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O Lidušce ze statku
Milí přátelé,
držíte v ruce první vydání našeho občasníku, proto mi dovolte věnovat
úvodní slova naší patronce Lidušce.
Farmářskými obchody se mi splnil
sen a dalo by se říci, že snad i tajné
holčičí přání. Dětství mám spojené
s hospodářstvím mojí babičky a Manětínskem, jedním z nejkrásnějších
míst západních Čech. Práci kolem zahrádky a zvířat jsem nebrala jako nutnost, spíše jako hru, protože mi vše
přišlo zcela přirozené. Natrhat trávu,
nakrmit králíky, dát slepicím, sebrat
vajíčka … Život šel dál, po škole jsem
se vdala a osud mě zavedl znovu na
vesnici a do místního kravína, kde
jsem se starala o dojnice. Tato část
mého života vzbuzuje mezi přáteli
největší údiv, ale pro mě to byla skutečně práce nádherná a smysluplná.
Když děti povyrostly, nastoupila jsem
do firmy BEST, vyrábějící betonovou
dlažbu a - slovy personalistů - začala
budovat kariéru. Trošku románovou,
protože z mladé holky, co poprvé
sedí u počítače, jsem se postupně

propracovala až na pozici generální
ředitelky a 12 let ředitelovala. Za tuto
šanci jsem dodnes nesmírně vděčná.
Přesto jsem cítila, že tímto vše rozhodně nekončí a začala jsem snít.
Sen se splnil, mám nádherné farmářské obchody, získala jsem spoustu
přátel mezi lidmi, kteří mají k přírodě
stejný vztah jako já a také ctí zdravý
selský rozum. Především však mám
svoje Lidušky, bez kterých bych nedokázala vůbec nic. Vážím si zázraku,
který mi nadělil tolik usměvavých lidí,
kterým mohu bezmezně věřit a na
které se mohu kdykoli spolehnout.
Věřím, že je to i díky Lidušce, mojí
mamince, která nade mnou a nad
námi drží shůry již 43 let ochrannou
ruku. Děkuju a miluju.
Iveta Churavá
majitelka obchodů U Lidušky
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Ani vejce, ani slepice. Kuře!
Milí příznivci Lidušek,
v našich občasnících spolu budeme postupně procházet našimi obchody, vybírat si z těch nejlepších potravin a povídat si o nich. Chtěli bychom se i zamýšlet nad tím, co všechno bychom si
z moudrosti našich babiček a dědečků
mohli vzít do dnešního hospodaření
a možná i do vlastního pohledu na život. Pravidelně přizveme i odborníky
na zdravou stravu a samozřejmě skončíme v kuchyni u něčeho dobrého.
S tématem prvního občasníku jsme
neváhali. Začneme s kuřátky, protože pár slepic dříve nechybělo ani
u nejmenší chalupy a tvořily tak
základ hospodářství. Liduška Iveta

často vzpomíná na babičku, která jim
každý den sypala ze zápraží. Musela se vyrovnat i s tím, že kohoutci,
které viděla se klubat, končí v polévce
o poznání dříve než slepičky, které ještě několik let snášely vajíčka. A dodnes
si pamatuje, kam ukrývala babička
vajíčka, aby vydržela měsíce čerstvá.
Šlo to i bez lednice, babičce stačila
hromada pšenice na půdě, do které vajíčka jedno po druhém opatrně
vtlačila. Dnes bychom světácky řekli
ECO FRIENDLY a ZERO WASTE. Jako
mnohé z toho, o čem si spolu budeme povídat.
Přejeme krásné počtení!
Lidušky

FARMA LOUŽNÁ
Malou rodinnou farmu chovající kuřata od roku 2004 hledejte na Klatovsku na dohled od Šumavy. Zdravá
příroda, kvalitní ovzduší a klidné prostředí jsou základem, na kterém louženští farmáři staví. Oproti většinovým
intenzivním chovům se od počátku
rozhodli jít výrazně náročnější a nákladnější cestou. Kuřatům dopřávají
v rozlehlých vnitřních ohradách sluneční svit a zároveň dostatek prostoru pro přirozený pohyb, hrabání
i odpočinek. Kuřata mají i vlastní speciální menu podle originální receptury, která využívá ověřené suroviny od
lokálních dodavatelů a zásadně se
vyhýbá veškerým antibiotikům. Biorytmus určovaný přírodou, slaměná
podestýlka a dobré krmení stojí za

zdravím louženských kuřat a mimořádnou kvalitou jejich masa. Tu nechtějí v Loužné ohrozit ani strojovou
porážkou, proto si vybudovali vlastní
miniporážku, aby ušetřili kuřata stresu z převozu. I při samotném zpracování masa spoléhají na osobní přístup
a pečlivou kontrolu každého kousku,
který opouští farmu.
Louženská kuřátka patří bezesporu
mezi nejkvalitnější na našem trhu
a my jsme šťastni, že si je můžete
koupit i v liduškovských obchodech.
Oceníte je už při vaření a samozřejmě
nejvíce na talíři, protože jejich strukturu, chuť a vůni nelze s ničím zaměnit, natož je uměle nahradit. Přírodu
neošálíme, vyplatí se jí naslouchat.
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Vítejte u Lidušek
Při nákupu nad 200 Kč získáte v obchodech U Lidušky
razítko a při osmém nákupu obdržíte slevu 10 %

10 %
Souhlasím s uschováním os. údajů (jméno a příjmení) v databázi klientů obchodů U Lidušky.
Údaje nebudou dále používány.
Jméno a příjmení:

Podpis:

U Lidušky „Roudná“

U Lidušky „Slovany“

U Lidušky „Doubravka“

Ě
NOV NO
VŘE
OTE ORECH
B
NA

U Lidušky „Bory“
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Kuřecí maso – mýta a fakta
ANEB ČASTÉ DOTAZY Z VÝŽIVOVÉ PORADNY
Velké množství specialistů
na výživu varuje před kuřecím
masem. Jak to tedy je?

ho masa koncentruje pod kůží, proto
je možné jej snadno před konzumací
odstranit.

Pokud konzumujeme kuřecí maso
z průmyslových velkochovů, s výjimkou poměrně vzácných případů hormonálních reziduí (použití hormonů
je v EU zakázáno) může kuřecí maso
spíše obsahovat látky, pocházející
z uměle připravovaných krmných
směsí. Konzumací takto „kontaminovaného“ masa může dojít k ovlivnění
střevního mikrobiomu a následně
k oslabení imunitního systému. Co
se týká antibiotik, ty lze použít, ale
pouze k léčebným účelům, nikoli pro
účely prevence či stimulace růstu.
Je třeba počítat i s faktorem stresu,
který zvířata podstupují. Ten se podepisuje na kvalitě masa (především
z chuťového hlediska) největší měrou. Budeme-li se orientovat na bio
produkci, těmto negativům se ve většině případů vyhneme.

Je kuřecí dietnější než jiný
druh masa?
Například obsah tuku je obecně nižší
v porovnání s jinými druhy mas. Záleží ovšem na tom, z jaké části těla
kuřete maso konzumujeme. Dobrou
zprávou je, že tuk se v případě kuřecí-
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Co je křehčené maso?
Takové maso má uměle navyšovaný
obsah vody. Obvykle obsahuje i konkrétní látky (soli), které v mase drží
vodu navíc. Toto ale musí být na etiketě
výrobku jasně deklarováno. Smyslem
této technologické úpravy bylo snížit
především výrobní náklady. Většina
českých řetězců křehčené maso ze své
nabídky již v minulosti stáhla.

Obsahují kuřata z volných a BIO
chovů větší množství bílkovin
a jiné parametry tuků než kuřata
z průmyslových velkochovů?
Studie, věnující se této problematice,
potvrdily, že BIO kuřata a kuřata z volných výběhů obsahují o něco více bílkovin (jedná se ale o zanedbatelné
množství). Co se týká tuku, zde nelze
jednoznačně říci, které maso je tučnější. Vše je odvislé od faktorů výživy,
ale i pohybu samotných zvířat. Podle
odborníků by ale maso zvířat z volných a BIO chovů mělo obsahovat
vyšší podíl omega-3 mastných kyselin, které mají pro organismus nespočet benefitů a kterých má populace
obecně ve stravě nedostatek.
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Je málo tepelně zpracované
kuřecí maso nebezpečné?
Riziko kontaminace organismu související s nedostatečnou tepelnou úpravou pochopitelně roste. Nejčastěji se
lze setkat s bakteriemi Salmonella
a Campylobacter. To platí ale nejen
u masa kuřecího. Dodržování zásad
obecné hygieny je tedy žádoucí.

Jaké jsou výživové parametry
kuřecího masa?
Kuřecí je zdrojem kvalitních bílkovin,
které si tělo neumí vyrobit samo (tzv.
esenciální aminokyseliny), obsahuje
vitamíny skupiny B (zejm. B3, B5 a B6,
ovlivňující metabolismus i mentální
výkonnost) a minerály selen, železo,
vápník, hořčík, zinek, sodík a fosfor.
Kuřecí je lehce stravitelné a má nízkou
energetickou hodnotu, proto jej dobře
využijeme při šetřicích nebo redukčních stravovacích režimech, ale i při
rychlých kuchyňských úpravách (neobsahuje kolagen v takovém množství
jako jiná masa, např. hovězí). Je dobré
vědět, že kuřecí obsahuje např. puriny,
které se v těle mění na kyselinu močovou. Při metabolických poruchách dochází k její nadprodukci v těle a může
zhoršovat některá onemocnění (např.
DNA – bolesti a otoky kloubů). Jako
zpestření naší kuchyně je kuřecí vynikající volbou. Vše je o míře konzumace
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a způsobu tepelné úpravy. Mezi nejstravitelnější úpravy masa patří vaření,
dušení nebo úprava horkým vzduchem.
(PN)

Ing. Petr Novotný

poradce ve výživě a suplementaci
• Více než 25 let zkušeností vlivu
stravy na zdraví.
• Nadšenec spojující moudra
východních filozofií s poznatky
moderní vědy a funkční medicíny.
• Redaktor BLOGů o výživě
a zdravém životním stylu.
• Osobní motto: Makej na sobě
a vydrž, vzdát to můžeš vždycky!
www.lekarnavbezovce.cz/
poradceprovyzivu
peno.petrnovotny

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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RECEPTY Terezy Juppové
KUŘECÍ ROLÁDA S MODRÝM SÝREM, OŘECHY A HRUŠKOU
Kuřecí prsa bývají sušší a je potřeba je umět připravit. Pokud však do nich zarolujete nějakou skvělou nádivku, nemůžete udělat chybu! Já jsem tentokrát maso
naplnila zimními, možná trochu neobvyklými ingrediencemi se sladkou tečkou.

Časová náročnost:

Připravte si:

příprava 20 minut
+ pečení 30 minut

• 2 velká kuřecí prsa
• kvalitní anglickou slaninu/špek,
nakrájenou na tenké plátky

Počet porcí: 4

• pikantní hořčici (francouzskou)

Kuřecí prsa nařízneme postupně tak,
abychom vytvořili co největší plátek,
aniž by se trhal. Oba plátky lehce naklepeme a každý ještě rozřízneme
napůl, abychom získali 4 menší plátky. Osolíme, opepříme a jednu stranu
plátků potřeme hořčicí. Poklademe
slaninou, rozdrobíme modrý sýr a nahrubo nasekané ořechy a doprostřed
položíme klínky hrušky. Plníme tak,
aby se dal plátek zavinout. Zavinutý
plátek zajistíme buď potravinářským
provázkem nebo jehlami.
Troubu si předehřejeme na 220°C.
Připravíme si pekáč s poklicí. Buď
přímo v pekáči nebo vedle na pánvi
rozehřejeme trochu oleje a necháme
zatáhnout postupně všechny závitky.
Vložíme do pekáče, podlijeme trochou vody a pečeme pod pokličkou
30 minut. Na konci můžeme pokličku sundat a nechat povrch závitků
zezlátnout. Pokud chceme vytvořit
k závitkům štávu k podávání, vyndá-
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• sýr s modrou plísní (niva,
gorgonzola, roquefort)
• 2 sladké hrušky, oloupané
a nakrájené na klínky
• několik vlašských ořechů
• sůl, pepř
me závitky z pekáče, pekáč dáme
na sporák, přilijeme k výpeku trochu
vody a lžičku hladké mouky. Metličkou rozšleháme a krátce povaříme,
aby omáčka lehce zhoustla. Závitky
můžeme podávat překrojené napůl,
s rýží, bramborami, nebo třeba dušenou brokolicí.
Pokud necháte upečené závitky
vychladnout a vychladíte je
v lednici, je možné je krájet na
tenčí plátky a využít je jako
součást studeného občerstvení.
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FARMÁŘSKÉ KUŘE PEČENÉ SE ZELENINOU
Pečené kuře na všechny způsoby je moje oblíbené jídlo. A pokud si vyberete
k přípravě drůbež farmářskou, povznesete tuhle dobrotu ještě o pár úrovní
výš! Tahle kuřátka mají pevné a aromatické maso, není potřeba je nějak zvlášť
kořenit. Tento recept je navíc typu „vše v jednom hrnci“, takže ušetříte čas
i nádobí. Místo obvyklé bramborové přílohy si dejte maso jen s pečenou zeleninou. Rázem bude z tohoto jídla nízkosacharidový recept a vám bude lehko,
přestože si na jídle opravdu pochutnáte. Kuře se připravuje pomalým pečením, které zachová nejlepší šťavnatost masa.

Časová náročnost:

Připravte si:

příprava 20 minut
+ pečení 3 – 3,5 hodiny

• celé farmářské kuře

Počet porcí: 6 – 8

• kousek dobrého špeku/uzené
slaniny
• 5 mrkví

Předehřejte si troubu na 160°C. Kuře
omyjte, osolte ze všech stran, položte
do pekáče s poklicí prsy nahoru, podlijte troškou vody a posypte sušeným
tymiánem nebo poklaďte větvičkami
čerstvého. Asi 100 g špeku nakrájejte
na kostičky a posypte jím kuře. Přikryjte poklicí a pečte pomalu 2 hodiny.
Na poslední hodinu pečení si očistěte
zeleninu. Mrkev a petržel nakrájejte na
širší kolečka, cibuli na čtvrtiny, oloupejte česnek a nechte stroužky vcelku.
Vyjměte pekáč, zeleninu nasypte okolo
kuřete, lehce osolte a opepřete. Pokud
je v pekáči málo šťávy, přilijte trochu
vody, aby byla zelenina částečně ponořená. Opět přikryjte poklicí, zvyš-
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• 5 petrželí/pastináků
• 4 červené cibule
• 1 palici česneku
• tymián čerstvý nebo sušený
• sůl
• čerstvě mletý pepř
te teplotu v troubě na 220°C a pečte
další hodinu. Poté zkontrolujte, zda je
kuře upečené a zelenina měkká. Pokud nemá kuře vypečenou kůrčičku,
můžete ještě nechat maso zezlátnout
v troubě bez pokličky.
Podávejte jen tak se zeleninou, případně s brambory, rýží nebo bagetkou.
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Farmářské obchody U Lidušky
Pod Vše
mi Sva

U Lidušky „Roudná“,
farmářské bistro
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Na Roudné 105/1
(vchod z ul. Otýlie Beníškové)
301 00 Plzeň
tel.: 603 226 682
roudna@obchodulidusky.cz
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U Lidušky „Slovany“
Slovanská 1259/82
326 00 Plzeň
tel.: 737 406 008
slovany@obchodulidusky.cz
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Masarykova 875/72
312 00 Plzeň
tel.: 731 119 466
doubravka@obchodulidusky.cz
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U Lidušky „Bory“
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Boettingerova 2902/26
301 00 Plzeň
tel.: 731 263 323
bory@obchodulidusky.cz
web www.obchodulidusky.cz
e-shop www.nakupulidusky.cz
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