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Pro každý den
Blogerka měsíce

30  www.apetitonline.cz

T
 roufáme si říct, že blog 

Maškrtnice patří mezi amatér-

skými pekaři k těm nejnavště-

vovanějším. Ostatně ‚maškrt-

nica‘ Juliána Fišerová stála u ‚boomu‘ 

kváskového šílenství u nás, a tak i díky 

ní si dnes spousta lidí peče vlastní chleba 

a rohlíky. Je také spoluautorkou kváskové 

mapy, na které najdete, kdo ve vašem 

okolí má doma kvásek a kdo se o něj rád 

podělí. No a také založila na Facebooku 

skupinu PečemPecen, kde se všichni nad-

šení pekaři sdružují. A díky svému blogu 

dnes vlastně profesionálně peče. 

„Blog a moje internetové aktivity mi 

hodně změnily život,“ říká Juliána. „Po-

řád rozdávám kvásek, zkouším nové věci, 

radím… V průběhu času jsem toho dost 

napekla pro sebe, pro blog, pak pro známé 

a postupně i pro další lidi. Později jsem 

začala spolupracovat s Míšou a Paulem 

Dayem z The Real Meat Society a nako-

nec jsem dostala práci jako pekařka v je-

jich restauraci Maso a kobliha,“ popisuje 

sympatická blogerka. „Díky tomu jsem 

získala i možnost naučit se něco o jejich 

skvělém mase z ekologických chovů. 

Udržitelné místní zemědělství a úcta k su-

rovinám jsou pro mě stejně důležité jako 

chutné jídlo,“ dodává. 

Přestože toho o chlebu a pečení ví jako 

nikdo jiný, se vší skromností tvrdí, že to 

pořád nestačí. „Chtěla bych se naučit lépe 

pracovat s čerstvou moukou, chlebovými 

těsty, proniknout víc do mlynářské tech-

nologie, líp rozumět chemii, abych lépe 

pronikla do toho, co se mi pod rukama 

děje,“ shrnuje Juliána Fišerová. 

Maškrtnica
Zaostřeno na blog:

„POCHÁZÍM ZE SLOVENSKA 
A MAŠKRTNICA JE SLOVENSKÝ 

VÝRAZ PRO DĚVČE, KTERÉ 
RÁDO MLSÁ. A TO JÁ JSEM.“

 RECEPT/POST, KTERÝ MĚL  

 NA BLOGU NEJVĚTŠÍ OHLAS: 

Úspěch mívají průvodce pro 

začátečníky – jak na první domácí 

chleba, celozrnný žitný chleba 

pro všechny atd. Populární je ale 

také recept na pšeničný vinohradský 

chléb a o svátcích fungoval i kváskový 

mazanec nebo vánočka.

 NA CO JSEM V KUCHYNI PYŠNÁ:  

Pořád je přede mnou dost prostoru 

ke zlepšení, ale jsem ráda, když ostatním 

chutná a když se kamarádi a známí staví 

na večeři či oběd nebo když mě poprosí, 

abych přinesla pečivo, když naopak 

k někomu z nich vyrazím já. Jinak jsem 

pyšná na celou naši kuchyni, kterou jsme 

si sami postavili a navrhli za celkem 

minimální prostředky – vařím a pobývám 

v ní vážně ráda.

 OBLÍBENÁ SUROVINA: 

Dobrá mouka nebo zrno (moc ráda teď 

testuji staronové odrůdy), pak už mi 

na chleba stačí jen voda a sůl. Jinak 

mám ohromnou spotřebu másla…

 CO MI NEJDE: 

Věčně nestíhám a snažím se 

doběhnout pět věcí najednou. A nejde 

mi vstávat před rozedněním  

dorůžova vyspalá.

 KAM CHODÍM NA KÁVU: 

Spíš si dávám čaj v TeaMountain, kávu 

pak v Emě či v Mém šálku kávy. A když 

to vyjde, těším se na sobotní Brew 

Bar na Náplavce nebo Kávový klub 

na Jiřáku.

České food blogery sledujeme už léta a stránky 
Maškrtnica.cz jsou ty, na které se často vracíme. 
Recepty na chleby má vyladěné i krásně nafocené. Ani 
nemusíte zapínat troubu, a už cítíte, jak voní a křupou! 

CHLEBA PEČTE JEDINĚ S MAŠKRTNICÍ! 
NA BLOGU MAŠKRTNICE NAJDETE RECEPTY NEJEN NA CHLEBA, ALE 
I NA SLADKÉ – VÁNOČKU, MAZANEC NEBO TŘEBA DONUTY.

 BLESKOVÝ DOTAZNÍK 

Maškrtnica je guru všech nadšených amatérských pekařů, 

kteří si doma hýčkají kvásek. O kvásku a kváskovém chlebu ví 

úplně všechno a o všechny své zkušenosti se ráda podělí – pod 

recepty v diskusi proto najdete spoustu cenných rad nejen 

k danému receptu, ale k pečení s kváskem obecně.  

 www.maskrtnica.cz 
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