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kuchařské umění a vše, co s ním 
souvisí, představuje soukromé Muzeum 
gastronomie Praha, první svého druhu 
na světě. Expozice je plná dobových 
vyobrazení i 3d rekonstrukcí. během 
prohlídky návštěvník projde historií va-
ření od pravěku po současnost, navštíví 
stoletou hospodu i starý anglický bar, 
kde objeví historii piva a destilátů.

více než o sto let zpátky zave-
de návštěvníky starý kupecký krám 
provoněný kořením a plný kouzelných 
reklamních tabulí, starobylých zásobní-
ků na kávu a miskových vah.

v patře na zájemce čeká hned 
několik milých překvapení. seznámí 
se s nejslavnějšími světovými kuchaři 
a gastronomy a odhalí historii jídel-
ních příborů a stolování. v síni slávy 
české gastronomie mohou nahlédnout 
do nejstarších českých kuchařek s jejich 
zajímavými recepty včetně prvního 
receptu na slavnou českou svíčkovou 
na smetaně. Pro mnohé je vyvrcho-
lením návštěvy pohled do nadčasové 
moderní kuchyně, kde se seznámí s nej-
modernější kuchyňskou technologií 
pro domácnosti. v muzejní kuchyni se 
často konají ochutnávky a předváděčky 

nebo kursy vaření. velmi oblíbené jsou 
akce „školy vaří“, kdy své kuchařské 
dovednosti prezentují v naší moderní 
kuchyni studenti odborných škol. Pro 
letošní školní rok se návštěvníci mohou 
těšit na ochutnávky specialit ze zemí 
Evropské unie. 

Muzeum gastronomie oslovuje 
všechny generace – nejstarší i střední ge-
nerace vzpomínají na kuchyně svých ma-
minek a babiček, mladší objevují kouzlo 
dob minulých a ti nejmladší se dostávají 
do světa gastronomické historie přes 
expozice igráčků a pokojíků pro panenky 
a všude je provází myšky kuchařinky.     

Mezi pravidelné návštěvníky patří 
školní skupiny, od mateřských škol až 
po vysoké. žáci zábavnou a nenásilnou 
formou projdou celou historií lidstva, 
pohledem z kuchyně se seznámí s ži-
votním stylem našich předků a jejich 
vztahem k přírodě. žáci gastronomic-
kých škol odchází s pocitem hrdosti 
na zvolený obor.  

až budete mít cestu do Prahy, určitě 
nevynechejte Muzeum gastronomie 
a udělejte si gastronomickou procház-
ku od pravěku po současnost zakonče-
nou drobnou degustací.
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Pocta  jedné 
z nejstarších 

lidských činností
vše začalo tím, že se pravěký člověk přestal bát 

ohně a okusil poprvé opečené maso. zjistil také, 
že namočená opražená a drcená semena chutnají 

lépe než ta syrová. někdo z pralidí vše uměl 
udělat lépe, rychleji a chutněji než ostatní. 
na svět přišel kuchař a kuchařka a s nimi 

kuchařské umění. 


