Dobré prase všechno spase
(aneb Co se vše dá sníst)

Libor Novotný

Dobré prase všechno spase
(aneb Co se vše dá sníst)

Jen pro silné povahy, jen pro silné žaludky. Komu se dělá špatně při
pohledu na mrazené mořské plody, ať raději nečte. A i pro ostatní
platí, že čtou jen na vlastní nebezpečí.

UKÁZKA Z KNIHY
Celou elektronickou knihu lze koupit na Palmknihách a Alze.

Libor Novotný

© Libor Novotný, 2014

1

1. Dobré prase všechno spase
Při svých cestách po vzdálených zemích se často setkáváme s pokrmy, které jsou pro nás
nezvyklé – a to je jen velmi mírně řečeno. Zpočátku jsme takové možnosti ochutnat nějakou tu
raritu ani nevyužívali a spíše jsme se jen dívali, jak to za nás zkoušejí jiní. Ale brzy jsme se do
testování zapojili i aktivně, pak jsme podobné zážitky už vyhledávali a nakonec je i fotíme a
zaznamenáváme. A tak vzniklo Dobré prase, které všechno spase.
Takže pojďme do toho a podívejme se, co také lidé jedí a pijí v různých koutech světa.
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2. Jak to všechno začalo
Tím prasetem nemyslím nikoho cizího. Jakožto člověk vztahovačný si přísloví beru skromně na
sebe. Protože když si vzpomenu, co všechno jsem už na cestách ve světě snědl a vypil, sám
nevím, jestli by mně nemělo být nevolno.
A přitom to začalo celkem nevinně. Při studentské aktivitě
v Rusku nás pozvali kolegové místní studenti na pochoutku –
ruské pelmeně. Prý je to specialitka, ale ty naše připomínaly
syrovou sekanou z kostí a kůží, obalenou něčím jako
bramborovým knedlíkem rozmočeným ve vlažné vodě. I další
jídla jsou podobné chuti a kvality. Za 14 dní 8 kg váhy dolů.
Dnes bych to bral.
Žaludek jsem si chtěl napravit v Bulharsku. Když jsme sledovali
v našem privátu Maradonovo sólo ve finále mistrovství světa,
otevřel gaspadín fíkovou rakiju. Jako Valach uvyklý slivovici
jsem nečekal, že existuje něco tak hrozného, co dokáže spálit
najednou ústní dutinu (Valaši říkají hubu), krk i žaludek.
(Foto: deník Molodoj Kommunar)

Pak jsem si dal pár let pauzy. Až když jsem začal cestovat po světě, mohl jsem úspěšně navázat.
Nejdříve jsem v Peru spořádal steak z tak neuvěřitelně milého zvířete, jako je lama alpaka.
Viděli jste někdy její oči? Připadal jsem si jak kanibal. Ale chutnalo mně. Možná proto, že jsem
měl v sobě dva čaje z lístků koky. A při přejezdu pětitisícového sedla Alta Patapampa nám
místní potomci Inků kokový čaj vylepšili venku natrhanou trávou druhu chacha–coma. Asi aby
přišla veselost. Ale nepřišlo nic, jen bolení hlavy.
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Pak Čína. Plujeme krasovou krajinou po řece Li a náš kuchař chystá oběd. Přímo z řeky nabere
vodu a od kolem plujícího rybáře nakoupí čerstvé řasy, které natrhal na dně řeky dlouhými
bidly. Chutnají jako špenát. Někteří z nás tak i vypadají (jako špenát).
Pokračujeme do Hongkongu. Jídlo je perfektní, vyjdeme si večer do barevných ulic. Manželka
obdivuje ve Zverimexu krásná a miloučká štěňátka, dokud ji ovšem neupozorním, že to není
Zverimex, ale potraviny.

Odbočka:
Džony: „Tak jsem musel nechat uspat psa.“
Pym: „Byl vzteklej?“
Džony: „No, úplně šťastnej nebyl.

Opačná strana zeměkoule – Mexiko. Pálenice mescalu, kořalky s červem. Nejdříve se sklidí
agáve (osmiletá) a osekají se listy, aby zůstalo srdce rostliny. To se pak nechá uležet, rozdrtí se
na žernovu poháněném koníkem, podusí se v jámě zaházené hlínou na způsob Setonova hrnce
a vydestiluje. Do hotové kořalky se přidá červ, který cizopasí na agávi a prý podporuje
halucinogenní účinky alkoholu. Po vypití láhve mescalu je červ prémií pro nejopilejšího člena
společnosti.
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A hned oběd. Jako zákusek je sušená tortilla (tortilly se suší na sluníčku v prachu u
frekventované cesty, dané napospas toulavým kočkám, psům a myším) posypaná kousky
podivného sýru a kořeněná sušenými kobylkami. Jsou slané a chutnají trochu jako oříšky.
Skleničku kobylek kupujeme i domů, budeme jimi strašit návštěvy.

Zase jinde: Thajsko. Polední zastávka u jezera, kde sedí babka a loví do síťky červíky, něco jako
akvaristické dafnie, ale větší. Říká jim „skákavé krevety", i když na první pohled nemá
průhledné tělíčko (s pulzujícími viditelnými vnitřnostmi) s oblíbenou mořskou pochoutkou nic
společného. Hází je do hmoždíře, přidá nějakou zeleninku, koření („No spice, please!"),
formálně pomačká paličkou a je hotovo. Krevetky skáčou ze lžíce pryč, ale marně se snaží,
lžička je rychlejší. V puse pak cítím nárazy na patro, asi jako u práskavých bonbónů. Polykám a
sám jsem překvapen, že to tím končí. V žaludku už žádný pohyb necítím.
Proti tomu jsou jihoafrické pochoutky slabý čajíček. Krokodýl je vynikající (hlavně ocas), steaky
z antilopy kudu a z pakoně chutnají jako hovězí bifteky. Trochu zvláštní jsou sušené masové
proužky po křováckém způsobu – biltong. Nejlepší je pštros a právě kudu. Jenom strašně leze
do zubů, ke každému balení proto přibalují párátko.
V sousední Zimbabwe nás hostí warthogem. Cože to je, chutná to jako vepřová panenka? Ano,
správně. Prase bradavičnaté. A k tomu jako zákusek mísa černých pražených červů velikosti
malíku. Nejsou nic moc, jsou takoví mouční, pískoví, skřípou mezi zuby. Ale domorodcům
chutnají.
Když červy, tak raději do pralesa. V brazilské Amazonii na palmách Moriche vyrůstají asi
centimetrové kuličky – těžko říci, zda plody nebo novotvary chránící listy před škůdci jako naše
duběnky. Ale když se kulička rozlouskne, je celá do posledního místečka vyplněná tlustým
bílým červem. Ti jsou významným zdrojem proteinů pro místní obyvatelstvo, ale jejich
ochutnání za živa vyžaduje jistou dávku sebezapření.
Já svému žaludku věřím (na jídlo, horší je to s kinematózou), strkám červa do úst a skousnu.
Červ praská a vytéká z něj příjemná hustá šťáva. Chutná po mléku z kokosových ořechů a je v
podstatě dobrá. Červ může být pochoutkou, člověk se jen musí oprostit od evropských
předsudků.

5

Zapíjíme vodou z liány. Liána tloušťky menšího kmínku visí přes cestu ze stromu na strom.
Domorodý průvodce Sami ji rozsekne, z jednoho získaného konce oddělí mačetou rychlým
sekem ani ne metrový kus a zvedne jej do výšky. Má co dělat, získané poleno je nezvykle těžké,
je totiž plné tekutiny, která teď proudem vytéká. Řadíme se rychle do řady, každý chce zkusit,
jak chutná, ale rychlost je zbytečná, liána teče jak bezedná, úplné „Hrnečku, vař!". Voda je bez
chuti a zápachu, trochu jako destilka, možná je to i její teplotou, která je samozřejmě stejná
jako teplota okolí, tedy je kolem čtyřicítky. To moc nechutná žádná voda. Ale smrt žízní by v
pralese asi zkušenému turistovi s mačetou po ruce určitě nehrozila.
A na večer slibuje domorodý „Krokodýl Dundee" (zde spíše „Kajman Sami") překvapení. Na
loďce vyrážíme na ztemnělou řeku, vyhlédneme a harpunujeme dvoumetrového kajmana
(tedy Sami, ne my). Zraněného plaza vytáhne hlavou nad hladinu a umlátí mačetou. Nic pro
slečinky. Ani to nestálo zato. Kajman na palmovém oleji nedosahuje kvality afrického
krokodýla. Ale o tom později, to stojí za samostatnou kapitolu.

Pražení červi v Zimbabwe
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4. Pekingská kachna
Jen v asi pěti restauracích na světě dostanete PRAVOU pekingskou kachnu. Ale způsob přípravy
se v nich mírně liší, to, čemu celý svět říká Pekingská kachna, dostanete jen na jediném místě,
v restauraci Quanjude v Pekingu.
Restauraci založil sedlák a později císařský kuchař Jang Čhüan–žen za vlády císaře Tongzhiho
(dynastie Qing) roku 1864. Přes veškeré dějinné zvraty si v ní můžete na tradiční kachně
pochutnat i dnes, dokonce je stále v rukách potomků zakladatele. Restaurace Quanjude je
kousek od hlavního pekingského náměstí Tien–an–men, má sedm pater, asi 41 jídelen a
salonků, může v ní jíst současně 2000 lidí! Přesto se na volné místo musí čekat, až krojovaná
hosteska zavolá (čínsky) číslo, které jste si vyzvedli u vstupu na prostranství před budovou, plné
čekajících hostů posedávajících na připravených židličkách.
Pekingská kachna se chová ve zvláštních chovech, s ideálními podmínkami ke krmení. Správně
vykrmená je po 65 dnech života, má asi 2 kg a poslední čtyři týdny byla krmená šiškami z prosa,
pšeničné řezanky a mletých fazolí mung, přičemž jí byl znemožněn pohyb. Výsledkem je
obzvlášť tlustá vrstva sádla a podkožního tuku.
Zabitá kachna je nejdříve spařena horkou vodou a potřena cukrovým sirupem, takto je i několik
dní sušena teplým vzduchem. Před samotnou přípravou je jí pod kůži napumpován stlačený
vzduch a do vyvrhnutých útrob je nalita vařící voda. Takto je zevnitř vařena a zevně restována
ve speciálních pecích, které odrážejí horký vzduch přírodního ohně (používají se jen zvláštní
nearomatické dřeviny) od stropu pece zpět na zavěšenou kachnu. Celý postup je samozřejmě
složitější, ale pro představu to snad stačí. Kachny připravují jen speciálně vyučení kuchaři, kteří
je pak na stolečku přímo před hosty i naporcují, na rukou rukavice a přes ústa roušku. Právě
porcování vyžaduje zvláštní dovednost. Kachna se naporcuje na přesně definovaných 120
kousků, ani o jeden více či méně by nemělo být. Každý kousek obsahuje kus kůžičky, sádla a
masa. Zbylé maso, které nesplní podmínku napojení na sádlo a kůži, se zpracuje jinak a není
součástí porce. Naopak do ní patří odřezaná křupavá kůžička z hrudní kosti a rozporcovaná
hlava včetně mozečku a očí.
Je zajímavé, že samotný jeden kousek není příliš chutný, je cítit sádlem a kůžička v něm zaniká.
Skoro by se řeklo zlatá česká kachna se zelím. Ale ta finta je jinde. Kachna se totiž jí zabalená
v tenoučké placce (mandarinská omeleta). Hůlkami se na talířek přemístí z napařovací nádoby
placka, uchopí se jeden až tři kousky kachny, namočí se do černé omáčky (směs ústřicové
omáčky, sojové omáčky, omáčky hoisin, cukru a sezamového oleje), přibalí se kousek jarní
cibulky a zabalí se do psaníčka. Pak lze rukou vložit do úst, případně ukousnout menší sousto.
Celý proces názorně předvede obsluhující servírka.
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A najednou jsme někde úplně jinde. To, co se nám rozplývá na jazyku, nelze věrohodně popsat.
Ani to nebudu zkoušet, nemá to cenu. Ale všem bych přál, aby to mohli zkusit. Protože jen tak
bychom si mohli rozumět. Jeden z největších zážitků z Říše středu a z kulinářských zážitků
obecně. Nakonec už jen vychutnat křupavou kůžičku z hrudi, vydloubnout očičko z hlavy (chutí
připomíná mozeček) a netěšit se na polévku. Tu sice podávají již k jídlu, ne jako poslední chod,
což je obvyklé čínské pořadí, ale chuťově je zklamáním. Kachní tuk je v ní cítit až příliš.
My jsme si navíc objednali i jatýrka na škorpiónech, tedy játra ve známém trojobalu smažená
společně s malými štíry a podávaná na krevetových lupíncích. Vynikající, včetně škorpiónů. Ti
jsou nebezpeční jen při vstříknutí jedu do krve, v trávicím traktu žádné riziko nehrozí, proto se
jedí i s žihadlem a jedovými žlázami. Chutnají jako oříšky nebo chipsy.
A cena za tento zážitek? V pěti lidech jsme kachnu nedokázali ani sníst, přestože jsme baštili, až
nám za ušima praštělo. K tomu dvě porce placiček, omáčka a cibulka, smažená jatýrka na
škorpiónech, pro každého porce polévky, tři sedmičková piva, dvakrát Sprite. Cena 493 juanů
včetně povinného spropitného (ale z pětistovky nám vrátili do juanu), tedy asi 1300 Kč. Bez
těch jatýrek bychom se do 1000 vešli, no neberte to.
Zdarma certifikát s pořadovým číslem. Naše kachna byla v pořadí 115 891 149.
A na závěr do druhého patra do Síně slávy. Na fotkách desítky kožených obličejů a prkenných
postav vzpřímeně sedících za stoly, jen jedna fotka se vymyká – podivně zkroucený ve snaze
získat co nejlepší záběr, neetiketně vystrčený zadek na své spolustolovníky, obličej zakrytý
fotoaparátem, ale díky přehazovačce nezaměnitelný bývalý československý premiér Marián
Čalfa!

9

10

6. Smradlavý durian
Durian? „Chutná to jak shnilé h...o!", říká Džony. A co na to Pym, životní pesimista, gurmán a
znalec?
Vracíme se z namáhavého výstupu na hranu kráteru Kawah Ijen (Indonésie, ostrov Jáva),
zatopeného horkým silně zásaditým jezerem tyrkysové barvy, věčně zahaleným do sirných
výparů. Cestou nás předbíhají domorodí nosiči síry, kteří ze sirných dolů kdesi v kaldeře sopky
vynášejí nalámanou síru v koších na bambusových tyčích, každý stošedesáticentimetrový
střízlík muší váhy má naloženo 70–100kg, když se snažíme tyč zvednout, nejenže neuspějeme,
ale ani s ní nepohneme. A oni svými drobnými krůčky několikrát denně zdolávají
půlkilometrové převýšení nejprve nahoru skrz sirné výpary a hned zase tři kilometry dolů
k nejbližší cestě, a to tak rychle, že jim nestačíme uhýbat. Středověk, za pár dolarů měsíčně. Za
fotku si přejí sušenky nebo 1000 rupií, tedy necelé 2 Kč. Leckde jinde přitom nosičům
párkilových kufrů na hotelu už 1 dolar nestačí, a to jezdí výtahem.
V místním warungu si teď třídíme dojmy a dočerpáváme energii oblíbeným pisang gorengem,
smaženými banány v těstíčku. Majitelka je ráda, že nám chutná a smaží další a další kvanta
banánů. Na zábradlí má vystavenou nabídku ovoce. Rádi chutnáme exotické plody rambutanu
(červená ostnatá koule po vyloupnutí ukáže bílou sladkou dužninu, podobně jako litchi),
mangostinu (tvrdší koule velikosti jablka skrývá sladkokyselé stroužky dužniny vzhledem
připomínající česnek, chutí spíše opět trpčí litchi) a salaku, hadího ovoce typického pro
Indonésii (tenká slupka je šupinatá jako hadí kůže, roste těsně nad zemí u kmene salakové
palmy). A vedle té vší nádhery a vůně leží opomenuty dva velké plody nejkontroverznějšího
ovoce jihovýchodní Asie, opěvovaného i proklínaného durianu. Každý, kdo navštívil tento kus
světa, zná známé cedulky s přeškrtnutým durianem na vchodech do obchodů, hotelů i
dopravních prostředků, zakazující nejen konzumaci, ale vůbec vnášení nelibně páchnoucích
plodů. Jen málokdo z cizinců najde odvahu se do páchnoucí pochutiny pustit.
Durian. Prý má jen zaryté příznivce a zaryté odpůrce. Ti první jej považují za nejlahodnější
ovoce světa, sice nevoní, ale chutná jim po vanilce, nasytí a osvěží. Těm druhým se zvedá
žaludek už při zachycení pár molekul známého pachu – turisti jej popisují jako kombinaci
smradu zkaženého masa, olomouckých syrečků a špinavých ponožek.
Snažím se najít parťáka, který by se mnou do toho šel, plod se mně zdá na jednoho dost velký,
ale nikdo se nepřidá, i má jindy věrná žena mne zradí. Platím tedy na místní poměry
nehoráznou sumu 20.000 rupií (tedy 40 korun) sám a hned přede mnou syn majitelky mačetou
plod otvírá. Podle mne není ten smrad tak hrozný, dokonce ani po rozkrojení, či spíše
rozseknutí. Přátelé kolem ale nesouhlasí.
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Ostnatá zelená koule velikosti menšího míče ukrývá mazlavou bíložlutou hmotu a v ní několik
amorfních koulí s peckou. Zpočátku úhledná hmota je po prvním doteku poměrně snadno
roztíratelná do podivné beztvaré masy, připomínající tak trochu – promiňte – zvratky. I ten
puch se teď trochu zintenzívnil. Přesto si na špičku lžičky zkusí ochutnat skoro každý, výrazy
jejich tváří ale hovoří za vše. Najdou se i tací, co se nepřekonají a zůstanou ušetřeni poznání,
jakže vlastně durian chutná.
Takže to zůstává na mně. Vyjídám máslovou hmotu, obírám zbylé koule s peckou. Není to tak
hrozné, jak všichni dělají. Když si člověk odmyslí tu nelibou vůni, zůstane trochu ovocná chuť,
mně připomíná trochu nasládlé máslo, trochu dužinu uleželého romadúru, tu zmiňovanou
vanilku moc necítím, ale dejme tomu. Zbodnu celý zbytek, tedy asi tři čtvrtiny plodu, dobře se
nasytím, trochu si pochutnám, ale nejmilejším ovocem se ani pro mne durian nestane.
Nicméně klidně si jej pro zpestření dám někdy znovu.
A co na to přátelé?
Džony: „Chutná to jak shnilé hovno!"
Pym: „Ne, ne, shnilé hovno chutná úplně jinak." Pán je totiž znalec, gurmán. Kdy by to do něj
řekl, co vše už zkusil.
Pym je jinak od přírody pesimista, proto jej vše dokáže pozitivně překvapit. Jeho filozofie je:
„Pesimista si prdne a myslí si, že se posral. Optimista se posere a myslí si, že si prdnul. Proto
jsem raději pesimista a od života čekám jen to nejhorší, takže mne může překvapit jen v
dobrém."
A jak tedy hodnotí ten durian? „Tohle je mnohem horší, než to shnilé hovno!"
O pár let později: Opět jsem si dal durian, tentokrát na trhu v Kota Kinabalu, Borneo. A byl
možná ještě lepší. A ani tak nesmrděl, dokonce i manželka Hanka se přidala a snědla svůj díl a
chválila si. Nicméně pořád platí, že stačí jednou za pár let, každý týden jej mít rozhodně
nemusím.
Ještě o rok později: A do třetice si kupujeme durian ve Vietnamu na trhu. A jak jsme si na něj
zvykli, tak nám už chutná bez výhrad.
A o další rok později: Dáváme si v malajském Kuala Lumpuru, dokonce v obyčejném fastfoodu,
vynikající smažený durian. Lahodný a bez zápachu, vhodný pro každého. Už se těšíme na příští
cestu do Asie.
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Nahoře hadí ovoce salak, dole rambutan a mangostin.
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Nahoře vietnamské tržiště, dole nepříliš povedená fotka smaženého durianu v Kuala Lumpuru.

14

15

21. Hadí hostina
Navštívit Vietnam a neochutnat hada, to je jako nedat si na Slovensku brynzové halušky. I když
zážitek je to přece jen trochu drastičtější (kdo nesnáší vivisekci, ať raději zbytek kapitoly
přeskočí).
Vietnam je země kulinářům zaslíbená. Jídlo je pestré a chutné, jíst se dá prakticky kdekoliv – na
ulici i v restauraci, nebezpečí střevních potíží z jídla je minimální, dokonce i ten zprofanovaný
led v nápojích je dnes už bezpečný, i ti nejobyčejnější prodejci jej nakupují průmyslově
vyráběný z čisté vody v pytlích z velkoobchodu – je to totiž levnější, než mrazit vodu v lednici.
Nechme prozatím stranou tradiční jarní závitky nebo klasické polévky Phó, vrátíme se k nim
jindy. Dnes vyzkoušíme něco speciálního. Hada.
Už při dřívějších cestách po asijských zemích jsem samozřejmě hada zkusil, ale ne v plné
parádě specializované hadí restaurace. Když jsem se po speciální „hadárně“ ptal, dostal jsem
obvykle odpověď: „Asi tu někde jsou, ale správnou hadí hostinu zažiješ jen ve Vietnamu. Tam
umí hady nejlépe.“ Takže teď mám příležitost.
Na předměstí Hanoje je restaurací se specializací na hady více. Místní nám ale doporučují jen
tu jedinou nejlepší Nguyen Van Duc Snake Restaurant na ulici Le Mat. Tam totiž chodí na hada
(ale i třeba dikobraza a jiné chuťovky) hanojští Vietnamci. Ne na běžnou večeři, na to je tu příliš
draho, ale na sváteční posezení, nejlépe s hodně přáteli. Tomu jsou přizpůsobeny i dlouhé
stoly, s rodinnou večeří se příliš nepočítá. My přicházíme trochu brzy, restaurace se připravuje
na špičku, která bude vrcholit zhruba za hodinu. Jsme druzí hosté, ale za pár desítek minut
bude restaurace plná hlučných Vietnamců, oddávajících se kolektivní zábavě – tak družně, že
Němci na Októbrfestu by vedle nich působili zakřiknutě. Hadí hostina je totiž mnohachodová a
tradice velí každý chod uvítat přípitkem. Ve stoje a pořádně nahlas.
Chvíli se dohadujeme o způsobu počítání ceny, ne vše, co je připraveno na stole, je totiž
zahrnuto, ač se tak tváří. Takže při placení by nás třeba nemile překvapily položky typu
vlhčených ubrousků, které jsou jinde zcela samozřejmě gratis. Domlouváme jednoduché
pravidlo: platit budeme to, co objednáme, vše, co se ocitne na stole, bereme jako součást
menu. Netušíme, zda to na nás chtěli zkusit jako na „western“ cizince, nebo je to běžná
praktika i pro místní, kteří jsou při placení obvykle tak pod vlivem neustálých přípitků, že jim to
je v podstatě jedno. Běžný alkohol doplňující jednotlivé chody totiž rozhodně do popsané
kategorie dodatečných poplatků nespadá, je součástí hlavního menu ve stylu vypij, co můžeš.
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Začíná show pro vedlejší stůl. Sousedi si vybrali nějakého štíhlého hada s citrónově žlutým
břichem. Dva „kuchaři“, na rozdíl od vzorně oblečených číšníků a číšnic ve flekatých džínách a
vysokých holinkách, si ho pečlivě očistí a otřou hadrem, aby neklouzal. Ten důležitější drží hada
pevně za hlavou a nám dochází původ skvrn na oblečení – zřejmě vystříknutý hadí jed. A proto
i ty holinky, v rámci předvádění čerstvosti hada se ukazuje jeho aktivita, pomocník chvílemi drží
hada za ocas a nechává jej bojovat na zemi o přežití. Had se neumí vymrštit do výšky, proto je
třeba chránit jen nohy právě těmi gumovkami. A pak plaza rychle uchopí za hlavou a legrace
končí. Pokračování už je nad stoličkou s připravenými skleničkami a hlavním nástrojem je ostrý
nůž.
Do žlutého hadího břicha zajede špička nože jako do másla. Podobně jako u našich domácích
zabijaček se i hadovi musí pustit krev. Připravené skleničky jsou částečně naplněny levnou
místní vodkou, do které se nechává krev stékat. Když už neteče, pokračuje nůž v párání břicha
dále k ocasu, had se svíjí, ale je bez šancí. Ještě, že je němý a nemůže křičet. Kuchařova ruka se
noří do otevřeného živého těla a prsty hledají srdíčko velikosti větší fazole, když jej mezi
sádlem našmátrají (ano, had má i sádlo), zaživa je vyrvou a stále tlukoucí srdíčko se ocitá ve
speciální skleničce pro čestného hosta – doplněné jak jinak než krví a vodkou. Z otevřené břišní
dutiny se ještě vyrve váček se žlučí a je rovněž vypuštěn do dalších sklenic s vodkou, žluč se
s krví nemíchá. Představení končí, kuchař odnáší svíjející se umírající tělo do kuchyně.
Jedna show končí, další začíná. Přicházejí na řadu naše dvě kobry. Smýkání za ocas po zemi je
rozezlí a roztáhnou na chvíli i pověstný límec na krku do charakteristické siluety. To je však už
jen jejich labutí píseň. Nůž začíná svou práci a přesně jako u sousedů máme i my brzy před
sebou každý dvě sklenice – v jedné vodka s čerstvou krví, ve druhé se žlučí.
Začínáme červenou sklenicí první z řady následujících přípitků. Levná vodka je tak pochybné
kvality, že její ostrá chuť spolehlivě přebíjí chuť krve. Ono té krve asi ve skutečnosti tolik
nebude, hadí tělo není tak velké, aby bylo možno ředit vodku nějakým významnějším
množstvím krve. Ale jak je známo, i pár kapek krve dokáže čirou tekutinu výrazně obarvit. A to
bude i náš případ. Prostě připíjíme vodkou netradiční barvy, nic víc. A stejné je to se žlučí, jen
barva trochu kalné tekutiny ve sklenici (mimochodem dvojdecce, byť naplněné jen do třetiny)
je nyní tmavě žlutá.
Trochu jiné kafe je půldecka připravená pro mě a pro Džonyho. V krví obarvené vodce stále
ještě pulsuje hadí srdíčko vyvolávající na hladině pravidelné kruhy. Bůhvíproč mám pocit, že
ostatní, na které nezbylo, nám naši lahůdku ani tolik nezávidí. Pozorně sledováni kolegy i
personálem si popřejeme na zdraví a obracíme netradičního panáka do sebe. Srdíčko je krásně
hladké a klouzavé, do krku by sklouzlo samo, ani bych nevěděl jak. To nehodlám dopustit, když
už se k něčemu tak excentrickému dostanu, tak chci pořádně vyzkoušet, jak to vlastně chutná.
Zastavuji klouzající srdce v ústech a zkouším skousnout.
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Moc to nejde, srdíčko klade trochu odpor, přece jen to je silný sval a je syrový. Konečně se daří
zuby jej nakousnout, chuť a pocit při skusu by se možná dal trochu přirovnat ke králičí ledvince.
Ale dost bylo experimentu, šup s ním do krku.
Na stole se mezitím objevuje první chod. Je to tak rychle, až podezřívám personál, že to
nemůže být náš had. Ale místní znalci se dušují, že uvařit vývar z hadího masa netrvá dlouho.
Každý máme mističku s hustou polívkou, ve které plave zelenina, vajíčko – a velmi natenko
nakrájené kousky masa. V tom bude asi tajemství krátké přípravy, základ byl připraven a tenké
kousky masa jen na chvíli přidány na doladění chuti. Jako většina těchto rosolovitých polívek ve
Vietnamu je i tato vynikající a hada by v ní nikde nehledal.
Pokračujeme talířem s jarními závitky podezřele tmavě zelené barvy, skoro až do černa. Jarním
závitkům se budeme věnovat jindy, takže teď jen konstatování, že kousky předvařeného masa
(v tomto případě hadího) se smíchají s vybranou zeleninou, vše se spojí syrovým vajíčkem,
směs se zabalí do rýžového papíru (mám pocit, že ve zdejší tmavé verzi byl papír nahrazen
nějakou zeleninou) a zprudka opeče ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje na woku. Jako většina
jídel se servírují na společném talíři uprostřed stolu, každý si na svůj miniaturní talířek hůlkami
odebere svou část a jí. Ve Vietnamu s jiným způsobem konzumace, než hůlkami, nepočítají (na
rozdíl třeba od Číny nebo Thajska, kde vám klidně přinesou vidličku se lžičkou). Tady se prostě
hůlkami musí naučit jíst každý, jinak bude o hladu. A závitky? Výborné, ty snad jinak udělat
nejdou. Nesetkali jsme se ve Vietnamu s tím, že by čerstvě udělané závitky nebyly vynikající a
tyto hadí nejsou výjimkou.
Třetí chod trochu vizuálně připomíná to, co se dá koupit u nás v asijských fastfoodech. Kousky
hadího masa i s tenkou kůží jsou součástí zeleninové směsi (paprika, cibulka běžná i jarní
naťovka, asi pórek, kousky čerstvého špenátu, ananas a kdoví, co ještě). Chuťově jsme ale
někde úplně jinde. Bez glutamátů a jiných ochucovadel si užíváme chuť směsi, byť trochu
mastné od oleje, ale výborné. Maso je malinko tužší, ale je na menší kousky, takže to vůbec
nevadí. Byť tomuto chodu předcházel další přípitek (tentokrát bylinným likérem vzdáleně
připomínajícím naši žaludeční hořkou namíchanou s becherovkou) na povzbuzení chuti, první
spolustolovníci začínají mít pocit, že jsou najedeni.
Po další rundě likéru opět přicházejí závitky, nyní pěkně světlé a do zlatova opečené. Při
kousnutí jen křupnou. Jsou ještě lepší, než jejich tmaví předchůdci. Další rundy prozřetelně
odmítám, nechávám si nalito a šetřím síly.
Přichází pro mne jeden z vrcholů večeře: smažené hadí vnitřnosti s kůží a houbičkami. Jatýrka,
nebo co to vlastně je, jsou jemně libová a vynikající, kůžička křupavá. Chuť lépe popsat
nedokážu, není to podobné ničemu, co znám. Vyhovuje mně, že mnozí přátelé kolem začínají
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odpadat a představa hadích vnitřností je nenaplňuje nadšením, takže na mne zbývá více, než
by spravedlivě mělo.
Následuje něco podivného, co bych asi rozšifrovat nedokázal. Velké placky z materiálu
připomínajícího krevetové lupínky (nedopátral jsem se, zda mají něco společného s naším
hadem) a v misce divná drobná směs podobné konzistence, jako smažená strouhanka. Až na
dotaz se dovíme, že je to naškrábané maso z hadích žeber. To tedy musela být piplačka. Směs
se lžící nabere na lupen a jí se rukama. Chuťově nic moc, jak to připomíná smaženou
strouhanku vzhledem, tak ji to připomíná i chutí.
Další mísa dojem napravuje. Konečně pořádné maso. Had je tuhý a proto se musel pořádně
povařit, proto se v pořadí jednotlivých chodů začíná drobnými kousky a až teď nazrál čas na
pořádný žvanec. Hadí masové proužky doplněná pro chuť zeleninou. Musí se trochu více
kousat, ale na závadu to není. Když se člověk smíří s tužší konzistencí, tak si musí pochutnat.
Přestože světlou barvou připomíná maso kuřecí, chuťově má blíže asi k hovězímu.
Už jsme plní skoro všichni. Dříve jsem o hadích hostinách četl, že se na nich člověk nenají, ale
asi to je o výběru hada přiměřené velikosti. My si tedy určitě stěžovat nemůžeme. Hodně
spolustolovníků už odpadlo definitivně a ani taková dobrota, jako jsou hadí škvarky, je už
nedonutí k pokračování doslova žranice. Škvarky jsou pro mne druhým vrcholem. Kdo by to byl
řekl, jak skvěle budou chutnat a kolik má had sádla.
Teď přichází to, co mnozí postrádali od začátku – příloha, čili rýže. Ve zdejší restauraci ji totiž za
přílohu nepovažují a povýšili ji na samostatný chod. Rýže dušená v páře nad hadím vývarem
zalitá hadím sádlem. Jak jinak než vynikající, ale rýži ve Vietnamu jíme celou dobu, dnes už
jsme navíc hodně syti, takže jen ochutnáváme (hůlkami, samozřejmě). Je výborná, ale maso je
maso.
Obsluha trochu uvolňuje stůl a odnáší prázdné talíře (neprázdné nechává). Doprostřed staví
nerezový kotlík na kahánku, mísu s listovou zeleninou a talířečky s kořením. Sami si máme
dochutit předposlední dnešní chod na uklidnění plného žaludku, hadí vývar s kusy masa, které
nešlo použít jinak (krk, kousky hlavy, ocas). My tyto polívky máme rádi, takže si dáváme plné
misky. Hůlky jen slouží k podání masa, samotná obíračka už je na rukách a zubech. Připomíná
to celé obírání drobů z králičí polívky.
A od vedlejšího stolu dostáváme ocásek, na který tam už nemá nikdo chuť, my si to ovšem ujít
nenecháme. Chuťově i stylem obírání silně připomíná vařený kuřecí krk z polévkových drobů.
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Závěr vždy patří dezertu, ten zastupuje sladká hadí kaše. Jsme naplněni až nadoraz, kaše nás
tolik neuchvátí, ochutnáme po pár lžících a necháváme nedojedeno. To opravdu už nejde. Jsme
nacpaní k prasknutí.
Panuje všeobecná spokojenost, byl nám poskytnut špičkový kulinářský zážitek, skvěle jsme se
najedli. Jsme maximálně spokojeni a dobrý pocit nám nezkazí ani vysoká cena. Platíme asi
520.000 tisíc dongů na osobu – to odpovídá našim 520 Kč. Celkem vysoká cena za večeři ve
velmi slušné restauraci by to byla i u nás, ve Vietnamu bychom v běžné restauraci za tuto cenu
povečeřeli sedmkrát. Ale ten zážitek je tak mimořádný, že nikoho ani nenapadne litovat
projedených peněz. Jestli se někdy ocitnete ve Vietnamu, hada si nenechte ujít – ale vždy ve
speciální restauraci. Kousky hada totiž dostanete i jinde jako část různých masových
grilovaných mixů, ale počítejte s tím, že bude připomínat spíše podešev.
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28. Na závěr
Co dodat? Snad jen to, že to určitě není definitivní konec. Doufáme, že podnikneme ještě
hodně další ch cest po celém světě, ze kterých si přivezeme mnoho nových gurmánských
zážitků.
A doporučuji každému, kdo se ocitne někde daleko, kde bude muset jíst ne zcela běžnou
stravu, ať se nebojí a jde odvážně a s chutí do toho.

Šťastnou cestu a hlavně
dobrou chuť!
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*****

Na Palmknihách, Knihách iDnes a Alze lze koupit knihu Dobré prase
všecho spase. Doporučuji ;-).
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