


J jako JÍDLO 
(aneb hadi, štíři, netopýři)

Po prvním večeru v Pekingu poslala Sofie domů pár fotek z pekingského nočního 
trhu, co všechno se dá v Číně jíst – a obratem dostala mail od své maminky, ze 
kterého bylo jasné, že v Pekingu jsme ještě zdaleka neviděli všechno a máme se na 
co těšit do dalších míst:-)

Maminka psala: „Na internetu se lze dočíst o čínském jídle zajímavé věci, jako 
například: Suroviny čínské kuchyně jsou velmi rozmanité, pro cizince často 
překvapující, fantastické či dokonce nechutné a děsivé. To platí zejména pro 
kantonskou kuchyni, v níž se připravují pokrmy z masa a vnitřností téměř všech 
druhů živočichů. Přísloví říká, že ,v Kantonu snědí všechno čtyřnohé, 
kromě stolu, všechno létající, kromě papírového draka, a všechno plo-
voucí ve vodě, kromě člunu‘. Mezi takovéto nezvyklé přísady patří nejen maso 
psů, koček či hadů, žabí vaječníky, ptačí pařáty či silně nasezená vejce s již téměř 
vyvinutým zárodkem, ale také žraločí ploutve, mořští sumýši, chaluhy, 
nejrůznější houby včetně parazitických druhů či dokonce hnízdo ptáka salangany, 
vytvořené z jeho ztuhlých slin.“

A to všechno s dodatkem:  „Oním zaslaným textem jsem nechtěla dát návod, co 
máte ochutnat, anóbrž jakým údajným poživatinám se máte vyhnout. Ono je 
dobré poznávat ,místní kuchyni‘, ale není nutné jít do detailů. Tož dobrou chuť u 
něčeho více moravského.“
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Pravda je, že na smažené štíry, kteří se před námi ještě svíjeli napíchnutí na 
špejlích, než je hodili do vařícího oleje, na ty jsme si opravdu netroufli, ale jinak 
jsme ochutnávali leccos a až na sladkou tchajwanskou polívku všechny pokrmy od 
nás dostaly vždy výtečné hodnocení.

Jak píšeme i na jiných místech této knihy, čínská kuchyně je skvělá hlavně 
proto, že je z čerstvých surovin. Polotovary, mražené věci – zejména co se týče 
masa a zeleniny – prakticky neuvidíte. A strava, která je připravovaná z čerstvých 
surovin, které jsou navíc místní a ne z druhého konce světa, si uchovává svou živou 
energii a také mnohem více živin.
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Pravda je také, že čínská kuchyně je nesmírně rozmanitá. Nedokážeme ani 
vyjmenovat všechno, co jsme viděli třeba v takové restauraci s mořskými potvorami 
nebo ve stánku, v němž prodávali sušené ořechy, ovoce a houby. (Mrkněte na fotky.)

Další věcí, kterou se čínské jídlo liší od našeho, je využití koření a ochucovadel, 
čímž je zejména chilli (čerstvé a fest pálivé), zázvor (krájený na proužky jako sou-
část smažených směsí a polévek nebo podávaný i samostatně), sójová omáčka, ale i 
čerstvý česnek a zelená cibulka.

Příprava čínských jídel se od té naší také liší – je velmi rychlá. Pokud se 
cokoli smaží, olej se vždy rozehřeje ve woku na vysokou teplotu a suroviny se v něm 
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smaží krátce, aby si zachovaly živiny i energii. Pokud se cokoli vaří (a to se mrkněte 
do hesla HOT POT), je to také vždy jen pár minut. Jsou tomu však přizpůsobeny 
ingredience – jsou nakrájené na tenké plátky, kostičky nebo nudličky a také hořáky 
na plynových plotnách jsou vydatnější než u nás a umí vytvořit vyšší žár.

Jídlu je v Číně obecně věnována velká pozornost – nejspíš i proto, že jídlo je pro 
Číňany léčebný prostředek. Tradiční čínská medicína uznává jídlo jako první 
stupeň léčení a nápravy většiny neduhů. Každý Číňan ví, jaká potravina je jin a jaká 
jang a jak je připravit tak, aby tělu dodaly tu správnou energii a znovurozběhly 
správný proud ČCHI.

JAKÁ JÍDLA V ČÍNĚ ROZHODNĚ OCHUTNAT?

Ťiao-z’ (jiaozi, 饺⼦) a pao-z’ (baozi, 包⼦) – to jsou knedlíčky plněné vším možným 
(jak je znáte z Kung Fu Pandy). Je to tradiční čínské jídlo a je výborné (ale pozor, 
těsto je lepkové).

HOT POT –  viz samostatné heslo.

Vepřové kostičky ve sladkokyselé omáčce – kostičky jsou osmažené v těstíčku a 
podávané ve sladkokyselené rajčatové omáčce.

ČCHAO ŤITÁN ŠÍNCHUNG Š’ – viz samostatná kapitola.

Klasikou je kung pao, pekingská kachna nebo závitky s masem a zeleninou (spring 
rolls).

To jsme ale vyjmenovali jen pár věcí a doporučujeme ochutnávat téměř 
cokoli. My jsme zkoušeli i ty marinované kuřecí pařátky nebo několik hodin 
vařená vejce, která jsou pak úplně černá, takzvané smradlavé tofu (to jsme pak 
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Tracy slíbili, že ji u nás vezmeme na smažené tvarůžky, aby viděla, co je to opravdu 
smradlavý sýr;-), leccos z plodů moře i z místního, pro nás cizokrajného ovoce – a 
všechno až na drobné výjimky nám velmi chutnalo.

A taky platí, že i když máte tohoto skvělého čínského jídla plné břicho, necítíte se 
unavení jako po našem jídle. Čínské jídlo je obvykle lehké a přitom velmi 
dobře zasytí a dodá vám vše potřebné. Naše jídlo je těžké, trávicí soustava 
spotřebovává spoustu energie na jeho zpracování, a stejně máme hlad – protože je 
ze surovin, které už dávno neobsahují tolik živin jako dřív. 
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Nemluvě o tom, že jak Číňané považují jídlo za primární lék, pracují také už při jeho 
přípravě s jeho energií – jangovou nebo jinovou – a vhodně je kombinují, tak aby 
obě energie byly v žádoucím poměru.

V Číně také neočekávejte běžně mléko a mléčné výrobky (sýry, máslo, jogurty 
apod.) – náhradou je mléko sójové a tofu.

A když se mrknete do hesla STOLOVÁNÍ, dozvíte se, proč toho v Číně můžete 
ochutnat tolik už u jedné večeře… 

143



Č jako ČCHAO ŤITÁN ŠÍCHUNG Š’ 
(aneb chcete-li se v Číně najíst)

Najíst se v Číně v restauraci může být trochu problém, protože když mají 
jídelní lístek psaný jen rozsypaným čajem (a že takových restaurací je většina), 
absolutně netušíte, co si vybíráte, jestli je to polévka, předkrm, maso, rýže, 
dezert – nebo v Číně tolik oblíbené kuřecí pařátky – takže můžete být svým náhod-
ným výběrem nemile překvapeni.

Zásadní proto je se naučit alespoň přibližnou výslovnost alespoň 
jednoho jídla, o němž je jisté, že ho budou mít ve většině restaurací. A to 
je v Číně třeba jídlo zvané 炒鸡蛋西红柿. Že nerozumíte? V pinyinu „chǎo jīdàn 
xīhóngshì“, což v našem podání znělo jako [čchao ťitán šíchung š’]. V překladu 
obyčejná a prostá, nicméně nesmírně lahodná a vždy poutníka zasytící smažená 
vajíčka s rajčaty.

Tohle jídlo nás tak nadchlo, že jsme toužili po tom se ho naučit připravovat správně 
po čínsku, abychom si ho mohli dělat i doma. A měli jsme štěstí. U našeho pana 
domácího Stephena v HUANGSHANU jsme se dokázali konečně domluvit 
anglicky – a tak jsme si u jeho ženy vyprosili, aby nám ukázala přípravu této 
dobrůtky.

Schválně jsme proto spěchali domů z města, abychom měli dost času a všechno si to 
stihli vyzkoušet a natočit a nastudovat… Jenže v Číně neznají Magdalenu 
Dobromilu Rettigovou, aby se pokrmy vařily několik hodin. V Číně jsou experti 
na to, jak všechno vařit co nejkratší dobu – takže samotné vaření čchao ťitán 
šíchung š’ trvalo asi minutu a půl!

Koneckonců – posuďte sami – zde máte náš záznam přímo od Stephena, v hlavní 
roli jeho žena, trocha rajčat, pár vajec, sůl, sójovka a horká voda… Dobrou chuť! :-)
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Hongkongu a Tchaj-wanu, kde se píše jejich složitější variantou, viz heslo ROZ-
SYPANÝ ČAJ), takže máte výrazně větší šanci, že dostanete to, co chcete.

Existují také překladače, které můžete mít v telefonu – a ty taky mohou pomoci.

Pohyb v Číně, kde nerozumíte ani slovo, má ovšem jednu velkou výhodu. Můžete 
zcela vypnout hlavu a odpočívat a neřešit, co zrovna trápí souseda v kupé vašeho 
nočního vlaku. Je to jen šumění větru, které vás nenutí přemýšlet nad obsahem 
slov… ;-)

S jako STOLOVÁNÍ  
(aneb ochutnávejte, co hrdlo ráčí)

V Číně jsme se naprosto zamilovali do čínského způsobu stolování. Tedy – do té 
části, co odhazuje skořápky, kosti a jiné odpadky od jídla přímo na stůl, do té úplně 
ne, na tu jsme si jenom zvykli. Máme na mysli ten fakt, že v Číně v restauracích 
fungují otočné stoly a všichni jsou zvyklí si vybírat z jídelního lístku řadu 
různých jídel a společně je pak sdílet. Stůl se jen otáčí a vy si dáváte do své mističky 
spoustu skvělých pochutin, a můžete tak toho ochutnat opravdu hodně, ale přitom 
se ani nepřejíst, ani nezaplatit majlant.

Porce jsou přitom různě velké, protože to nejsou celá jídla pro jednu osobu, jak 
to známe u nás, ale opravdu jen dílčí složky komplexního jídla, ze kterých si každý 
postupným nabíráním namíchá vlastní kombinaci. Smažené maso s nějakou zele-
ninou. Obalované tofu. Vařená zelenina mnoha druhů. Smažená vajíčka s rajčaty. 
Ryba. Rýže jako dofutrovávák. Nějaké mořské plody. Pikantní zeleninová směs s chilli 
nebo s čerstvým zázvorem. Zelenina nebo maso vařené v kotlíku (viz heslo HOT 
POT). Smažené nudle. Plněné knedlíčky. Atd. atd., to všechno klidně na jednom 
stole, záleží jen na počtu strávníků, co si všechno objednají.
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K tomu je ovšem dobré mít nějakého místního průvodce, který dokáže vy-
brat jednotlivé součásti jídla, i když je na jídelním lístku jenom naprosto nesro-
zumitelná změť rozsypaného čaje, ze které vy absolutně nedokážete poznat, jestli 
jde o předkrm, polévku, maso, zeleninu, dezert nebo cokoli jiného.

Ve větších restauracích ve větších městech mívají i anglické jídelní lístky, ale je to 
spíš výjimka. Menší restaurace to suplují tím, že mají obrázkový jídelní lístek, 
v němž už můžete na něco ukázat. Ale bohužel, ty obyčejné restaurace, ve 
kterých vám uvaří to nejvýtečnější čínské jídlo, mají jídelní lístky psané pouze 
ve znacích.

V takovém případě se vyplatí si nějaká jména jídel nechat od někoho napsat ve 
znacích nebo si je nafotit z internetu (viz také heslo ČCHAO ŤITÁN ŠÍGUNG Š’) – 
protože jinak můžete leda tak náhodně zapíchnout prst někam do jídelního lístku a 
po chvíli se divit, že vám přinesli kuřecí pařátky. ;-)

S jídlem je to v Číně dobrodružné – ale vyplatí se experimentovat!
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