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Rybí produkty od irmy Tilapia chutnají každému

Můžete víc přiblížit vítěz-
ný výrobek játra ze sumeč-
ka v oleji? 
Jelikož jsme chovatelé a naše 
rybky se snažíme zpracová-
vat co nejefektivněji, rybí já-
tra se přímo nabízela. Na čes-
kém trhu jsou k dostání 
tradiční tresčí játra, ale jejich 
alternativa už ne. Jak je naším 
zvykem- vlastním výzkumem 
se nám podařilo tuhle deli-
katesu doladit na výslednou 
recepturu. Játra jsou, jak 
s oblibou říkám „velejemná“ 
a získávají si i zákazníky, pro 
které jsou již zmíněná tresčí 
játra až příliš ostré chuti. 

Kolik má společnost 
v portfoliu výrobků a o kte-
ré je největší zájem?
Jsme mladou společností 
a náš sortiment výrobků stále 
rozšiřujeme. Základní portfo-
lio tvoří 25 výrobků, z nichž, 
jak zjišťujeme podle objemu 
prodeje na naší podnikové 
prodejně v Erbenově ulici Tá-
bor, rozhodně na celé čáře ví-
tězí Tatarák, na druhém místě 
je Pomazánka, velký úspěch 
sledujeme právě u oceněných 
jater. U některých našich vý-
robků byla pozměněna re-

ceptura – například jsme se 
vrátili k rybí sekané, která si 
v nové podobě získává u na-
šich zákazníků stále větší 
ohlas.

Z vašich výrobků se ra-
dují i ti, co rybí odér zrovna 
nemusí. Jak se s humorem 
říká, je to poválečná gene-
race lidí, co museli ve škole 
povinně každé ráno baštit 
rybí tuk, aby nebyli chudo-
krevní a utužili si tak zdra-
ví. Čím se dosahuje i tohoto 
chuťového efektu?
Naše ryby před šetrnou po-
rážkou necháme vždy vy-
lačnit. Tím se odstraní se-
bemenší zápach. Po ručním 
iletování jsou vždy okamžitě 

zachlazené na teplotu tajícího 
ledu. Do všech výrobků pak 
používáme jen ryby čerstvé, 
nemražené. 

Jednu novinku jste pro-
střednictvím soutěže již 
představili, máte i další 
nebo chystáte nějaké před-
vánoční překvapení?
Rádi bychom dokonce roku 
připravili a uvedli na trh naši 
plánovanou novinku pastu 
z rybích jiker. Rozhodně však 

uvedeme na trh rybí ilé ze 
Sumečka afrického a oblíbené 
obalované rybí prsty. 

S rybími dobrotami bodu-
jete na různých soutěžích, 
jaké už máte vítězné trofeje?
Z minulých let určitě, letos 
nás velmi potěšila výhra 
v soutěži Inovativní výrobek 
roku Potravinářské komo-
ry ČR, kde jsme, stejně jako 
v loňském roce dostali cenu 
za Nejlepší inovativní výro-
bek roku – Rybí pomazánka 
z uzeného sumečka africké-
ho, dále pak cenu za inova-
tivní výrobek roku pro Rybí 
tatarák a Tlačenku z ryb 

Mozambik. V soutěži Chutná 
hezky Jihočesky pak obsadila 
naše Játra ze sumečka v oleji 
druhé místo. 

Dají se ryby od vás využít 
i při grilování. Jaký máte nej 
recept, prozradíte?
Grilovací program naplňu-
jeme jednak našimi klobá-
sami, rybím špízem s cibulí 
nebo žampiony, ale hlavně 
filetami, ať s kůží nebo bez 

kůže. Vynikající je filet jen 
s jednoduchým kořením 
na ryby, nebo klasickým gri-
lovacím. Jedna naše dobrá 
zákaznice „upgradovala“ 
i náš uzený filet ze sumeč-
ka, kdy ho potřela máslem 
s troškou česneku a zabalila 
do alobalu, to vše na gril – 
vyzkoušeli jsme a skutečně, 
neměl nejmenší chybičku.

Eugenie Línková

Nové značky s Regionální potravinou udílel SZIF i v Jihočeském 
kraji. Porota sestavená z odborníků u 24 producentů vybrala 
mezi 61 výrobky opět pro devět potravinářských „disciplín“, 
výrobkových daných specializací ty nej producenty. Mezi nimi 
je i pro naše čtenáře již známá společnost Tilapia s.r.o. S jejím 
manažerem a vlastníkem Janem Horou přinášíme rozhovor.
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