
ROZDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH KUCHYNÍ 
 
 

 V dnešní kosmopolitní době, kdy se jednotlivé národnosti 
silně prolínají a tedy i navzájem ovlivňují gastronomii se již 
nevyhrazuje přísně národní gastronomie, ale čím dále častěji 
absorbuje nové trendy, chutě a vůně, přesto si každá země 
udržuje své“ zdravé jádro“ a na některé pokrmy nedá dopustit 
až s posvátnou úctou.  V dnešní gastronomii můžeme 
v zásadě rozdělit svět na kuchyni Evropskou a 
Asijskou.  Naše tradiční česká kuchyně se bude řadit do 
kuchyní evropského typu a objevují se v ní prvky společné pro 
většinu slovanských národů. I tak malá země jakou jsme má 
mnoho regionálních kuchyní: např. slezská, valašská, 
moravská - co nám tedy určuje rozdíly v měřítku světovém i 
regionálním? 

Jsou to: 1)  zeměpisné podmínky 

              2)  staré kultury 

              3)  rozvoj hospodářství 

              4)  národní zvyklosti 

              5)  náboženství 

 

Evropa   Rusko 

 Itálie 

 Španělsko 

 Balkán 

 Řecko 

 Anglie 

 Francie 

  

http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/ruska.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/italie.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/spanel.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/balkan.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/recka.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/anglie.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/francie.htm


Asie Čína 
Japonsko 

 

 

 

Francouzská kuchyně   
  

Hlavní myšlenkou každé kuchyně by mělo být: „kuchyně by měla harmonicky odrážet to, 

co nám země daruje“. Francouzská kuchyně má záviděníhodnou pověst nejlepší kuchyně 

na světě.  Její pokrmy přejímá do svého jídelníčku každý civilizovaný národ. Tuto pozici 

získala díky bohaté historii a událostem, jež se na jejím území odehrály. Od osídlení Galy, 

následného osídlení Galie  

Římany, od kterých Francouzi převzali způsoby stolování, způsoby přípravy jídel přes 

období Karla Velikého. Za jeho doby se konzumovala jídla o třech chodech:  

1. Saláty + zelenina, 2. Hlavní chod – maso, 3. Sladká jídla a ovoce.   

Významný byl v 17. stol. také vynález „fondů“, předchůdců dnešních omáček. Není na 

světě kuchaře, který by neznal bešamel, velouté, majonézu, holandskou či bernskou 

omáčku společně s omáčkou vinaigrette. Dále vynález „konzervování“ a Papinův hrnec.   

 

 

 

 

http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/japonsko.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/3rocnik/cizikuchyne/japonsko.htm


Italská kuchyně  
  

Je typická svými specifickými italskými pokrmy. Samotná se skládá ze široké palety 

regionálních kuchyní, které jsou ovlivněny svou geografickou polohou, dlouhou 

kuchařskou tradicí a širokou paletou surovin a specialit. Mezinárodně známé jsou např.: 

Italský olivový olej, balsamikový ocet. Ze sýrů jsou to Parmezán, Mozzarela, Gorgonzola 

a z masových produktů Mortadela, Parmská šunka a Carpaccio.  

A samozřejmě také neodmyslitelná „pasta“ a „pizza“ a 

domácí nabídka vín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Španělská kuchyně  
  

Španělská kuchyně je velmi bohatá a pestrá. Zvláště pak je známá kvalitou a čerstvostí 

surovin. Právě suroviny dodávají pokrmům jejich chuť. Španělská kuchyně je ovlivněna 

středomořím a surovinami které se zde vyskytují. 

Dalšími typickými surovinami jsou jatečná masa, ryby, fazole, rýže a různé druhy 

zeleniny. Časy kdy se podávají jednotlivá jídla dne, jsou odlišné než v Česku. Je to 

především proto, že přes den po většinu ve Španělsku panují 

vysoké teploty.   

V 7-8 hod. ráno snídaně: chléb s marmeládou a horká 

čokoláda nebo káva.  

Okolo 11 hod. dopoledne něco malého a mezi 14-15 hod. pak 

oběd. Odpoledne pak následuje opět něco malého. 



Japonská kuchyně  
  

Japonská kuchyně je pro Evropany velmi exotická hlavně tím, že se zde konzumuje velké 

množství syrových ryb, mořských řas a jiných pro ostatní tolik netypických surovin. 

Japonská kuchyně má podobnost s kuchyněmi jiných východoasijských zemí hlavní rozdíl 

je v šetrném používání oleje  a koření. Především u čerstvých surovin je kladen důraz na 

udržení co možná nejvěrnější chuti. Podle možnosti mají být používány sezónní suroviny. 

Tradiční základní potravinou japonské kuchyně je rýže. Rýže je typickou, stálou součástí 

každé snídaně a je také podávána při každém jídle.  

Mezi nejpoužívanější suroviny a pokrmy japonské kuchyně patří:   

Nori – sušená mořská řasa tmavozelené barvy připomínající papír – používá se na přípravu 

suši.  

Mochi – druh rýže, z Japonštiny překládáno často jako lepivá rýže – na přípravu Suši  

Miso – pasta složená převážně ze sojových bobů, rýže a ječmene. Miso je důležitou částí 

japonské snídaně a mnoha tradičních jídel. (polévka Miso)  

Sashimi – čerstvá ryba či jiné mořské plody. Zvláštní důraz je zde kladen na čerstvost, 

precizně se krájí jen extrémně ostrým nožem, důležitou roli hraje estetika  

Wasabi – vodní křen, dodává se v podobě pasty nebo prášku; patří k nejostřejším 

ochucovadlům  

Kóbské hovězí - nejexkluzivnější domácí hovězí na světě, z oblasti okolo města  

Kóbe, japonská rasa  

Tempura – varianta japonských fritovaných pokrmů; těstíčko z pšeničné mouky, 

vajec a vody, ve kterém jsou rozmanité suroviny - jatečné maso, ryby, houby, 

mladá zelenina.  

  


