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Dimitrise baví va!it a skute"n# pro svoje 
okolí pr$ va!í u% od sv$ch deseti let, 
proto nebylo rozhodování, "ím se chce 

stát nijak slo%ité. Hosté, kte!í si pronajali Lagoon 
560 s posádkou tvo!enou kapitánem, hosteskou 
a kucha!em pat!í k náro"né klientele z celého 
sv#ta a letos velmi oce&ovali inovativnost, s ja-
kou doká%e Dimitris vykouzlit mimo!ádné chut# 
z tradi"ních recept'. 

VIDÍ! ZA"TU DOBU, KTEROU SE PROFESIONÁL-
N# V#NUJE! GASTRONOMII, N#JAK$ POSUN 
V"PREFERENCÍCH A"CHUTÍCH ZÁKAZNÍK% A"VI-
DÍ! N#JAK$ ROZDÍL V"TOM CO LIDI RÁDI JEDÍ 
V"RESTAURACI A"CO NA"LODI? 
Lidé sledují v$voj a kdy% je zrovna v mód# jíst 
zdrav# (jako je tomu práv# te(), projeví se to 
na preferencích a chutích klient'. Ale krom# ovliv-
n#ní aktuálními trendy nemyslím, %e by se prefe-

rence a chuti náv)t#vník' restaurací n#jak zásad-
n# m#nily. Je t#%ké p!edem odhadnout komu co 
chutná, proto se v jídelní"cích kvalitních restaura-
cí objevují r'znorodé pokrmy, aby si ka%d$ vybral. 
Na lodi to ale nejde, a proto je pro m# jako kucha-
!e zásadní znát priority klient' dop!edu, tak%e jim 
posíláme dotazníky a komunikujeme s nimi je)t# 
p!ed p!íjezdem na palubu. Kdy% p!ijedou, musím 
u% mít v jejich chutích a preferencích jasno. 

!éfkucha" z michelinské 
restaurace na katamaranu

Dimitris Dimitsas má za !sebou 
osmnáctiletou praxi v ! lond"nsk"ch 
restauracích a !klubech, v#etn$  t$ch 
s !michelinskou hv$zdou. Za#ínal, jak 
u%  to b"vá, jako pomocník 
a !vypracoval se na !&éfkucha'e. Je mu 
44 let a !pochází z !(ecka, kam se 
rozhodl vrátit za !rodinou. Je taky 
nad&en"m jachta'em a !majitelem malé 
plachetnice. Proto mu nabídka 
pracovat jako chef na !katamaranu 
Lagoon 560 p'i&la vhod, kombinuje 
jeho priority: va'ení, jachting a !(ecko

Dimitris Dimitsas na z kladn  ALTUMARE v Olympic marin  v Lavrio v ecku
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JACHTING DOB&E ZNÁ! JAKO MAJITEL MALÉ 
PLACHETNICE, VIDÍ! N#JAKÉ LIMITY PRO VA&ENÍ 
NA"LODI A"P&ESN# &E'ENO NA"KATAMARANU?
V dne)ní dob# a zejména na katamaranu, 
na kterém pracuji, u% je jedin$m limitem "as 
na p!ípravu jídla, nic jiného. Pokud chcete 
dodr%et absolutní kvalitu, je velmi d'le%ité 
správné na"asování, v dobr$ch restauracích 
jsou na to t$my )kolen$ch specialist'. Na kata-
maranu jsem na to sám s hosteskou. Faktem 
je, %e v restauraci va!í pro v#t)í po"et lidí, tak-
%e p!i dobré organizaci to pro posádku kata-
maranu a p!ípadn# jejich hosty, tedy !ekn#me 
maximáln# 10 lidí, lze zvládnout i ve dvou. Li-
mitem je opravdu jen "as, katamaran se 
na rozdíl od restaurace p!esouvá z místa 
na místo, a proto je d'le%ité vybrat vhodné 
"asy pro p!ípravu a podávání jídla a skloubit to 
s místy kotvení a p!esun' v rámci denního 
plánu plavby a prioritami na)ich host'. Ku-
chy&, kterou mám na Lagoonu 560, je vybave-
ná stejn# jako kvalitní domácí kuchy& v"etn# 
v)ech spot!ebi"' na 220 V. A snad pro v)ech-
ny nové postupy p!ípravy potravin u% dnes 
existují domácí p!ístroje, které se nedají v pl-
ném provozu restaurace vyu%ít, ale na katama-
ranu stejn# jako na doma úpln# sta"í. Jenom 
je nem'%ete mít na palub# v)echny najednou, 
proto musíme znát preference klient' a p!ipra-
vit se na to.

Na palub# Lagoonu 560 a stejn# tak i men)ího 
modelu 52 i na kterékoli lodi, kde je dostatek 
prostoru a p!íkonu 220 V, m'%ete klidn# pou%ívat 
p!ístroje pro va!ení sue-vide (pomalé va!ení 
ve vakuu a vlastní )*áv#), které je práv# taky mi-
mo!ádn# trendní. Stejn# tak jsem u% na palub# 
m#l a pou%il p!ístroje pro molekulární kuchyni, 
korejské barbecue, nebo pro jednu posádku 
jsme speciáln# na jejich p!ání vzali v$robník 
zmrliny. Teoreticky tedy opravdu jiné limity, ne% 
"as na p!ípravu jídla nevidím. Samoz!ejm# to ale 

neplatí obecn#, na mé 26 stop dlouhé plachetni-
ci si nic z t#chto vymo%eností nemohu dovolit, 
není na to prostor ani p!íkon 220 V a vlastn# je 
tam ani nechci mít. 

JSOU N#JAKÉ TECHNOLOGIE A"P&ÍSTROJE, 
KTERÉ NA"JACHTÁCH B#(N# NEB$VAJÍ A"BEZ 
KTER$CH SE V"RESTAURACÍCH NEOBEJDOU?
Ano, je jich hodn#, ale pokud je na lodi nemáte, 
v'bec to neznamená, %e se tam nedá uva!it 
vysoce kvalitní jídlo. B#%ná plynová trouba 
a va!i" jsou naprosto dosta"ující s ohledem 
na po"et lidí a rozmanitost jídla, které p!ipravu-
jete. A jak u% jsem !ekl, pokud chcete pou%ívat 
n#jaké speciální p!ístroje, m'%ete si vzít jejich 
kuchy&ské verze.

JAK$ TYP JÍDLA NA"LODI DOPORU'UJE!?
Jsem zastáncem lokální klasické a jednoduché 
kuchyn#, prost# aby jídlo chutnalo jako doma 
od maminky v daném míst#. My se pohybujeme 
v +ecku, proto se sna%ím nabízet tradi"ní !ec-
kou kuchyni dopln#nou o moderní prvky. 

KUPUJE! V(DY 'ERSTVÉ LOKÁLNÍ SUROVINY, 
NEBO PREFERUJE! ZÁSOBIT KATAMARAN V!ÍM 
POT&EBN$M ZE ZNÁM$CH ZDROJ% P&ED 
VYPLUTÍM?
Rozhodn# preferuji kvalitní místní suroviny 
a oce&uje to velká "ást klient', i kdy% ne v)em 
na tom zále%í. Pokud se jedná o speciální po%a-
davky (nap!. francouzské )ampa&ské), musíme 
b$t p!ipraveni a zásoby si vézt s sebou. Na)im 
klient'm se sna%íme nabízet doslova zá%itko-
vou kuchyni, kdy% n#kde p!istaneme a t!eba 
vím, %e je na míst# kvalitní chovatel masa, které 
pot!ebuji, spojím se s ním a pokud o to klienti 
mají zájem, zajedeme se na jeho farmu podívat 
a na míst# si vybereme. Stejn# tak je to s vínem, 
olivov$m olejem a dal)ími ingrediencemi. I v$-
b#r surovin je pro lidi, které to baví, obrovsk$m 
zá%itkem. 

KDYBYS M#L NEOMEZEN$ 'AS A"ROZPO'ET 
A"MOHL SIS NAPLÁNOVAT JAKOUKOLI PLAVBU, 
KAM BY SES VYDAL?
Ur"it# na plabu kolem sv#ta, dokonce jsem 
o tom u% n#kolikrát uva%oval, %e se na takovou 
plavbu vydám i se svou malou plachetni"kou. 
Rozhodn# bych nevynechal Seychely, které m# 
lákají zajímav$m mixem chutí, národ' a narozdíl 
od jin$ch krásn$ch ostrov' i p!ízniv$mi podmín-
kami po cel$ rok.

Text a"foto Altumare

Prost eno ke sn dani na palub  Lagoon 52

Odpoledn  snack - z itkov  kuchyn  je na palub  jachet s pos dkou velmi dan .


