
1ESHOP: WWW.NAKUPULIDUSKY.CZ

OBČASNÍK OBCHODŮ U LIDUŠKY  |   ČÍSLO 3/2021  |   ZDARMA

O chlebu vezdejším

FARMÁŘSKÝ
OBČASNÍK

Milí přátelé,
pocházím z  malé vesnice na sever-
ním Plzeňsku a moje dětství bylo 
pevně spjato s  babičkami, které 
moudře a s  rozvahou vládly svým 
hospodářstvím. Dny měly svůj pev-
ný řád, který byl dán především péčí 
o zvířata. Některé dny ale měly i 
zvláštní určení a své malé obřady 
– den velkého prádla, den velkého 
úklidu, den pečení chleba. Zatímco ty 
první dva jsem ráda neměla, posled-
ní byl pro mě svátkem. U babičky na 
hájovně se pekl chléb jedenkrát za 
14 dní a byl tak vynikající, že opravdu 
po dvě neděle vydržel. Samozřejmě 
nebyl tak měkký jako po upečení, ale 
znamenitá chuť se nezměnila. Také 
si pamatuji, jak babička vzpomínala, 
že se jí za války cenné pecny ztrácely, 
a až později se dědeček přiznal, že je 
potají nosil lidem, kteří se museli skrý-
vat. Kdo by se mohl zlobit …

Když jsem se rozhodla otevřít farmář-
ský obchod, dobří pekaři byli mezi 
prvními, které jsem začala hledat 
a oslovovat. Se Seberovými to bylo 
snadné, jejich pekárna byla vyhláše-

ná a každý věděl, kam nás směrovat. 
S touškovským panem Kantou, který 
stejně jako Seberovi pekl na uhlí, to 
bylo složitější. Neměla jsem ani tele-
fonický kontakt, vydala jsem se proto 
rovnou do Touškova, našla pekárnu, 
doklepala se a domluvila se na prv-
ním závozu. Ráda na tyto začátky 
vzpomínám a těší mě, že Vám každý 
den můžeme nabízet báječné boch-
níky od těch nejlepších mistrů, a to 
včetně bezlepkových variant. 

Ano, toto číslo bude věnováno chle-
bu, základní potravině všech národů 
světa, připravované mnoha způsoby 
z  nejrůznějších druhů mouk. Výživo-
vý poradce Petr Novotný pro Vás při-
pravil čtení o klasickém kváskovém 
chlebu i o nešvaru zmrazených polo-
tovarů. A Terezka Juppová zalistovala 
ve své kuchařce a můžete s ní zkusit 
upéct nízkosacharidový chléb a indic-
ké placky.

Vzdejme spolu čest chlebu, kterého 
si i čeští králové cenili více než zlata. 
Přeji Vám za všechny Lidušky krásné 
počtení!

Iveta Churavá
majitelka farmářských obchodů U Lidušky
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Pekařství Sebera v Božkově

Vyhlášený kváskový chléb od Seberů 
se peče na statku v  historické části 
Božkova. Ale ne vždy to tak bývalo. 
Dokonce můžeme říci, že božkovská 
pec je mladičkou součástí seberovské 
pekařské historie. 
Původně stávala pekárna na Skvr-
ňanech ve škodováckých dělnických 
domcích nedaleko Domažlické ulice. 
Fortelnou zděnou pec na uhlí zde 
nechal postavit dědeček Romana 
Sebery, současného majitele pekár-
ny. Jeho živnost vzkvétala, ale změ-
na režimu v roce 1948 dveře pekárny 
zavřela. Otevřít se opět mohly až po 
více než 40 letech, a to díky synovi 
a vnukovi, kteří se rozhodli vzkřísit 
věhlas skvrňanských bochníků. A po-
kud můžeme tvrdit, že některé věci 
máme napsány v  osudu, tak zde je 
jeden z důkazů. Roman Sebera se to-
tiž ještě před revolucí vyučil pekařem, 
aniž by tušil, že se kdy do dědečkovy 
pekárny vrátí a dokonce v ní bude sá-
zet pecny do pece. 
Začali, stejně jako jejich dědeček, 
s  nadšením a pevnými zásadami, 
kterých se drží dodnes. První pravidlo 
říká, že chléb se nesmí ošidit ani na 
lidské práci, ani na čase. Druhé při-
pomíná, že do poctivého těsta patří 
jen voda, mouka, kvásek, sůl a kmín. 
A nakonec zlaté pravidlo – kvásek 

je členem rodiny, o kterého je třeba 
s  láskou pečovat. Vše funguje, stejně 
jako před 100 lety, což od znovuote-
vření pekárny potvrzovaly dlouhé 
fronty zákazníků čekajících denně na 
čerstvě upečenou várku.

Bohužel nad pekárnou visela od po-
čátku hrozba jejího zbourání, neboť 
dělnické domy za škodováckou zdí 
přetnula v  plánech nová železnice 
vedoucí na Cheb. Stavba se několi-
krát oddálila, ale nakonec na demolici 
skutečně došlo. Loučení s  pekárnou 
bylo smutné, neboť zděnou pec ne-
lze rozebrat a jednoduše přestěhovat. 
Po mnohaletém hledání seslal Sebe-
rovým osud do cesty majitelku bož-
kovského statku U Jílků, která chtěla 
nádherné budově vrátit život. Netr-
valo dlouho a pod historickými klen-
bami se poprvé naplno rozehřála pec 
vytápěná plynem. Uhlí již svou šanci 
nedostalo, a to díky hygienickým 
předpisům platným pro nově zařizo-
vané provozy. Ale svou chuť seberov-
ský chléb rozhodně neztratil. Vždyť 
jak mistr pekařský Roman říká, dobrý 
chléb musí pekař zvládnout upéct 
na uhlí, plynu i dřevě. Jsme šťastni, že 
Seberovi každý den váží se svými pše-
ničnožitnými i žitnými poklady cestu 
ke všem Liduškám. Děkujeme.

CHLÉB, KTERÝ ZNÁ V PLZNI TÉMĚŘ KAŽDÝ
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Pekařství U Radnice, Kanta

Příběh touškovského pekařství začal 
jak v  dobrodružném filmu. Dům na 
náměstí, kde v  devadesátých letech 
začal podnikat obuvník, měl své ta-
jemství. Jedna ze zdí prý kdysi skryla 
starou pec. Zbourat, či nikoli? Zvěda-
vost udělala své a zděná pec se opět 
ukázala světu. Jednoho z přítomných 
okouzlila natolik, že se rozhodl pově-
sit své dosavadní řemeslo na hřebík 
a vrhnout se na pekařinu. Tím kama-
rádem byl Josef Kanta. Postavil do 
kouta baskytaru, rozloučil se s kape-
lou a začal zjišťovat, co všechno ob-
náší upečení zvonivého chleba a jak 
správně zacházet s pecí, která se vytá-
pí uhlím a dřevem.
Nulové zkušenosti se pan Kanta roz-
hodl nahradit stoprocentním entu-
ziasmem. Vyučil se řemeslu u pana 
Spurného, pekaře z nedalekého Stří-
bra. Lidé jej považovali za snílka, ne-
bližší přátelé dokonce za blázna, který 
netuší, do čeho jde. Jeho ale neodra-
dila ani nedůvěra okolí, ani budík trva-
le nařízený na chvilku po třetí hodině 
ranní. Musel překonat řadu překážek 
a nečekaných problémů, zažil mno-
ho bezesných nocí, musel se poprat 
i s  administrativou a všemi předpi-

sy. Úspěch, který po měsících dřiny 
přišel, byl proto po právu zasloužený 
a na první pohled viditelný. Netrvalo 
totiž dlouho a lidé se řadili do fron-
ty vinoucí se náměstím a končící až 
před radnicí. Pověst výtečného chle-
ba se šířila rychle, brzo začali přijíždět 
lidé z okolních vesnic i Plzně, ozývaly 
se hotely a restaurace, které chtě-
ly krajíce z  poctivého chleba dopřát 
svým hostům. 
Dnes se na náměstí peče denně 
více než 500 chlebů a tisíce rohlíků. 
Před Vánoci se navíc z  pekárny line 
i sladká vůně vánoček. Ale od první-
ho bochníku uplynulo téměř třicet let 
a v Touškově se již připravuje nástup-
ce, který zavedenou pekárnu naplno 
převezme. K peci se tak postaví vnuk, 
další z rodu Kantů. Josef Kanta si však 
život bez své pekárny představit ne-
dokáže, chybělo by mu kouzlo sálající 
pece i vůně právě upečených pecnů. 
Stále bude na její provoz dohlížet 
a dbát na to, aby jméno Kanta zůstalo 
synonymem mistrovského chleba.
Lidušky přejí všem od Kantů hod-
ně štěstí, děkují za přízeň a místo na 
touškovské bochníky mají v  regálu 
stále připravené.

OD HUDBY K JEDINEČNÉMU TOUŠKOVSKÉMU CHLEBU
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Kvásek vs. DroždíBezlepková pekárna Dr. Pekař

Výrobky z pražského pekařství Dr. Pe-
kař mají u Lidušek výjimečné posta-
vení, protože u pečiva dávají naše far-
mářské obchody přednost především 
místním výrobcům. Není se ale čemu 
divit, protože Dr. Pekař se specializuje 
na bezlepkové produkty.
Chutné bezlepkové pečivo je s  nad-
šením a vděkem vítáno lidmi, u kte-
rých byla diagnostikována celiakie 
a kteří musí ze své stravy zcela vylou-
čit lepek, který ohrožuje fungování 
jejich metabolismu. Bezlepková dieta 
je jediným řešením. Avšak to se jedno-
dušeji řekne, než udělá. Lepek se při-
rozeně vyskytuje v mnoha obilovinách 
a přechází do mouky, pečiva, škrobu, 
strouhanky, těstovin … Nahradit všech-
ny tyto potraviny není jednoduché, vy-
žaduje to celoživotní disciplínu a také 
kapku štěstí. Tím štěstím je pro nás 
a naše zákazníky rozhodně pekárna 
Dr. Pekař. Na dohled od pražského vr-
chu Ládví dokážou totiž upéct dokon-
ce i typický kváskový chléb, který – ač 
bezlepkový – chutná zcela jako ten 
tradiční. A jakým kumštem je upéct 
dobrý chléb z  bezlepkového kvásku 
a mouky, potvrdí každý zkušený pekař.  
Rodinu Konšelových přivedla k  bez-
lepkovému pečení rodinná zkušenost 
se sháněním pečiva pro syna. V  roce 
2015 založili pekárnu a obchodům na-
bídli první chleby, rohlíky, kornspitze 
a pár druhů sladkého pečiva. Potý-
kali se s  mnoha problémy, protože 
technologie nebyly na bezlepkové 
pečení připravené, potíže se objevily 
i se sháněním skutečně bezlepkových 
surovin. Začátky nebyly jednoduché 
ani v prodeji, zákazníci nevěděli, že 
by mohli v  obchodech bezlepkové 
pečivo žádat a obchodníci tudíž ani 
neměli příliš zájmu ho do nabídky za-
řazovat. Ale vše se postupně měnilo 
a nyní už má pekárna Dr. Pekař stálou 
síť odběratelů, kterou několikrát do 
týdne zásobuje všemi myslitelnými 
druhy pečiva a zákusků. 
U Dr. Pekaře využívají řadu surovin 

v  BIO kvalitě, dovážejí speciální ne-
ztužené tuky bez palmového oleje 
a naopak nepoužívají při výrobě žádné 
zbytečné přísady, konzervanty a éčka. 
Ta by sice výrazně usnadnila neleh-
kou práci a také prodloužila životnost 
výrobků, ale zároveň by snížila jejich 
kvalitu a výživovou hodnotu.  Za šest 
let investovala pekárna Dr. Pekař vý-
razně do nových technologií, dokáže 
např. dodat i výrobky z listového těsta, 
které krásně „listuje“ a křupe. K  chle-
bu, rohlíkům, dezertům, knedlíkům 
si tak lze od Konšelů nově objednat 
i typický český štrůdl a nejrůznější lis-
tové plněné kapsy. 
Zeptejte se u Lidušek, rády vám kom-
pletní nabídku pekárny Dr. Pekař 
představí. A s potěšením vše u Konše-
lů objednají, protože jde o spolupráci 
velmi milou a přinášející radost. 

CHLÉB, KTERÝ POMÁHÁ
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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

Kvásek vs. Droždí
PROČ JE KVÁSKOVÉ PEČIVO STRAVITELNĚJŠÍ A TRVANLIVĚJŠÍ?

Jaký je rozdíl mezi kvašením a dnes 
častějším kynutím?
Při kynutí pomocí droždí se sice pečivo 
dobře nafoukne, je jemně nadýchané, 
ale nutričně chudší. Kvašené pečivo se 
vyrábí z kvásku, zkvašené směsi mou-
ky a vody.
Benefity žitného celozrnného 
kváskového chleba?
Enzymy nacházející se v mouce roz-
kládají v průběhu procesu kvašení 
škrob na jednodušší druhy cukrů, 
které jsou potravou pro kvasinky 
a bakterie mléčného kvašení. Ty ná-
sledně vytvářejí kyseliny octovou 
a mléčnou, jež dává chlebu typickou 
vůni a mírně nakyslou chuť. V našich 
střevech obě kyseliny vytvářejí pro-
středí, ve kterém se „nepřátelským“ 
bakteriím ani plísním moc dobře 
nedaří. Kváskové pečivo je proto tr-
vanlivější a odolnější vůči zplesnivění 
i bez konzervantů. Při procesu kvaše-
ní dochází také k rozložení lepku na 
snáze stravitelné aminokyseliny. Žito 
obsahuje méně agresivní formu lep-
ku než např. pšenice. V celozrnném 
pečivu pak najdeme navíc i některé 
prospěšné minerály a nutričně za-
jímavé živiny, protože bílá mouka je 
obyčejně vymleta jen z vnitřku zrna. 
Běžné nekváskové bílé pečivo je tak 
větší zátěží pro trávení.
Nutriční rozdíl mezi klasickou 
bílou pšeničnou moukou a tmavou 
chlebovou pšeničnou moukou 
prakticky není.
Tyto mouky se odlišují způsobem mle-
tí. Tmavá mouka se navíc často dobar-
vuje karamelem nebo častěji pražený-
mi obilovinami, která však nenavyšují 
nutriční hodnotu. 
Čtěte etikety baleného pečiva.
Čím delší soupis surovin, tím je zpra-
vidla výrobek „podezřelejší“. Ideálem 
jsou výrobky, které obsahují pouze ce-
lozrnnou mouku, kvasnice, vodu a sůl.

Proč se raději vyhnout pečivu 
obsahujícímu obilný šrot či otruby?
Otruby jsou „odpadem“ při hrubém 
zpracování obilných zrn a poměr-
ně dobrým zdrojem vlákniny napo-
máhající správné činnosti tlustého 
střeva. Šrot je drcené obilné zrno. Při 
dlouhodobé a soustavné konzuma-
ci pečiva obsahujícího šrot i otruby 
může dojít k  narušení střevní slizni-
ce, kterou zbytečně dráždí. Jde o se-
riózní důkaz nekvality pečiva. Dětem 
do 3 let věku se proto takové výrob-
ky nedoporučují, stejně tak lidem 
s chorobami střev, např. Crohnovou 
chorobou či ulcerózní kolitidou. Pri-
márně se zaměřme na volbu kvásko-
vých druhů.
Jaký je rozdíl mezi čerstvým 
pečivem a zmrazeným 
polotovarem?
Pečivo „ze zmrazeného polotovaru“ 
je nabízeno k prodeji nejdéle do 24 ho-
din po upečení a nesmí být označeno 
jako čerstvé. Pro zmrazení pečiva 
a jeho následné tepelné „znovuoži-
vení“, je zapotřebí pomocných látek 
(kypřidla, emugátory, stabilizátory 
aj.). Zmrazený hotový výrobek, kte-
rý je nabízen v rozmrazeném stavu, 
je značen „rozmrazeno“. Čerstvé 
pečivo tedy jako jediné při procesu 
výroby nedoznalo změn zmrazením 
nebo jinou technologickou úpravou.
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RECEPTY Terezy Juppové

Smíchejte všechny suroviny v míse 
a nechte 10 minut odpočívat. Hmota 
se postupně zpevní. Pak mokrýma 
rukama vytvarujte malý bochánek, 
přesuňte na plech a pečte prvních 
15 minut na 200 °C a poté 30 minut na 
150 °C. Před krájením nechte vychlad-
nout. Uchovávejte v chladu, případ-
ně můžete nakrájený chléb zamrazit 
a krajíčky rozmrazit podle potřeby. 

Připravte si:
• 200 g strouhaného sýru typu 

eidam, gouda
• 4 vejce
• 1 lžička mletého kmínu
• 4 zarovnané lžíce psyllia
• špetka soli
• 1 lžíce lněných semínek
• 1 lžíce slunečnicových semínek
• 1 lžíce konopných semínek
• 2 lžíce cibulky osmažené 

dozlatova

Časová náročnost:
Příprava 15 min. + 45 min. pečení

Počet porcí: 12

Nic se nevyrovná čerstvě upečenému českému chlebu. Sama ho zbožňuju! Pro-
blém může být ale v tom, že mouky a obecně sacharidů je v našem jídelníčku 
někdy až příliš. A kvůli tomu se nám nedaří zhubnout nějaké to kilo nebo srovnat 
metabolismus cukrů, i když začneme jíst s důrazem na zdraví prospěšné potra-
viny. Nízkosacharidová (lowcarb) strava se doporučuje právě ve výše uvedených 
případech. Vyznačuje se konzumací minima jednoduchých i složených sacha-
ridů (cukr, mouka a výrobky z ní) a skládá se ze základních surovin jako maso, 
vejce, mléčné výrobky, ořechy a spousty zeleniny. 

Pokud však zatoužíte po chlebu, mám pro vás výbornou alternativu, kde není 
gram mouky a přesto si na něm pochutnáte. Obsahuje psyllium, vlákninu z in-
dického jitrocele, která má velkou schopnost vázat vodu a působí příznivě na 
střeva, a spoustu zdravých semínek.

NÍZKOSACHARIDOVÝ CHLÉB
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Do velké mísy nalijte vodu a postupně 
přidávejte mouku promíchanou se 
solí. Vytvořte měkké těsto, přesuňte 
na vál a zpracovávejte 6-8 minut. Pak 
přikryjte vlhkou utěrkou a nechte ½ až 
2 hodiny odpočinout. Nahřejte na sucho 
pánev nebo plotýnku, kterou umístíte 
na plamen u plynového sporáku. Těsto 
rozdělte na 15 stejných dílů a na pomou- 
čeném vále je rozválejte do pravidel-
ných tenkých placek. Poté postupně 
umisťujte placky na pánev nebo plo-
týnku a opékejte. Když se začnou zve-
dat okraje placky, pomocí kleští plac-
ku obraťte a opečte i z druhé strany. 
V ideálním případě (za ideální teploty) 

se placka nafoukne. I když se nena-
foukne, pečte ji, pokud není pokry-
tá hnědými skvrnami a nemá vlhká 
místa. Po sejmutí z plotýnky namažte 
jednu stranu rozpuštěným máslem 
a zabalte se všemi ostatními do utěrky 
nebo vkládejte do igelitového sáčku. 
Placky zůstanou vláčné a horké, než 
je budete podávat. Na hotové placky 
můžete namazat pomazánku, může-
te je obložit jako chléb nebo je použít 
jako netradiční přílohu.

Časová náročnost:
Příprava 15 minut + ½ – 2 hodiny 
odpočinek + 30 minut pečení

Počet porcí: 7

Připravte si:
• 250 g hladké pšeničné mouky
• 150 ml vlažné vody
• ½ čajové lžičky soli
• 2-3 lžíce rozpuštěného másla

Tyhle placky jsou nejjednodušším pe-
čivem na světě. Ty své dělám už léta 
podle receptu na indické čapátí, ale 
podobný postup najdete v mnoha 
jiných tradičních kuchyních a určitě 
se dělaly i dříve na českém venkově. 
Je však potřeba nepodcenit postup 
přípravy. Je dobré nechat těstu čas 
na odpočinek, vyválet placky tak ako-
rát, mít správně rozpálenou plotýnku 
(hodně, ale ne tak, aby se placky při-
palovaly). Je prostě třeba si s přípravou 
trochu pohrát a připravit se na to, že 
můžete v první fázi vykouřit byt připá-
lenými plackami 

INDICKÉ PLACKY

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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U Lidušky „Roudná“, farmářské bistro
Na Roudné 105/1 (vchod z ul. Otýlie Beníškové)
301 00 Plzeň, tel.: 603 226 682
roudna@obchodulidusky.cz

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

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

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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Přejeme Vám nádherné Vánoce 
a v novém roce 2022 

především pevné zdraví 
a životní energii.

Vaše farmářské obchody 
U Lidušky


