Aktuality

STRANA 3

TN - SRPEN 2022

Slavnosti se věnovaly kmínu
Celou sobotu se mohli
zájemci seznámit s českým
kmínem a s výrobky z něj.
� Antonín Zvěřina

Slavnosti kmínu, které se uskutečnily v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči, si daly za cíl propagovat
toto koření. Jeho význam vysvětlil
výkonný ředitel Spolku Český kmín
a provozovatel Olejového mlýna
Petráveč Karel Jonák.
Připomněl, že nápad propagovat
kmín vznikl ve Velkém Meziříčí, ale

v Třebíči našli pořadatelé odpovídající zázemí, které jim vyhovuje.
Vysvětlil, že podpora se týká českého dvouletého kmínu. V prodejnách
se bohužel v převážné míře vyskytuje kmín dovážený.
„Jediná česká firma, která od nás
kmín odebírá, je Vitana. Na svých
obalech mají odkaz, že se jedná o český kmín,“ poukázal. V centru zájemci mohli zakoupit džemy s kmínem,
kmínový sirup, kmínové oleje lisované za studena, mimochodem malá
lahvička představovala téměř kilo a půl
kmínu, či ochutnat kmínové klobásy.

„Salám kmínovník je novinka na
trhu a při výrobě se používá nejen český
kmín, ale i maso z tuzemských chovů,“
nastínil Jonák. Doplnil, že i ostatní
prodejci jsou jeho kamarádi. Přivítal
Hudce z Kyjova, opět kamarády, kteří celý den zpestřili muzikou.
Návštěvníci si mohli prohlédnout ve vnitřních prostorách Centra výstavu samozřejmě věnovanou
kmínu. Během odpoledne zazněla i
informace, že Jonák za kmínový olej
získal cenu ministerstva zemědělství
a ocenění Regionální potravina.
Jonák v úvodu své přednášky upozornil, že jsou známé ještě černý
kmín a římský kmín. Začíná se pěstovat ozimý kmín a šlechtí se jednoletý, který by byl ekonomicky
výhodnější. „Kvalitou se ale žádný
nevyrovná českému dvouletému kmínu,“ zdůraznil Jonák.
Sdělil, že tento kmín se seje v dubnu a sklízí se příští rok v červenci.
Seje se převážně s hrachem, který
dostane do půdy potřebný dusík a
zabrání růstu plevelů. Hrách se sklízí v červenci a nesmí se poškodit
srdíčka kmínu. Ten začíná kvést bílými kvítky druhý rok v květnu a je to
vítaná medonosná plodina.
„Důležitá je zpočátku roku vláha,

ale v době květu sluníčko až do sklizně, aby včely mohly rostlinu opylit a
kmín získal potřebné silice,“ pokračoval Jonák. Po sklizni se musí kmín
vyčistit na speciální lince.
Velice ho mrzí, že prodejci neuvádí původ kmínu a jeho kvalitu. Co
bylo během slavností důležité, každý si mohl odnést tištěné materiály
o českém kmínu se spoustou receptů.
„Kmín je uznávaný také jako léčivo,
pomáhá se zažíváním, proti nadýmání,“ poznamenal Jonák. V roce 2008
se český kmín podařilo zaregistrovat jako produkt s chráněným označením původu, což garantuje jeho
vysokou kvalitu.
Zkrátka český dvouletý kmín je
to nejlepší, co mohou kuchařky a
kuchaři používat. Podle Jonáka není
problém kvalitní kmín vypěstovat
na zahrádce, pouze musí pěstitel
počítat s dvouletým cyklem.
A na Jonáka směřovala otázka,
v dětství si pisatel těchto řádků
pamatuje, že se kmín běžně vyskytoval na zahradě. Jonák odpověděl,
že se jednalo o kmín luční, který
ovšem po dozrání opadával. Současné kmíny tuto nepotřebnou vlastnost nemají.
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