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Podívala jsem se do oblasti, které se
přezdívá ,Nejstarší sad Evropy‘. Rozkládá
se nedaleko polské Varšavy a zdejší
převážně jabloňové sady vypadají, jako
by byly skoro bez konce.
Připravila STANISLAVA MORAVCOVÁ ml.

O

kolo přelomu 19. a 20. století
se ještě z našeho Českého
ráje vyvážela jablka
do dnešního Polska.
V současnosti jsou to Poláci,
kdo vypěstuje nejvíc jablek v celé Evropské
unii a úspěšně je vyvážejí i do dalekých
krajin. Na rozdíl od nás mají také hned
dvoje jablka s chráněným zeměpisným
označením: jabłka Grójeckie a jabłka
Łąckie (z Malopolska).

Rajská zahrada
V okolí Grójce se pěstují jablka ve velkém
už od 16. století. Za zakladatelku místní
sadovnické tradice je považována
polská královna Bona z italského rodu
Sforzů, manželka krále Zikmunda I.
Starého (ten byl bratrem českého krále
Vladislava Jagellonského). Zdejší jablka
se pak na dlouhou dobu stala pochoutkou
dodávanou na královský stůl. Další

rozkvět nastal v 19. století a pak na začátku
20. století o zavedení moderních metod
pěstování a také skladování se v tu dobu
zasadili především kněží. Po druhé světové
válce pak došlo k raketovému růstu díky
zakladateli moderního polského sadařství,
profesoru Szczepanu Pieniążekovi.
O mimořádnost grójeckých jablek – může
se jednat o některou z 27 odrůd, například
Gala, Lobo, Idared či Ligol – se kromě
péče pěstitelů zasluhuje zeměpisná poloha
mazovských nížin, zdejší mikroklima
s chladnými nocemi v období před sklizní
a půda. Díky nim vynikají vyšší kyselostí
a jsou červenější v porovnání s jablky
stejných odrůd pěstovanými jinde – mají
totiž vyšší obsah rostlinných barviv pod
slupkou.

Tekuté a vařené ovoce
Novinkou pro mě byla polská specialita –
osvěžující jablečná šťáva (džus) s mátou.
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„Je to až k nevíře,
ale jablka jsou pro
obyvatele Indie,
jihovýchodní Asie či
Tuniska totéž co pro
nás exotické ovoce.“
Stejně jako naše republika prochází
i Polsko v posledních letech boomem
drobných výrobců cideru. Do ciderů
se často využívají staré a v Polsku
vzácné odrůdy jablek, jako například
Vilémovo, Grochówka, Pepina Ribstona
(Ribstonské) nebo Landsberská reneta
(Reneta Gorzowska). Na své cestě
za polskými specialitami jsem měla
možnost ochutnat rustikální nápoje
z manufaktury Cydr Ignaców, která jako
první v Polsku využila změny předpisů
z roku 2011, jež umožnila pěstitelům
vyrobit do 10 000 litrů cideru ročně.
V Ignacówě vyrábějí svůj cider s láskou
z jediné suroviny: čerstvě vylisované
šťávy z vybraných odrůd jablek, která
na podzim zkvasí a pak přes zimu a jaro
zraje. Nejvíc mi zachutnal Czarny Ignac,
ve vinné láhvi s klasickou zátkou.
Abych si užila polské národní klenoty
ve všech podobách, dala jsem si vynikající
kachnu s jablečným pyré, jablečné koláče,
a hlavně pečené jablko s brusinkami
v kavárně Cydrownia v Błędówě.
A vyzkoušela jsem i novodobou klasiku
polské kuchyně, vynikající zapékanou
rýži s jablky a skořicí.

Smil italský,
polozapomenutá
bylinka, která funguje
jako přírodní maggi

Z nízkokmenných
stromků se jablka češou
ze země, maximálně
z krátkého žebříku

ŚWIEŻY OWOC = ČERSTVÉ OVOCE
Jak se jablka pěstují ve velkém a přitom s ohledy na přírodu a zároveň
s maximálním důrazem na kvalitu,
jsem se mohla přesvědčit u sdružení
20 pěstitelů s názvem Świeży Owoc
z polského Goszczyna. Z jejich sadů
a balírny také pocházejí fotografie
doprovázející článek. Goszczyn leží
asi dvacet kilometrů jižně od města
Grójec a pocházel odtud jeden ze
čtveřice mužů, kteří se v 19. století
zasadili o další rozvoj ovocnářství
v regionu. Pěstování dezertních
jablek a dalšího ovoce (hrušek, třešní,
švestek a kanadských borůvek…) tu
věnují značnou péči, používají jen

Studená koupel

A jablka mohou vyrazit

jablkům svědčí

na cestu za spotřebiteli

nutné minimum chemie, aby neutrpěly organismy žijící v okolí a jablka
vyhovovala nejvyšším standardům
kvality. Ty by se jim nedařilo udržovat bez investic do moderních skladů
s řízenou atmosférou (v nich se
jablka ,uspí‘ při nízké teplotě, ideální
vlhkosti a za zvýšené koncentrace
dusíku) a balicích linek. O tom, že
se jim opravdu daří, svědčí třeba
úspěšný vývoz jablek do Indie. Jak
nám prozradil člen představenstva
společnosti Bartłomiej Brodzik, z každé velké dodávky si schovají bednu
jablek, aby mohli průběžně kontrolovat jejich kondici.

a šetrně je přemisťuje
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