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Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, 
firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu 
prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn 
klimatu.

Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již ve-
řejného osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo vlastního obýváku. 
Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem 
pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního 
prostředí, zejména ochraně klimatu. Akce zároveň slouží jako možnost pre-
zentace závazků a cílů v oblasti životního prostředí. Každý z nás již něco 
dělá, každý z nás může udělat více. Využijte příležitosti Hodiny Země k pre-
zentaci toho, co již děláte a co plánujete do blízké budoucnosti. Staňte se 
inspirací pro ostatní, nechte se inspirovat.

Hodina Země se koná vždy v sobotu od 20.30 do 21.30 místního času. 
Pozitivní vlna tmy tak postupně oběhne celou planetu – začne na Fidži 
a skončí o den později na ostrově Samoa.

Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF) 
(www.wwf.org), v České republice pak Ekologický institut Veronica  
(http://www.veronica.cz/hodinazeme/). 

Hodina Země 2015 se letos koná 28. března od 20.30 do 21.30. Půjde již 
o devátý ročník celosvětového happeningu upozorňujícího na problema-
tiku změny klimatu a inspirující k intenzivnější ochraně životního prostředí. 
Loni se po celém světě zapojilo přes 7000 měst a společně s nimi taky 
stovky milionů lidí. V České republice akci podpořilo zhruba 90 obcí, de-
sítky firem a tisíce jednotlivců. Akci podpořila řada památek, mezi jinými 
i Pražský hrad, Ostravská radnice, Vimperský zámek nebo budova čes-
kého velvyslanectví v Canbeře.

O projektu Hodina Země
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Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) se již třetím 
rokem k této akci přidala a do tmy a světla svíček se ponořilo více než 
sto členských hotelů, restaurací a penzionů.

Každý rok zaznamenáváme vyšší zájem členských subjektů o zapojení 
se nejen do této akce, ale také větší podpory odpovědného přístupu k pod-
nikání obecně. Stejně tak stále roste zájem o podporu odpovědného pod-
nikání mezi turisty.

„Odpovědné podnikání je téma, kte-
rým se Asociace hotelů a restau-
rací v posledních letech in-
tenzivně zabývá, a snaží se 
šířit tuto myšlenku mezi své 
členy. Proto také dlouhodobě 
podporujeme myšlenku pro-
jektu Hodina Země. Stále více 
přibývá hostů, kteří preferují ho-
tely a restaurace podnikající od-
povědně a přinášející užitek ne-
jen pro vlastní prospěch, ale také 
pro společnost v místě podnikání 
včetně šetrného přístupu k život-
nímu prostředí.“

Václav Stárek, prezident AHR ČR

Fotodokumentaci a krátké postřehy 
najdete na našem Facebooku, nebo 
na www. ahrcr.cz (kde můžete najít mi-
nulé ročníky).
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V roce 2012:
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

InterContinental Praha Hotel Adria Praha
Park Inn Praha Pension Vyhlídka
Hotel Mosaik Academic Hotel & Congress C. a.s.
Orea Hotels AV ČR Zámek Libice
Zámecký Hotel Třešť Hotel Mazanka
Parkhotel Hluboká n/Vltavou Hotel Sheraton Prague
Hotel Four Seasons Prague Hotel Crowne Plaza 
Spa & Wellness hotel Alexandria Chateau Mcely
Aquapalace Hotel Prague Jalta, Plaza Alta
Penzion a restaurace UKO Penzion Sluníčko
Hotel Suite Home Prague Hotel Perla
Hotel Zlatá Hvězda – Litomyšl Best Western Hotel Vladimir 
Park Inn Ostrava

Seznam účastníků
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V roce 2013:
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Park Inn Praha Pension Schaumannův Dvůr 
Corinthia Hotel Prague Hotel Payer
Parkhotel Prague Plaza Alta
Spa Hotel Schlosspark Prague Marriott Hotel
Orea Hotel Concertino – Zlatá Husa Crowne Plaza Prague
HOTEL BELLEVUE ČESKÝ KRUMLOV Orea Hotel Monty
Hilton Prague Hilton Old Town
Four Seasons Hotel Prague Penzion Sluníčko
Penzion U Zlatého muflona Šternberk Hotel Adria
K+K Hotelu Fenix K+K Hotel Central
Business hotel Alley Lázně Luhačovice, a.s.
Hotel Arigone Penzion UKO
Intercontinental Prague Zámecký hotel Třešť 
Chateau Mcely Parkhotel**** Hluboká nad Vltavou
Hotel Liberty Hotel Mazanka
Hotel Suite Home Prague ibis Olomouc Centre
Zámecký hotel Liblice resort Green Valley 
Grandhotel Brno Holiday Inn Brno
Palace Hotel Praha Le Palais Hotel Prague
Diplomat Hotel Prague Hotel Benica
Hotel Atlas Hotel Europa Brno
Euroagentur – celý řetězec Hotel Luník
Grandhotel Pupp Hotel Green Lobster 
Bijou de Prague Hotel Tyl
Hotel Raffaello Hotel Residence Mala Strana
Hotel Continental in Marianske Lazne Orea Hotels – celý řetězec
Restaurace U Bulánka Academic Hotel & Congress Centre
Hotel Zlatá Hvězda – Litomyšl Penzion U Kamenné studny
Hotel Flora Olomouc Quisisana Palace, Karlovy Vary
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V roce 2014:
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Hotel Klor EA Zámecký Hotel Hrubá Skála****
Plaza Alta Hotel Hotel Green Lobster
Residence Malá Strana Le Palais Prague 
Spa Hotel Schlosspark Four Seasons Hotel Prague – Cotto 

Crudo rest.
Hotel Akademie Restaurace U Kašpara
Prague Marriott Hotel Panorama Hotel Prague 
K+K Hotel Fenix K+K Hotel Central
Hotelu Bellevue Český Krumlov Parkhotelu****Hluboká nad Vltavou 
Hotel Adria Hotel Luník
Mamaison Hotel Imperial Ostrava Penzion Dvůr Pohody
Hilton Prague Hilton Prague Old Town
Ramada Prague City Centre**** Ramada Airport Hotel Prague****
EA Hotel Tosca*** EA Hotel Rokoko****
EA Hotel Juliš**** EA Hotel Downtown****
EA Hotel Sonáta**** EA Hotel Royal Esprit****
EA Hotel Jelení Dvůr***+ EA Hotel Jasmín***
EA Hotel Mánes**** EA Embassy Hotel Prague****
EA Hotel Crystal Palace**** EA Ramada Prague City Centre
EA Airport Hotel Prague Chateau Mcely
OREA Vital Hotel Sklář OREA Hotel Palace Zvon
OREA Hotel Anglický Dvůr**** OREA Hotel Atrium****
OREA Hotel Bohemia **** OREA Hotel Concertino****
OREA Hotel Devět Skal *** OREA Hotel Excelsior ****
OREA Hotel Horal **** OREA Wellness Hotel Horizont ***
OREA Wellness Hotel Iris*** OREA Hotel Monty****
OREA Hotel Pyramida **** OREA Wellness Hotel Santon***

Seznam účastníků
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OREA Hotel Špičák*** OREA Hotel Voroněž 1****
OREA Hotel Voroněž 2**** Penzion UKO
TOP HOTEL Praha & Congress Centre Hotel Alexandria, Lázně Luhačovice
Hotel Opat Vila U Varhanáře
InterContinental Prague Hotel Liberty
Hotel Concertino – Zlatá Husa Corinthia Hotel Prague
Continental Residence Hotel Romanza
Park Inn Hotel Prague Penzion Sluníčko
Zámecký hotel Liblice Mandarin Oriental Prague
Hotel Mazanka Hotel Suite Home Prague****
Crown Plaza Prague Hotel Payer
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl Grandhotel PUPP
HOTEL JULIAN Hotel Suite Home Prague

Grandhotel PUPP, Karlovy Vary
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Očima účastníků

Garzotto Hotels Prague

Penzion UKO, Bedřichov

Spa Hotel Schlosspark, Karlovy Vary Penzion Sluníčko, Ostravice

Hilton Hotel Prague
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Restaurace 7 Tacos – Plaza Alta Hotel Praha

OREA Hotel Pyramida, Praha

Hotel Crowne Plaza Prague

Hotel Flora, Olomouc
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Očima účastníků

Hotel Adria – Restaurace Triton, Praha Mandarin Oriental Hotel Prague

Hotel Marriott Prague

Hotel Mazanka, PrahaHotel Alexandria, Luhačovice



13

OREA Hotel Bohemia 
Mariánské Lázně

OREA Hotely OREA Hotel Palace Zvon
Mariánské Lázně

Hotel Payer, Teplice

Hotel InterContinental Prague
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Očima účastníků

K+K Hotel Central, Praha

Hotel Luník, Praha Parkhotel Hluboká, Hluboká nad Vltavou
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Corinthia Hotel Prague Hotel Park Inn Prague

OREA Hotel Horal, Špindlerův MlýnRamada Airport Hotel Prague



16

Očima účastníků

K+K Hotel Fenix, Praha
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Hotel Bellevue, Český Krumlov
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Postřehy z loňských ročníků

„…Akce samotná se setkala s velkým ohlasem u hostů, vesměs ji 
hodnotili kladně a kromě hlavního tématu zodpovědnosti člověka 
k životního prostředí ji vnímali jako příjemné zpestření večera. Přivádí 
nás tak na myšlenku podobné „večery při svíčkách“ opakovat častěji 
i bez širší podpory akce – romantika starobylé Kutné Hory si o to přímo 
říká :). Děkujeme za spolupráci a příští rok se jistě přidáme znovu...“

Hotel Opat / Vila U Varhanáře, Kutná Hora

„… Dne 29. března 2014 se i ALEXANDRIA**** Spa & Wellness 
hotel za celou společnost Lázně Luhačovice, a.s. připojil ke kampani 
Hodině Země 2014. Akce probíhala zhasnutím světel a jejich 
nahrazením čajovými svíčkami a svícny ve Francouzské restauraci, 
lobby baru a v hotelové hale. Také veškerá venkovní světla a neony 
byly zhasnuty. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí 
světla – byl signálem, že i naše společnost věnuje pozornost ochraně 
životního prostředí, zejména ochraně klimatu…“ 

ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel, Luhačovice

„… Při příležitosti Hodiny Země se mezi zaměstnanci opět vybral 
příspěvek pro Středisko pro výcvik slepeckých psů v Radlicích, 
tentokrát ve výši 1700 Kč. Za poslední rok jsme se tak dobrali už 
k celkové částce více než 10000 Kč pro tuto organizaci…“

Hotel Crowne Plaza Prague, Praha
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Pražské hotely Hilton podpořily Hodinu země řadou aktivit, kterými 
byly např.:
•  unikátní osvětlení uvnitř hotelů včetně svíček, malých LED diod 

a speciální výzdoby, zatímco hlavní světla byla ztlumená nebo zcela 
vypnutá;

•  hosté hotelu Hilton Prague Old Town mohli využít nabídky cyklotúry 
s průvodcem nebo si jen zapůjčit elektrokola na ukázku ekologického 
způsobu dopravy po městě;

•  v Zinc Lounge & Bar hotelu Hilton Prague Old Town měli hosté 
možnost ochutnat koktejl „H60“ vytvořený speciálně pro akci 
Hodina země;

•  před hlavním vchodem do hotelu Hilton Prague Old Town byly 
instalovány louče a k vidění byl také speciální ohňostroj;

•  v restauraci CzecHouse Grill & Rotisserie se konala slepá degustace 
jídel s odměnou pro ty, kteří uspěli; hosté ocenili romantickou 
atmosféru večeře při svíčkách;

•  v lobby hotelu Hilton Prague byly instalovány rotopedy, na kterých si 
mohli hosté i zaměstnanci hotelu vyzkoušet vygenerování energie, 
která byla použita k nasvícení skleněné pyramidové střechy hotelu;

•  den před akcí se konal workshop pro zaměstnance zaměřený na 
ruční výrobu svíček.

Hilton Prague a Hilton Prague Old Town, Praha

„... Celkově akci hodnotíme jako zdařilou, v rámci motta happeningu 
prohlašujeme, že zhasnutí světel bylo to nejmenší a nejjednodušší, 
co jsme mohli pro naši planetu Zemi udělat. Budeme se těšit na další 
ročník, kterého se určitě zase velmi rádi zúčastníme...“ 

Penzion UKO, Bedřichov
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Postřehy z loňských ročníků

„... Jako každý rok se i letos zapojilo Chateau Mcely ke každoročnímu 
happeningu „Hodina Země“, aby tak podpořilo životního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že jsme v den „Hodiny Země“ měli hotel 
a restauraci Piano Nobile téměř plně obsazené, nemohli jsme se 
zúčastnit na 100 % a zhasnout tak všechna světla. Přispěli jsme 
zhasnutím veřejných prostor, tedy osvětlením ve více než 5ha 
anglickém parku, který zámek obklopuje. 

Zhasnutí a znovu rozsvícení bylo naplánované časovačem již den 
dopředu, aby v rámci provozu sobotního večera nebylo opomenuto. 

Názory hostů na „Hodinu Země“ jsou různé. Jedna část pozitivně 
hodnotí, že se jako Zelený hotel do akce zapojujeme, další část 
s podobnou akcí vůbec nesouhlasí. 

Za nás musím konstatovat, že mi přijde poměrně kontraproduktivní 
vyrábět letáky ve velkém množství, které přijdou na adresu hotelu 
v pátek odpoledne a šance na umístění je tedy pouze den a půl. 
Pokud by se letáky netiskly vůbec, poslal se jeden e-mailem, který by 
si každé zařízení v případě potřeby vytisklo na vlastní náklady, věřím, 
že bychom životní prostředí ušetřili ještě více…“

Chateau Mcely, Mcely

„… Akce v Parkhotelu proběhla bez problémů. Ze stran hostů 
se setkala s obdivem a zájmem. Zajímavé reakce byly u hostů 
z posilovny. Posilovna je v hotelu situována v -1, tedy podlaží pod 
recepcí (přízemí). Ve chvíli příchodu do recepce hosty zaskočilo, že 
je recepce nasvícena jen svíčkami. Recepční vždy tedy vysvětlila, že 
jsme zapojeni do akce a předala letáček. Bylo vidět, že hosty toto 
velmi mile překvapilo a vzbudilo zájem snad pro příští ročníky…“

Parkhotel****Hluboka nad Vltavou
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„… Celou akci Hodina Země jsme pojali jako osvětu. Hosté byli 
informováni dopisem na pokoje, že probíhá hodina země a vyzvali 
je, aby i oni zhasnuli ve svých pokojích. Připravili jsme pro ně malé 
občerstvení na potemnělém baru včetně diskuse s naší PR ředitelkou 
a šéfem technického oddělní, který na hotelu organizuje „zelené“ 
inciativy. Pár hostů se dostavilo. V lobby, SPA, chodbách byla světla 
ztlumena. Vnější osvětlení hotelu bylo vypnuto zcela. Současně jsme 
informovali kolegy o hodině Země na sociální síti i v zázemí hotelu 
a vyzvali je k podpoře...

Mandarin Oriental Prague, Praha

„… Hotel InterContinental Prague se v letošním roce již posedmé 
zapojil do celosvětové akce pořádané Světovým fondem na ochranu 
přírody a připojil se tak k množství domácností a podniků po celém 
světě, jež vypnuly v sobotu 29. března ve 20.30 na jednu hodinu 
elektřinu.

Hosté v pražském hotelu InterContinental mohli tak během Hodiny 
Země povečeřet při světle svíček v restauraci Zlatá Praha, vychutnat 
si drink v hotelovém Duke’s Bar & Café nebo ve VIP salonku, posedět 
v hotelové hale či si zaplavat v bazénu se slanou vodou osvětleném 
pouze svíčkami. V provozu kvůli bezpečnosti zůstalo pouze 
nouzové osvětlení a další nezbytné přístroje. Všichni hosté k tomuto 
ekologickému happeningu nahlíželi velmi pozitivně, o čemž svědčí 
i fakt, že jsme nezaznamenali žádný negativní komentář…“

Intercontinental Prague, Praha
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Postřehy z loňských ročníků

„… Akce u nás proběhla symbolickým ztlumením světel na obou 
recepcích a ve vybraných restauracích a barech. Hosté se o akci 
sami zajímali, pro tento účel jsme jim připravili letáčky s informacemi, 
kde se mohli dočíst více o této akci. Celou akci hodnotíme opět velmi 
pozitivně a budeme rádi, pokud se v dalším roce budeme moci opět 
zapojit…“

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.

„… Dne 29. 3. 2014 jsme se jako každým rokem zúčastnili 
celosvětového happeningu „Hodina Země“. Po celém penzionu 
opět panovala domácká atmosféra díky rozestavěným svíčkám 
po chodbách i restauraci. Všichni hosté i personál si celosvětový 
happening užívali. Někteří hosté tuto akci pojali po svém a zůstali na 
pokojích, kam jim byly přineseny svíčky. V průběhu celého dne jsme 
hostům poskytovali informace o této události a mohli si také všimnout 
letáčků na stolech restaurace, které jsme obdrželi od AHR ČR, tuto 
událost jsme také podpořili na našich sociálních sítích...“

Penzion Sluníčko***, Ostravice

„… Do akce se zapojil nakonec i náš klient – skupina 40 osob 
z Německa, hudební večer s tancem proběhl částečně při svíčkách, 
bylo to netradiční a udělalo to myslím atmosféru s velmi pozitivním 
nábojem. Děkujeme tedy ještě jednou za připomenutí této akce 
a budeme se těšit na spolupráci s Vámi i v příštím roce...“

Hotel Payer, Teplice
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„… Akci jsme podpořili propagačními letáky, které jsme umístili 
v prostoru recepce a v restauraci. Po dobu konání akce tj. od 20.30 do 
21.30 hodin jsme zhasli hlavní vchod do hotelu a v prostoru recepce 
a restaurace jsme rozmístili svíčky. Hosté přijali akci velmi pozitivně 
a v restauraci uvedli, že je to pěkný romantický večer při svíčkách...“

OREA Hotel Palace Zvon, Mariánské Lázně

Řetězec Garzotto Hotels zapojil svých 6 hotelů: Hotel Green Lobster 
a Bijou de Prague, Hotel Raffaello, Hotel Tyl a Hotel Residence Mala 
Strana v Praze and Hotel Continental v Mariánských Lázních. 
„... Spolupráce s AHR ČR nám dala podnět zúčastnit se této akce 
a ohlas byl velmi kladný, jak u zaměstnanců, tak u hostů. Příští rok se 
určitě zapojíme do akce znovu…” 

Garzotto Hotels, Praha + Mariánské Lázně

„… Potěšilo nás, že řada hostů byla solidární, o akci se zajímala 
a připojila se k ní. Našli se ale i takoví, kteří o akci nic nevěděli, a přesto 
se k akci připojili, když si přečetli letáčky nebo získali informace od 
recepce. Také myslím, že bylo dobré rozeslání dalších informací se 
zkušenostmi, bezpečnostními upozorněními aj. Mohu shrnout, že akce 
v hotelu Mazanka proběhla bez problémů, komplikací, v pohodě a již 
se těšíme na další připravované akce. Tato si získává tradici a jedná 
se o dobrou věc...

 Hotel Mazanka, Praha
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Která světla mohou být bezpečně vypnuta?
Takové rozhodnutí musí být provedeno individuálně a na základě selského 
rozumu. Zpravidla se zhasíná stropní světlo v místnosti (ať už ve vašem 
domě, či firmě), venkovní světla, která nemají vliv na bezpečnost, počítače, 
dekorační osvětlení, neonové reklamní panely, televize, stolní lampy atd. 

Existuje ale několik druhů světel, o kterých můžeme s jistotou říci, že by 
vypnuta být neměla. Jedná se o bezpečnostní světla, světla pro navádění 
letecké dopravy a semafory. 

Ve své domácnosti použijte zdravý rozum s přihlédnutím k bezpečnosti. 
Pokud si nejste jisti, nechte svítit například malé noční světlo pro bezpeč-
nost na chodbách nebo na schodech. Před začátkem Hodiny Země se 
ujistěte, že máte alternativní zdroje světla jako baterky nebo svíčky. Pokud 
budete potřebovat vidět, můžete mít zdroj světla po ruce a přitom stále re-
spektujete ducha Hodiny Země a zajistíte bezpečí pro sebe i svou rodinu. 

Bezpečnostní pokyny
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Jaké svíčky mohu použít během Hodiny Země?
Pokud plánujete během Hodiny Země používat svíčky, doporučujeme vám 
ty, jež jsou vyrobené ze stoprocentního včelího vosku nebo svíčky sójové. 
Ty jsou totiž k naší planetě nejšetrnější. Neprodukují kouř, nejsou toxické 
a jsou hypoalergenní. Jsou vyrobeny z přírodních materiálů, nikoliv na bázi 
ropy, takže jsou skutečně uhlíkově neutrální (oxid uhličitý, který produkují, 
byl získán z atmosféry při produkci vosku).

Pokud používáte svíčky, ujistěte se, že na ně budete dávat pozor. Dopo-
ručujeme řídit se těmito tipy:

• svíčky používejte pouze pod dohledem dospělé osoby
• svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru
• udržujte svíčky mimo dosah dětí a domácích mazlíčků
• uhaste svíčky před tím, než půjdete spát
• udržujte svíčky v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek
•  udržujte svíčky v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů jako 

papír, záclony, oblečení
•  svíčky by neměly být umístěny v oknech, kde by mohl být jejich plamen 

rozfoukán (rolety a záclony by mohly vzplanout)
• svíčky umístěte na stabilní, suchý a tepelně odolný povrch

Jaký je postoj Hodiny Země k bezpečnosti?
Pro Hodinu Země je prioritou naprostá bezpečnost. Není nutné vypínat 
všechna světla nebo spotřebiče, jež by tak mohly nějakým způsobem 
ohrozit bezpečnost kohokoliv doma či na veřejnosti. 
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AHR ČR loni uspořádala ve spolupráci se 
členským Hotelem Adria, Tiskovou konferenci 
právě na téma Hodina Země. Hotel ADRIA se 
v roce 2014 Hodiny Země účastnil již po 7. 
a patří tedy k těm nejpovolanějším. Kromě po-
sezení při svíčkách přichystal úžasný „RAW COCTAIL“, na 
kterém se podávala POUZE JÍDLA, KTERÉ JSOU PŘIPRA-
VENA BEZ DODATEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIÍ! 

Raw Coctail
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Ravioli z červené řepy 
s kozím sýrem a pažitkou
Červená řepa nakrájená na plátky naložená 

do vinného octa, jablečného octa, 

olivového oleje, soli, cukru, dýňového 

oleje po 24 hodinách vyjmeme a naplníme 

směsí s gervais, kozího sýra, pažitky, 

šalotky, soli a pepře.

Avokádový krém s okurkou, 
koriandrem a chilli 

Okurku nastrouháme a přepasírujeme přes 

ubrousek, smícháme s pyré připraveného 

z čerstvého zralého avokáda a ochutíme 

chilli, čerstvým koriandrem, solí a pepřem, 

vmícháme majonézu a ochutíme. 

Podáváme chlazené.

Zeleninové špagety 
s rajčatovým pestem 
a ořechovým olejem
Zelenina nakrouhaná na špagety, ty 

namotáme na vidličku a přidáme pesto 

připravené ze sušených tomatů, oliv, 

bazalky, olivového oleje, parmazánu, soli, 

pepře a sekaných piniových oříšků.
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Raw Coctail

Hovězí tataráček  
s rukolou a olivami

Nožem jemně nasekaná očištěná svíčková, 

ochucená olivovým olejem, solí, pepřem, 

podávané v listech rukoly, které jsou 

ochucené vinným octem a smíchané  

s listy řeřichových klíčků.  

Připravujeme těsně před výdejem.

Carpaccio z ananasu 
s medem a malinami 
Očištěný ananas nakrájíme na plátky, 
vložíme do roztoku připraveného 
z medu, citronové šťávy, nasekané máty 
a pomerančového likéru, necháme 
marinovat cca 2 hodiny v chladu, poté 
necháme okapat a podáváme s čerstvým 
ovocem na ozdobu.

Pistáciové žervé  
s ovocem 

Vyšlehanou šlehačku smícháme s gervais, 

přidáme med, namočenou želatinu 

a pistáciovou pastu. Směs promícháme 

a nalejeme do připravených skleniček 

a necháme vychladnout. Podáváme 

ozdobené čokoládou a sušeným ovocem.
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Tisková konference 2014
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www.ahrcr.cz 
sekretariat@ahrcr.cz

Prohlídněte si fotogalerii na Facebooku


