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Je tu pátý díl soutěže pro milovníky 
a objevitele mexického jídla.

Kdo dobře odpoví na 2 ze 3 otázek, 
získává 20% slevu na jedno mexické 
jídlo. Když uhodne tři otázky, získá-
vá 30% slevu na mexické jídlo pro 2 
osoby v restauraci YUCATAN. Akce 
neplatí na polední menu.

Zájemci mohou soutěžit prostřed-
nictvím emailu na adrese info@
mexiko-zdar.cz nebo na stránkách 
www.mexiko-zdar.cz.

Hlavní cena: Yucatanský talíř. 
Správné odpovědi na minulé 

otázky:
1. Čepujeme polotmavé pivo? Ano
2. Jakou tortillu u nás používáme 

na Tacos? c) kukuřičnou
3. Pokud si objednáte mexické 

jídlo a obsluha vám donese na stůl 
krabičku, jak se jmenuje, nebo co 
je jejím obsahem? Hot box (chilli 
omáčky)

Otázky na červenec:

1) Můžete si u nás objednat 
domácí mošt bez konzervantů a 
éček? ANO- NE
2) Základní surovina pro výrobu 
salsy Casera a Verde je? A) bram-
bory  B) rajčata C) kukuřice
3) Když si u nás objednáte cho-
botnici, jakou bude mít váhu (g)?

 Z historie mexické 
kuchyně 

Začátkem prázdnin se hodí 
zabrousit do historie mexické 
kuchyně. 

O ní se Jakub Cibulka, majitel 
restaurace Yucatan, který se učil 
vařit přímo od „domorodců“, živě 
zajímá. Počátky mexické kuchyně 
prý máme hledat již v kulturách 
Aztéků, starých Mayů a Zapotéků.  

Tyto národy pěstovaly kukuřici, 
hlavní surovinu pro výrobu každo-
denních tortill, velmi tenoučkých 
placek z nakynutého těsta, které 
si předci dnešních obyvatel pekli 
místo chleba, nebo si je plnili růz-
nými směsmi rajčat, fazolí a masa.

„Mexická kuchyně má dlouhou tra-
dici, která sahá daleko před dobu 
objevení Ameriky Evropany. Když 
byla asi před 10 000 lety  domesti-
kována kukuřice, stala se základ-
ní potravinou mezoamerických kul-
tur,“ říká Jakub Cibulka s  tím, že  
v době předhispánské byla strava 
místních domorodých obyvatel 
postavena především na zelenině. 
Kukuřice a chilli se pak staly zákla-
dem jídelníčku.

„K dalším významným potravinám 
brzy patřily také jedlé rajče, kakao, 
avokádo, tykve, opuncie či vanilka,“ 
informuje znalec. 

Mexičtí obyvatelé předkolum-
bovského období konzumova-
li celou řadu mas: z krůty, psů xo-

loitzcuintle, ale také larvy, ještěrky 
a různé druhy ptáků a ryb.

Španělé se vydali do Mexika na-
jít zlato, a objevili spoustu nových 
chutí. Jak Jakub Cibulka z pohle-
du dnešního restauratéra podo-
týká, většina toho, na čem si dnes 
u mexické kuchyně pochutnává-
me, se od začátku 16. stol. příliš 
nezměnila. „Jelikož si tenkrát Cor-

téz s sebou nevzal žádné ženy, zůsta-
la mexická kuchyně nedot-čena, a 
odráží vlastně to, čím se kdysi živili 
Aztékové. Dle posledních výzkumů 
patří právě mexická strava mezi nej-
zdravější a nejdietnější jídlo vůbec. 
Základ této kuchyně tvoří zelenina, 
ovoce a luštěniny. Pečivo z kukuřičné 
mouky ji jen doplňuje,“ uzavírá. 

 (PI-Yu7-L)

Soutěžíme s mexickou restaurací YUCATAN / 5

Foto: archiv mexické restaurace


