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Kuchařky, kuchařky přicházejí…

Petra Mikulecká

Vymyslet, jaká nakladatelství si vezmeme na mušku pro poslední letošní číslo zpravodaje, nebylo vůbec těžké, protože 

ať už chceme, či ne, Vánoce se blíží a s nimi i typické sváteční radosti, jakými jsou pečení nebo vaření. A tak jsem opět 

zasedla k počítači, k ruce jsem si vzala Almanach Labyrint pro rok 2011 a vnořila jsem se do světa vůní a chutí. Překvapilo 

mě, že nakladatelství, která by se zaměřovala převážně na gastronomii, je poměrně těžké najít. Většinou jsou kuchařky pouze 

jedním z mnoha témat, která vydávají. Ale začněme těmi, která se specializují pouze na jídlo a vaření.

ICE, nakladatelství z kuchyně a o kuchtění bylo založeno Ilonou Chovancovou v roce 2008. Paní Chovancová zatím 

vede celé nakladatelství sama. To znamená, že sama recepty zkouší i vymýšlí, sama je sepisuje, sama fotografuje a sama si 

je i vydává. Zatím nabízí k prodeji pouze jednu knihu s názvem Hravá kuchařka, ale podle informací na jejím webu 

http://www.icenakladatelstvi.cz/ už pilně pracuje na další. Kromě prodeje knihy nabízí webové stránky také ukázky a recepty 

některých pokrmů.

Krásný název nese nakladatelství Zapálená kuchařka Lenky Požárové (kde se asi vzal ten nápad s pojmenováním 

nakladatelství J). Vydává řadu kuchařek, o kterých mají na webových stránkách http://www.zapalena-kucharka.cz/ napsáno, 

že „vznikly z čirého nadšení, bez kompromisů a velkého vydavatelství za zády“. Pokrmy zde najdete z ryze českých surovin a 

nejedná se o sesbírané recepty, ale o originály. Pro nás, co vaření chceme mít co nejrychleji za sebou, je zajímavá informace, 

že většina receptů ze zmíněných kuchařek nepřesáhne dobu přípravy více než 30 minut. A co mě opravdu pobavilo, je 

informace, že všechny vymyšlené recepty byly testovány na chlapovi, takže jsou zaručeně chutné J. Nakladatelství Zapálená 

kuchařka vydává zatím dvě ediční řady: Jak jsem proje(d)la svět a Což takhle dát si… V edici Jak jsem proje(d)la svět vyšla 

první kniha s názvem Jak jsem proje(d)la svět aneb Cestopisy a recepty. Jak už název napovídá, jedná se o pohled do 

jídelníčku v zahraničí. Nechybí harmonogram cesty, seznam typických surovin a recepty. V edici Což takhle dát si... vyšlo už 

knížek mnohem více. Můžete se inspirovat recepty z dýně, tvarohu, mrkve, chřestu a mnoha dalších. Přímo na stránkách 

naleznete i e-shop, kde je možné knížky objednat.

Pokud však hledáte něco vyloženě odborného z oblasti cukrářské, doporučuji se podívat na stránky Podnikatelského 
svazu pekařů a cukrářů v ČR, protože i oni mají své vydavatelství http://www.svazpekaru.cz. Vydávají měsíčník Pekař a 

cukrář a jedná se o aktuální dění v cukrářském světě, které slouží jako prostředek pro mapování trendů a novinek na trhu. 

Ale abychom během vánočního pečení a vaření alespoň pomysleli na své zdraví, zdravou výživou se už 20 let 

komplexně zabývá Nakladatelství Pavly Momčilové, které od roku 1998 nese název MEDICA PUBLISHING. Nakladatelství 

přináší knihyo dietoterapii a zdravém životním stylu. Recepty jsou vhodné pro malé i větší děti, nastávající i kojící matky nebo 

pro seniory.

Tady ryze gastronomická nakladatelství končí, ale to neznamená, že by i jiná nestála za zmínku. Například 

nakladatelství DONA. Vzniklo už v roce 1990 a specializuje se na literaturu pro volný čas především z oblasti gastronomie a 

kynologie, ale naleznete zde také příručky o chovu papoušků, nebo o pěstování léčivých rostlin. Autory zde vydávaných 

kuchařek jsou přední gastronomičtí odborníci i zkušení kuchaři amatéři. Veškerou jejich produkci naleznete na 

http://www.dona.cz/.

Jako další nakladatelství bychom mohli jmenovat IKAR http://ikar-knihy.cz/, které vydává především moderní 

překladovou a původní beletrii pro ženy, historickou literaturu, světová klasická díla a praktické příručky, mezi které patří právě 

i kuchařky, nebo nakladatelství Ratio, které je na knižním trhu už od roku 1993. K dnešnímu dni vydává tři ediční řady: 

Gastronomie, Příroda a Prométheus. Edice Gastronomie nepřináší pouze kuchařky, ale knihy o gastronomii jako takové. To 

znamená, že si zde můžete objednat například encyklopedické slovníky gastronomie, komplexní přehledy o hotelovém 

provozu, souhrny o stolování a podobně. Knihy můžete objednávat zde: http://www.volny.cz/vydavatelstvi_ratio/

Pokud však chcete mít komplexnější přehled toho, co je z oblasti vaření a pečení na našem trhu k dostání, podívejte se 

například na internetový obchod www.kucharky.cz, kde jsou knížky z oblasti gastronomie přehledně členěny.

Přeji Vám krásné Vánoce a ať Vám některá z kuchařek nebo odborných gastronomických publikací přispěje k vánoční 

pohodě.
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