
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondue 
Fondue je dnes labužnickou událostí a zpestřením při posezení s přáteli. 
Vedle klasického sýrového fondue můžete fritovat maso, ryby, zeleninu a      
pak je namáčet do omáček nebo připravit dětem na oslavu čokoládové fondue s 
mísou ovoce... 
Historie tohoto pokrmu začíná ve Švýcarsku 18 století, přesněji v kantonu 
Neuchatel – základem sýrového fondue je směs dvou sýrů, bílého vína a mouky, 
těchto surovin byl ve Švýcarsku dostatek v každé domácnosti. Vznik fondue byla 
spíše praktická než gurmánská záležitost. Sýr i chléb přes zimu velmi rychle 
tvrdly. 
A místní lidé zjistili, že pokud se sýr nahřeje a chléb se v něm omočí, vše hned 
lépe chutná. A společné posezení okolo stolu, kde plápolal pod mísou plamének, 
nebylo jistě uprostřed zimy k zahození. Dnes bereme fondue spíše jako 
labužnickou událost a zpestření při posezení s přáteli. 
 
Stolování 
Protože fondue je společenská záležitost, je zde pár pravidel, která by se měla 
dodržovat. Chléb napichujte na dlouhou speciální vidličku a v omáčce lehce 
otočte, aby se celý obalil. Sýr nechte chvilku okapat, jídlo vám alespoň zchladne. 
Když vkládáte porci do úst, mějte na paměti, že vidlička se bude znovu namáčet 
do společné omáčky, nedotýkejte se jí tedy ústy. Je také možné druhou vidličkou 
stáhnout připravený chléb na talířek a pak teprve sníst. Při fritování fondue 
napíchněte kousek masa a ponořte do rozpáleného oleje. Když je maso 
připravené tak, jak si představujete, stáhněte jej na talířek obyčejnou vidličkou, 
tou jej napíchněte a namočte do omáčky. Předejdete tak znečištění fritovací 
vidličky omáčkami a následnému zašpinění fritovacího oleje. 
 
Chléb 
Nejčastěji se používá francouzská bageta. Při krájení na kousky dejte pozor, aby 
na každém kousku zbyla kůrka. Ta zaručí, že chléb zůstane po namočení do sýra 
celý. Oblíbený je též chléb nakrájený na kostky a opečený nebo osmažený. 
 
Tipy pro vaření a stolování 
• Ohřívejte fondue na nejnižší možnou teplotu (kdy je ještě sýr tekutý příp. 
v oleji se dá ještě pohodlně fritovat), abyste zabránili přepálení oleje nebo 
spálení sýra.  
• Při přípravě sýrového fondue nezapomeňte na trošku škrobu, udržuje sýr 
rozpuštěný. Bez škrobu se sýr usazuje na dně.  
• Malé množství citrónové šťávy zvýší kyselost vína a díky tomu se bude sýr 
lépe rozpouštět.  



• Když přidáváte sýr do vařícího vína, raději než dokola jej míchejte ze 
strany na stranu, lépe se tak rozpustí.  
Nádoby na fondue 
Sýrové fondue a fondue jako dezert 
Používán je tradiční caquelon nebo jiná kameninová nádoba, která dobře rozvádí 
teplo.  
Fritované fondue nebo fondue ve vývaru 
Vyberte nádobu, která je hluboká a pevně sedí na podstavci. Vhodná je 
smaltovaná nebo nerezová nádoba. Vnitřek nádoby by měl mít snadno čistitelný 
povrch.  
 
 
Fondue vidličky 
Jsou další nezbytností pro přípravu fondue. Jsou dlouhé se dvěma zoubkovanými 
špičkami. Musí mít rukojeti odolné teplu, dřevěné nebo plastové. Většinou mívají 
barevným puntíkem označené konce, aby si každý jedlík poznal svou vidličku. 
Pokud nemáte vidličky, mohou vám posloužit i dřevěné špejle.  
 
Vařič 
Existují tři základní varianty: lihový, gelový a čajové svíčky. Svíčky se hodí 
nejvíce pro čokoládové fondue, kde není nutná vysoká teplota zahřívání. Pro 
sýrové a fritované fondue se více hodí lihový nebo gelový vařič. 
  

 
Většina receptů, které považujeme za původní švýcarské, má základ ve dvou 
druzích sýrů: Gruyere a ementálu. Této směsi se využívá také proto, že ani jeden 
z nich samotný nevytvoří správně hustou omáčku. Sýry jsou rozpouštěny v bílém 
víně, které jednak usnadní jejich tavení a také dodá chuť. Pokud sýr není 
dostatečně zralý, aby dodal potřebnou kyselost, přidá se kapka višňovice. 
 
 



Sýrové fondue 
Základní sýrová hmota na fondue 
Ingredience: 
50 g čerstvého sýra gouda, 350 g staršího sýra gouda, 1 stroužek česneku, šťávu 
z 1 citronu, 4 lžičky škrobové moučky nebo solamylu, 6 lžic mléka, bílý pepř, 
muškátový oříšek, 1 veka, 100 g šunky 
Příprava: 
1. Ze sýra odkrojíme okraje a nakrájíme je na větší kousky. Ty pak rozdrtíme 
nebo najemno umeleme na strojku. Všechny druhy tvrdého sýra se lépe 
strouhají, jestliže jsou vychlazené. 
2. Nádobu na fondue vytřeme stroužkem česneku (třeba česnekovou pastou). 
Citronovou šťávu doplníme vodou na 250 ml a nalijeme ji do nádoby. Postavíme 
ji na sporák a na mírném ohni zahříváme. 
3. Postupně přidáme všechen sýr a necháme jej za stálého míchání na mírném 
ohni rozpustit. 
4. V mléce rozmícháme škrobovou moučku a zvolna ji vmícháme do sýrové 
omáčky. 
5. Sýrovou omáčku dále zahříváme a necháme ji jednou přejít varem. 
Nezapomínáme stále míchat. Sýrová omáčka je hotová, tvoří-li na vytažené 
vařečce tenký film. 
6. Omáčku opepříme a přidáme čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek. Pokud to 
nikomu nevadí, lze přidat i další lisovaný stroužek česneku. Nemáme-li lis na 
česnek, utřeme stroužek nožem na prkénku. 
7. Veku nakrájíme na plátky a ty překrojíme na velikost, jednohubek a na ně 
položíme kousek šunky. Upravíme na talíře. 
8. Kousky veky se šunkou se pak napichují speciální vidličkou a namáčejí v 
omáčce 
 
Holandské fondue 
Ingredience: 
česnek sůl máslo pivo 3 dcl pepř kayenský mouka kukuřičná gouda 500 g  
Postup: 
Ohnivzdornou mísu vymastíme máslem, naplníme sýrem a pivem a velmi pomalu 
zahříváme, až se sýr roztaví. Do takto připravené směsi přidáme utřený česnek, 
sůl, pepř, mouku(lžíci) rozmíchanou ve lžíci piva a mícháme do zhoustnutí. 
Foundue udržujeme stále teplé na lihovém vařiči uprostřed stolu tak, aby si 
každý mohl v sýrové omáčce namáčet kousky bagety na dlouhé vidličce. Na 
připravu fondue jsou k dostání možné speciální nádoby i vidličky. 
 
Sýrovo-cibulové fondue 
Ingredience: 
2 lžíce másla, 1 velká cibule, posekaná nadrobno, 2 lžíce hladké mouky, 2/3 
hrnku zakysané smetany, 2 hrnky strouhaného sýra Gruyére, 2 hrnky 
nastrouhaného sýra Cheddar, 2 lžíce nasekané pažitky, pepř  
K namáčení: malé vařené brambůrky a klobásky 
Příprava: 
1. Rozpustíme máslo ve velké pánvi, přidáme cibuli a vaříme 4-5 minut nebo 
dokud není měkká, ale nikoliv hnědá. 
2. Vmíchejte mouku, přidejte zakysanou smetanu a vařte 2 minuty. Přidejte sýry 
a pokračujte ve vaření, za průběžného míchání dokud není hmota jemná a 
hladká. 



3. Přidejte pažitku a ochuťte pepřem. Nalijte do kotlíku na fondue a podávejte s 
malými vařenými brambůrkami a klobáskami. 
 
Fonduta Valdostana - italské sýrové fondue 
Ingredience: 
400g ne příliš uzrálého sýru Fontina, bez kůrky (nebo podobného) 250ml 
plnotučného mléka 2 lžíce másla 4 žloutky  
bílý lanýž, nebo několik hub sůl a bílý pepř podle chuti plátky ogrilovaného 
chleba 
Příprava: 
Nakrájet sýr na tenké plátky a marinovat je alespoň po 4 hodiny. Vložit máslo do 
nádoby na sýrové fondue a postavit ji nad pomalu vařící vodu. Přidat plátky sýru 
a 3 lžíce mléka, ve kterém se sýr marinoval. Snížit teplotu tak, aby teplota vody 
byla trochu pod bodem varu. Rozpustit sýr za stálého míchání do té doby, než 
vytváří dlouhou ¨nit¨. Našlehat žloutky se zbývajícím mlékem a rychle směs 
zamíchat do sýru tak, aby vznikl hustý, hladký krém. Osolit a opepřit. Rozdělit 
"Fonduta" do individuálních misek, posypat tenulínkými plátky lanýže, nebo hub 
a podávat s topínkami. 
 
Fondue s modrou plísní 
Ingredience: 
1 hrnek mléka, 200 g měkkého tvarohu (v pokojové teplotě), 2 hrnky 
rozdrobeného sýra s modrou plísní (niva, stilton, ...), 1/2 lžičky česnekové soli, 1 
lžíce kukuřičné moučky (lze nahradit solamylem), 2 lžíce smetany ke šlehání 
K namáčení: kostičky šunky nebo klobásek a tmavý chléb 
Příprava: 
1. Dejte mléko a tvaroh do kotlíku a rozšlehejte ručním elektrickým mixérem na 
krémovou jemnou hmotu. 
2. Fondue kotlík dejte na malý plamen a postupně vmíchejte všechen plísňový 
sýr. Pokračujte v míchání dokud není hmota spojená a sýr rozpuštěný. 
3. V malé misce smícháme česnekovou sůl a kukuřičnou moučku se smetanou. 
Vmícháme do sýra a vaříme za průběžného míchání 2-3 minuty nebo dokud 
nevznikne hutná krémová hmota. 
Podáváme s kostkami šunky nebo klobásek a kostkami tmavého chleba. 
 
Zeleninové fondue 
Ingredience: 
1 kg smíšené zeleniny (brokolice, mrkev, fenykl, zelený chřest, celer, žampiony, 
paprika apod.), 1,5 l zeleninového vývaru, 1 šalotka, 1 bobkový list, 2 zrnka 
nového koření, 3 zrnka pepře, 1 lžíce sojové omáčky, 1 pšeničný chléb, 100 g 
čínských skleněných nudlí 
Příprava: 
1. Zeleninu očistíme, pokrájíme na menší kousky, upravíme na talíře nebo misky. 
V kotlíku na fondue rozehřejeme na sporáku zeleninový vývar. Šalotku 
oloupeme, nadrobno pokrájíme a vložíme do vývaru s kořením a sojovou 
omáčkou. Kotlík přeneseme na stůl a postavíme na ohřívač. 
2. Stolovníci si sami nabírají nabírají do síťových naběraček zeleninu a vaří ji v 
horkém vývaru. K zeleninovému fondue dáme na stůl krajíce chleba. Nakonec ve 
vývaru uvaříme nudle a polévku podáváme v malých šálcích. Zeleninové fondue 
doplňujeme vhodnými omáčkami 
 
 



Rybí fondue 
Ingredience: 
1 l rybího vývaru (z kostky), 1/2 citronu (chem. neošetř.), 4 hlavičky pórku, 2 
snítky kopru, 1 zrnko nového koření, 1 bobkový list, 3 zrnka pepře, 100 g 
žampionů, 2 mrkve, 1 malý fenykl, 2 řapíky celeru, po 200 g filé z mořského 
ďasa, candáta a lososa, 4 humři, 1 bageta 
Příprava: 
1. Vývar ohřejeme. Citron nakrájíme na plátky, 2 hlavičky pórku na kolečka. 
Dáme společně s koprem a kořením do vývaru. Žampiony a zeleninu očistíme, 
mrkev a fenykl nakrájíme na hranolky, celer a zbylé hlavičky pórku na kolečka. 
Vše upravíme na mísu. Kotlík na fondue s vývarem postavíme na ohřívač a vývar 
stále udržujeme horký. 
2. Ryby a humry omyjeme a osušíme, nakrájíme na sousta. Bagetu nakrájíme na 
kostky. Stolovníci si sami napichují zeleninu, humry a ryby a vaří je ve vývaru. K 
fondue podáváme omáčky podle výběru. 
3. Vývar na závěr přelijeme do šálku a podáváme jako polévku 
 
Sladké fondue 
Fondue z tmavé čokolády 
Ingredience: 
400 g hořké čokolády, 50 g krupicového cukru, 2,5 dl mléka, špetka mleté 
skořice, lžička strouhané pomerančové kůry, lžička citronové šťávy 
jednohubky: 
4 oloupané hrušky nebo broskve, 1 menší ananas, 2 oloupané banány, 2 
pomeranče nakrájené na čtvrtky, jahody, šťáva z 1 citronu, krabice sušenek 
Příprava: 
Hořkou čokoládu nastrouháme do hrnce a za stálého míchání rozpustíme ve 
vodní lázni. Přidáme krupicový cukr, skořici, pomerančovou kůru, citronovou 
šťávu, nakonec přilijeme mléko, přivedeme do mírného varu a směs přelijeme do 
nádoby na fondue.  
Očištěné ovoce nakrájíme na větší kostky, pokapeme citronovou šťávou a 
rozložíme na mísu. Nádobu s čokoládou přesuneme na vařič uprostřed stolu a 
nastavíme na nízkou teplotu. Sušenky dáme ohřát do trouby. 
Ovoce napichujeme na vidličku, namáčíme v teplé čokoládě a přikusujeme teplé 
sušenky. 
 
Pudinkové fondue 
Ingredience: 
250 ml šlehačky nebo mléka půl balíčku vanilkového pudinku 250 ml nálevu z 
ovoce naloženého v rumu 
Příprava: 
Šlehačku nebo mléko uvedeme do varu uvedeme do varu ve fonduové nádobě na 
plotýnce a odstavíme. Pudinkový prášek smícháme s nálevem z ovoce 
nakládaného v rumu a vmícháme horkou šlehačku (mléko) a necháme přejít 
varem. Přílohy: křupavé pečivo, dílky pomeranče, kiwi, meruněk, ananasu 
 
Čokoládové fondue 
Ingredience: 
2 tabulky mléčné čokolády 6 lžic kondenzovaného mléka 2 lžíce pomerančové 
šťávy 1 lžíce višňového likéru 1 lžíce sekaných ořechů 
Příprava: 



Rozlámanou čokoládu rozpustíme v kondenzovaném mléce (na mírném ohni). 
Vmícháme pomerančovou šťávu, likér a sekané ořechy. K namáčení se hodí 
vafle, sušenky nebo ovoce.  
 
Ananasové fondue 
Ingredience: 
malý ananas nebo kompot 1 ks jogurt (nejlépe bílý) 2 lžíce rum nebo brandy 2 
lžičky nízkotučné mléko 2-3 lžic čokoláda nalámaná na kousky 
Příprava: 
Ananas oloupeme a nakrájíme na úhledné kousky. Než připravíme omáčku, dáme 
ho vychladit do lednice. Zbývající přísady kromě jogurtu dáme do misky a 
prohříváme v kastrůlku s vařící vodou. Směs se nesmí vařit. Hladkou omáčku 
sejmeme z ohně a vmícháme jogurt. Rozdělíme do 4 vyhřátých šálků. Šálky 
postavíme na talíře s ananasem. Podáváme s vidličkou, aby bylo možné kousky 
ananasu máčet v omáčce 
 
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz 
 


