
JANA ŠVANDOVÁ MÁ K VÍNU BLÍZKO
❚  V Mikulově se můžete letos během Pálavského vinobraní po-
tkat i s herci z letní poetické komedie 2Bobule. Jana Švandová 
a Václav Postránecký se navíc za svoji propagaci jihomoravského 
vinařství stanou členy Řádu rytířů vína. „Ke kraji vína mám ten 
nejlepší vztah, protože jsem na Moravě prožila nejhezčí roky své-
ho života. Studovala jsem herectví v Brně na JAMU 
a sklípky jsem vlastně odkojená. S vínem 
jsem opravdu kamarádka, takže 
jsem během natáčení druhých 
Bobulí občas trošku bojovala 
s moravskými vinaři, když nám 
večer nabízeli ke koštování různá 
vína. Jsem rozmazlený konzument, 
takže jsem jim hned tak na něco ne-
naletěla,“ zavzpomínala na 2Bo-
bule Jana Švandová.
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moravské či české, pro prokva-
šený mošt z dovezených hroznů 
je jediný povolený název „čás-
tečně zkvašený hroznový mošt“. 
Kvalitní burčák má světle žlutou 
barvu (barva dohněda zavání 
starobou nebo přidáním jablek, 
sehnat ovšem můžete také 
burčák z červených odrůd), je 
více nebo méně 
zkalen kvasným 
kalem, neobsa-
huje však žádné 
mechanické ne-
čistoty ani velké 
shluky kvasinek. 
Nesmí se ředit 
vodou a podle vi-
nařského zákona 
jej můžete koupit 
pouze od 1. srpna 
do 30. listopadu a vždy máte 
právo znát výrobce.
Burčák je oblíbený především 
na jižní Moravě a v sousedním 
Rakousku, kde mu říkají Sturm 
(bouře), pochutnat si na něm 
můžete i v některých oblastech 
Francie, jinde se téměř nepi-
je, proto je vcelku nesnadné 
přeložit název do cizího jazy-
ka. Burčák vzniká takzvaným 
bouřlivým kvašením vinného 
moštu, při němž se většina 
hroznového cukru mění na al-
kohol a oxid uhličitý. Pokud jde 
o obsah alkoholu, nemusíte 
mít z burčáku strach. Minimál-
ní povolené množství je … (ta-
jenka), maximální se pohybuje 
kolem sedmi až osmi. To, že ne-
ustále pracuje, je dobré vědět 
především při jeho transportu 
a uchovávání doma. Pokud si 
chcete ušetřit práci s upouš-
těním vzduchu, jednoduše jej 
převážejte v pootevřené láhvi, 

nebo víčko petlahve propíchně-
te připínáčkem. Stejně ho ucho-
vávejte i doma, ať se vyhnete 
nechtěnému malování bytu. 
Burčák je totiž skutečně schop-
ný v plastové láhvi explodovat. 
Kvasný proces lze zpomalit 
uchováním burčáku v lednici.

Burčák je nabitý vitami-
ny, jimž na síle přidávají 
všudypřítomné kvasinky. 

Obsahuje vitamin B a látku ra-
sveratrol, působící blahodárně 
na srdce a cévy, kyseliny nikoti-
nová a pantotenová se zase sta-
rají o prevenci nervových poruch 
a uklidňují zažívací ústrojí. Jenže 
abyste tohle všechno do svého 
těla dostali, je potřeba požít 
opravdu kvalitní burčák. Jak vi-
naři, tak Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce každoročně 
varují před nepoctivci, kteří bur-
čák ředí vodou nebo za něj vydá-
vají mix jablek, vody a cukru. Jak 
tedy ten správný poznat?
Burčák se smí vyrábět výhradně 
z vinné révy, a to ještě původem 

BURČÁK

POZVÁNKA 
NA PÁLAVSKÉ 
VINOBRANÍ
❚ Chcete-li se burčáku oprav-
du nabažit a ještě si užít ne-
zapomenutelnou atmosféru 
jihomoravského vinobraní, 
zajeďte se podívat o víkendu 
9. – 11. září do Mikulova. Bur-
čák a víno od větších i men-
ších vinařů poteče ve vinař-
ském městečku proudem, 
ochutnat můžete vína no-
minovaná na Salon vín 2011, 
připraveny jsou atrakce pro 
děti, krojový a historický prů-
vod. V rámci doprovodného 
programu vystoupí třeba 
kapely Yo Yo Band a Mňá-
ga a Žďorp, zpěvačka Věra 
Špinarová, zpěvák Miroslav 
Žbirka a se svojí talk show se 
představí Tomáš Matonoha. 
Více informací najdete na in-
ternetových stránkách 
www.palavske-vinobrani.cz.

Vínečko... aneb Jak jsem 
potkal víno, tak se jmenuje 

nový  hudebně zábavný 
cyklus pořadů České televi-
ze, který představuje vinné 

sklípky, zajímavé hosty 
a krásnou lidovou muziku. 

Každý díl se zároveň vě-
nuje jedné z moravských 
či českých vinných odrůd 
a to je příjemná záminka 
k vyprávění o víně a zá-
žitcích s ním spojených. 

Vínečko zkrátka láká 
zazpívat si hezké písničky, 

posedět a povyprávět 
s přáteli. A  hlavně – nenu-

dit se. … (tajenka)!
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  SUPER TIP!
Pokud si ale 

chcete burčák oprav-
du vychutnat, zapomeňte 

na převážení a konzumujte jej 
přímo u vinaře ve sklípku. Na vr-

cholu je totiž pouze několik hodin 
a jen dobří vinaři, kteří čekají na vrchol 
buráčku stejně napjatě jako na naro-

zení dítěte, poznají, kdy nastala ta 
pravá chvíle na podávání takového 

nektaru. A jedno varování závě-
rem: Raději nekupujte burčák 

u silnice! Kvalita bývá 
více než bídná.

Kód křížovky TVE 0944

Chcete-li během 
babího léta pro-

spět svému zdra-
ví, měli byste se 
prolít burčákem. 
Vinaři ho dopo-

ručují během se-
zony vypít tolik, 

kolik krve vám 
koluje v žilách.

ZKRATKA 
NÍZKÉHO 
NAPĚTÍ
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