
REGION 
MARCHE

Málo známá 
Itálie.

Středoitalský region Marche se najdete mezi Apeninami 
a Jaderským mořem. Cestovatelé z Česka ho většinou minou. 

Rozmanitý kraj však nabízí kulinářské zážitky, kvůli kterým sem 
stojí za to vážit cestu – zdejší kuchyně je stejně vynikající jako 

třeba toskánská, i když (zatím) ne tak známá.

Text Jarmila Kultová   

Foto Profimedia, Shutterstock, archiv

ejvětším lákadlem pro turisty je 
v létě především Palmová rivié-
ra, ležící jižně od hlavního města 

Ancony. Kdo však dává přednost kopco-
vité krajině, zamiluje si krajinu v jihozá-
padní části Marche – region Ascoli Pice-
no s pohořím Monti Sibillini s nejvyšší 
horou Monte Vettore (2476 m n. m.), kde 
se v zimě i lyžuje. O něco níže, na slun-
ných svazích, které se táhnou až k moři, 
se daří bílým i modrým odrůdám vína. 
Malebná krajina, kde se to nehemží turis-
ty s fotoaparáty, nadchne i cyklisty, kteří 
si mohou cestu zpestřit návštěvou míst-
ních vinařství.

Obyvatelé regionu se dožívají nej-
vyššího průměrného věku v  celé Itá-
lii – 83 let. Příčinou může být dobrá stra-

Těstoviny z Campofilone
Typické vaječné těstoviny, které se vyrá-
bějí ručně, pocházejí z obce Campofilo-
ne. O maccheroncini je prý první zmín-
ka už v roce 1400. Charakteristické pro ně 
je, že jsou velmi tenké (asi jako naše nud-
le do polévky), ale dlouhé. Proto se jim 
říkalo také andělské vlasy. Na kilogram 
semolinové mouky se dává osm až deset 
vajec. Těstoviny se vaří jen minutu a po-
dávají se nejčastěji jen s rajčaty a olivo-
vým olejem.

Tartufo, podzemní delikatesa
Severní část Marche (Urbino, Acqualag-
na, Pergola) je proslulá sběrem vzácných 
bílých lanýžů, zatímco jih Marche (v pro-
vincii Ascoli Piceno, Roccafluvione) se 

va, která vychází převážně z  místních 
produktů. Recepty se tu předávají z ge-
nerace na generaci už po staletí.

Námořnické brodetto
Asi nejtypičtějším pokrmem Jaderského 
pobřeží je rybí polévka, která se připra-
vuje z nejrůznějších druhů ryb. Nena-
jdete dvě místa, kde by se připravovala 
stejně. Po staletí se vylepšovala a býva-
la hlavním pokrmem rybářů. Když ná-
mořníci ulovili i méně kvalitní či malé 
ryby, po nichž nebyla taková poptáv-
ka, vařili z nich silný vývar, který nejpr-
ve sloužil k dochucování, ale později se 
z něj vyvinul samostatný pokrm, jenž se 
stal tradiční specialitou přímořské ob-
lasti Marche.

pyšní černými lanýži. Jejich čas přichá-
zí v  říjnu a  listopadu. Jsou mezinárod-
ně oceňovány pro svou nezaměnitelnou 
vůni i chuť. Na podzim se tu každoročně 
koná festival lanýžů, během něhož sbě-
ratelé nabízejí své úlovky, či spíše výdo-
bytky – houby, které rostou 30 centime-
trů pod zemí.

Plněné olivy
Poněkud zvláštní, ale velice chutnou spe-
cialitou z oblasti Ascoli Piceno jsou olive 
ascolane (plněné olivy z Ascoli). Dají se 
tu koupit takřka na každém kroku do kor-
noutku asi za pět eur anebo se podávají 
v restauracích jako originální teplý před-
krm. (Na jejich přípravu se podívejte na 
další dvojstraně.)

N
Vzdálenost 1100 km

Doba cesty 15 hodin

Letecky nejlépe do Říma a pak 
do Ancony buď také letecky 

nebo vlakem.

Rada na cestu: Pozor, v srpnu 
mají Italové prázdniny 

a dovolenou a všichni jsou 
v pohybu.

TIP

Celé dny tu můžete na střídačku 
sytit ducha i tělo. Čím nasytit 
ducha, necháme na vás, ale k večeři 
doporučujeme Tournedos Rossini 
s lanýžem.

» RECEPTY SE TU 

DĚDÍ Z GENERACE

NA GENERACI

UŽ PO STALETÍ. 
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Brodetto  
di pesce

různé druhy mořských ryb  
a plodů (sépie, krevety, treska,  

parmice, mořský jazyk, kambala, 
okouník, chobotnice)

sůl

1 cibule

dva stroužky česneku

olej

ocet

petržel

rajčatový protlak

krajíčky chleba

Mořské plody a ryby očistíme, 
omyjeme, položíme na talíř 
a osolíme. Cibuli nakrájíme na-
jemno, stroužky česneku pro-
lisujeme a necháme na oleji 
zesklovatět. Pak přilijeme půl 
sklenice octa. Jakmile je ocet 
se odpaří, přidáme nasekanou 
petrželku a rajský protlak zře-
děný trochou osolené vody. Při-
dáme sépie, které musíme va-
řit čtvrt hodiny na mírném ohni 
pod pokličkou. Když se omáčka 
začne odpařovat, dáme chobot-
nice na stranu pánve a přidáme 
zbývající ryby. Vývar vaříme více 
než čtvrt hodiny při nízké teplo-
tě, až se voda odpaří a omáčka 
zhoustne. Podáváme s krajíčky 
chleba, které položíme na talíř 
a zalijeme vývarem.

1,2

celkový
čas

3

obtížnost
receptu

6

počet 
porcí

Roberto  
Di Sante

ŠÉFKUCHAŘ RESTAURACE 
CAFFÈ MELETTI V ASCOLI 

PICENO

Snažím se o znovuvzkříšení lo-
kálních jídel. Jako příklad můžu 
uvést vejce s lanýži a černou solí, 
cizrnovou polévku s badyánem, 
maccheroncini z Campofilone 
s divokým chřestem, tagliatel-
le se slaninou, fazolemi a hra-
chem, tresku, sele na anýzovce 
nebo velice oblíbené olivy asco-
lane. Jejich příprava vyžaduje tr-
pělivost a zručnost. Velké olivy 
opatrně vypeckujeme – dužina 
se vyřízne do spirálky tak, aby 
se oliva nerozpadla. Na olivovém 
oleji orestujeme cibulku, mrkev 
a řapíkatý celer. Přidáme na kos-
tičky nakrájené kuřecí, vepřové 
i hovězí maso, zalijeme bílým ví-
nem a povaříme. Směs osolíme 
a necháme vychladnout. Přisy-
peme strouhanku a parmazán, 
přidáme jedno vejce, nastrouhá-
me muškátový oříšek i hřebíček, 
citronovou kůru a vše rozmixu-
jeme. Osolíme a opepříme. Oli-
vy naplníme směsí, obalíme 
v trojobalu a osmažíme 
v  olivovém oleji 
dozlatova.

Ovce daly jméno vínu
Výhodná poloha mezi horami Sibillini 
a pobřežím Jaderského moře předurču-
je tento terroir k pěstování bílých i mod-
rých odrůd. Vinice se nacházejí na sva-
zích s vápencovým nebo pískovcovým 
podložím, kde réva snadno zapouští ko-
řeny, které tak mohou pronikat do pod-
loží a  „nasávat“ minerální látky, což 
ovlivňuje chuť hroznů a vína. Navíc zde 
neustále proudí svěží větřík, který zabra-
ňuje vzniku škodlivých plísní. Také velký 
rozdíl teploty ve dne a v noci – dosahuje 
až 13 stupňů – hroznům prospívá.

Velmi populární zdejší odrůdou je Pe-
corino, které dostalo své pojmenování 
podle toho, že se pěstuje na chladnějších 
vyšších svazích, kam se dřív vyháněly 

ovce (pecora) na pastvu. K znovuobjeve-
ní této odrůdy došlo v 80. letech minulé-
ho století. Víno je velmi svěží, minerál-
ní, s květinovou vůní a citrusovou chutí.

Podobnou bílou odrůdou je Passeri-
na, které také vyhovuje vyšší poloha – 
asi 500 m n. m. Vyrábějí se z ní minerál-
ní vína s příjemnou kyselinkou. Často se 
také přidává k jiným bílým vínům, dotvá-
ří tak zajímavá cuvèe.

Z červených vín se v kopcovité kraji-
ně daří hlavně odrůdám Montepulciano, 
Sangiovese a Cabernet Sauvignon. Vyrá-
bějí se z nich vína rubínové barvy, kte-
rá chutnají po višních a lesních plodech. 
Nejčastěji se míchají první dvě odrůdy 
jako cuvèe, kterým leckdy Cabernet při-
dává do vyvážené chuti více taninů.

» MOŘSKÉ PLODY 

TU POTKÁTE NA KAŽDÉM

KROKU I STOLE. 

Těstoviny s bílým lanýžem patří mezi 
jednoduchá jídla, u kterých chuť téhle 

pochoutky dokonale vynikne.
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