné ochutit nasekanými by-
linkami (pokud chcete sýr nechat tuh-
nout, jsou lepší sušené), můžete do něj 
přidat česnek, nasekaná sušená rajča-
ta, kmín nebo trochu papriky. Čerstvý 
sýr je možné hned mazat na chleba, 
pro větší krémovost se dá smíchat 
s trochou tučného jogurtu. 
Dobrou chuť 

časová náročnost:
Příprava 20 minut, případné tuhnutí 
sýru několik hodin až dva dny

množství sýru:
Přibližně 150 g/l mléka

Připravte si:
• 1 litr čerstvého neupraveného mléka 
• cca 2 lžíce citrónové šťávy
• hrnec
• cedník
• pláténko na vystlání cedníku 

Sýr jsme zvyklí si kupovat v obchodě a často ani nepřemýšlíme o tom, jak se 
vyrábí. Kdysi jsem narazila v jedné indické kuchařce na návod na výrobu různých 
variant čerstvého sýra zvaného „panýr“. Zjistila jsem, že stejný postup používali 
i naši předci. Základem při jeho přípravě je srážení bílkoviny a tuků v mléce za 
pomoci kyselého srážedla. Po vmíchání do horkého mléka se sýrovina postup-
ně oddělí od nažloutle zbarvené syrovátky a základ sýru máte prakticky hotový. 
Jen je třeba pečlivě vybírat mléko, ze kterého chcete sýr připravit. Z trvanlivého 
mléka v tetrapaku sýr neuděláte, protože je tzv. homogenizované a mechanicky 
roztříštěné částice tuku zabraňují jeho usazování i srážení mléka na sýr. Ideálně 
vyberte čerstvé farmářské mléko, ošetřené maximálně lehkou pasterizací, hod-
ně tučné a jinak neupravené.

dOmácí čersTVý sýr

Tereza juppová
koučka a průvodkyně,
autorka receptů na str. 6 a 7

• Ve speciálním projektu „Meditace 
v kuchyni“ propojuje osobní 
rozvoj s přípravou jídla.
• Jejím cílem je přivést lidi zpátky 
k plotně a naučit je užívat si 
vaření.

www.terezajuppova.cz
     meditacevkuchyni
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Obchod a bistro u Lidušky „roudná“
Na Roudné 105/1 (vchod z ul. Otýlie Beníškové)
301 00 Plzeň, tel.: 603 226 682
roudna@obchodulidusky.cz

Obchod u Lidušky „doubravka“
Masarykova 875/72, 312 00 Plzeň
tel.: 731 119 466
doubravka@obchodulidusky.cz

Obchod a bistro u Lidušky „Lochotín“
Gerská 1846/11, 323 00 Plzeň
tel.: 739 373 353
lochotin@obchodulidusky.cz

Obchod u Lidušky „slovany“
Slovanská 1259/82, 326 00 Plzeň
tel.: 737 406 008
slovany@obchodulidusky.cz

Obchod u Lidušky „bory“
Boettingerova 2902/26, 301 00 Plzeň
tel.: 731 263 323
bory@obchodulidusky.cz

 web www.obchodulidusky.cz
 e-shop www.nakupulidusky.cz
  gruntulidusky
  ulidusky
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Farmářské obchody u Lidušky
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