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Prezentace firmy Beskyd Fryčovice

PŘIPRAVILI JSME NOVOU ŘADU ČERSTVÝCH 
OVOCNO-ZELENINOVÝCH ŠŤÁV REFIT
Jedinečná chuť, jedinečná kvalita, jedinečný design.

Široký výběr perfektně 
vyladěných příchutí: 

• Jablko s mátou
• Jablko s pomerančem,  

mrkví a zázvorem
• Jablko s brokolicí, 

řapíkatým celerem 
a citrónem

• Jablko s červenou 
řepou a mrkví 

• 4 druhy
• objem 200 ml
• trvanlivost 14 dní
• skladování 1–5°C
• RAW food

NEJLEPŠÍ 
SUROVINA - KVALITA 
Předpokladem dobré šťá-
vy je výběr kvalitních su-
rovin. Proto preferujeme 
místní dodavatele a část 
surovin pěstujeme sami 
- tak máme nad surovi-
nami nejlepší kontrolu. 
Čerstvé ovoce a zeleninu 
vylisujeme a  pak jednot-
livé druhy šťáv mícháme 
dle vyladěných receptur.

MAXIMUM ŽIVIN - 
PASKALIZACE 
Unikátní metoda ošet-
ření šťáv vysokým tla-

kem umožňuje maximál-
ní zachování nutričních 
hodnot a  také přirozené 
chuti i  barvy výrobku. 
Na rozdíl od Pasteriza-
ce nedochází k  zahřátí 
výrobku a  tedy k  úbytku 
prospěšných látek, vita-
minů a  chuťovým změ-
nám. Šťávy tak několik 
dní vydrží opravdu čers-
tvé. Díky této technolo-
gii je výrobek obzvláště 
vhodný pro děti, pro po-
sílení imunity a  také spl-
ňuje nároky vitariánské-
ho jídelníčku - tzv. RAW 
food, tedy „syrové“ nebo 
také „živé“ stravy.

OPRAVDU PŘÍRODNÍ 
ŠŤÁVA - SEDLINA 
Kromě vitaminů obsahují 
přírodní šťávy také vlákni-
nu. Je tedy přirozenou 
vlastností nefiltrované 
čerstvé šťávy, že se tyto 
látky časem usadí. Sedli-
na není na škodu, naopak 
je důkazem přírodního 
charakteru, a tedy i kva-
lity šťáv. Před pitím stačí 
šťávu protřepat, aby se 
sedlina a šťáva opět spo-
jily a šťáva bude mít krás-
nou, svěží barvu. pr 

Sodobar, postmix, výčep – 
vybavení pro přípravu nápojů, 
jako je pivo či „točená“ limonáda, 
tvoří nezbytnou součást výbavy 
restaurací. Tyto technologie se 
neustále zdokonalují a vyvíjejí. 
Jak vypadá moderní nápojová 
technika pro moderní restauraci?

R
estaurace začaly vedle zavedených limo-
nád ve skle zavádět i nápoje, které cílí na 
zdravý životní styl a vyhýbají se množství 
cukru. A za ty si zákazníci klidně i připlatí. 
Patří mezi ně ovocné a zeleninové čerstvě 
připravené džusy – freshe, jejichž cena 

za půllitr může přesáhnout i sto korun. Dobře se daří 
i domácím limonádám, které jsou mezi zákazníky stále 
oblíbenější. A více z nostalgie než kvůli zdraví získávají 
na popularitě také točené limonády.

 „Češi si obecně začínají uvědomovat, že nízká cena 
výrobků nemusí být tak výhodná, jak se na první pohled 
tváří. Spousta výrobků je různě ředěna, nadstavována, 
či uměle dochucována a zákazník pak platí za náhražky,“ 
říká marketingový manažer Beskydu Fryčovice David 
Smotlacha, jehož firma produkuje šťávy Refit.

ŠTÁVU SI NECHTE DOVÉZT
Pokud se v provozu nehodláte s výrobou šťáv namáhat, 
můžete si nechat čerstvou šťávu posílat. „K dispozici 
máme malé dvoudeckové lahvičky, které jsou spíše im-
pulzního charakteru, nyní uvádíme větší balení, která 
najde svoje místo v retailu a testujeme i ještě větší for-
máty pro gastro, respektive hotely a prémiové restau-
race, kde je zákazník zvyklý na kvalitní čerstvou šťávu 
zejména z ovoce,“ říká Jarka Musilová z Kofoly. 

Podobný formát nabízí i  firma Beskyd Fryčovice. 
„Naše čerstvé zeleninové a ovocno-zeleninové šťávy se 
jmenují Refit a nabízíme je ve dvou variantách. V malo-
obchodním balení o objemu 0,2 l dodáváme šťávy přede-
vším do maloobchodních řetězců, prodejen se zdravou 
výživou, případně do restaurací či kaváren. Balení o ob-
jemu jeden litr je pak dodáváno do hotelů, restaurací 
a velkých cateringových společností, kde jsou šťávy zá-
kazníkům rozlévány do sklenic,“ říká marketingový mana-
žer Beskydu Fryčovice David Smotlacha.

I on říká, že jejich šťávy jsou výjimečné unikátní tech-
nologií zpracování (tzv. paskalizací), která udržuje chu-
ťové a kvalitativní vlastnosti čerstvé šťávy. 

NÁPOJOVÉ AUTOMATY V GASTRONOMII
Spojení nápojový automat a restaurace vypadá na prv-
ní pohled zvláštně, automatizace však pronikla do svě-
ta gastronomie už dávno. Jednou skupinou automatů, 
které nacházejí zcela běžně uplatnění v  restauracích, 
jsou výrobníky sody, sodobary, které pracují na principu 
chlazení a směšování vody s CO2 pod tlakem. Výkonné 
čerpadlo dokáže při vstřikování vody malou tryskou do 
speciálních válců s oxidem uhličitým vyvinout tlak přes 
20 atmosfér. Dochází tak k nucenému rozbíjení vstřiko-
vané vody do podchlazeného prostředí tzv. saturačního 
válce o stěny válce a navázání molekul oxidu uhličitého 
na molekuly vody.

Sodobary se dělí do dvou skupin podle použité tech-
nologie chlazení  - s vodním a suchým chlazením. U so-
dobarů s  vodním chlazením se o  dostatečně nízkou 
teplotu vydávané sody stará studená voda, která ochla-
zuje trubičky, vedoucí nápoj. Výrobníky sody a sodobary 
s vodním chlazením jsou vhodné zejména pro provozy se 
stabilním umístěním přístroje. U sodobarů se suchým 
chlazením zajišťuje chlazení hliníkový tepelný výměník, 
který dále ochlazuje trubky, vedoucí nápoj. Velkou výho-

dou sodobaru se suchým chlazením je rychlost chlazení 
po prvním zapojení a mobilita.

Sodobary jsou napojeny na zdroj pitné vody z veřej-
né vodovodní sítě – jde tedy o sycenou „kohoutkovou“ 
vodu. Některá starší zařízení jen sytí vodu oxidem uh-
ličitým bez jakékoli úpravy vody (obdoba domácí výroby 
„sifonu“), v současnosti prodávaná zařízení ale již bývají 
vybavena některým ze systémů úpravy vody. V napros-

té většině případů jsou tyto systémy úpravy vody zalo-
ženy na mechanické filtraci viditelných nečistot a filtra-
ci aktivním uhlím, což je zcela dostačující.

MÍCHÁNÍ AŽ NAKONEC
Sodobary jsou základním stavebním kamenem další, 
již dávno zcela běžné technologické výbavy restau-
rací – postmixových strojů, v  nichž se nápoj „vyrábí“  

Vyrábět vlastní nápoje, nebo si je nechat dovážet?

NÁPOJOVÁ TECHNIKA 
VE SLUŽBÁCH GASTRONOMIE

z koncentrátu až přímo v místě prodeje. V téhle podobě 
je k  dostání v  restauracích „točená“ coca-cola či pe-
psi-cola (a další nápoje ze sortimentu jejich výrobců). 
Restaurace dostane jen kocnentráty, hotový nápoj je 
vyroben v  postmixovém stroji smícháním koncentrátu 
s odpovídajícícm množstvím vody. Koncentrát se smě-
šuje až v  konečné fázi celé výroby ve výdejním smě-
šovacím ventilu – proto postmix (míchání až nakonec). 
Oapkem postmixu je premix – tedy nápoj vyrobený u vý-
robce a dodávaný do restaurace hotový v sudech, kde 
se pak čepuje za pomoci klasického výčepního zařízení 
– jako je třeba točená kofola nebo malinovka.

KAFE Z AUTOMATU
Automatizace v oblasti nápojů proniká i do vaření kávy. 
Pravověrní baristé sice nedají dopustit na pákové kávo-
vary, z nichž odborník na přípravu kávy dokáže vykouzlit 
to nejlahodnější espresso, ti, kdo takového odborníka 
v podniku nemají, ale raději dají přednost „plné automa-
tice“. Pákový kávovar sice umožňuje tomu, kdo s  ním 
umí zacházet, všelijak kouzlit s hrubostí mletí kávy v zá-
vislosti na teplotě okolí, momentálním tlaku a rosném 
bodu, vyžadují ale skutečného odborníka. Plně automa-
tický stroj zvládne obsloužit i cvičený šimpanz – kávu 
připraví po stisknutí jediného tlačítka. Kvalita výsledné-
ho produktu je sice spíše na úrovni průměru, výhodou 
je, že kvalita kávy je pokaždé stejná – ať ji připravuje 
kdokoli. Lidský faktor je zde zcela eliminován, obsluha 
jen mačká tlačítko.

TOTÁLNÍ AUTOMATIZACE?
Existují i  řešení pro kompletní automatizaci nápojové 
části provozu restaurace. Jejich součástí jsou nástro-
je jako multipivní výčep, který zaznamená každé vydané 
pivo a umí i přesně řídit výšku pěny na pivu, vinný vý-
čep, který umí totéž, či kávový automat napojený na 
software pro evidenci počtu vydaných káv. V  někte-
rých podnicích už se objevily samoobslužné výčepy na 
pivo, kofolu a případné další nápoje s mincovníkem - zá-

kazník si může kdykoliv sám natočit požadovaný nápoj 
za jakoukoliv peněžní sumu – výčep natočí po vhození 
částky správnou poměrnou dávku vzhledem k  jednot-
kové ceně. 

ČEPOVANÉ VERSUS LAHVOVÉ
Jedním z klíčových nápojů v nabídce gastronomických 
podniků v Česku je pivo. Prakticky žádný podnik v Čes-
ku si vzhledem k oblibě, jíž se tento chmelový mok těší 
u  Čechů i  zahraničních návštěvníků, nemůže dovolit 
tento druh pití v nabídce úplně opominout. Ne všude 
je samozřejmě pivo tou nejdůležitější součástí nabídky, 
v některých podnicích, které nejsou tak docela „pivně“ 
zaměřeny, si mohou vystačit i s  lahvovým. I v Česku 
se nakonec v posledních letech obrací poměr čepované 
versus lahvové – ne ale proto, že by si v restauraci 
lidi dávali raději lahvové, jde spíš o úsporný trend, kdy 
si koupí lahvové domů, než by vyrazili do restaurace. 
Když už jdou na pivo do hospody, dají si raději čepova-
né – to platí jak pro alkoholické pivo, tak pro nealko-
holické.

TAJEMSTVÍ PIVNÍHO VÝČEPU
Kdo chce nabídnout čepované pivo, potřebuje k tomu ale 
odpovídající vybavení. Nejde zdaleka jen o výčepní tech-
nologii nezbytnou k čepování piva – kdo chce hostům na-
bídnout skutečně dobré pivo, potřebuje také odpovídají-
cím způsobem zařízený pivní sklep či alespoň chladící box 
pro skladování sudů v optimální teplotě... Nicméně kvali-
ta výčepního zařízení je pro kvalitu výsledného produktu, 
kterým je půllitr oroseného „točeného“ zcela zásadní.

O kvalitě piva rozhoduje každá část výčepní techno-
logie. Začíná to už pivním vedením, kterým pivo teče 
ze sudu umístěného ve sklepě do výčepu – v  ideálním 
případě. Tam, kde okolnosti nedovolují mít pivní sklep, 
mnohdy podmínky pro uchování naraženého sudu ne-
řeší, umístí ho pod výčep, do „pokojové teploty“, to ale 
rozhodně není pro pivo ideální. 

Pivní vedení mezi sklepem a výčepním kohoutkem má 
být co nejkratší, uvnitř zcela hladké, bez ostrých záhy-
bů. Musí být udržováno v bezvadné čistotě. Při instala-
ci pivního vedení je třeba dbát také na to, aby nevedlo 
v těsné blízkosti tepelných zdrojů.

Kvalitu piva ovlivňuje i volba tlačného plynu. Možností, 
jak dostávat pivo ze sudu do výčepního kohoutu, je více 
- jako tlačné médium lze použít stlačený vzduch, oxid uhli-
čitý (CO2) nebo směs oxidu uhličitého a dusíku (N2). „Po-
kud jde o problematiku vhodnosti jednotlivých tlačných ply-
nů, proběhlo u nás několik testů a to s různými médii, pivy 
i dobou naražení. Poslední testy se konaly v pivovaru Sta-
robrno v prosinci 2014 a  jednoznačně nejlépe vycházel 
Biogon (obchodní název pro směs dusíku a CO2 – pozn. 
red.), který se stal absolutním vítězem, jako druhý v pořa-
dí byl C02 a nejhůře vycházel vzduch, a to hlavně po delší 
jak 12 hodinové době naražení,“ říká k volbě čepovacího 
plynu obchodní sládek společnosti Heineken Vlastimil Šev-
čík. Pro perfektní zážitek z načepovaného piva je důležitý 
i výkon chladiče, který musí být dostatečně dimenzován 
na provoz daného podniku, na kvalitě načepovaného piva 
se podepíše i typ výčepního kohoutu. 

 Roman Peterka, Petr Holeček 

TREND JE PASKALIZACE
Čerstvou zeleninu a ovoce Beskyd Fryčovice za 
studena lisuje a poté je šťáva ošetřena paskaliza-
cí, tedy technologií využívající vysokého tlaku. „Při 
tomto procesu nedochází k zahřátí produktu, tudíž 
není ovlivněna chuť, ani obsah vitaminů a jiných 
prospěšných látek, jak je tomu při běžně používané 
pasterizaci. Vysoký tlak pouze zneškodní mikroorga-
nismy, které by způsobily ztrátu kvality. V restau-
racích a barech je nespornou výhodou právě oka-
mžitá připravenost produktu k podávání. Nemusíte 
připravovat suroviny, používat odšťavňovač, šťávy 
lze použít také do drinků,“ vysvětluje Smotlacha.


