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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 286 840 129, 130

E-mail: horakova@soc.cas.cz

Suroviny a pokrmy spojované s tradiční českou kuchyní

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003
Otázky: or.33, or.34, or.35
Termín terénního šetření: 19. – 26. 5. 2003
Počet respondentů: 1048
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 18. 8. 2003
Kód tiskové informace: or30818
Zpracovala: Naděžda Horáková

V rámci květnovém šetření CVVM bylo respondentům položeno několik otázek
týkajících se tradiční české kuchyně a stravovacích zvyklostí současné české
populace vůbec. V rámci tohoto bloku jsme se respondentů mimo jiné zeptali,
jaké suroviny se podle nich v tradiční české kuchyni nejčastěji používají.1

Tabulka 1: Suroviny používané v tradiční české kuchyni (odpovědi respondetů v
%)

ČASTO OBČAS NIKDY NEVÍ Celkem
a) sezam 5,6 31,4 42,7 20,3 100,0
b) ječmen 18,8 26,6 36,7 17,9 100,0
c) dýně 12,8 44,7 30,2 12,3 100,0
d) pohanka 21,7 41,0 25,7 11,6 100,0
e) mák 66,4 29,1 2,4 2,1 100,0
f) brambory 97,9 1,8 0,2 0,1 100,0
g) rýže 70,0 21,4 7,2 1,4 100,0
h) čočka 74,4 22,8 2,3 0,5 100,0
i) hrách 70,6 26,4 2,3 0,7 100,0
j) fazole 57,8 35,4 5,2 1,6 100,0
k) škvarky 62,5 30,2 5,6 1,7 100,0
l) slunečnice 7,5 40,7 39,2 12,6 100,0
m) husa 58,1 35,2 6,3 0,4 100,0
n) houby 74,3 23,7 1,3 0,7 100,0
o) zelí 94,2 5,3 0,3 0,2 100,0
p) tvaroh 84,2 13,8 1,2 0,8 100,0

                                                          
1 Otázka: „Nyní Vám budu jmenovat některé suroviny, řekněte mi prosím, zda se podle
Vás používají v tradiční české kuchyni?“
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q) rajčata 63,7 28,3 6,6 1,4 100,0
r) špek 69,3 26,4 3,4 0,9 100,0
s) kapusta 57,0 36,4 4,0 2,6 100,0
t) krůta 38,1 53,4 6,9 1,6 100,0
u) květák 68,4 27,1 2,9 1,6 100,0

Mezi suroviny, které si prakticky všichni respondenti spojují s tradiční českou
kuchyní, patří brambory a zelí. Ty se v tradiční české kuchyni používají často
podle téměř všech respondentů. Mezi další suroviny, jež si nejčastěji respondenti
s českou kuchyní spojují, patří: tvaroh, čočka, houby a překvapivě také rýže
(která se v naší zemi prakticky nepěstuje). Naopak nejméně často si respondenti
s typicky českou kuchyní spojili slunečnici a sezam.

V dalších dvou dotazech byl respondentům předložen seznam některých
tradičních jídel naší kuchyně a oni se vyjadřovali k otázkám, zda tato jídla již
někdy v životě ochutnali2 a zda je skutečně také vaří ve své domácnosti3.

Tabulka 2: Podíl respondentů, kteří tradiční česká jídla ochutnali a kteří je
skutečně vaří ve své domácnosti ( v %)4.

Ochutnal Vaří
a) Kuba 54,8 28,2
b) kynuté knedlíky 99,2 85,9
c) jidáše 48,3 19,7
d) kyselo 68,8 46,8
e) kuajda 69,3 44,0
f) oukrop, česnečka 94,5 84,5
g) cmunda, bramborák 98,4 92,6
h) vdolky 95,3 73,4
i) perníky 93,9 68,4

Z tradičních českých jídel patří mezi nejznámější kynuté knedlíky, oukrop
(česnečka) a cmunda (bramborák). Ty z dotázaných ochutnal prakticky každý.
Tato jídla se zároveň ve více jak třech čtvrtinách českých domácností také
připravují.  Nejméně často měli čeští občané příležitost ochutnat jidáše (ty zatím
ochutnala jen necelá polovina respondentů). Ve své vlastní domácnosti
připravuje jidáše jen necelá pětin dotázaných.

                                                          
2 Otázka: „ Ochutnal jste již někdy tato jídla?“
3 Otázka: „Vaříte tato jídla ve Vaší domácnosti?“
4 V tabulce je znázorněn procentuální podíl respondentů, kteří zvolili odpověď „ano“.
Dopočet do 100% tvoří odpovědi „ne“ a „nevím“.


