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O hovězím ze Šumavy
Milí přátelé,
druhé číslo našeho Farmářského občasníku se Lidušky rozhodly věnovat
kvalitnímu hovězímu masu a shodou
náhod také vznikalo v době, kdy astrologickému kalendáři vládl Býk. Věřím, že nám hvězdy přály a podařilo se
opět připravit miničasopis, do kterého
se rádi začtete.
Když jsem se rozhodla, že změním
svůj život a otevřu si vlastní farmářský
obchod, mezi prvními jsem začala
shánět dodavatele pečiva, poctivého mléka a samozřejmě kvalitního
masa. Kamarádka mi u kávy vyprávěla, že si pravidelně jezdí na Šumavu
pro vyzrálé hovězí maso. Přišlo mi to
zvláštní, jezdit pro kousek masa takový kus cesty, až za Kdyni k Všerubům
na německém pomezí. Ale nedalo mi
to, zavolala jsem na farmu v Hyršově
a poznala jsem tak naše milované
„Balíky“, kterým po právu patří další
stránka našeho občasníku. Luxusní
hovězí tím natrvalo vstoupilo do mého

... a Balíci u Lidušek
života, vždyť úplně poprvé se mi doma
povedl božský steak. V obchodě mě
pak pokaždé zahřeje, když zákazníci hlásí, že jejich prarodiče potvrzují,
že takto krásně vonělo a chutnalo hovězí v době jejich dětství.
Staření masa opravdu není novinkou
moderní doby. Pro naše pradědy bývalo naprosto přirozené. Hospodáři
a řezníci nechávali velké kusy masa
volně viset a zrát, až se uvolnily ztuhlé
svaly a maso zkřehlo. Později se v rámci velkovýrobní optimalizace od nákladného staření upustilo, abychom
v posledních letech mohli opět kouzlu suchého zrání podlehnout. Maso
jím získává dokonalou strukturu, jemnou chuť a nenapodobitelnou vůni.
Trpělivost se zde vyplácí dvojnásobně.
Doufám, že se Vám „hovězí“ číslo liduškovského občasníku bude líbit. Přeji
Vám za všechny Lidušky krásné počtení!

Lidušky u Balíků na Hyršově ...
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Iveta Churavá
majitelka farmářských obchodů U Lidušky
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Kovbojové od hranic
FARMA HYRŠOV
Na Šumavě, na dohled od hraničních
kamenů, kde si můžete projít staré
pašerácké stezky a za odměnu si nechat dát od lišek dobrou noc, narazíte
na pastvinách na černé stádo majestátních býků a krav. Přehlédnout je
nemůžete. Patří k plemenu Aberdeen
Angus a ohromí vás svými svalnatými,
mohutnými těly. Všímavějším pozorovatelům neujde, že jim chybí rohy.
O stádo se zde stará parta nadšenců,
která propadla myšlence zdravého
chovu bez nepřirozených zásahů. Stádo je převážnou část roku na lukách
široko daleko kolem farmy. Každému
zvířeti se dostává pečlivé pozornosti
a respektu již od samotného narození.

Ještě než před lety na Hyršově s chovem začali, dlouze rozebírali tehdejší
možnosti nákupu a výběru kvalitního
hovězího masa. Rozhodli se nepřistoupit na žádné kompromisy a vše
podřídili jedinému cíli - produkci špičkového steakového masa a jeho rychlé cestě k zákazníkovi. Logicky došli
k rozhodnutí vybudovat na farmě
vlastní porážku a kompletní zpracování masa zajistit vlastními silami. Zvířata
ušetří zátěže z převozu a stresujícího
kontaktu s neznámými lidmi. Hyršovští si svého stáda skutečně váží a jejich
vděk se odráží i v úctě k získanému
masu. Nic nepřijde nazmar, na farmě
se zpracuje vše, kromě kopyt a kůží.
Druhou část svého předsevzetí, tzn. dostat bez prodlení maso k natěšeným
zákazníkům, realizují přes vlastní službu „BALIKMASA“. Podle ní si začali říkat
Balíci a svou nálepkou dávají najevo
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tím, že jsou nejen zkušení farmáři, honáci a řezníci. Jde i o partu, která ví, jaké
maso je pro luxusní pokrm potřeba.
Proto nedodávají nic z čerstvé porážky, ale celé čtvrtě putují na 4-6 týdnů
do zracích boxů. Na přání zákazníka
nechávají vyzrát čtvrtě i 100 dní. Poctivé a správně provedené suché zrání
masa je řeznickou alchymií, kdy se sice
řezníci musí smířit s výraznou hmotnostní ztrátou u každého kousku,
ale na oplátku pak mohou zákazníkům nabídnout křehký zázrak s výraznou chutí a vůní, podtržený nádherným mramorováním. Za to vše jim
patří poděkování od Lidušek a nadšených zákazníků, dnes již dlouholetých
přátel, se kterými si vyměňují zkušenosti a různé recepty.

Z Hyršova si u Lidušek můžete koupit vše – od nejrůznějších steaků, přes
maso na guláš, svíčkovou, minutky, rolády a závitky, medailonky až po kosti
na silný vývar. A pokud si netroufáte
třeba na klasický beef steak, koukněte
na str. 7, kde vás Terezka Juppová přesvědčí, že to není žádná věda.
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Nákup od Lidušek až domů
Jednoduchá online
objednávka na

www.nakupulidusky.cz

Při objednání v pracovní den do 12 hodin

DORUČENÍ JEŠTĚ
TENTÝŽ DEN!

Dovoz až ke
dveřím již od

400

Kč

Kvalitní, čerstvé,
bez zbytečné chemie
Doprava po Plzni
a blízkém okolí zcela
zdarma nebo
za přátelský poplatek
Možnost objednat si
libovolně velký nákup
k vyzvednutí
u kterékoli Lidušky
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Hovězí maso - benefity a zpracování
ČASTÉ DOTAZY Z VÝŽIVOVÉ PORADNY
Co je vyzrálé maso a jak ho při
nakupování poznat?
Rozdíl mezi hovězím a vyzrálým hovězím nemusí být na první pohled patrný a i odborník se může zmýlit. Dá
se ale obecně říci, že vyzrálé maso je
tmavší, křehčí, měkčí, chutnější a má
jinou vůni. Některé z těchto vlastností
zjistíme většinou až na talíři. Pokud si
chceme pochutnat například na steaku, zde je zrání v podstatě nutností.
S tuhostí hovězího často „bojují“ při
konzumaci nejen děti, proto v případě
vyzrálého masa určitě oceníme zejména jeho měkkost. A nejen to, zkrátí se
i doba přípravy, což zase ocení každá
hospodyně.

Co hovězí maso a cholesterol?
V porovnání s např. kuřecím stehnem
s kůží obsahuje libové hovězí méně
cholesterolu. Záleží však na konkrétní
části masa. Pupek, bok, kližka či spodní část krku jsou obvykle naopak dost
tučné. Četnější konzumace masa s vyšším podílem tuku může mít vliv na náš
kardiovaskulární systém. Neméně zásadní je ale v tomto ohledu i způsob
tepelné úpravy. Čím vyšší teplotu použijeme (pečení, grilování), tím se potenciální riziko zdravotních komplikací
zvyšuje. Vše je vždy ale o pomyslné rovnováze. Potom se dle dostupných dat
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netřeba konzumace hovězího masa
obávat. Telecí obsahuje méně tuku než
hovězí. Tuk z vepřového (sádlo) se na
základě některých studií jeví zase pro
lidský kardiovaskulární systém méně
nebezpečný než tuk z hovězího.

Jaká je stravitelnost a nutriční
benefity hovězího masa?
U bílkovin obecně platí, že jsou z energetického hlediska obtížněji stravitelné
než sacharidy a tuky. Dobře stravitelnou formou živočišných bílkovin jsou
masové či kostní vývary, jejichž pozitivní
účinek byl pozorován např. v rámci optimalizace střevní sliznice, a proto jsou
vývary často součástí různých nutričních protokolů (např. GAPS protokol).
Naopak hůře zvladatelné jsou vývary
v případech histaminové intolerance
(i zde závisí na způsobu přípravy). Hovězí maso je zdrojem kvalitních bílkovin (důležitých mj. pro tvorbu hormonů, enzymů, svalů, kostí a pojivových
tkání, ale i vlasů či nehtů), vitamínů
B3 či B12 (důležitý pro správnou funkci
nervového systému či při chudokrevnosti), minerálů (zinku, selenu, fosforu,
železa), dále jsou zdrojem kreatinu (nezbytný k tomu, aby svaly měly pro svou
činnost dostatek energie) a obsahuje
tzv. BCAA (aminokyseliny tvořící celou
jednu třetinu svalových bílkovin), často
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suplementované sportující populací
z důvodu zachování si svalů při fyzické
zátěži.

Jaká jsou základní pravidla
přípravy steaku, abychom si
pochutnali a využili maximálně
potenciálu kvalitního masa?
Maso by mělo mít před zpracováním
pokojovou teplotu (nevhodné je vklá
dat maso z lednice ihned na pánev).
Rozpálíme pánev, ale nelijeme do ní
žádný olej. Tím potřeme rovnou maso.
Předem jej dlouhodobě nesolíme, ani
nemarinujeme (lze ale solit těsně před
úpravou), aby sůl nevytáhla z masa příliš tekutiny, neboť ta je nositelem chuti.
Ze stejného důvodu nevykrajujeme ani
kost ani tuk. Maso na steak nenaklepáváme. Na pánvi pečeme z každé strany
cca 2 min. Rozpá
líme troubu, maso
potřeme máslem a necháme dopéct.
V průběhu pečení do masa nepícháme a nekrájíme ho. Na závěr dle potřeby dosolíme, opepříme a necháme
před servírováním chvilku odpočívat.

Čemu věnovat pozornost
při výběru hovězího masa?
Informace o chovu zvířat a původu
masa jsou ty parametry, které by spotřebitele měly zajímat především. Kvalitně připravené hovězí maso z adekvátně krmených zvířat od farmářů
by si i přes vyšší cenu měl spotřebitel
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občas v rozumném množství na talíři
dopřát, neboť kvalita takového masa
a gurmánský zážitek jsou neoddiskutovatelné.
(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
HOVĚZÍ GULÁŠ PODLE MAMINKY
Tenhle skvělý guláš vařím podle mojí maminky. Je to úplný základ, do kterého se
dají přidat třeba houby nebo rajský protlak pro jinou chuť. Na guláš mám nejradši
hovězí kližku, kterou někdo nemusí kvůli šlachám a klihu, ale při pomalé dlouhé
přípravě právě díky tomu maso získává výbornou chuť a krásně se v puse rozplývá. Důležitou zásadou je, že hromádka nakrájeného masa a hromádka cibule na
kostičky má být stejná. Díky cibuli již pak guláš není nutné dohušťovat.

nou uzenou slaninu, která dodá guláši
další chuťový rozměr. Krátce osmažíme
a přidáme cibuli, kterou za občasného
míchání pomalu smažíme na mírném
plameni, až začne mírně zlátnout
(cca 15 minut). Přidáme maso a necháme ho zatáhnout. Osolíme, přidáme
čerstvě mletý pepř, kmín a sušený česnek. Zalijeme horkou vodou tak, aby
maso kousek vykukovalo nad hladinu.
Chvilku povaříme, aby se ode dna odlepily připečené kousky. Přikryjeme poklicí a za občasného míchání necháme
probublávat 2–3 hodiny. Můžeme také
využít služeb pomalého hrnce.

Časová náročnost:
příprava 30 minut
+ 2–3 hodiny vaření

Počet porcí: 6
Připravte si:
• 1 kg hovězí kližky
• asi 6 velkých cibulí
• 2 lžíce oleje nebo sádla
• 50 g uzené slaniny
• 2 lžičky čerstvě mletého kmínu
• ½ lžičky čerstvě mletého pepře
• 1 lžička sušeného česneku
• sůl
Maso nakrájíme na stejnoměrné kostky a cibuli na kostičky. V kastrolu rozehřejeme asi dvě lžíce oleje nebo sádla
a přidáme na malé kostičky nakráje-
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Ke konci občas trochu promícháme,
aby se rozvařená cibule propojila s tekutinou a vznikla omáčka. Ochutnáme
a případně dosolíme nebo dokořeníme pepřem či sušeným česnekem.
Podáváme s oblíbenou přílohou, můžeme přidat na kolečka nakrájenou
červenou cibuli, při nízkosacharidovém stravování je skvělá květáková rýže
nebo zeleninové placičky.
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PAN STEAK

Časová náročnost:
příprava 5 minut
+ 25 minut tepelná úprava
a odpočinek

Počet porcí:
podle velikosti masa 2–3 porce
Hovězí steak asi nemusím dlouho představovat, ale udělám to.  Příprava je
totiž geniálně jednoduchá, ale zároveň
nesnese žádné chyby, abyste si užili ten
pravý kulinářský zážitek a netrápili se
s nepoživatelným masem. Základem
je vybrat dobré maso. V restauracích se
na steak používá hovězí svíčková, ale
mě mnohem víc baví jiné, prorostlejší
části.
Nízká roštěná se nachází hned vedle
svíčkové, je jemná a lehce prorostlá.
Květovou špičku zvanou „tabulová“
najdete v zadní části u ocasu a je krásně mramorovaná díky tukovým žilkám.
Připravuje se z ní i slavný rakousko–
uherský pokrm „Tafelspitz“.
Vysoká roštěná, pro mě král mezi steaky. Poctivý plátek se silným tukovým
krytím, jemným mramorováním a oválným tvarem, připomínajícím oko, se
nachází se u žeber zvířete, proto se mu
také říká „rib eye steak“.
Nyní nejdůležitější rada. Ať si vyberete
sebelepší kus masa, z čerstvě rozbouraného dobrý steak neuděláte. Proto
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dobří řezníci a farmáři využívají metodu staření, kdy se maso nechává zrát
kolem 30 dní a teprve pak jde k zákazníkovi. Maso má poté krásnou tmavou barvu a je měkké jako dort. Před
přípravou si maso alespoň 30 minut
dopředu vyndejte z lednice a zbavte
ho ochranného obalu. Maso potřebuje
dosáhnout pokojové teploty a „vydechnout“.

Postup:
Rozehřejte troubu na 180 °C. Vezměte pánev se silným dnem, nejlépe
grilovací, a rozpalte ji na co největší
možnou míru. Maso mezitím lehce
potřete olivovým olejem a můžete
trošku osolit. Někdo je zastáncem dosolení až při podávání, mně ale přijde,
že takhle se chuť lépe rozvine a maso
svou šťávu neztrácí. Pomocí grilovacích kleští dejte maso na pánev a opékejte z každé strany 2–3 minuty. Poté
jej přendejte na pekáček a dopékejte
v troubě cca 8–10 minut. Jde o přibližný čas k úpravě medium nebo medium-rare, pokud nemáte rádi krvavé,
ani propečené maso. Poté vyndejte
steak z trouby, nechte ho v pekáčku,
přikryjte alobalem a aspoň 10 minut
si masa nevšímejte. Šťáva v mase se
opět rovnoměrně rozprostře. Steak
můžete podávat vcelku nebo ostrým
nožem nakrájejte na tenké plátky.
Podávejte s oblíbenou omáčkou, opečenými bramborami nebo grilovanou
či dušenou zeleninou.
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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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U Lidušky „Doubravka“
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Masarykova 875/72
312 00 Plzeň
tel.: 731 119 466
doubravka@obchodulidusky.cz
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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
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