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 DOLCE VITO! 
  

Jednoho sychravého rána mi zazvonil telefon a na druhé straně se ozval můj drahý švagr Dušan. 
Povídá "co děláš první víkend v březnu? Nechceš si udělat výlet do Florencie? Koná se tam 
nejprestižnější výstava jídla v Itálii pod názvem TASTE. A zastavíme se u Vita, co ty na to?" 

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Vzhledem k tomu, že je Dušan zcestovalý, zajistil 
ubytování (prý 3km od centra, se snídaní, toaletou, sprchou za 600kč na noc), výlet na farmu a 
večeři u Vita. Asi tušíte o koho  jde. Ano správně, Vito Mollica, kovaný Ital, který v  roce 2001 
otevíral v Praze Four Seasons a velmi ovlivnil gastronomickou úroveň u nás. Po jeho boku 
vyrostlo spoustu skvělých Kuchařů, kteří dneska šéfují ve vyhlášených restauracích. Dušan je 
jedním z nich (restaurant COMO). I díky Dušanovi jsem měl možnost podívat se pod pokličku 
jeho kuchyně, za což jsem mu nesmírně vděčný. 

Odjezd jsme naplánovali na čtvrtek ráno, s tím že na hotelu nás budou čekat okolo 19h.Abych 
nezapomněl, jel s námi také náš kolega Michal( mimochodem, šéfkuchař restaurace Triton). 
Dušan se pochlubil nově zakoupenou navigací a vyrazili jsme. Počasí nám přálo a na dálnici až na 
malé zdržení před Mnichovem bylo klidno. Vzhledem k tomu, že jsem jel, takhle do Itálie poprvé, 
nemohl jsem se vynadívat, okolí Brixenu, kde jedete cca 40km po mostech nad údolím je prostě 
nádhera. Při představě, že by to stavěli naši (mám na mysli ty mosty), tak by z toho byl asi pěkný 
tunel.. 

Michal, který zná Toskánsko jako své boty, orodoval za to, abychom zastavili na první pumpě a 
dali si to pravé espreso. Měl pravdu předseda, nelitovali jsme. Jak tak cesta ubíhala, Michal 
vyprávěl o své stáži na zámku Vyřezáno, kde se narodil Giovanni da Vyřazeno, který v roce 1524 
jako první Evropan projel Severní Ameriku. Že zdejší kuchyně nelze dost dobře odtrhnout od 
zdejšího systému, zdejších lidí, 
zdejšího regionu a způsobu 
života. Fungují zde tradiční 
receptury s využitím místních 
surovin. S tím souvisí upřímná 
vzájemná podpora-výrobce šunky 
doporučuje pekaře, pekař místní 
sýr a paní vyrábějící sýr 
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 Toskansko  
     Vikend plný 
zábavy, odpočinku a 
poučení 

Odpoledne jsme vyšli na 
Piazzalle Michalangelo 
(přeparkovali i naše auto), kde 
je krásný výhled na celou 
Florencii 


Díky rumovému kolotoči se 
nám jaksi nechtělo do hajan, 
tak jsme využili průvodce 
Mirka, který nám ukázal 
krásy noční Florencie… 

Lampredoto 

VIVAMUS NEC NUNC 

Lampredoto. Je to 
místní specialita, 
dlouho vařené 
dršťky, poté krájené 
na nudličky, v 
křupavé housce, 
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nezapomene doporučit víno. Proč tomu tak je? Historičky 
nebyla nikdy přerušena tradice výroby, přípravy receptur ani 
vlastnictví farem a restaurací. S historickým období souvisí i 
zbožíznalství. Třeba uzeniny, v porovnání s našimi jsou drahé a 
to i pro místní. Řeší to tak, že raději nakoupí menší množství, 
než aby vzali špatnou kvalitu. Další rozdíl, který těžko 
ovlivníme, je počasí, přece jen jsme trochu severněji a tak 
nemůžeme žít jen z čerstvých surovin. V našich podmínkách je 
běžné suroviny nakládat, zavařovat, sušit, prostě se dobře 
zaopatřit na zimu, která se v Toskánsku odbude dvěma měsíci 
okolo nuly. 

Jak jsme se začali blížit k Florencii, začala dálnice připomínat 
tankodrom ve stylu D1 s jedním kamionem za druhým. Když 
jsme sjeli z dálnice a navigace nás posílá přímo do centra, 
netušili jsme do čeho jdeme...Zleva, zprava se místní prohánějí 
na vespách v úzkých uličkách, takže Dušanovo kombi české 
výroby zde působí jako slon v porcelánu. Navigace nás 
nekompromisně posílá do zákazů vjezdu a hlásí, že jsme 300m 
od cíle, tudíž od hotelu. Pomalu jsme začínali poznávat krásu 
Florencie. Když proběhl třetí okruh centrem, všiml jsem si, že 
Dušan začíná připomínat papiňák a po jeho tvářích stéká pot. 
Začal zrychlovat a zkoušel se přizpůsobit místním vespám. Po 
pátém okruhu změnil směr doufaje ve zlepšení. Myslím, že se 
časy na kolo zlepšovali, tedy až do té doby než se ozvala rána a 
cosi se nám převalilo od blatníku přes houpnu."Co to bylo" 
zeptal se Dušan. „Zřejmě vespa" odpovídám. Niki Lauda se na 
nás podíval a jeho potní žlázy připomínali Niagarské vodopády. 
S výrazem kluka, který prakem rozbil sousedovi okno vystoupil 
a šel se podívat, co se stalo. Před autem se válela vespa většího 
typu. Drahý švagr se jí pokoušel zvednout, ale jaksi u toho 
fibriloval. Michal zezadu povídá "Bychom mu měli pomoct“, já 
na to "Hm, měli, ale já se nedostanu ven, protože mám kus 
domu přímo u dveří" Michal se začal smát se slovy "Já taky ne, 
mám tady dětskou pojistku „Takže se kocháme jak Dušan ještě 
párkrát s vespou  flákne, než ji konečně opře o jakousi 
historickou budovu. Výraz v  jeho očích zněl asi takto "Hovada, 
kdybyste mi radši šli pomoct a netlemit se" 

Po okružních jízdách jsme Dušanovi zatleskali, auto jsme 
nechali v soukromé garáži a s navigací v ruce šli hledat náš 
hotel. Navigace hlásí 200m,říkáme si, jestli ji Švára svou 
ďábelskou jízdou nezavařil. Našli jsme dům s číslem popisným, 
ale hotel to nebyl. Podle jména jsme přece jen našli ty pravé 
dveře. Zazvonili jsme. Otevřel nám usměvavý pán ze Sapy s 
plynulou angličtinou. Přivítal nás na recepci, která spočívala v 
podobě stolku s tiskárnou a počítačem. Poté nás zavedl do 
našeho apartmánu. Dal nám instrukce jak používat toaletu, jak 
zamykat, jak zacházet s rychlovarnou konvicí a kam na jídlo. 
Odložili jsme věci a po 13 hodinách strávených v autě byl ten 
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Velerh TASTE 
Veletrh který opravdu 
chutná, veletrh kde chuť a 
ochutnávání je na prvním 
místě.

V sobotu ráno jsme vyrazili 
na festival TASTE. V 
překladu to znamená chuť. 
Výstava probíhá ve staré 
nádražní budově a 
přilehlých halách, najdete 
tady na zemi zbytky kolejí, 
netknuté šachty od výtahů 
anebo staré poštovní boxy. 
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správný čas na dobré jídlo. Zabrouzdali jsme na Piti Piaza, kde je spousta restaurací a lidé se tu 
rádi scházejí. V jedné z bočních ulic nás zaujala restaurace, která byla prázdná, vyzdobená ve stylu 
art deco a na jejím konci byla prasklina ve zdi. Za výlohou levitoval jídelní lístek, který svým 
obsahem zaujal. Nedalo nám to a vstoupili. Když jsme se přiblížili k oné zdi, skrz prasklinu bylo 
vidět, že se tady něco dějě. Vlezli jsme do dveří, které byli vedle a k našemu překvapení se před 
námi zjevila plná restaurace, s pánem hrající na piano a kuchařem kteří hbitými prsty 
připravovali čerstvé těstoviny. V uvolněné atmosféře jsme si na baru asi 30min počkali na volný 
stůl. Stálo to za to, dobré víno a jídlo nás naladilo na další dny. 

Na pátek jsme měli domluvenou návštěvu farmy. Od Vita jsme dostali kontakt na Ornelu, která 
dodává do restaurací regionální suroviny a patří mezi jeho nejlepší dodavatele. Sraz byl plánován 
na 10hod před hotelem Four Seasons. Ornela měla jen pár minut zpoždění, předala zboží do 
hotelu a vyrazili jsme. Ornela nám pro začátek předvedla jízdu po Florencii, dokázala za jízdy 
telefonovat s dvěma mobily, zároveň jíst, pokuřovat a sledovat semafory (teda jak kdy). Dušan 
sedící vpředu se jednou rukou drží madla a druhou palubky, mlčí. Já jsem si vzal pro sichr dva 
pásy. To, že nás zastavily CARABINIERI(místní policie) nás vlastně ani nepřekvapilo. Zřejmě se, 
ale nic nestalo, protože Ornelu pustili bez větších problémů. Asi 30km od Florencie se nám 
ukázala pravá tvář Toskánska. Na kopcích s je vidět spousta rodinných farem, které spojují prašné 
cesty. Proplétají se zde vinohrady s olivovým hájem a pastviny s ovcemi. Když jsme dorazili, 
seznámila nás Ornela s Antonií, která se svým manželem vlastní ovčí farmu. Jejich stádo, čítající 
600 oveček se bezstarostně pasoucí se na svahu pod námi. Provedla nás  sýrárnou, ukázala, jak 
vyrábějí sýry, jak zrají a že produkují 10 druhů sýra. Z jejich slov bylo cítit, jak ji práce uspokojuje 
a že díky těmto dobrotám dělá lidi šťastnými. Jejich nejuznávanější se jmenuje v překladu žába, 
poněvadž má lehkou plíseň na povrchu, je lehce zašedlý a strukturu jak kůže ropouchy. Závěrem 
proběhla degustace vína a sýru. Věřte, bylo nám dobře. Byli jsme šťastný 

Po závěrečné „erzetě“ rallye Toscana, kterou jsme nevnímali, jsme se s díky s Ornelou rozloučili 

Odpoledne jsme vyšli na Piazzalle Michalangelo (kam jsme přeparkovali i naše auto), kde je 
krásný výhled na celou Florencii. Všude jsou malebné uličky, které ústí do malých náměstí, kde se 
nachází spousta kaváren. Ne nadarmo se říká, že svět je malý, hlavně když jsme potkali Michalova 
kolegu ze zámku Verrazzano, Simoneho. A jak je u nás zvykem pozvat někoho na pivo, tak tady se 
zve na kafe. Simone se právě vrátil z Austrálie, kde vařil, takže měl co vyprávět, navíc dal tipy na 
dobré restaurace. Káva chutnala a ještě více chutnali pohledy krásné baristky. Závěrem  nám 
poradil, Simone kam zajít na Lampredoto. Je to místní specialita, dlouho vařené dršťky, poté 
krájené na nudličky, v křupavé housce, lehce namočenou ve vývaru z drštek a ochucená pestem a 
chili. Kupodivu se jedná o stánek na malém náměstí a pán, který ho připravuje už léta se jmenuje 
Francesco. 

Večer jsme zašli do restaurace dle Simoneho tipu 

Při výběru jídla, byla cítit nejistota, poněvadž se odněkud linula vůně něčehosi spáleného. Naše 
domněnka, že kuchař něco pálí, byla mylná poté, co mi vzplanul jídelní lístek od svíčky na stole… 

Po krásně stráveném dni jsme šli do hajan 

V sobotu ráno jsme vyrazili na festival TASTE. V překladu to znamená chuť. Výstava probíhá ve 
staré nádražní budově a přilehlých halách, najdete tady na zemi zbytky kolejí, netknuté šachty od 
výtahů anebo staré poštovní boxy. Prezentují se zde rodinné firmy z kterých číší hrdost z 
dlouholeté tradice. Vše je možné ochutnat, téměř vždy s vámi mluví majitel nebo člověk, který tu 
danou dobrotu vyrábí a dá ochutnat. Vše bylo dokonale organizované, atmosféra veletrhu chutná. 
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Všechny výrobky, které jste ochutnali a nadchli vás si můžete zakoupit při odchodu z veletrhu v 
jednom velkém lahůdkářstvích vám mám vyprávět, kreditka měla pre.... 

Večer byl vyvrcholením našeho výletu do Florencie a to večeře ve Four Seasons.Vito nás přivítal s 
otevřenou náručí a přestože vrcholily přípravy večeře pro 150 lidí v místní kapli, table na Lobby 
baru a večeří v michelinovské restauraci Pallagio, provedl nás kuchyní, krásnou osvětlenou 
zahradou (o velikosti tří fotbalových hřišť) s úsměvem na tváři. 

My jsme se zúčastnili tablu, kde hlavní roli hrálo Joselito iberico, jedná se o maso z černých 
vepříků. Ančovičky Cantabrico San Fellipe v podobě  filátek čokoládové barvy, mě utvrdily v tom, 
že toho asi bude víc, co jsem ještě neochutnal. Připadal jsem si jak v pohádce Tisíc a jedna noc. 
Všude okolo nás byli malby od Michalangella, hrála živá kapela, ředitel hotelu chodil mezi hosty a 
přítomným dámám rozdával bílé růže. 

Finále bylo souznění čokolády DOROMI a rumu. Doromi zpracovávají vzácné kakaové boby na 
svých plantážích ve Venezuele a místní cukrář z nich vykouzlil tři nebeské dezerty. K tomu jsme 
dostali skleničky s rumem. První byl pětiletý, výrazný, říkám si to nedám (ale dal), druhý 15ti-letý 
měl karamelovou chuť (ten taky) a závěrem několikanásobné kolečko 56ti-letého... 

To už s námi seděl i Míra, který také dorazil na festival a navíc pod Vitem ve Florencii rok 
pracoval. Nyní září v restauraci Aromi. Nádherný večer se blížil ke konci a Vito se s námi přišel 
rozloučit. Měl pro nás své knížky s věnováním, což pro nás byl nejcennější suvenýr. 

Díky rumovému kolotoči se nám jaksi nechtělo do hajan, tak jsme využili průvodce Mirka, který 
nám ukázal krásy noční Florencie… 

Jak jsme se dostali na pokoj si moc nevybavuji, ale vybavuji si, že se ráno  neobešlo bez ibalginu. 

Neděle se nesla ve znamení prohlídky města, kouzla mostu Ponte Vecchia, dobré zmrzliny a dech 
beroucí architektury 

Byl to krásný výlet a shodli jsme se na tom, že je potřeba to zopakovat. 

Neboť opakování je matka moudrosti:) 

Napsal Petr Olbert 
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