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Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.

774 335 509

Výmeny
nemovitostí
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MALÉ OBCE S DLOUHOU HISTORIÍ
Tuklaty a Tlustovousy
slaví narozeniny ...str. 2

ROZTOMILÁ MLÁĎATA
Nové hvězdy českých zoo,
seznamte se ...str. 6 a 7

VE VÁLEČNÉ SÝRII
Budilo nás bombardování,
líčí reportér Patrik Kaizr ...str. 8

HOSPODSKÉ LAHŮDKY
Utopenci i zavináče s cibulí.
Připravte si je doma ...str. 14

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ

KÁCOV | Vše začalo kavárnou, kterou
si Jitka Kuřetová před pěti lety zřídila
na kácovském zámku. Jednoho dne při-
šla do kavárny zákaznice, která si chtěla
kávu osladit tekutým karamelem. „Tak
ten tu nemám,“ divila se kavárnice.

„Měla jsem jen třtinový cukr nebo
med. Kavárnu mám otevřenou pouze na
letní sezonu, a tak když jsem loni
v říjnu skončila, začala jsem nad tím du-
mat,“ říká Kuřetová. „Léčitel páter Fran-
tišek Ferda psal, že je karamel zdravější
než normální rafinovaný cukr, že je
oproti cukru, který může organismus
překyselit, stravitelnější, protože je zása-
ditý,“ doplňuje s tím, že sestra jí přivez-
la tekutý karamel z jižních Čech, aby ho
mohla ochutnat. „Zjistila jsem, že je ne-
horázně drahý. Abych ho mohla v kavár-
ně používat, musela bych zvýšit ceny.
A tak jsem si říkala, že na tom nemůže
být nic tak složitého a zkusila to,“ popi-
suje své začátky.

„Byl to pokus – omyl. Receptů je na
internetu milion, ale aby si člověk nezni-
čil nádobí nebo si neopařil ruce, to tak
jednoduché není. Je to práce s horkým
cukrem, ten se rozpouští při 153 stup-
ních, takže stačí kapička a člověk je pro-

pálený skrz. Než jsem přišla na to, který
hrnec mi vyhovuje, několik jsem jich
zničila,“ říká Jitka Kuřetová.

Hrnci ji zásobovali všichni příbuzní,
přesto vyhodila kila zničeného cukru a
několikrát vytírala ulepenou kuchyň,
když jí karamel „utekl“. „Člověk se spá-
lí dvakrát, než na to přijde. Jednou za
mě zaskočil manžel, že na tom prý nic
není. Když pak uklízel celou kuchyň,
tak už věděl. Vypěnil hrnec i on,“ směje
se Jitka Kuřetová, která dnes nabízí te-

kutý karamel i s různými příchutěmi.
A jak při výrobě postupuje? Cukr roz-

pouští a karamelizuje, ale musí přitom
dávat pozor, aby nezhořkl. Následně jej
ředí horkou vodou. Dělá však i smetano-
vý, takže do karamelu lije smetanu.
„Ten nechávám v husté konzistenci.
Když se pak rozehřeje, je vhodný na po-
levy nebo z něj můžete dělat karamelo-
vý krém do moučníků. Stačí přidat jed-
nu lžíci,“ radí Kuřetová.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Jitka Kuřetová začala
tekutý karamel „vařit“
před půl rokem. A už
pro něj získala certifikát
Kraj blanických rytířů –
regionální produkt.

Jitka Kuřetová nabízí v kácovském zámku karamel mnoha přichutí. Okusit
byste měli třeba ten smetanový. FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA
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Tekutý karamel, který
osladí i krém do dortu
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ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY AVEŠKERÉ OPRAVY

www.zaluzie-suchy.cz
ŽALUZIE SUCHÝ

ZÁRUKA 5 LET

Nabízíme 50% slevu
z cenymontáže

tel.: 728 863 201

KRÁTCE

Santini slaví narozeniny
KUTNÁ HORA | Výstava k 340. výročí
narození geniálního barokního architek-
ta Jana Blažeje Santiniho – Aichla, kte-
rý mimo jiné vytvořil katedrálu v Sedl-
ci, je k vidění v Dačického domě na Ko-
menského náměstí. Potrvá až do začát-
ku prosince 2017. (nol)

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

První povedenou várku karamelu darova-
la známým jako dárek k Vánocům, ale
nyní už ho nabízí i v místním krámku.
„Lidé reagovali dobře, protože si to zku-
sili vařit doma a zjistili, že to není jen
tak. Vím, že někdo s tím sladí dětem čaj,
dávají ho na palačinky. Může se dávat na
zmrzlinu, na ovoce i na steaky nebo do
zálivky na salát,“ vyjmenovává Kuřeto-
vá. Ve své malé kuchyňce v kavárně vy-
robila totiž také karamel bylinný, pome-
rančový a dokonce s chilli papričkami.
„Miluji mátový čaj, a tak jsem zkusila
přidat mátu. Také jsem dělala skořicový,
který je dobrý třeba do svařáku. Ještě plá-
nuji zázvorový, ale to budu zkoušet zase
až na podzim,“ slibuje.

Při výrobě se může ledacos pokazit.
„Zhořknutí už poznám podle barvy, ale
když dělám třeba s chilli, tak musím
ochutnat, protože některé feferonky ne-
jsou tak pálivé,“ usmívá se kavárnice, je-
jíž zámecká kavárna bude otevřená až
od června a tak teď vaří do zásoby na
léto. „Můj karamel je opravdu ruční prá-
ce, i etikety jsme si s manželem sami na-
vrhli a tiskneme je na lepicí papír. Pak

každou nalepíme na skleničku, kterou
ovážeme,“ popisuje.

Mlýnky i motorky

Ve své kavárně ale před sezonou oprašu-
je i expozici mlýnků na kávu. Sbírá je
už několik let a má jich na 140 kusů.
„Babička nebo teta měly mlýnek, a
když jsem se pro něj nadchla, tak mi ho
daly, že na něm už stejně nemelou,“
vzpomíná a dodává, že později začala

nakupovat na bazarech a přes internet a
občas jí někdo nějaký přinese. „Jezdí
sem jedna paní na chatu, a když jí ze-
mřela maminka, její dcery se praly o
mlýnek. Tak mi ho přivezla, ať se prý na
něj chodí dívat sem,“ vypráví Kuřetová
a ukazuje jednu raritu své sbírky z roku
1871. Mlýnek, který vyráběl jako dílo
pro mistra učeň při závěrečných zkouš-
kách. „Máme k tomu dokonce doku-
ment, že je to opravdu ručně dělaný mlý-
nek pro mistra cechu. Je poměrně velký
a má specifikum – srdíčko,“ popisuje.

Ani tím ale zájmy Jitky Kuřetové ne-
končí, v další místnosti ukazuje lidem
ruční pražičky na kávu anebo staré žeh-
ličky a v sousedním zámeckém prostoru
zřídili s manželem muzeum motocyklů.
Většina jich pochází z předválečného ob-
dobí – od české Jawy a ČZ po motorky
německé, anglické či italské. Je jich ko-
lem třiceti. „Nasbírali jsme je sami, ale
nebylo na ně místo. Některé jsme koupili
od starých motorkářů,“ říká Kuřetová:
„Máme třeba motocykl DKW od pana
Šafránka, který vystavuje Jawy na Dobří-
ši. Jezdil na něm doteď a už to nezvládal.
Když ho přivezl, tak volal – sundejte si
mě z toho a postavte to na stojánek.“

Ing. Jindřich
Schmiedkunz
specialista marketingu

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Snižujeme ceny plynu průměrně o 14 %.

Elektřina i plyn na jednom místě.

Volejte 800 900 100
nebo navštivte
Zákaznické centrum ČEZ,
Dukelských hrdinů 583, Kolín

www.cez.cz/usetrete

Převeďte si
plyn k ČEZ
a ušetřete

INZERCE

Sbírka „kafemlejnků“ čítá zhruba
140 kusů. FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

MYSLETEVKLIDU
NA JINÉVĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc!
Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo
právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách.

Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

INPRO ČÁSLAV
Jeníkovská 1815
286 01 Čáslav
Tel.: 327 312 630
www.inpro-caslav.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

INZERCE

Karamel osladí i krém


