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POZNÁMKA REDAKCE K ČESKÉMU
VYDÁNÍ

Velmi nás těší, že můžeme českému čtenáři zprostředkovat toto úžasné, informacemi nabité a k tomu tak svěže napsané dílo. Kvůli rozsahu jsme se rozhodli titul
Umění fermentace pro české vydání rozdělit na dvě samostatné knihy:
Umění fermentace, díl první obsahuje kapitoly věnované postupům a vybavení, nakládané zelenině a kimči, domácím jogurtům, kefírům a sýrům, kvašeným
nealkoholickým nápojům, medovinám, vínům a ciderům.
Umění fermentace, díl druhý se věnuje pivům a dalším alkoholickým nápojům, kváskovému chlebu a dalším kvašeným obilovinám, misu, tofu a tempehu,
masu, rybám a vejcím i fermentaci v širším kulturním kontextu.
Oba díly jsme doplnili o úvody od respektovaných českých odborníků na fermentaci. Na konci knihy pak vždy naleznete zdroje a citace pro daný díl, společnou (tudíž se opakující) bibliografii, slovníček a rejstřík (společný pro oba díly).
Oba díly obsahují také barevnou přílohu.
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KAPITOLA 1:
Fermentace a koevoluce

Kniha, kterou právě držíte v ruce, se věnuje především metodám, pomocí nichž si
připravíte lahodné a výživné kvašené potraviny. Fermentací se v tomto kontextu
rozumí proměna jídla či nápojů prostřednictvím různých komunit bakterií, hub či
enzymů, které tyto kultury produkují. Pomocí kvašení můžeme potraviny od základu proměnit – umožňuje nám vyrábět alkohol a konzervovat jídlo, které je díky
němu lépe stravitelné, méně toxické či chutnější. Podle některých odhadů je téměř
jedna třetina veškerých potravin kvašená,1 výroba fermentovaných potravin je přitom jednou z největších součástí globálního průmyslu.2 Na následujících stránkách
se ale dozvíte, že zásadní roli hrála například i v kulturní evoluci člověka. V první
řadě si však musíme uvědomit, že fermentace je mocný přírodní jev, který dalece přesahuje hranice kulinářství – samovolně kvasit dokážou například i buňky,
ze kterých seskládá naše tělo. Jinými slovy: fermentaci člověk rozhodně nevynalezl ani nevytvořil. Mnohem přesnější by bylo tvrzení, že fermentace stvořila
člověka.

Bakterie: Naši předkové a koevoluční spojenci
Biologové termínem fermentace označují anaerobní metabolické procesy, při
kterých se bez přístupu kyslíku přeměňují živiny na energii. Bakterie zodpovědné za kvašení údajně patří mezi první organismy, které vzešly z prapůvodní
prebiotické polévky, ještě než se atmosféra nasytila dostatečným množstvím
kyslíku nutným pro vývoj aerobních forem života. „Veškerý život na Zemi během
prvních dvou miliard let tvořily bakterie – postupně proměňovaly povrch i atmosféru naší planety a položily základy prvotních chemických systémů, jež se
staly předobrazem veškerého života,“ uvádí bioložka Lynn Margulisová.3 Výzkum
Margulisové a dalších vědců přesvědčil řadu biologů, že symbióza mezi kvasnými bakteriemi a ostatními jednobuněčnými organismy se nesmazatelně vepsala
do genomu veškerého života na Zemi. Stojí totiž v jádru základních eukaryotických buněk, které se podílí na stavbě rostlin, zvířat i hub.4 Margulisová a Dorion
Sagan ve své knize Microcosmos vysvětlují, že vznik symbiózy lze vysvětlit pomocí
teoretického modelu predátor–kořist:
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Některé organismy si na své aerobní predátory časem vytvořily toleranci a přestaly se proti nim bránit. Invazivním buňkám se pak uvnitř těl
hostitelů díky dostatku potravy skvěle dařilo. Dříve parazitičtí predátoři
se uvnitř svých hostitelů začali rozmnožovat, aniž by jim škodili, a kvůli
výhodám symbiózy se nakonec vzdali nezávislosti a do těl svých hostitelů
se nastěhovali už nadobro. Z predace se tak stala symbióza, ve které se
dva různé organismy navzájem živí svými metabolickými produkty.5

Evoluce založená na takové mezidruhové symbióze se nazývá symbiogeneze. Této
evoluční teorii se mimo jiné věnují Sorin Sonea a Léo G. Mathieu: „Do symbiogeneze se zapojily statisíce různých bakteriálních genů, které podstatně obohatily
do té doby značně omezený metabolický potenciál eukaryotních organismů –
zrychlily a usnadnily adaptaci svých hostitelů takovou měrou, kterou by pouhá
náhodná mutace nikdy vyvolat nedokázala.“6
Bakteriální fermentace odedávna doprovázela veškerý život. Kvašení hraje
v koloběhu živin tak komplexní a důležitou roli, že se stalo nepostradatelnou součástí vývoje všech organismů včetně člověka. Bakterie se v rámci koevoluce začaly díky symbióze spojovat do nových forem a položily tak základy všem ostatním
podobám života. „Během poslední miliardy let řídily evoluci eukaryotních forem
života pomocí selekce především organismy z říše bakterií,“ uvedli ve své studii
molekulární biologové Jian Xu a Jeffrey I. Gordon. „Symbióza mezi bakteriemi
a mnohobuněčnými organismy vzniklá koevolucí je jedním z charakteristických
znaků života na Zemi.“ 7 Význam bakterií a jejich vzájemných vztahů s člověkem
je zcela nedocenitelný. Bez našich bakteriálních spojenců bychom jednoduše
nemohli fungovat ani existovat.
Lidské tělo je stejně jako všechny ostatní složité mnohobuněčné organismy
domovem rozmanité směsice prapůvodní bioty. Někteří odborníci na genetiku
tvrdí, že člověk „je mozaikou složenou z mnoha různých druhů“ – náš genetický
kód totiž nezahrnuje jen lidský genom, ale i informace
o našich symbiontech z říše bakterií.8 V našich tělech
žije mnohem více bakterií než buněk obsahujících
naši jedinečnou DNA – převažují je v poměru více
než 10 : 1.9 Drtivá většina těchto bakterií – neuvěřitelných 100 trilionů (1018) – se pak nachází v našich
střevech.10 Bakterie rozkládají živiny, které bychom
jinak nebyli schopni strávit.11 Vědci dnes teprve objevují,
jak jsou tito mikrobi důležití pro udržování rovnováhy
mezi spotřebou a ukládáním energie.12 Bakterie ve střevech
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KAPITOLA 2:
Praktické přínosy fermentace

Fermentace si člověk cenil již odpradávna – nejen že jí vděčil za posvátný alkohol,
ale navíc ji využil i při přirozené konzervaci potravin. Zamyslete se například nad
tím, o kolik je cheddar trvanlivější a stabilnější než mléko. Kvašení dnes vytlačily
moderní metody konzervace, jako je zavařování, mražení, využívání chemických
konzervantů či ozařování. Původní metody konzervace potravin jsou však stále
zcela funkční a vzhledem k nejisté budoucnosti lidstva se možná jednou znovu
stanou klíčem k našemu přežití. Zkvašené potraviny dnes začínají být populární
díky svému blahodárnému vlivu na lidské zdraví a nevídaným výživovým hodnotám. Tradiční poznatky ohledně příznivých účinků živých potravin dnes začíná
potvrzovat i řada vědeckých výzkumů. Bakterie hrají podstatnou roli v mnoha
našich fyziologických funkcích. Fermentované potraviny dokážou mikroflóru
lidského těla posilovat, obnovovat a obohacovat. Druhová rozmanitost a síla naší
mikrobioty by přitom mohla být jedním ze základních předpokladů naší schopnosti adaptace na proměnlivé životní podmínky. Díky kvašení můžeme navíc šetřit s energetickými zdroji. Štěpí se při něm živiny, které jinak vyžadují zdlouhavé
vaření, a zkvašené potraviny lze navíc často skladovat v pokojové teplotě bez
nutnosti chlazení. Budoucnost našich zdrojů je nejistá, a tak úspora, kterou nám
fermentace nabízí, dnes výrazně nabývá na významu. Přes všechny výše zmíněné přínosy mě však na fermentaci nejvíce fascinuje neuvěřitelně pestrá paleta
chutí, kterou dokáže vykouzlit – právě díky nim jsem se o kvašení začal zajímat.
Jídlo přece není jen čistě praktická surovina. Může nám přinést i obrovský požitek. V této kapitole se postupně budeme věnovat několika oblastem, ve kterých
má fermentace lidstvu co nabídnout: konzervaci potravin, zdraví, úspoře energie
a v neposlední řadě i chuti.

Konzervace pomocí kvašení a její meze
Zkuste si představit život bez lednice. Předpokládám, že drtivá většina čtenářů
této knihy žije stejně jako já v pohodlí společnosti, pro kterou je vynález lednice
naprostou samozřejmostí. Lednice je ve své podstatě jen přístroj na zpomalování
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fermentace. Regulací teploty totiž omezujeme a zpomalujeme metabolické pochody nejen mikrobů, ale i enzymů, které potraviny pomalu, ale jistě rozkládají,
a tím je uchováváme déle čerstvé. Chladničku dnes sice považujeme za naprostou
samozřejmost, ale ve skutečnosti je nám k dispozici teprve pár generací, a to jen
v bohatších oblastech světa, kde je elektrická energie snadno dostupná. Za těch
pár let však tento vynález již stihnul zcela zkreslit náš pohled na trvanlivost
potravin. Život bez lednice si dnes už ani nedokážeme představit. Kvůli jejich
vysoké energetické náročnosti ale není vůbec jisté, zda budou lednice i nadále tak
snadno dostupné a levné jako dnes. Právě proto bychom se měli pokusit zachránit tradiční metody konzervace potravin, mezi které patří i fermentace.
Kvašení dokáže prodloužit trvanlivost jídla několika různými způsoby.
Podporujeme při něm výskyt určitých druhů mikroorganismů, které
pak vytěsní nežádoucí bakterie a zamezí jim v růstu. Kvasné
bakterie se proti ostatním bakteriím brání pomocí
bakteriocinů, což jsou speciální bílkoviny, které proti
jejich blízce příbuzným druhům působí antibakteriálně.
Mezi vedlejší metabolické produkty kvasných bakterií
patří především alkohol, oxid uhličitý či kyselina
mléčná a octová. Pomocí těchto látek si vytvářejí
selektivní prostředí, které přispívá k trvanlivosti potravin
tím, že zamezuje působení mnoha jiných enzymů a mikrobů.
V některých případech ale kvašení k trvanlivosti nepřispívá. Například
pšenice se mnohem lépe skladuje sušená než ve formě chleba a tempeh se po pár
dnech zkazí i v lednici (pokud ho chcete skladovat déle, musíte ho zmrazit). Účinným konzervantem je například i alkohol – šťáva z hroznů se nejlépe uchovává
v podobě vína a přírodní léky zase vydrží nejdéle ve formě tinktury. Ani jemu
však nesvědčí všechny podmínky. Pokud alkohol nekoncentrujete jinou metodou
než fermentací, tak v něm za přístupu vzduchu pomalu narůstá objem kyseliny
octové, až se z něj nakonec stane ocet.
Při konzervaci potravin pomocí fermentace se nejčastěji využívá její schopnosti zvyšovat kyselost okolního prostředí (acidifikace). Za tímto účelem se
nejčastěji využívají kultury, které produkují kyselinu mléčnou, a jen výjimečně
ty, jež tvoří kyselinu octovou. „Přínosy kvašení, při kterém stoupá kyselost potravin,“ jsou dle odborníka na jídlo a fermentaci Keitha Steinkrause následující:
(1) propůjčuje potravinám odolnost vůči napadení mikroby a vzniku
toxinů, (2) potraviny díky němu nemohou tak snadno přenášet patogenní
mikroorganismy, (3) často se využívá ke konzervaci potravin v období
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mezi sklizní a spotřebou, a (4) mění chuť původních ingrediencí a často
zvyšuje jejich nutriční hodnotu.1

Kvašení založenému na acidifikaci vděčíme za potraviny, jako je ocet, pickles,
kysané zelí, kimčchi, jogurt, spoustu sýrů, salámů a množství dalších zkvašených pochutin ze všech koutů světa. Díky fermentaci jsou všechny tyto potraviny
podstatně trvanlivější než suroviny, ze kterých byly vyrobeny.
Abychom plně pochopili význam fermentace při konzervaci potravin, musíme
si nejprve uvědomit, že člověk zná moderní techniky konzervace jídla relativně
krátce. Ledničky ani mrazáky až do nedávna neexistovaly. V některých oblastech
lidé využívali led, ale na většině míst k dispozici nebyl. Vynález konzervy přišel
až v 19. století. Jídlo bylo možné uchovávat na suchém a chladném místě, sušit
na slunci či nad mírným zdrojem tepla (bez dostatku vody je činnost mikrobů minimální), popřípadě udit anebo solit. Potraviny jste ale také mohli fermentovat.
Tajemné šumivé kultury dokážou potraviny proměnit v lehce nakyslé a trvanlivé
lahůdky.
Konzervaci vždy doprovází starosti o bezpečnost potravin. Určitou metodu
konzervace lze považovat za účinnou jen tehdy, když nám umožní potraviny před
zkažením ochránit opravdu spolehlivě. Acidifikace pomocí kvašení je z tohoto
hlediska veskrze dokonalá – je zcela bezpečná a po všech stránkách efektivní.
Bakterie, které zvyšují kyselost jejich prostředí, se množí tak rychle, že se patogenní organismy do jídla dostanou jen stěží a v případě, že už v něm přítomné
jsou, se rychle přestanou šířit. Mimo kyseliny mléčné a octové produkují kvasné
bakterie při acidifikaci další inhibitory, mezi které patří peroxid vodíku, bakteriociny a další látky, které znevýhodňují ostatní bakterie.
S přihlédnutím k nedávným epidemiím, které vznikly v důsledku kontaminace syrové zeleniny (většinou močůvkou z okolních statků), lze bez nadsázky říci,
že kvašené potraviny jsou dokonce bezpečnější než syrové. Pokud projde kvašením kontaminované jídlo, musí bakterie, která kontaminaci vyvolala, bojovat o přežití se stabilní komunitou
kvasných organismů, které jsou podmínkám tohoto
prostředí dokonale přizpůsobené, dokážou z něj
získat maximum živin, a navíc vylučují kyseliny
a další látky, které je chrání. V takovém prostředí
nedokáže přežít Salmonella, Escherichia coli (E. coli),
Listeria, Clostridium ani další potravinové patogeny.
Právě proto lze legálně vyrábět a prodávat sýry vyrobené
ze syrového mléka, které zrají minimálně 60 dní, ale
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čerstvé měkké sýry a samotné nezpracované mléko již hygienou povolené nejsou.
Dlouho zrající tvrdé sýry jsou tak bezpečné, protože obsahují více kyselin, které
zamezují tvorbě obávaných patogenů. Kyselé prostředí je tak bezpečné, že tyto
sýry splňují i přísné standardy stanovené dokonce zákony o potravinách, dle
kterých je syrové mléko rizikové.
Jako největší hrozbu ze strany jídla vnímá naše společnost botulismus, což je
vzácné, ale často smrtelné neurologické onemocnění způsobené botulinem. Tento
toxin považovaný za „nejjedovatější látku, kterou kdy člověk poznal,“ 2 produkují
bakterie Clostridium botulinum. Mezi první příznaky neurologické otravy tímto
jedem patří rozostřené či dvojité vidění, po kterém následuje ztráta motorických
schopností, zhoršená artikulace, potíže s polykáním a slabost periferních svalů.
„V závažných případech, kdy se pacientovi včas nedostane lékařské pomoci, může
otrava zasáhnout i dýchací svaly, což může vést až k udušení,“ 3 varuje americké
Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (Centers for Disease Control – CDC).
S tímto vzácným jedem se lidstvo setkalo především kvůli vynálezu konzervy,
jenž v 19. století od základu změnil způsob uchovávání jídla. Metoda konzervace je ve své podstatě pravým opakem fermentace. Při fermentaci spoléháme
na mikrobiální kultury, které se v daných potravinách buď přirozeně vyskytují,
nebo jsou do nich v dostatečném množství záměrně přidávány. Tyto organismy
vytváří prostředí, které je pro bakterie C. botulinum a jiné patogenní organismy
příliš kyselé. Při výrobě konzerv se naopak snažíme veškeré mikroorganismy
v jídle zničit pomocí tepla. Při této metodě však rozvoji botulinu nikdy nelze zcela
předejít, protože C. botulinum začně při zahřátí produkovat spory, které dokážou
odolat i velmi vysokým teplotám. Tyto spory lze spolehlivě zničit jen při teplotách přesahujících bod varu mezi 116 a 121 °C, kterých je možné dosáhnout
jen v tlakovém hrnci přibližně při tlaku 0,7–1 kg/cm2. Při běžné teplotě varu,
která činí 100 °C, lze spory C. botulinum zničit až po neuvěřitelných 11 hodinách!4
V případě, že spory v zavařenině přežijí, mají pro svůj vývoj zcela ideální podmínky – nekyselé anaerobní prostředí, kde nemusí o přežití soupeřit s žádnými
jinými druhy bakterií.
Přestože se C. botulinum běžně vyskytuje v půdě, byl botulismus až do vynálezu konzervy poměrně vzácným onemocněním. Jakmile se však na trhu objevily
konzervy, začalo případů této nemoci rapidně přibývat. Obzvlášť šokující případ
botulismu proběhl v roce 1924 v Oregonu, kdy na důsledky otravy z domácích
konzerv fazolek zemřela celá dvanáctičlenná rodina.5 Takové děsivé zprávy se
vždy nesmazatelně zapíšou do kolektivní paměti lidstva a na jejich základě se pak
tradují velmi neurčitá varování. Na svých kurzech jsem zjistil, že kvůli obávám
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z botulotoxinu se spousta lidí zdráhá pustit do domácí výroby kysaného zelí.
Botulismus přitom nemohou způsobit kvašené potraviny, ale jen špatně konzervované jídlo (výjimkou je fermentované maso a ryby, při jejichž přípravě je
nutné dodržovat určité zásady – o tomto tématu se dozvíte více ve druhém díle
této knihy). Zkvašené potraviny rostlinného původu spolehlivě chrání původní či
záměrně přidané kultury, a tak je lze obecně považovat za bezpečné.
Většina potravin konzervovaných pomocí fermentace samozřejmě nevydrží
věčně. Kvůli vynálezu konzervy a později i chemických
konzervantů, sterilních balení, tepelného zpracování
(UHT), mražení a ozařování dnes od potravin vyžadujeme
téměř nekonečnou trvanlivost. Konzervy mají i své nesporné výhody – můžete jimi zásobit svůj soukromý kryt a po
několik desetiletí s klidem očekávat bouři či apokalypsu. Kvašené
potraviny tak dlouho nevydrží – po určité době ztratí svou stabilitu a přestanou
vypadat a vonět lákavě. Doba trvanlivosti se u jednotlivých fermentovaných
potravin liší v závislosti na použitých ingrediencích, pH, obsahu vody a soli,
okolní teplotě a vlhkosti, způsobu skladování a v neposlední řadě i vaší toleranci.
Kvašené potraviny jsou dynamické a plné života. Proměny na mikrobiální
i enzymatické úrovni, díky kterým jsou trvanlivé, mohou nakonec v závislosti
na skladovacích podmínkách umožnit přístup i jiným organismům a enzymům,
než by bylo žádoucí. Každé kysané zelí časem změkne a rozbředne – pokud se
připravuje bez soli či v parném létě, podlehne zkáze rychleji, než když se poctivě
nasolí a nechá kvasit v chladu. Umění fermentace umožňuje lidem napříč mnoha
různými kulturami efektivně uchovávat přebytky sezónních potravin a ty jim
pak umožní bez problému přečkat období nedostatku.
V oblasti konzervace potravin dnes fermentace ustoupila moderním technologiím. Na druhou stranu ale získává na důležitosti v rámci tzv. kulturního konzervatismu, což je myšlenkový směr, který usiluje o zachování tradičních kulturních
hodnot. „V kontextu dnešního potravinového průmyslu hrají tradiční postupy
úplně novou roli. Původně bylo jejich funkcí zachování výživových hodnot, dnes
však začínají hrát klíčovou roli při zachování tradičních kulturních hodnot,“ upozorňuje Naomi Guttmanová a Max Wall.6 Z pohledu kulturních obrozenců jsou
tak rozdílné fenomény, jako je konzervace potravin a kulturní konzervatismus,
neoddělitelně spjaty.
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FERMENTACE A HIV
Z mých knih či přednášek možná víte, že již přes třicet let žiji s AIDS. Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem stále naživu a vzpomínám na spoustu přátel, kteří takové štěstí neměli.
Na zadní obálce své předchozí knihy Síla přírodní fermentace jsem zmínil, že „kvašená
jídla hrají při mé léčbě významnou roli.“ Spousta čtenářů z tohoto prohlášení usoudila, že
fermentované potraviny fungují jako „lék“ na HIV/AIDS. Sám bych si to sice přál, ale tuto
domněnku prozatím nikdo nepotvrdil.
V roce 1999 se můj zdravotní stav podstatně zhoršil, a tak jsem musel nastoupit antiretrovirální léčbu a začít užívat inhibitory proteázy. Tyto léky ale v žádném případě neupozaďují
význam zdravé stravy, trávení a správného fungování imunitního systému. U spousty pacientů naopak jejich účinnost závisí na zažívání. Díky živým potravinám bohatým na nejrůznější mikrobiální kultury si udržuji zdravé a funkční zažívání. Z vlastního výzkumu také
vím, že kultury obsažené v jídle mohou naši imunitu mnoha způsoby podporovat. Jedna
studie se dokonce věnovala potenciálu probiotik při zvyšování hladin CD4 lymfocytů, které
jsou jedním z hlavních ukazatelů správného fungování imunitního systému a u pacientů
s HIV většinou postupně ubývají.10 Jsem přesvědčen, že potraviny obsahující živé kultury
mohou prospět téměř každému z nás. Zároveň bych zde však chtěl zdůraznit, že příznivé
zdravotní účinky a léčba konkrétní nemoci jsou dvě naprosto odlišné věci.

Zdravotní přínosy fermentace
Kvašené potraviny jsou obecně velmi výživné a snadno stravitelné. Kvašením
se potraviny předtráví a my z nich pak můžeme získat více živin. Fermentace
navíc v mnoha případech zvýší výživovou hodnotu potravin a odstraní z nich
antinutriční látky či toxiny. Správné zažívání, fungování imunitního systému
a celkové zdraví člověka podporují především zkvašené potraviny obsahující živé
bakteriální kultury, které produkují kyselinu mléčnou. Právě když jsem pracoval
na této knize, vyšla ve Sborníku Národní akademie věd Spojených států (Proceedings
of the National Academy of Sciences – PNAS) přelomová studie, ve které vědci zjistili, že střevní bakterie výrazně ovlivňují fungování celého imunitního systému.
Střevní mikroflóra překvapivě řídí „produktivní imunitní reakce v plicích“ při
nákaze chřipkou. Studie dále zdůraznila „význam komenzální mikrobioty při
regulaci imunitních reakcí zahrnujících produkci hlenu v dýchacích cestách“.7
Mikrobiom našich střev mohou obohacovat i bakterie pocházející z potravin
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(či probiotických doplňků stravy). Kvašené potraviny proto mohou mít významný
a rozsáhlý vliv na celkové zdraví. Na své cestě k uzdravení jsem zjistil, že díky
potravinám plným živých kultur se po všech stránkách cítím mnohem lépe – prospívají mně i mým blízkým. To však ještě neznamená, že bychom měli fermentované potraviny považovat za všelék.
Mnohé kvašené pokrmy provázejí legendy, které jim přisuzují doslova
zázračné účinky. Já jsem však přesvědčen, že k takovým tvrzením je záhodno
přistupovat opatrně. Nesouhlasím například s marketingovým tvrzením, že by
každodenní pití kombuchy (což je částečně zkvašený čaj s cukrem) mohlo vyléčit
cukrovku. Naopak jsem toho názoru, že kombuchu by lidé s diabetem měli popíjet jen s mírou, pokud vůbec. Živé kultury by raději měli získávat z méně sladkých kvašených potravin, jako je kysané zelí či jogurt. Možné zdravotní přínosy
z těchto potravin ještě nedělají léky, a veškerá veřejná tvrzení by tak vědci vždy
měli důkladně prozkoumat. V roce 2010 americká Federální komise pro obchod
(US Federal Trade Commission – FTC) obvinila jogurtového giganta Dannon ze
„lživých a zavádějících tvrzení“ v rámci reklamní kampaně propagující probiotické jogurty. Společnost Dannon svým zákazníkům tvrdila, že konzumace těchto
jogurtů „snižuje pravděpodobnost nachlazení a nákazy chřipkou“ a že „vědci
dokázali, že aktivuje peristaltiku střev“.8 FTC donutila Dannon stáhnout tato
„nepodložená“ tvrzení a zaplatit 39 poškozeným státům pokutu o celkové výši
21 milionů dolarů.9
Současná kultura dychtí po okamžitém uspokojení – hledáme zázračné léky
a jsme ochotni poslouchat kohokoliv, kdo nám je chce prodat. I když bych si přál,
aby tomu tak bylo, musím říct, že potraviny s živými kulturami lékem na AIDS
nejsou. I přesto, že je konzumace jogurtu, kysaného zelí, misa a dalších potravin
plných prospěšných mikrobiálních kultur spojována s nižším rizikem výskytu rakoviny, jsem přesvědčen, že žádná z těchto potravin jako primární lék na akutní
rakovinu nefunguje.
Péče o zdraví a léčba jsou velmi komplexní procesy závisející na spoustě faktorů. Fermentované potraviny nejsou jediným tajemstvím zdraví a dlouhověkosti.
To samé platí i o cvičení, zvídavosti, vstřícnosti, zdravé stravě, spokojenosti,
kvalitním sexuálním životě, pravidelném vyměšování i klidném spánku. Mozaika našeho zdraví zahrnuje všechny tyto faktory a nespočet dalších prvků, a právě
fermentované potraviny do ní nesporně patří.
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KAPITOLA 3:
Základní pojmy a vybavení

Pojmem fermentace se obecně označuje proces proměny řízený mikroorganismy.
Některé definice tohoto slova přitom zdůrazňují roli enzymů, jejichž prostřednictvím buňky tráví a tím i proměňují živiny. Enzymy v některých kvašených
potravinách a nápojích také mohou pocházet z plísní, ačkoliv v nich tyto plísně
přímo nerostou. Mezi ně patří například amazake (viz Amazake ve druhém díle)
či rýžová piva (viz Asijské rýžové nápoje tamtéž). Biologové fermentaci chápou
v mnohem užším smyslu jako anaerobní metabolismus, ve kterém bez přístupu
kyslíku vzniká energie. Této užší definici přitom odpovídá většina kvasných
kultur – kvasinky, které vytvářejí alkohol i bakterie mléčného kvašení, kterým
vděčíme za nejednu fermentovanou pochutinu. Mezi kvašené potraviny však běžně řadíme i ty, které proměnily bakterie závislé na kyslíku, jako je ocet, tempeh
a sýry s ušlechtilou plísní.

Substráty a mikrobiální komunity
Potraviny, které kvasíme, se odborně označují jako substráty. Pro naše mikrobiální spojence slouží zároveň jako potrava i médium, ve kterém se mohou
množit. Na veškerých surovinách, které pokoušíme zkvasit, se vyskytují nejrůznější druhy organismů. Mikroorganismy přitom nejsou samotáři – vždy žijí
v komunitách. „V přírodě se zpravidla vyskytují smíšené komunity,“ uvádí mykolog Clifford W. Hesseltine.1 Lynn Margulisová a Dorion Sagan k tomuto tématu
dodávají: „Každou ekologickou niku obývá několik různých druhů bakterií, které
společně reagují na podmínky životního prostředí a dokážou je i do jisté míry
ovlivňovat. Přestože se jedná o odlišné druhy, tak si navzájem pomáhají komplementárními enzymy. Efektivita a přizpůsobivost těchto komunit bakterií vychází
právě z toho, že v nich žijí různé druhy, které si vždy, když je to potřeba, mohou
vzájemně poskytovat potřebný genetický materiál či metabolity a upravovat své
životní podmínky tak, aby se v nich mohly co nejsnadněji množit.“ 2
Podmínky dané ekologické niky určují, kterým organismům se v ní bude
dařit. Při různých metodách kvašení se vždy snažíme tyto podmínky upravit tak,
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aby určitým organismům vyhovovaly a jiné zase od růstu odradily. Když například hlávku zelí jen tak položíte na kuchyňskou linku, sama od sebe se v lahodné
kysané zelí nepromění. V pokojové teplotě a za přístupu vzduchu na ní, stejně
jako na jakékoliv jiné zelenině, časem vyroste černá plíseň. Když ji tam necháte
dost dlouho, stane se z ní odporná hrouda slizu, která nebude chutné a nakyslé
zkvašené zelí připomínat ani zdaleka. Na každém druhu zeleniny se přirozeně
vyskytují bakterie mléčného kvašení, spory a nespočet dalších mikroorganismů.
Pokud chceme, aby se hlávka místo hroudy slizu proměnila na chutné kysané zelí,
musíme ji ponořit do nálevu, čímž mikroorganismům na jejím povrchu zamezíme
přístup ke kyslíku. Ve většině případů je fermentace právě tak jednoduchá.

Rozdíl mezi divokým kvašením
a izolovanými kulturami
U kysaného zelí se lidé obvykle spoléhají na bakterie, které se na zelí a veškeré
syrové zelenině přirozeně vyskytují. Kvašení, při kterém využíváme organismy
přirozeně se vyskytující v dané potravině či životním prostředí, se obecně nazývá
divoká, spontánní či přírodní fermentace (která dala název mé předchozí knize).
Využít můžeme ale postup, při kterém se do biologického substrátu přidávají
izolované druhy organismů či jejich komunit. Tento postup se nazývá kontrolovaným kvašením a využívá tzv. ušlechtilé či izolované kultury (viz Kvašená
kultura v kapitole 1). U většiny aktivních či vyzrálých kvasných kultur, kterým
se také říká startéry, stačí, když je v malém množství umístíte do čerstvé várky
potraviny (substrátu) s dostatečným obsahem živin. Tímto způsobem se udržují
například jogurtové kultury či kvásek. V anglicky psané literatuře se tento proces
obnovy označuje termínem backslopping. Všechny izolované kultury, které dnes
považujeme za ušlechtilé, původně vznikly pomocí divokého kvašení. Lidé si
jejich chuť oblíbili a časem se jim podařilo pochopit, jaké podmínky jim nejvíce
vyhovují a při kvašení zaručují ty nejchutnější výsledky. Postupně pak začali zdokonalovat metody a postupy, díky nimž tyto kultury mohli udržet v chodu.
Určité startéry časem získaly charakteristické biologické znaky, které se
v nich napříč všemi komunitami rozšířily, a zajistily tak stabilní výsledky
fermentace. Jedním z příkladů kultury, která se takto stabilizovala, je kefír. Kefírová „zrna“ či „hrudky“ jsou pružné želatinové kuličky složené z polysacharidů,
které obývá stabilní komunita 30 různých druhů bakterií a hub.3 Tyto organismy
spolupracují, a dokonce koordinují svou reprodukci. A přestože se tato kultura
přirozeně vyvinula z každodenní interakce člověka s mlékem, nedokážeme ji ani
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v laboratorních podmínkách vytvořit od základu. Kefír lze rozmnožit jen z další
kefírové kultury, a to pouze v mléčném substrátu. Kefírový startér se časem
stabilizoval a dnes se vyskytuje ve formě, kterou nazýváme termínem symbiotická kolonie kvasinek a bakterií, zkráceně SCOBY (Symbiotic Colony Of Bacteria and
Yeast). Dalším příkladem fenoménu SCOBY je i tzv. kombuchová matka (kterou
někteří chybně označují za houbu).
Chcete-li kulturu udržet naživu, musíte ji pravidelně krmit. Jogurt a kefír
vyžadují mléko, kvásek zase mouku či jinou formu obilného zrna a kombucha
oslazený čaj. Spousta kvasných kultur v sobě nese dědictví pradávných mikroorganismů, které se v rámci koevoluce vyvíjely po boku svých lidských chovatelů,
kteří je v rámci tradice předávané z generace na generaci celá staletí a tisíciletí
pravidelně krmili. O takové organismy se musíte starat pravidelně – chvilkové
zanedbávání sice přežijí, ale vždy byste měli mít na paměti, že jsou velmi citlivé
a snadno mohou zemřít hlady. „Jednoho dne jsem si uvědomila, že kultury se
staly mými mazlíčky, kolem kterých musím neustále tancovat!“ uvádí Elizabeth
Hopkinsová, která se snažila udržovat na živu osm různých „kuchyňských mazlíčků“ najednou. Eliz nakonec došlo, že méně může být někdy více, a svůj koníček
se rozhodla trochu omezit. Na fermentaci nemusíte být sami. Zjistěte, jaké kultury vám vyhovují, a najděte si přátele, kteří se o oživení tradic fermentace také
zajímají. Sdílejte své kultury, vyměňujte a spolupracujte.

DIVOKÉ KVAŠENÍ, LAKTOFERMENTACE A IZOLOVANÉ KULTURY
Výrazy popisující různé druhy fermentace jsou poněkud matoucí – divoká fermentace,
laktofermentace a kultivace neboli kvašení za pomoci ušlechtilých kultur. Tyto kategorie se
ale ve skutečnosti do jisté míry překrývají. Pojmem divoká či přírodní fermentace se konkrétně označuje spontánní kvašení, které dokážou odstartovat organismy, jež se přirozeně
vyskytují třeba na zelí či hroznovém víně (nebo jakémkoliv potravinovém substrátu), ale
i mikroorganismy, které jsou v daném prostředí rozptýlené ve vzduchu. Konkrétní podobu
spontánního kvašení většinou určuje povaha a složení substrátu. Když například kvasíte
hrozny, nastartují alkoholovou fermentaci kvasinky, které se na nich přímo vyskytují. Při
kvašení zeleniny a mléka zase dominují LAB bakterie, které spouští mléčné kvašení neboli
laktofermentaci. Pojmem divoké kvašení se proto často, ale rozhodně ne vždy, označuje
laktofermentace. Spontánní kvašení ale může zahrnovat i alkoholovou fermentaci, octové
kvašení, zásadité kvašení a (často) jejich libovolnou kombinaci.
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U kvašení pomocí stabilních kultur se většinou nespoléháme na organismy, které by se v daných potravinách přirozeně vyskytovaly, ale naopak potřebujeme specifický mikrobiální
startér (balíček kvasnic, lžíci jogurtu, syrovátku, šťávu z kysaného zelí atp.), který do substrátu přidáme. Tyto kultury mohou obsahovat bakterie mléčného kvašení, kvasinky, jejich
kombinaci, či úplně jiné mikroorganismy a houby. Zelenina se většinou upravuje pomocí
divokého kvašení. Bakterie mléčného kvašení se totiž hojně vyskytují na veškerém rostlinném materiálu. Ideální prostředí pro laktofermentaci zajistíte tak, že zeleninu ponoříte
do nálevu, kde na ní nemohou růst plísně. Zeleninu můžete kvasit i za pomoci syrovátky
či startéru v prášku, ale bez těchto přísad se rozhodně obejdete.

Selektivní prostředí
Vhodné selektivní prostředí kvasným kulturám poskytnete jednoduše tak, že zeleninu napěchujete do zavařovací sklenice tak natěsno, aby se ponořila do vlastní
šťávy. Když zelenině zamezíte přístup ke kyslíku, zabráníte tím i tvorbě plísní
a umožníte zdravý růst bakterií mléčného kvašení. Obdobně fungují i kvasné
zátky, kterými se uzavírají demižony – při alkoholovém kvašení je třeba zamezit
přístupu kyslíku proto, aby se v nápoji nerozmnožila bakterie Acetobacter, která
alkohol v aerobním prostředí proměňuje na kyselinu octovou (ocet). Při výrobě
octa či tempehu je však kyslík naopak žádoucí a kvasným prostředím musí proudit vzduch. Tempehu vyhovuje prostředí o teplotě okolo 30–32 °C. Jogurtovým kulturám obsahujícím teplomilné bakterie Streptococcus thermophilus
a Lactobacilli bulgaricus se pak nejlépe daří v ještě vyšších teplotách okolo 44 °C,
ale na druhou stranu nevyžadují přístup ke kyslíku. Velká část metod fermentace
se odvíjí od specifik selektivního prostředí, které vašim kulturám vyhovují, a vaší
schopnosti tyto podmínky vytvářet a udržovat.

CO MĚ FERMENTACE NAUČILA O ŽIVOTĚ, VESMÍRU A VŠEM OSTATNÍM
Lisa Heldkeová, profesorka filozofie, Gustavus Adolphus College
• K
 dyby se řecký filozof Hérakleitos místo poustevnictví věnoval výrobě jogurtu, tak by
jeho známý aforismus jistě zněl asi takto: „Dvakrát stejný jogurt nevyrobíš.“ Chuť i textura se u každé várky liší. Fermentace nás učí tomu, jak důležité je všímavé pozorování
a pečlivý postup, ale i o tom, že pozorování ani technika nezmůžou nic proti počasí
v různých obdobích a na různých místech – nemůžeme čekat, že v červenci a lednu či
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Pokud máte k dispozici jen chlorovanou vodu z vodovodu, měli byste z ní nejprve
chlór odstranit. Chlór z vody můžete odstranit pomocí různých filtrů, ale i odpařit varem v otevřeném hrnci. Jedinou nevýhodou této metody je, že po převaření
musíte vodu nechat vychladnout na tělesnou teplotu a až pak ji můžete přidat
do substrátu s živými kulturami, jejichž růst chcete podpořit. Pokud máte dostatek času, tak můžete chlór z vody nechat odpařit i bez varu. Stačí ji ponechat
v otevřené nádobě s co největší plochou. Pokud chcete být důslední, můžete si
v obchodech s příslušenstvím k bazénům pořídit i jednoduché soupravy na testování koncentrace chlóru.

VODA Z VODOVODU
Chris Chandler, Oakland, Kalifornie
Jedna z věcí, kterou jsem se musel naučit metodou pokus-omyl, je, že byste nikdy neměli
přidávat kvasinky do neodstáté kohoutkové vody, ze které ještě nevyprchal chlór. Běžně
používám filtrovanou vodu, ale jednou se mi filtr rozbil, a jelikož jsem pospíchal, přidal
jsem kultury do čerstvě stočené vody z kohoutku. Ta je samozřejmě ihned zabila.

V poslední době se bohužel čím dál častěji používají nové, stabilnější formy chlóru, kterým se říká chloraminy. Chloraminy se vyrábí mícháním chlóru s amoniakem a oproti čistému chlóru je jejich výhodou menší těkavost a náchylnost
k odparu. Tyto chemikálie proto nelze vyvařit ani nechat vytěkat při pokojové
teplotě. Po nějaké době je z vody prokazatelně dokážou odstranit uhlíkové filtry.
Někteří domovarníci na odstranění chloraminů používají dezinfekční tablety,
které obsahují disiřičitan sodný či draselný. Tyto přípravky běžně seženete v potřebách pro pivovarníky a vinaře. Jak už ale bylo zmíněno, většinou se využívají
ke sterilizaci vybavení, substrátu či mladiny, do které se pak přidávají kvasinky.
S těmito přípravky žádné zkušenosti nemám. Pokud vám vaše kultury přijdou
zpomalené, může být příčinou právě kvalita a složení vody. Jste-li na pochybách,
zjistěte si u svého dodavatele, zda vaše voda obsahuje chloraminy.
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Sůl
Spousta metod fermentace vyžaduje použití soli. Jistá míra slanosti neboli salinity je jedním ze způsobů, kterými lze vytvořit selektivní prostředí podporující
růst určitých mikroorganismů, především pak bakterií mléčného kvašení, které
sůl poměrně dobře snáší. Při použití většího množství soli dokážou přežít pouze
specializované halofilní bakterie.
Existuje spousta druhů soli a každá z nich má odlišné vlastnosti. „Ve většině
diskuzí o soli se zapomíná na problematiku jejího zpracování,“ upozorňuje Sally
Fallon Morellová. „Jen málokdo si uvědomuje, že běžná sůl je stejně jako cukr,
mouka a rostlinné oleje často rafinovaná. Zpracovává se průmyslově za vysokých
teplot a využití nejrůznějších chemikálií. Kvůli rafinování chybí ve výsledné
směsi cenné hořečnaté soli a stopové minerály, které se v moři jinak běžně vyskytují.“ 7 Do běžné stolní soli distribuované ve Spojených státech se pak přidává jód,
který slouží jako náhražka za přirozený jód a další minerály, které ze soli mizí
během rafinování, a různé protispékavé přísady. Některé zdroje běžnou stolní sůl
na výrobu fermentovaných potravin nedoporučují, protože jód má antimikrobiální vlastnosti a protispékavé látky zase mohou způsobit ztmavnutí a zakalení.
Častými alternativami jsou pak speciální nakládací, konzervační či košer soli,
které jód neobsahují.
Nejraději pracuji s nerafinovanou mořskou solí. Jedním ze zásadních přínosů
fermentace je její schopnost zvyšovat biodostupnost minerálů. Proto jsem došel
k závěru, že při výrobě kvašených potravin dává smysl využívat spíše soli, které
obsahují mnohem širší spektrum minerálů než jen samotný chlorid draselný. I v nerafinované soli se kupodivu nachází jód – obsahuje ho díky drobným
mořským živočichům. Najdete ho v ní ale jen v živočišné podobě a ve stopovém
množství, které průběh kvašení neovlivní. Díky tomu, že jsem během svých
workshopů měl tu šanci pracovat s nespočtem druhů solí, jsem zjistil, že bakterie
mléčného kvašení příliš vybíravé nejsou – snáší mnoho druhů soli a bez problémů se vypořádají i s běžnou stolní solí s přidaným jódem.
Při výrobě většiny kvašených potravin, zejména pak zeleniny, není třeba
množství soli vážit. Stačí se řídit chutí. Existují však i potraviny, jako je například
fermentované maso (více v druhém díle knihy), u kterých je v zájmu bezpečnosti
a efektivní konzervace nutné dodržet přesné množství či druh soli. U některých
dlouho zrajících kvašených potravin, mezi které patří například miso či sójová
omáčka, by zase mohl nedostatek soli umožnit hnilobu.
U jednotlivých potravin se snažím uvádět, zda je můžete solit pouze dle chuti,
nebo jestli je lepší do nich sůl přidávat v přesných dávkách. Polévková lžíce pojme
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Krouhače na zeleninu
Na krájení zeleniny za účelem fermentace nepotřebujete žádné speciální nástroje.
Bohatě si vystačíte s obyčejným nožem a klasickým struhadlem. Na krájení
a strouhání zeleniny lze samozřejmě použít jakýkoliv nástroj od kuchyňského
robota až po speciální krouhače. Při přípravě velkých várek nejradši používám
tradiční krouhač na zelí. Jedná se o velkou dřevěnou desku se třemi rovnoběžnými čepelemi, které jsou v desce uloženy úhlopříčně. Krouhač funguje zcela
jednoduše – rozpůlenou hlávkou zelí přejíždíte přes čepele a tím z ní krájíte tenké
plátky zelí. Jakmile při práci s krouhačem chytnete ten správný rytmus, tak
krájení zeleniny opravdu odsýpá. Dejte ale pozor
na prsty! Bohužel jsem měl to štěstí, že se
o krouhač již řada mých pomocníků pořezala, a tak jsem si pro jistotu pořídil
ochrannou rukavici vyrobenou
z nerezové ocelové síťky. Při
zpracování obrovského
množství zeleniny v rámci
velkovýroby jsou naprosto
nedocenitelné kuchyňské
roboty a na krouhání zelí se
dokonce vyrábějí specializované stroje.

Hmoždíře a tloučky
Zeleninu je před kvašením dobré mírně pomačkat či potlouct, aby se narušily
buněčné stěny a uvolnila se z ní šťáva. Pokud se chystáte kvasit menší množství
zeleniny, postačí vám zpracovat ji rukama v míse. Pracujete-li však častěji či
ve větším množství, tak vám přijde vhod nějaký nástroj. Na mačkání a tlučení
zeleniny lze využít jakýkoliv tupý dřevěný předmět, jako je například baseballová
pálka či polínko. K dostání jsou ale i specializované nástroje – nezisková organizace Weston A. Price Foundation například nabízí ručně vyráběné tloučky, které
nazvali „drtič zelí“.24
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inkubuji v obdélníkovém chladicím boxu. Inkubovat fermentované potraviny lze
ale i přímo v termosce.
Inkubátor je důležité nejprve předehřát. Pokud do studeného chladicího boxu
dáte mléko o teplotě 43 °C, tak vám rychle vychladne. Když ho ale umístíte
do tepelně izolované nádoby, která je již předehřátá na požadovanou teplotu,
zůstane teplé ještě mnoho dalších hodin. Chladicí boxy a termosky
předehřívám jednoduše tak, že je naplním horkou vodou těsně
předtím, než se pustím do posledních příprav před kvašením.
Stále teplou a čistou vodu pak z nádoby vyliju (znovu ji
využiju třeba na mytí nádobí), vložím do ní potraviny
určené na kvašení a chladicí box či termosku uzavřu.
Pokud vám uvnitř inkubační komory zbyde místo, můžete
do něj postavit zavařovací sklenice s horkou vodou. Celou
komoru můžete navíc zateplit ještě tak, že ji zabalíte
do peřin.
Jako improvizovanou inkubační komoru můžete také
využít: vypnutou elektrickou (nebo mikrovlnnou) troubu, kterou zahříváte jen pomocí rozsvícené žárovky, či lahev horké vody (nejlépe otevřenou); sušičku; elektrickou
zahřívací podložku (většinou s ručníkem či jinou vrstvou,
která zabrání přímému kontaktu se zdrojem tepla). Kvasit můžete u libovolného
zdroje tepla či průduchu. Teplotu daného prostředí vždy nejprve ověřte pomocí
teploměru. Na své první pokusy s kvašením rozhodně nepotřebujete specializovaný inkubátor. Stejně jako našim předkům vám se špetkou vynalézavosti bohatě
postačí nástroje a předměty, které již máte doma k dispozici.

Staření v chladu
Některé kultury vyžadují teplejší prostředí a jiné zase musí dlouho a pomalu
dozrávat při nižších teplotách. Kultury, kterým se daří v chladu odpovídajícímu
přirozenému prostředí jeskyní, se většinou vyskytují na sýrech a sušeném masu.
Ideálním prostředím pro dlouhodobé zrání je opravdová jeskyně či skladovací
sklípek, v němž je relativně stabilní podzemní teplota. Většina z nás však bohužel takové prostory k dispozici nemá. Přirozené prostředí pro zrání v chladu
lze naštěstí snadno nahradit lednicí na víno nastavenou přibližně na 13 °C.
Existuje ale i o něco univerzálnější řešení – běžnou lednici lze napojit na externí
termostat.
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KAPITOLA 4:
Proměna cukru na alkohol: medoviny,
vína a cidery

Alkohol je magická látka, která nás dokáže na chvíli vymanit z těla. Vždy po něm
alespoň na chvíli pocítím lehkost bytí. Alkohol nás dokáže na pár chvil zbavit
starostí i zábran a rozvázat nám jazyk – funguje jako společenské mazivo i sexuální katalyzátor. Alkohol je také posvátný, a to jak v řadě domorodých náboženstvích, tak i v některých z největších světových náboženstvích. Jak poznamenal
Patrick McGovern: „Alkoholické nápoje lidstvu již od pradávna slouží jako významný prostředek komunikace s bohy, ať už se zrovna jedná o víno při svatém
přijímání, pivo obětované sumerské bohyni Ninkasi, vikingskou medovinu, či
lektvary užívané při mnoha rituálech v amazonských i afrických kmenech.“1
Střídmé popíjení alkoholu dle odborníků prospívá zdraví a prodlužuje život.2
Pro mnoho lidských kultur je vitamín B, který se během kvašení syntetizuje
v alkoholu, významným zdrojem živin. Když puritáni v rámci kolonizace zakázali původním obyvatelům některé tradiční kvašené nápoje, tak se u některých
indiánských kmenů poprvé vyskytly nemoci spojené s podvýživou.3 Při nadměrné konzumaci ale alkohol může vyvolat nevolnost, zvracení, omdlévání, řadu
vážných onemocnění, a dokonce i smrt. Pocity, které lidé pod vlivem alkoholu
prožívají, někdy mohou vést k impulzivnímu jednání, kterého po vystřízlivění litují. Pro spoustu lidí se pití alkoholu může stát problémem, u mnohých způsobuje
nepřijatelné změny chování nebo dokonce závislost. Ať už se na alkohol díváme
jakkoliv, musíme na základě jeho vlastností a účinků uznat, že se jedná o vskutku
mocnou látku.
Proces alkoholového kvašení, při kterém kvasinky proměňují cukry na alkohol, přitom nevyžaduje lidský zásah. Tento způsob fermentace běžně probíhá
v poškozeném či přezrálém ovoci, medu zředěném vodou nebo v míze vytékající
z rostlin a stromů. Produkty spontánní přírodní fermentace se tak s chutí opíjí
spousta zvířat. Člověk se jen naučil upravovat podmínky alkoholové fermentace
tak, aby probíhala dle jeho představ.
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Odborníci se vesměs shodují, že alkoholové kvašení bylo vůbec první formou
kvašení, kterou člověk vědomě praktikoval. Kvašení alkoholu sice vyžaduje přesné postupy a nějakou tu zručnost, ale zároveň ho zvládne každý.
Právě když jsem si připravoval podklady pro tuto kapitolu, stavil se u mě můj
soused Jake s trochou čerstvého domácího vína. Ve vodě rozpustil
trochu cukru (jeho množství odhadl dle chuti) a pak do ní přidal
nejrůznější zralé ovoce, které zachránil z kontejneru za supermarketem. Do základu na ovocné víno přitom nepřidal žádné
kvasnice – využil jen ty, které se na ovoci vyskytují přirozeně.
Rozkvašenou směs pak v kyblíku pravidelně promíchával.
Výsledkem bylo čerstvé, lehké, slaďoučké perlivé víno, ve kterém byla bezesporu cítit trocha alkoholu. O pár dní později jsem
se konečně rozhodl otevřít archivní šestiletou švestkovou
medovinu. První fáze kvašení přitom byla u této medoviny
téměř stejná jako u Jakeova ovocného vína. V kameninovém
hrnci jsem smíchal nepasterizovaný a nefiltrovaný med s chladnou vodou v poměru jedna ku čtyřem. Do tohoto základu jsem
pak přidal čerstvé švestičky. Směs jsem asi týden pravidelně míchal a pozoroval,
jak začíná silně kvasit a pěnit. Trošku jsem pak rovnou ochutnal, ale většinu jsem
přemístil do dvacetilitrového demižonu (lze však použít jakoukoliv nádobu
s úzkým hrdlem), zavřel kvasnou zátkou a nechal fermentovat až do té chvíle,
kdy viditelné projevy kvašení opadly, což bylo přibližně po půl roce. Medovinu
jsem pak pomocí sifonu stočil (viz Přečerpávání a stáčení v kapitole 3) do dalšího
demižonu, kde do sucha kvasila dalších šest měsíců. Hotovou medovinu jsem
nakonec stočil do lahví a nechal ji zrát ve sklípku. Šestiletá medovina byla sušší
(méně sladká) a podstatně silnější než Jakeovo mladé ovocné víno, ale také
vyžadovala složitější postup a řadu let čekání.
Alkoholické nápoje lze vyrábět nesčetně způsoby. Kvašení do sucha je sice
složitější a vyžaduje spoustu času, ale výsledek pak mnohdy stojí za to. Alkohol
však můžete bez obav kvasit i zcela jednoduše. Fermentace je součástí prastarých
rituálů, které člověk praktikoval již odnepaměti. Přesný původ alkoholu nám ale
pravděpodobně zůstane zahalen tajemstvím. „Jen blázen by chtěl objasnit původ
vína,“ napsal perský básník před tisíci lety.4 Historici jsou si ale téměř jistí, že
v neolitu se většinou alkohol po dobu více let zrát nenechával. Výroba kvašených
alkoholických nápojů z ovoce, medu, cukru či mízy může být zcela jednoduchá.
Pravěcí výrobci alkoholu používali nástroje, jako jsou hliněné hrnce, které byly
tehdy přelomové, ale dnes jsou běžnou součástí každé domácnosti. Současná
literatura věnovaná domácí výrobě alkoholu přitom často zdůrazňuje potřebu
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mohou mít i výrazné povzbuzující, léčebné, či dokonce psychotropní účinky.
Rostlinné přísady také mohou fungovat jako zdroj kvasinek, které mohou urychlit fermentaci, nebo ji v případě sterilizovaného média, jakým je například pasterizovaný med, pasterizovaná ovocná šťáva či rafinovaný cukr, přímo nastartovat.
Kromě chutí a kvasinek mohou rostlinné přísady medovinu obohatit o kyseliny,
třísloviny, dusík a fytochemické „růstové faktory“, které mohou podpořit i množení kvasinek. „Zejména ve světle zlatavém medu chybí dostatek dusíku a dalších
látek, které jsou podstatné pro vývoj kvasinek,“ vysvětluje odborník na jídlo
a fermentaci Keith Steinkraus. „Proces fermentace jakéhokoliv medu lze podpořit
a zrychlit přidáním dusíku a dalších růstových faktorů, které množení kvasinek
podporují.“17 Steinkraus uvádí, že při tradiční venkovské výrobě t’ej se med „buď
sbírá z hnízd divokých včel, nebo z klasických sudovitých úlů. V obou případech
obsahuje úlomky pláství, vosku, pylu, ale i samotné včely. Odborníci se dodnes
shodují, že ze surového nepasterizovaného medu lze vyrobit lepší medovinu
než z rafinovaného“.18 K tomuto názoru se přikláním i já, protože pyl, propolis,
mateří kašička, ale i mrtvé včely a vosk obsahují mnohem větší škálu živin, které
podporují kvašení, než jen samotný med. Dalším specifikem medoviny t’ej je dle
Steinkrause „nakuřování kvasné nádoby, díky kterému výsledná medovina získá
příjemnou zauzenou chuť.“
Medovina zvaná baälche patří ke kulturnímu dědictví původně mayského
kmene Lacandon z mexického státu Chiapas. Stejným slovem se přitom označuje
i strom druhu Lonchocarpus violaceus, jehož kůra se do této medoviny tradičně
přidává. Baälche se kvasí v nádobě vyrobené z vydlabaného kmene zvané canoa,
o které se více dočtete v předchozí kapitole. William Litzinger, který ve své disertační práci zdokumentoval techniky a rituály spojené s přípravou baälche, uvádí,
že lidé z kmene Lacandon nejprve v nádobě canoa smíchají vodu s medem v poměru přibližně 17:1, tak aby medová voda získala požadovanou barvu, a nakonec
do ní přidají poměrně velké množství kůry.
K odměřování (i servírování) se používá speciální keramická nádoba, kterou
antropolog popsal jako „džbán boha vína“. Litzinger ve své práci uvádí, že výrobce baälche tuto nádobu „zdědil po svém pradědovi, který ji zdědil zase po tom
svém“. Litzinger ze stěny džbánu odebral vzorky, ve kterých později našel velké
množství S. cerevisiae. „Tato nádoba je významným artefaktem, který v sobě nese
prastaré kulturní dědictví,“ vysvětluje. „Nejde však jen o duchovní dědictví – již
nespočet let v ní přebývá jediný druh S. cerevisiae, který je pro fermentační rituály kmene Lacandon zcela zásadní.“19
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MEDOVÁ ALCHYMIE
Turtle T. Turtlington
Kvasinky jsou malí, neviditelní skřítci, kolem kterých člověk za tu dobu, co kráčí po zemi,
již nadělal značný humbuk. Z mnohých příběhů je zřejmé, že posvátné nápoje dokáže
připravovat jen pověřený šaman či léčitelka a že je k jejich výrobě nezbytná spousta zpěvu
a nejrůznějšího křepčení, kterým alchymista do nádoby přiláká ty správné duchy. Tehdejší
odborníci na fermentaci své oblíbené kultury, nebo chcete-li „duchy“, uschovávali ve smrkových či březových větvích a polenech, které pokládali na dno kvasné nádoby. Dřevo do sebe
kvasinky naláká díky sladké míze, pomocí ní je pak lze snadněji přenášet z jedné nádoby
do druhé. Poleno plné vinných kvasinek náležících dané rodině bylo dokonce běžným věnem na svatbách. Tomu říkám dědictví!
Mnozí z nás se na prahu 21. století rozhodli k návratu ke kořenům, bylinkářství, nejrůznějšímu domovarnictví, šamanismu a alchymii. Stále dokola se k nám vrací otázka: „Co je
to vlastně tradice?“ Co se týká kvasinek a vaření nejrůznějších lektvarů a alkoholických
nápojů, tak na tuto otázku žádná konkrétní odpověď neexistuje. Tradiční je v tomto oboru
totiž naprosto všechno – od prémiových balíčků ušlechtilých kvasnic Montrachet a Premier Cuvée až po zcela běžné „šampaňské kvasinky“. Každý druh kvasinek s sebou přináší
jedinečnou chuť, způsob kvašení a byl vyšlechtěn za jinými účely. Nesčetné generace sládků,
vinařů či výrobců medoviny si je předávaly po tisíciletí až dodnes. Záhadné a divoké druhy
kvasinek navíc již od nepaměti poletují i všude kolem nás! Sestupují z nebes, aby osvítily
naši medovinu, konaly v ní zázraky a pak někam záhadně zmizely, dokud je zase jednou
nepovoláme.

Stejně jako všechny ostatní tradiční postupy při výrobě kvašených nápojů je
i výroba baälche považována za posvátnou a provádí se za doprovodu složitých
rituálů. Výrobci baälche před odebíráním pěny z rozkvašené medové vody nejprve
provedou rituál, během kterého nad nádobou po směru hodinových ručiček krouží
posvátnou kukuřicí. Obdobným způsobem pak požehnají i nádobí a pohárům,
ze kterých se medovina pije. Kukuřice se pak společně s odebranou pěnou a dalšími svátostmi umístí do listu banánovníku. Šaman pověřený výrobou baälche list
zabalí a dojde s ním do lesa, kde ho zakope jako oběť bohu smrti. Domorodé metody fermentace jsou vždy skrz naskrz spojené s tím, jak daná kultura chápe smrt,
život a přechodové rituály. Dnes však mnoho z nás žije v kulturách, které jsou
o takové tradice ochuzené. Rituály si proto musíme znovu od základu vymyslet
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K sycení používejte pouze lahve, které snesou vyšší tlak. Například z klasických lahví od vína by pokračující fermentace snadno vytlačila korek. Tlak dokážou udržet pivní lahve opatřené klasickou korunkou či patentním uzávěrem nebo
lahve na šampaňské. Použít můžete i spoustu různých lahví od limonád a jiných
nápojů s pevným uzávěrem. (Více o lahvích a stáčení do lahví se dočtete v kapitole 3, v oddílu Lahve a jejich plnění.) Důkladně prokvašené perlivé nápoje by měly
v lahvích zrát alespoň dva týdny. Před podáváním je nezapomeňte vychladit, aby
vám příliš nevypěnily.
Obdobným způsobem lze nasytit i nedokvašené nápoje. Obzvlášť u nich
však mějte vždy na paměti, že lahve se mohou snadno přetlakovat a explodovat
(viz Sycení v kapitole 6). Nedokvašený alkohol by proto měl v lahvích fermentovat
mnohem kratší dobu – často mu bohatě postačí den či dva. Průběh kvašení v lahvích lze naštěstí kontrolovat. Nápojem naplňte alespoň jednu PET lahev – plast
vám díky své pružnosti umožní sledovat, jak v lahvích vzrůstá tlak. Každý den
je zkontrolujte pohmatem (v teple či u prudce kvasícího nápoje raději několikrát
denně). Jakmile budete mít pocit, že plastová lahev už dostatečně ztvrdla, což se
při pokojové teplotě běžně stává již po pár dnech, přemístěte celou várku do lednice. Chlad fermentaci zpomalí. Nápoje dokvašované v lahvích se na dlouhé
skladování příliš nehodí – raději je s chutí vypijte co nejdříve.

Záhadné zdroje alkoholu
Svět kvašených alkoholických nápojů je nezměrný. Víno a pivo jsou dnes sice
oblíbené nápoje, ale v záplavě chutí a zážitků, které nám alkohol nabízí, se jedná
o pouhé dvě kapky. Pokud chcete umění fermentace doopravdy ovládnout, neměli
byste se snažit pouze replikovat ty nejpopulárnější globalizované nápoje. Inspirujte se vynalézavostí našich předků a naučte se vyhledávat a využívat rozmanité
zdroje zkvasitelných cukrů, které jsou všude kolem nás. Veškeré kvašené nápoje
rozhodně nemusí stát na jediném zdroji sacharidů. Archeologové při průzkumu
čínského sídliště Jiahu z neolitu objevili na 9000 let staré keramice stopy alkoholu vyrobeného z přírodních cukrů, které pocházely z hroznového vína, plodů
hlohu, medu a rýže.42 Spousta nálezů po celém světě naznačuje, že naši předci při
fermentaci již odedávna pracovali se směsí rozmanitých zdrojů sacharidů i kvasinek. Obdobné metody se v domorodých kulturách přitom používají dodnes.
Současné zemědělství i fermentace do značné míry stojí na monokulturách –
těm sice vděčíme za spoustu skvělých výrobků, ale neměli bychom zapomínat,
že alkohol lze kvasit z mnohem více zdrojů cukru. Pokud chceme být odolnější
a doopravdy všestranní, musíme se vrátit k tradičním způsobům fermentace,
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při kterých se využívá množství různých druhů sacharidů. Svobodnými tvůrci se
staneme až tehdy, když vezmeme produkci potravin znovu do vlastních rukou,
opustíme jednotvárnost monokultur a vydáme se vstříc rozmanitosti.

Možné problémy při fermentaci alkoholu
Nápoj nezačal perlit
Míchat, míchat, míchat! Mícháním rovnoměrně rozprostřete kvasinky a kvas
navíc provzdušníte, což podpoří jejich růst. Pokud jako jediný zdroj kvasinek používáte vzduch (v případě, že žádné z vašich ingrediencí nejsou syrové), dostanete
mícháním do tekutiny kvasinky z okolí, které se jinak zachytávají na její hladině.
Pokud jste nádobu umístili do chladu, kvašení bude pozvolnější. Umístěte nápoj
na teplejší místo, nebo buďte trpěliví a počkejte si na teplejší počasí. Nakonec
zkontrolujte i svůj zdroj vody. Vodu byste předtím, než ji použijete na kvašení,
vždy měli zbavit chlóru. Chlór v dostatečné koncentraci totiž dokáže kvasinky
zabít. Podrobnější informace ohledně úpravy a kvality vody najdete v kapitole 3.
Vodu nejprve přefiltrujte, převařte v otevřené nádobě, nebo ji nechte několik dní
odstát, aby se z ní chlór vypařil. U svého dodavatele vody si také můžete ověřit,
zda vaše voda obsahuje chloraminy, což jsou moderní formy chlóru, které nejsou
tak těkavé a z vody je nelze odstranit varem ani odpařováním.

Na povrchu rozkvašeného nápoje se objevila plíseň
Opatrně plíseň z povrchu odeberte. Pokud ji z jakéhokoliv důvodu nelze snadno odebrat, použijte sifon a nápoj přečerpejte do jiné nádoby. Plísně na hladině
i s trochou nápoje pak vylijte. Zpočátku divoké fermentace je nápoj nutné často
míchat. Mícháním narušujete jeho hladinu, a pokud nápoj mícháte opravdu pečlivě a často, nemá plíseň šanci se na ní uchytit.

Zkvašený nápoj chutná jako ocet
Každý kvašený alkoholický nápoj, který vystavíte působení vzduchu, se jednou
přemění na ocet. Za tuto nevyhnutelnou proměnu mohou bakterie zvané Acetobacter, které produkují kyselinu octovou a vyskytují se ve vzduchu všude kolem
nás. Tyto bakterie vyžadují kyslík. V první fázi kvašení převládají ve sladké
tekutině vždy kvasinky. Během nejbouřlivější fáze fermentace se pak z kvasící
tekutiny neustále uvolňuje velké množství oxidu uhličitého, který nápoj chrání
před přeměnou na ocet, a to i v otevřených nádobách, kde je působení vzduchu
vystavena velká plocha tekutiny. Nebezpečí proměny nápoje na ocet přichází až
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KAPITOLA 5:
Kvašená zelenina
(a taky nějaké to ovoce)

Veškeré metody a recepty na kvašení zeleniny spojuje jedno: Když zeleninu
ponoříte pod vodu, vytvoříte tím selektivní prostředí, kde nemohou růst plísně
ani další organismy závislé na přísunu kyslíku. V nálevu se proto daří bakteriím,
které zvyšují kyselost svého prostředí. Kromě této základní metody se však jednotlivé recepty ve spoustě ohledů liší. Co, kde, kdy a jak lze zkvasit jsou proměnné, které vás na cestě k osvojení umění fermentace budou zas a znovu překvapovat. V některých tradičních postupech se zelenina nechává zavadnout ve slaném
nálevu či na slunci. Jiné recepty ji nejprve doporučují roztlouct či alespoň lehce
pomačkat. Někteří kvasí jednotlivé druhy zeleniny zásadně odděleně. Jiní se
zase nebojí v jedné sklenici smíchat tucet různých druhů společně i s kořením,
ovocem, rybami, rýží, bramborovou kaší a spoustou dalších přísad. Zeleninu
lze nechat kvasit jen pár dní, nebo jí dopřát celé týdny, měsíce, či dokonce roky.
Fermentovat můžete v uzavřených sklenicích, otevřených hrncích, ale i specializovaných nádobách na kvašení. Někteří lidé zeleninu kvasí ve sklepě či v hrnci
zakopaném v zemi, jiní ji umístí na balkon či do garáže. Kvasným kulturám se
ale stejně tak bude dařit prostě jen na kuchyňské lince. Zeleninu lze kvasit pod
rouškou tmy, nebo ji dát přímo na slunce. Ve většině tradičních receptů na kvašené potraviny se využívají bakterie, které se na zelenině již přirozeně vyskytují,
ale najdete i takové, ve kterých se do ní přidávají speciální mikrobiální startéry.
Na kvašení žádný univerzální recept neexistuje. Umění fermentace praktikují lidé napříč různými regiony a kulturami zcela odlišně. Postupy na přípravu
kvašených potravin se staly nedílnou součástí mnoha tajných rodinných receptů,
které si lidé předávali z generace na generaci a pravidelně je dle jejich aktuálních
potřeb upravovali.
Kvašení zeleniny může skvěle posloužit jako brána do světa fermentace. Je
totiž velmi snadné a jeho výsledek si můžete vychutnat už po relativně krátké
době. Kvašená zelenina je navíc neuvěřitelně výživná a zdravá – jedná se o vynikající a chutnou přílohu, která se hodí snad k jakémukoliv jídlu, a navíc je již
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ze své podstaty bezpečná. Někteří lidé se bojí kvašení vyzkoušet, protože se
obávají, že by při jejich experimentech mohly vyrůst nějaké nežádoucí bakterie,
které by je i jejich blízké mohly přiotrávit, či snad dokonce zabít. Přinejmenším
v oblasti syrové rostlinné stravy se v tomto ohledu opravdu není čeho bát. „Pokud
vím, tak dosud nebyl nikdy zdokumentován byť jen jediný případ onemocnění
vyvolaný konzumací kvašené zeleniny,“ uvádí Fred Breidt, mikrobiolog pracující
pro americké ministerstvo zemědělství, který se specializuje na kvašenou zeleninu. „Kvašení zeleniny rozhodně není riskantní – jedná se o jednu z nejstarších
a nejbezpečnějších technologií, které máme k dispozici.“1
V nedávné době se objevilo několik zpráv o nemocích pocházejících z potravin, mezi které patří špenát, salát, rajčata a několik dalších druhů syrové
zeleniny. Kvašená zelenina je v tomto ohledu ještě bezpečnější než ta syrová.
Fermentace má totiž tu výhodu, že i kdyby u ní přece jen došlo k nějaké velmi
nepravděpodobné kontaminaci, patogenní bakterie by nikdy neměly v prostředí
přirozeně obývaném bakteriemi mléčného kvašení sebemenší šanci přežít. Zelenina během kvašení rychle kysne a v kyselém prostředí se náhodným patogenům
nedaří. Bakterie mléčného kvašení fungují jako efektivní a bezpečný konzervant
a mají tu zásadní výhodu, že se přirozeně vyskytují na veškeré rostlinné stravě.
Někteří lidé se přesto obávají například kvašeného česneku, protože se dočetli
o případech botulismu způsobeného konzumací česneku naloženého v olivovém
oleji. Nakládání potravin do oleje se ale od metody kvašení v nálevu z vody a zeleninových šťáv zásadně liší, protože v oleji vzniká mnohem výrazněji anaerobní
prostředí. Když je česnek naložený ve slaném nálevu nebo šťávě společně s jinými
druhy zeleniny, rozvoj botulotoxinů v něm nehrozí. Pokud chcete česnek přece
jen uchovávat v olivovém oleji, můžete jeho bezpečnost zaručit tím, že ho nejprve
naložíte do octa, který ho okyselí. Bakterii C. botulinum, která botulismus způsobuje, se totiž v kyselém prostředí nedaří.

Bakterie mléčného kvašení
Bakterie mléčného kvašení (LAB), nejčastěji pak druh Leuconostoc mesenteroides,
se v relativně malém množství nacházejí na všech rostlinách. Jejich podíl na celkové mikrobiální populaci rostlin činí přibližně 1 %. „Jakmile rostlinu sklidíte,
začne počet mikroorganismů, které na ní žijí, růst,“ uvedl v jedné studii tým
biologů. „Mikroorganismy se mohou začít množit díky vyššímu množství živin,
které se uvolňují z buněčného obsahu narušené rostlinné tkáně. V tu chvíli se
začnou mikrobiální komunity rozrůstat, a navíc se mění i jejich druhové složení.“ 2 Aerobní bakterie, které dominovaly na žijící rostlině, začnou nahrazovat
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KAPITOLA 6:
Osvěžující kvašené limonády

Kvašené limonády, mezi které se řadí spousta fermentovaných nápojů, jsem jako
samostatnou kategorii začal vnímat teprve nedávno. Ve své předchozí knize Síla
přírodní fermentace jsem recept na guyanský kvašený nápoj ze sladkých brambor
zvaný sweet potato fly zahrnul do kapitoly o kvašení mléčných výrobků (protože
se při jeho výrobě jako startér používá syrovátka). Ruský kvas jsem pak zmínil
v kapitole o fermentaci obilovin, zázvorové pivo v kapitole o víně a shrub v oddílu
věnovaném octu. Kombucha, kterou se mi tehdy nepodařilo zařadit nikam, skončila paradoxně v kapitole o obilovinách, i když se vyrábí jen z cukru a čaje a zhola
žádné obilí neobsahuje.
Později mi ale došlo, že všechny tyto i mnohé další nápoje jsou v podstatě
rozmanité variace na jediné téma. To se přitom týká jak tradičních nápojů, které
se v různých kulturách vyrábí již od nepaměti, tak i jejich moderních variant, se
kterými přišli současní nadšenci do fermentace, kteří se snaží prastaré tradice
kvašení oživit. Všechny tyto nápoje spojuje lahodná, lehce kyselkavá a sladká
chuť a řada z nich obsahuje i menší množství alkoholu. Dále vynikají vysokým
obsahem bakterií mléčného kvašení (i spousty dalších mikrobů) a lidé si je oblíbili díky jejich zdravotním i povzbuzujícím účinkům. Jeden z termínů, kterými
lze tyto nápoje souhrnně označit, je „tonikum“. Význam tohoto termínu slovník
Webster’s Collegiate Dictionary definuje jako „povzbuzující, osvěžující a posilující nápoj“ (podobný význam má i v češtině „posilující, povzbuzující lék – pozn. red.),
a přesně tyto vlastnosti celá skupina těchto nápojů nesporně sdílí.
Na přípravu většiny z nich budete potřebovat určitý mikrobiální startér.
Jakmile se ale do jejich výroby jednou pustíte, můžete danou kulturu udržovat už
navždy. Při jejich přípravě byste se nejlépe měli řídit nepřetržitým rytmem – každou další várku lze rozkvasit trochou hotového nápoje z té předcházející. Kulturu
udržujete při životě tím, že ji pravidelně obnovujete a krmíte. Osvěžující kvašené limonády si díky jejich obrovskému potenciálu oblíbí snad každý nadšenec
do fermentace. Nejen že vám do života vrátí dávno zapomenuté přírodní rytmy
a koloběhy a významně obohatí váš mikrobiom, ale ještě k tomu s nimi objevíte
nesmírně vzrušující svět chutí, ve kterém je vše dovoleno.
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Některé kultury na výrobu kvašených nápojů, jako je například divoký startér
na výrobu zázvorového piva (viz Zázvorové pivo s divokým startérem) či kvásek
(viz Kvásek: jak ho založit a starat se o něj ve druhém dílu), si snadno zvládnete
připravit doma ze zcela základních surovin. Jiné startéry, mezi které patří například kombucha či vodní kefír, jsou konkrétní komunity bakterií a hub, které se
vyvinuly do určité stabilní podoby viditelné pouhým okem, se kterou se dá snadno pracovat a přenášet ji z jedné várky do druhé. Těmto formám startérů se také
říká SCOBY, což je anglická zkratka pro symbiotickou komunitu bakterií a kvasinek. Tyto smíšené kultury si samy řídí svou reprodukci a společně budují hmotné
médium, které například v případě kombuchy nabývá podoby rosolovitého talíře.
Na výrobu takových kvašených nápojů si danou kulturu budete muset nejprve
sehnat. Jakmile ji ale jednou začnete používat a pečovat o ni, bude se sama regenerovat a množit, a tak se o ni budete moci podělit se svými přáteli. Na konci této
knihy najdete doporučené zdroje a odkazy, mezi nimiž jsou uvedeny mezinárodní
organizace i komerční distributoři, u kterých si SCOBY kultury můžete snadno
opatřit. Startéry číhají na každém rohu – stačí chvíli brouzdat na internetu a jistě
se vám podaří najít řadu dalších komerčních i zcela neoficiálních zdrojů kultur.
Jakmile si tyto kultury obstaráte a začnete s nimi pracovat, pravděpodobně
zjistíte, že se vám množí tak rychle, že už pro ně nemáte využití. Podělte se o ně
se svými přáteli! Šiřte kultury a ony se vám odmění – obrodí nejen vás, ale celé
lidstvo!
Výsledný obsah alkoholu nelze u těchto nápojů nikdy zcela přesně odhadnout.
Obecně lze však říct, že většinou bývají alespoň mírně alkoholické. Zejména při
delším skladování a anaerobním kvašení v uzavřených nádobách v nich pak může
obsah alkoholu stoupat. Pokud chcete množství alkoholu v těchto nápojích minimalizovat například kvůli tomu, že je chcete nabídnout i dětem či abstinentům,
nechte je kvasit co nejkratší dobu. I při krátkodobém kvašení nápoj lehce zkysne,
začne perlit a rozmnoží se v něm zdraví prospěšné probiotické bakterie. Obsah
alkoholu v něm však výrazně nestoupne. Nealkoholický nápoj má dle právní
definice obsah alkoholu nižší než 0,5 % – takové množství je zcela zanedbatelné
a většina z nás ho v nápojích nepocítí. Alkohol v této koncentraci obsahují i běžné
potraviny a nápoje, jako je například chléb či pomerančový džus.1

Sycení
Všechny kvašené nápoje můžete nasytit. Perlivé nápoje jsem si zamiloval již
v dětství. Kdo by jim také odolal? Vyrůstali jsme v dobách, kdy na nás ze všech
stran dorážely reklamy překypující bublinami. Slazené limonády jsou díky cukru
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a nepopsatelně příjemnému pocitu při polknutí silně návykové. Lidé si ale bublin
užívali už dávno před vynálezem sycení pomocí stlačeného CO2. O přirozenou
perlivost se odjakživa starala fermentace.
Bublinky se v nápojích tvoří díky oxidu uhličitému. Lehce perlivé mohou být
i nápoje kvašené v otevřených nádobách, ale pokud chcete dosáhnout vyšší míry
karbonace, tak právě rozkvašený nápoj (který stále prudce pění) stočte a uzavřete do lahví, které udrží vyšší tlak. Tomuto účelu skvěle poslouží lahve s pákovým
uzávěrem, pivní lahve s klasickou korunkovou zátkou či skleněné lahve na limonády. Nápoj pak v lahvích nechte ještě chvíli kvasit. Buďte ale opatrní, aby
se vlivem rostoucího tlaku neroztrhly – v závislosti na okolní teplotě a aktivitě
kvasinek někdy stačí jen pár hodin. Pak už jen nápoje vychlaďte a podávejte.
Při dokvašování v lahvích buďte vždy nanejvýš opatrní – může jít
o život! Tlak, který během kvašení v lahvích vzniká, opravdu nikdy nepodceňujte. Skleněná lahev s prudce kvasícím nápojem může velmi snadno explodovat.
Přirozeně perlivé alkoholické nápoje, jako je například šampaňské či pivo, se
většinou nejprve nechají hluboce prokvasit, aby se v nich veškerý cukr proměnil
na alkohol. Při stáčení se pak do každé lahve přidá troška cukru, který kvašení
ještě na chvíli nastartuje – nápoje se tak mírně nasytí, zároveň nemohou explodovat. Když ale nápoje stočíte mnohem dříve, ještě když jsou jen lehce nakvašené
a obsahují značný podíl cukru, což je pro zde zmíněné kvašené nápoje typické,
stane se v lahvích něco úplně jiného. S mnohem vyšším podílem zkvasitelného cukru fermentace i v lahvích pokračuje naplno a uvolňuje se při ní značné
množství CO2, kvůli kterému mohou uzavřené lahve nakonec explodovat. Stáčení
do lahví proto vždy věnujte plnou pozornost.
Nechci vás tu rozhodně děsit, ale důrazné varování je zde zcela na místě.
Pokud se do stáčení pustíte v tu pravou chvíli, odmění vás zbytková fermentace
perlivým a chutným nápojem. Když ho ale stočíte příliš brzy, v tom lepším případě vám při otevření celý vypění. Plýtvání je sice zbytečné, ale trocha vypěněné
kombuchy ještě nikoho nezabila. Můj kamarád Spiky nedávno u řeky otevřel
lahev zázvorového piva, kterou dostal od našeho kamaráda Gonowaye:
Bylo horko a už po cestě k řece jsem se těšil, jak s lahví téhle vychlazené
osvěžující dobroty všechny překvapím. Konečně přišla chvíle ji odzátkovat. Ozvala se rána jak z děla a všechny nás pokropil gejzír zázvorového
piva. Nic tak vtipného jsem už dlouho neviděl! Do jednoho jsme chytili
nepopsatelný záchvat smíchu. Dnes si říkám, že můžeme být rádi, že ta
lahev jen vypěnila, a nevybuchla mi po cestě v tašce.
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vodu smíchejte se slupkami či odřezky z ovoce v míse či jiné nádobě s otevřeným
hrdlem a pak ji zakryjte prodyšnou látkou, tak aby se do ní nedostaly mušky.
Směs nechte kvasit a nezapomeňte ji zejména zpočátku často míchat. Když s ní
nebudete míchat, kvasné procesy se budou rozbíhat mnohem pomaleji, a navíc
vám hrozí, že se na povrchu začne tvořit plíseň. Jakmile směs začne perlit, odřezky a slupky ovoce sceďte a přidejte do ní surový ocet, který poslouží jako podpůrný startér. Dále už můžete postupovat jako při výrobě octa z již zkvašeného
alkoholu, jen mějte na paměti, že výroba octa ze slupek většinou trvá o něco déle.

Shrub
Ocet lze použít i jako základ na výrobu osvěžujících nakyslých limonád, kterým
se tradičně říká shrub. V kuchařkách z 19. století jsem narazil na spoustu různých receptů na shrub, ve kterých se většinou v octu nechávají přes noc louhovat
nějaké bobule či lesní plody (nejčastěji maliny). Druhý den se již ochucený ocet
z ovoce scedí a vaří s cukrem, dokud nevznikne hustý sirup. Cukru se přitom
často tehdy přidávalo až kilo na litr. Vychlazený sirup se pak dle chuti ředil vodou
a výsledkem byla osvěžující sladkokyselá ovocná limonáda.
Kromě ovoce můžete do základu shrubu přidávat i mátu a jiné bylinky, cukr
potom lze nahradit medem či jinými přírodními sladidly. Především pokud
používáte syrový domácí ocet, můžete přeskočit vaření a mnohem menší množství medu či cukru do ochuceného octa jednoduše vmíchat za studena. Pokud si
chcete připravit jemně perlivý shrub, stačí základ naředit trochou sycené vody.

Možné problémy při fermentaci nápojů
Nápoj nezačal kvasit
Problém může být v tom, že váš startér již není živý. Startér můžete zabít například tím, že ho přidáte do příliš horkého základu nápoje. Kvašení někdy ale
brání i příliš nízká okolní teplota – zkuste nádobu přemístit na trochu teplejší
místo. Pokud nepomůže ani to, může být problém v samotné vodě. Ujistěte se,
že nepoužíváte chlorovanou vodu z kohoutku. Pokud se vám nedaří rozkvasit
zázvorový startér, je možné, že byl ošetřen ozařováním. Příště ho zkuste připravit z biozázvoru. Pokud se limonáda nerozkvasila a jako startér používáte pouze
ovoce, tak jste jím pravděpodobně málo míchali. Nezapomeňte: Míchat, míchat,
míchat! A buďte trpěliví.
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Nápoj je příliš kyselý
Jestli je nápoj až přespříliš kyselý, nechali jste ho fermentovat příliš dlouho.
Příště zkuste kratší kvašení. I když je nápoj nepitelný, tak to ještě neznamená, že
se již nedá využít – spoustu překvašených nápojů, především pak kombuchu, lze
využít jako náhražku octa. Příliš zkyslé nápoje můžete také zachránit tak, že je
naředíte trochou vody či perlivé minerálky a popřípadě i mírně dosladíte.

Chuť je příliš slabá
Příště do základu limonády přidejte více ingrediencí, které mu dodávají chuť
(zázvor, čaj, batáty, kůru mabí, ovoce nebo cokoliv jiného) anebo cukr.

Na hladině kvasícího nápoje se objevila plíseň
Napadení povrchu kvasícího nápoje plísní lze předejít použitím startéru, který
zvýší kyselost média, jako je kombucha či ocet. U jiných nápojů se při kvašení
v otevřené nádobě můžete proti povrchové plísni bránit i pravidelným mícháním či protřepáváním – když hladinu neustále narušujete, plíseň nemá šanci
se na ní rozmnožit. Denně míchejte i sladkým základem octa, dokud se na něm
spontánně nevytvoří matka. Poté můžete plísni předejít tím, že do něj přidáte
trochu startéru ze syrového octa. Mícháním byste totiž matku zbytečně
porušili.

Kombuchová matka klesla ke dnu
Při zakládání čerstvé várky kombuchy čas od času matka nezůstane na hladině
a klesne ke dnu. Buďte trpěliví. Často po několika hodinách sama vyplave na hladinu. Někdy se také vynoří jen částečně a hladiny se dotýká jen okrajem. V takovém případě se na hladině vytvoří nová matka, která bude zpočátku vypadat jen
jako tenoučký průhledný film. Pokud ale matka zůstane zcela potopená a nová se
na hladině nevytvoří, tak již není aktivní. Stále z ní ale můžete vyrobit bonbony
nata, sehnat si novou matku, nebo stávající várku naočkovat větším množstvím
(čtvrtinou až polovinou) již zkvašené kombuchy, a na hladině si tak vypěstovat
úplně novou matku.

Z chleba nelze získat dostatek základu na výrobu kvasu
Největší výzvou při výrobě kvasu je vyždímat z nasáklého chleba veškerou tekutinu. Chléb i se základem přeceďte skrz síto vyložené několika vrstvami plátna,
a vždy když se vám naplní kusy chleba, tak plátýnko vezměte za rohy, chleba
do něj zabalte a důkladně vyždímejte. Poctivým ždímáním a koulením chleba
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po cedníku z něj dostanete opravdu maximum. I tak se však musíte smířit s tím,
že v chlebu vždy trocha tekutiny zůstane.

Zrna vodního kefíru nedorůstají
Krystaly vodního kefíru většinou rostou relativně rychle. Když jim poskytnete ideální podmínky, tak se jejich objem při každém nakrmení může i více než
zdvojnásobit. Pokud vám zrna nedorůstají, pravděpodobně již nejsou aktivní.
V případě, že necháte krystalky déle než jen pár dní v již zkyslém nápoji bez
přísunu cukru, kyselé prostředí je zcela steriluje. Pokud se vám to stane, sežeňte
si nová kefírová zrna a příště je dokrmujte cukrem častěji.

Kefírová zrna zmizela
Řiďte se instrukcemi uvedenými výše. Když kefírová zrna necháte v kyselém
roztoku bez přísunu čerstvého cukru, tak se nejprve sterilizují, a nakonec se
mohou i úplně rozštěpit.
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KAPITOLA 7:
Fermentace mléka

Čerstvé mléko se dá považovat za relativně moderní fenomén. Ve větší míře
se díky vynálezu lednice (a tím i energetické náročnosti) začalo konzumovat
převážně až v 20. století. Na čerstvém mléce si samozřejmě odjakživa mohli
pochutnávat pastevci krav, koz a dalších přežvýkavců, ale zbytek populace se
s ním v podstatě setkal jen ve zkvašené podobě. Kvašení mléko většinou stabilizuje – z potraviny, jež rychle podléhá zkáze, ho mění na mnohem trvanlivější
surovinu. Fermentace mléka je rozmanitá disciplína – lze ho zkvasit mnoha způsoby, různými startéry, pomocí odlišných kultur a srážedel, v různém prostředí
a s různým vybavením.
Pomocí fermentace se vyrábí téměř všechny sýry, kromě těch nejčerstvějších.
Čím více vody (ve formě syrovátky) se ze sýra odstraní, tím je tvrdší a tím déle
ho lze fermentovat a skladovat. Mléko a smetana se však často nechávají kvasit
i zcela tekuté, ale jen po dobu několika hodin či dnů. Takové kysané nápoje lze
před spotřebou ještě pár dní uchovávat, protože je před kontaminací chrání právě
jejich kyselost.
Ve Spojených státech a mnoha evropských zemích patří mezi nejznámější
fermentované mléčné výrobky jogurt a kefír. Yogurt je turecký název pro kvašené mléčné výrobky, které původně vznikly v jihovýchodní Evropě a Středomoří.
Termín kefír také pochází z turečtiny a označuje fermentovaný mléčný nápoj
z Kavkazu. Jogurt je většinou tuhý, nebo jen částečně tekutý, zatímco kefír je
nápoj. Tyto mléčné výrobky se navíc liší svou chutí, chemickým složením, obsahem mikrobiálních kultur, způsobem, jakým se tyto kultury udržují při životě,
i metodami kvašení. A to se zatím bavíme jen o dvou mléčných výrobcích – svět
kvašených mléčných produktů je opravdu rozmanitý. Domestikaci dobytka se
již odpradávna věnovali lidé po celém světě, a dnes tak máme k dispozici obrovské množství původních metod fermentace mléka, přičemž každá z nich má své
vlastní jméno a využívá zcela unikátní postupy i kultury.
Například v západokeňském distriktu West Pokot se z mléka vyrábí tradiční
kvašený výrobek, který se nazývá mala ya kienyeji či kamabele kambou. Organizace
Slow Food, která usiluje o záchranu tradičních potravin, k popisu této speciality
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příznačně použila název světově nejznámějšího kvašeného výrobku z mléka:
„vysrážený jogurt s popelem“. O nějaký jogurt se přitom vůbec nejedná. Na rozdíl
od jogurtu se při výrobě této speciality používá směs kozího mléka s mlékem
od místního plemene skotu, které vzniká křížením krav s kopytníky zebu, o kterých jsem nikdy dřív neslyšel. Připravuje se takto:
Mléko se po smíchání nalije do vydlabané tykve či kalabasy. [...] Při kvašení tohoto mléka se nepoužívá žádný startér – po několika dnech začne
díky organismům přirozeně obsaženým v mléce či bakteriím usazeným
v nádobě kvasit a kysnout zcela spontánně. Jakmile se mléko začne srážet,
tak se z něj odlije trochu syrovátky a nádoba se doplní čerstvým mlékem.
Tímto způsobem se mléko za pravidelného třepání nádobou nechá kvasit
přibližně týden.1

Roberta Wedgeová z Anglie, která si z Keni kdysi tuto tykev přivezla domů, vzpomíná: „Tuto kalabasu u sebe neustále nosí všechny ženy. Je pro ně stejně nepostradatelná jako pro muže pastevecká hůl a stolička.“ Bakteriální kultura, pomocí
které se mléko kvasí, se uchovává právě v těchto tykvích. Do zkvašeného mléka
se nakonec přimíchá popel z místního druhu stromu zvaného cromwo. Tento
popel má dle stránek organizace Slow Food „antiseptické účinky a mléku dodává
výraznou chuť a nezaměnitelnou světle šedou barvu“.2
Obdobné tradiční metody kvašení mléka se vyvíjely a šířily všude, kde člověk
domestikoval dojná zvířata. V odborné knize věnované kvašeným potravinám
Application of Biotechnology to Traditional Fermented Foods se „tradiční“ fermentované mléčné výrobky oproti těm dnešním definují následovně: „Jejich výroba je
jistou formou primitivního umění [...] kvasí se pomocí empirických kultur, které
se opakovaně získávají z již hotových výrobků a jejichž přesné mikrobiální
složení je neznámé.“ 3 V anglicky psané literatuře se postup, ve kterém při
výrobě nové várky použijete část té staré, označuje termínem
backslopping. Dnešní kvašené mléčné výrobky (jako jsou komerčně vyráběné jogurty a kefíry) sice vycházejí z tradičních
receptů, ale oproti nim se připravují „dle moderních
vědeckých poznatků 20. století“.
Masová průmyslová výroba, distribuce a marketing
vyžadují zcela konzistentní výrobky. Tradiční kvašené
výrobky z mléka by toto kritérium rozhodně nesplňovaly – jejich podoba a chuť se zásadně liší nejen v závislosti na ročním období a místě výroby, ale i u různých
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SLOVNÍČEK POJMŮ

ACETOBACTER: Bakterie, které za přítomnosti kyslíku metabolizují alkohol na kyselinu
octovou (ocet).
ACIDIFIKACE (OKYSELOVÁNÍ): Proces tvorby kyselosti. Často vzniká v důsledku fermentace a je klíčová pro schopnost fermentace efektivně konzervovat potraviny.
AEROBNÍ BAKTERIE: Bakterie, které vyžadují kyslík.
ÁJURVÉDA: Tradiční indická zdravověda.
ALKALICKÝ: Zásaditý; s pH přesahující hodnotu 7. Jakákoliv látka či prostředí s nižším
pH je pak kyselá.
ANAEROBNÍ BAKTERIE: Bakterie, které nevyžadují kyslík. Dále se dělí na „obligátní“
anaerobní organismy, které mohou žít jen v prostředí bez kyslíku; a „fakultativní“ anaerobní organismy, které zvládnou fungovat v okysličeném prostředí i bez kyslíku.
ASPERGILLUS: Druh plísně, který se využívá v řadě tradičních asijských metod fermentace obilovin a luštěnin.
BACKSLOPPING: Metoda, při níž se kvašení v nové várce potravin nastartuje pomocí
startéru z již zkvašené várky.
BAKTERIE MLÉČNÉHO KVAŠENÍ (LAB): Obsáhlá skupina bakterií, do které se řadí
několik různých rodů organismů a které spojuje schopnost tvorby kyseliny mléčné jako
primárního vedlejšího produktu metabolismu.
BIODOSTUPNOST: Míra, do jaké dokáže organismus určitou živinu či jinou látku vstřebat a využít.
BIODYNAMIKA: Celostní teorie a metoda biozemědělství, kterou vypracoval Rudolf
Steiner.
BOTULISMUS: Vzácné, ale často smrtelné onemocnění způsobené toxinem, který produkují bakterie Clostridium botulinum. U člověka ho většinou vyvolá konzumace špatně
konzervovaných potravin, ale také nesprávně kvašených ryb a masa.
DESTILACE: Proces, při kterém se koncentruje alkohol (či jiné těkavé látky) pomocí odpařování a kondenzace.
DEXTRÓZA: Jiný název pro glukózu.
DIVOKÉ/PŘÍRODNÍ/SPONTÁNNÍ KVAŠENÍ: Fermentace, při níž se spoléháme na organismy, které se v daném substrátu či jeho prostředí přirozeně vyskytují. Také název
předchozí knihy Sandora Katze.
ENZYMY AMYLÁZY: Enzymy, které štěpí škroby (složité sacharidy) na cukry (jednoduché sacharidy).
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EUKARYOTNÍ: Formy života vystavěné z buněk, ve kterých je DNA obsaženo v jádru
a ostatní prvky buňky v membránách. Mezi eukaryotní organismy patří zvířata, rostliny
i houby. Bakterie jsou naopak prokaryotické.
FAKULTATIVNÍ: Organismy, které dokážou fungovat za přítomnosti kyslíku, ale i bez
něj.
FLÓRA: Původní mikrobiální populace obývající určitý substrát či prostředí.
FOTOSYNTÉZA: Schopnost rostlin, řas a některých bakterií přetvářet sluneční záření
na energii.
FYTÁTY: Látky obsažené ve vnějších vrstvách obilovin, luštěnin, semen a ořechů, které
na sebe vážou minerály, jež pak naše tělo nedokáže strávit a vstřebat.
FYTOCHEMIKÁLIE: Chemické látky obsažené v rostlinách.
GERMINACE: Klíčení semene.
GLUKÓZA: Jednoduchý cukr, který je v buňkách hlavním zdrojem energie.
HRUDKY: Pevné produkty koagulace/srážení.
CHLORAMINY: Nové formy chlóru, které nejsou těkavé, a proto je z vody nelze odpařit
varem.
INKUBACE: Udržování teploty prostředí v určitém rozmezí; při fermentaci se používá
k podpoře optimálního růstu mikrobů.
KAL: Pevné částice, které vznikají jako vedlejší produkt při výrobě vína a alkoholických
nápojů z rýže.
KAPALNĚNÍ: Fyzikální proces proměny pevných částic na kapalné, který probíhá při
některých procesech fermentace.
KULTURA: Mnohovrstevnaté slovo; v kontextu fermentace se jím většinou míní startér,
který může obsahovat jediný izolovaný druh organismů („jednodruhové kultury“), či
dlouhodobě udržitelnou komunitu různých druhů („tradiční smíšené kultury“).
KPZ: Komunitou podporované zemědělství; způsob produkce a spotřeby potravin, kde se
spotřebitelé a zemědělec stávají partnery. www.kpzinfo.cz
KŮRKA: Vnější okraj či slupka, většinou pevný a tvrdý.
KVASINKY: Obsáhlá skupina hub, mezi které patří Saccharomyces cerevisiae a další druhy,
které dokážou metabolizovat cukry na alkohol.
KYNUTÍ: Proces vyvolaný působením kultury kvásku.
LAKTOBACILY: Rod bakterií mléčného kvašení.
LAKTÓZA: Cukr přirozeně obsažený v mléce.
METABOLISMUS: Chemické reakce, které probíhají v živých buňkách, díky nimž mohou
využívat dostupné živiny. Specifické procesy týkající se různých živin a konečných produktů, na které se mění, se nazývají metabolické dráhy.
MLÉČNÉ KVAŠENÍ (LAKTOFERMENTACE): Jakýkoliv proces kvašení, na kterém se
podílí především bakterie mléčného kvašení.
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NAKLÁDÁNÍ: Konzervace v kyselém médiu.
NAOČKOVÁNÍ: Přidávání kultury sloužící jako startér.
NIXTAMALIZACE: Metoda, při které se kukuřice vaří v zásaditém roztoku obsahujícím
popel či limety, který dokáže uvolnit a rozložit tvrdé slupky a zvyšuje výživovou hodnotu
kukuřice.
ODVAR: Rostlinný výtažek připravený vařením rostlinného materiálu. Většinou se takto
upravují kořeny, kůra a další tužší, dřevité části rostlin.
OXIDACE: Chemická reakce s kyslíkem.
PASTERIZACE: Metoda částečné sterilizace, kterou se nejčastěji ošetřuje mléko, ale také
víno, kysané zelí a spousta dalších potravin a nápojů. Při klasické pasterizaci se mléko
zahřívá na 72 °C alespoň po dobu 15 sekund. Při „ultra-pasterizaci“ se pak využívají ještě
vyšší teploty, při „pasterizaci za studena“ zase ozařování.
PEKTINY: Látky, které se nacházejí v buněčných stěnách nedřevitého rostlinného pletiva.
PODHOUBÍ (MYCELIUM): Síť jemného pletiva, které při svém růstu tvoří houby.
PROBIOTIKA: Bakterie, jež nějakým způsobem prospívají organismu, který je
zkonzumuje.
PROKARYOTNÍ: Nebuněčné formy života s volnou DNA, která není uzavřena v jádru,
a bez specializovaných organel. Bakterie jsou prokaryotní, zatímco zvířata, rostliny
a houby jsou eukaryotní.
PŘEČERPÁVÁNÍ: Přemísťování částečně zkvašeného alkoholického nápoje pomocí sifonu
do jiné kvasné nádoby. Tato metoda se používá pro oddělení nápoje od kvasinkového kalu
a zároveň k jeho provzdušnění, které může restartovat „zaseknutou“ fermentaci.
RHIZOPUS: Druh plísně, který se využívá při fermentaci tempehu a dalších tradičních
asijských potravin z luštěnin či obilovin.
RMUT: Odvar z obilného sladu, který se přefiltruje a nechá kvasit.
SACCHAROMYCES CEREVISIAE: Kvasinky často využívané při výrobě vína.
SACHARIFIKACE: Trávicí proces enzymů, při kterém se složité sacharidy (škroby) štěpí
na jednoduché sacharidy (cukry), je zásadní při vaření všech druhů piva.
SALINITA: Míra slanosti.
SCOBY: Zkratka pro Symbiotic community of bacteria and yeast, tedy Symbiotická komunita bakterií a kvasinek; startér, který získal vlastní hmatatelnou podobu, která se při
výrobě různých nápojů opakovaně přemísťuje z várky do várky a udržuje kulturu v chodu.
SIFON: Jednoduchá fyzikální metoda, při níž se tekutina z jedné nádoby přemísťuje
do druhé, která je umístěná níže, pomocí trubičky a gravitace.
SLAD: Naklíčený ječmen či jiné obiloviny. Během klíčení se aktivují enzymy, které štěpí
složité sacharidy (škroby) na jednoduché sacharidy (cukry), které pak mohou kvasit
na alkohol.
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SLANÝ NÁLEV (SOLANKA): Roztok vody a soli, který se používá jako médium při nakládání a konzervaci.
SLUPKA/ODSLUPKOVANÉ/OLOUPANÉ/NELOUPANÉ: Slupka je tvrdý a většinou nestravitelný obal semene (vyskytuje se i u obilovin, luštěnin a ořechů). Při loupání se slupky
ze semen odstraňují. Neloupaná semena naopak slupky mají, což může být potřebné pro
metody, jako je sladování či klíčení.
SOLENÍ NA SUCHO: Solení pevných potravin bez přídavku vody.
SPORULACE: Fáze reprodukce při růstu plísně, která se většinou projevuje změnou její
barvy.
SRÁŽEDLA: Látky, které reagují s tekutinou (například mlékem) a mění ji na pevné, či
částečně pevné skupenství.
SRÁŽENÍ: Během koagulace (srážení) se v mléku oddělují tuky a pevné částice od tekuté
syrovátky.
STARTÉR: Bakteriální anebo houbová kultura, která se do určitého substrátu přidává
s cílem spustit kvašení.
SUBSTRÁT: Potravina či nápoj, který kvasíme. Mikrobům slouží zároveň jako potrava
i médium, ve kterém se množí.
SYCENÍ (KARBONACE): Jev, který vzniká zachycením oxidu uhličitého v nápoji. Jakmile
se lahev otevře, oxid uhličitý se začne uvolňovat a nápoj začne pěnit.
TERMOFILNÍ: Vlastnost bakterií, které jsou nejaktivnější při teplotách vyšších než 43°C.
TŘÍSLOVINY: Hořké a trpké látky obsažené v mnoha rostlinách.
ULTRA-PASTERIZACE: Pasterizace, při které se využívá vyšších teplot. Běžně se používá
při vysokoteplotní úpravě trvanlivého mléka (UHT).
VÝLUH: Rostlinný výtažek připravený pomocí louhování rostlinného materiálu v horké
vodě, ale ne vaření; většinou se používá při zpracování listů a květů.
ZRÁNÍ/STAŘENÍ: Obecný pojem, který označuje řadu různých postupů práce se sklizenými plodinami. V kontextu staření masa a ryb většinou zahrnuje použití dusitanů anebo
dusičnanů, které se také označují jako „řeznická sůl“.
ŽIVÉ POTRAVINY: Laktofermentované potraviny, které po kvašení nebyly pasterizovány
a ve kterých jsou proto bakterie stále nedotčené a živé.
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KNIHY PRO VÁŠ DOBRÝ ŽIVOT
Vyhledáváme témata, o kterých se bude mluvit: slow fashion, barefoot, minimalismus, potravinová
bezpečnost, péče o tělo a duši, udržitelnost, klimatická zodpovědnost, nepodmíněný základní příjem.
Věříme v osobní zodpovědnost, ať při vydávání knih nebo v přístupu k společnosti a k planetě.
Naše Jógová řada přináší kvalitní, obsáhlé učebnice směrů zaměřených na rozvoj těla
i duše (jóga, ájurvéda, čchi-kung, shiatsu).
Naše Východní řada se zaměřuje na současnou, živou spiritualitu. Tituly reagují na vynořující se
témata a potřeby společnosti: ekologickou a společenskou krizi, udržitelnost, regenerativní kultury,
minimalismus, potravinovou bezpečnost, orientaci v dnešním složitém světě, aktivní naději,
psychologickou a spirituální podporu současného člověka.
Nakladatelství Alferia je součástí Nakladatelského domu Grada.
Sledujte nás na sociálních sítích!

www.alferia.cz
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