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Má-li b!h sladkostí jméno, bude to v"Lond#n$ Ottolenghi. Yotam Otto-
lenghi má po m$st$ n$kolik bister, kde je prostor ve v#loze vy%len$n 
p&ehlídce divukrásn#ch sladkostí. Je libo ob&í pusinky s"%okoládou %i 
malinov#m pyré, pistáciové dortíky s"mandarinkou nebo cheesecake 
s"ananasem a"maracujou? V'echno to krásn$ vypadá a"leckdy i"chut-
ná. Za m$ bodují zázvorové dortíky s"citronovou polevou a"pe%enou 
hru'kou, ricottov# dortík s"lískov#mi o&í'ky, mali%k# persk# dortík lás-
ky, kde jsou rozemleté t&e'(ové pecky, %i uhran%iv# polentov# kolá% 
s"pistáciemi a"r!)ovou vodou. Aby bylo jasno, to je jen 'pi%ka sladkého 
ledovce. Ottolenghi toti) nejsou jen sladkosti, podmaní si vás i"slan#mi 

variacemi a"saláty. 
www.ottolenghi.co.uk

Kváskové koblí)ky v" Crosstown Donughts plní nevídan#mi nápl-
n$mi a" polévají" nesl#chan#mi glazurami. Bombastická byla kobliha 
s" %ervenou &epou a" tymiánovou polevou nebo %okoládová kobliha 
s"banánov#m krémem a"karamelem. Pokud v" limitované edici uvidíte 
tu s"pivem Guinness, okam)it$ po ní sko%te! Sortiment neustále m$ní 

podle sezóny a"v'echno v%etn$ náplní je domácí v#roby. 
www.crosstowndoughnuts.com

Zvenku nenápadn# prostor uprost&ed reziden%ních ulic Islingtonu. 
V"mali%ké pekárn$ Pophams Bakery se skr#vá croissantov# ráj. T$sto 
si tu d$lají sami a"kouzlí z"n$j hodn$ povedené v$ci. Pro jejich croissant 
pln$n# citronov#m krémem a"sypan# mákem sem nelením jet i"hodinu 
a"p!l. Boduje i"t$)kotoná)ní „ko'í%ek“ z"croissantového t$sta, pln$n# bu-
rákov#m máslem a"vlastní malinovou marmeládou s"mu'kátov#m o&í'-
kem. Nebo je libo pletenec s"rozmar#nem a"mo&skou solí %i kapsu s"fíky, 
o&echy a"modr#m s#rem? V"Hackney Central otev&ela jejich v$t'í sestra. 

www.pophamsbakery.com

Podnik Balthazar je specializovan# na francouzskou kuchyni a" jejich 
pekárna (umíst$ná vedle stejnojmenné noblesní restaurace) d$lá pro-
pracované sladkosti. Zdej'í jednoporcov# mrkvov# dort je nejen nejpo-
hledn$j'í, ale i"jeden z"nejchutn$j'ích v"Lond#n$. Práv$ tak akorát vlhk#, 
sladk# i"ko&en$n#. Bábovi%ka s"pistáciemi a"rebarborov#m kompotem 
(Rhubarb Dacquoise) je pln$ná citronov#m krémem, a"pokud se o"ni d$-
líte, v$&te mi, )e o"poslední sousto svedete lít# vidli%kov# souboj. I"jejich 
mali%ká Cannelé s"rumem je pozoruhodná. Klasika v"Balthazar Boulan-

gerie nikdy nezklame. 
www.balthazarlondon.com

Ole & Steen je nejen název pekárensk#ch bister, ale jsou to i" jména 
zakladatel! dánské pekárny, která funguje v"Kodani pod vyhlá'en#m 
jménem Lagkagehuset. Nevím, kde za%ít, proto)e je toho hodn$, co tu 
stojí za ochutnání. To máte skvostné cihli%kové )itné chleby, oblo)en# 
chlebí%ek s"domácí tatarkou, uzenou makrelou, plátky va&en#ch bram-
bor s"nakládan#m zelím… A"pak je tu f!ra sladkostí. T&eba bor!vkov# 
kolá%ek s"marcipánem (Small Blueberry Pie), su'enka z"chlebového )it-
ného t$sta s"kousky %okolády obalená v"drcen#ch mandlích a"liská%ích 
(Chocolate Rye) nebo taky ty%inka zalitá %okoládou, pod kterou se skr#-
vá dno à la brownies, solené ara'ídy a"karamel (Chocolate Peanut Slice). 
Dom! si vemte balí%ek jejich )itné granoly, takov# ná&ez s"k&upav#mi 

pe%en#mi chlebov#mi drobky jste nejspí' je't$ nejedli. 
www.oleandsteeen.co.uk

Pekárna E5 Bakehouse m$ v"sobotu dovede vytáhnout z"postele a"p&i-
nutit jet na druh# konec m$sta hladová, abych se zakousla do jejich 
kváskového chleba podávaného s"kozím tvarohem, medem a"mákem. 
Nebo oblo)eného po'írovan#mi vejci s"pestem. A"ty jejich víkendové lí-
vance s"podmáslím, rebarborou a"ostru)inami! Pravideln$ si odná'ím 
bochník skv$lého chleba Hackney Wild z"%ervené p'enice a"ze sladkos-
tí beru %okoládovo-)itnou su'enku se solí, mandlov# vanilkov# rohlí%ek 

nebo jable%n# kolá%ek pln$n# vanilkov#m krémem. 
www.e5bakehouse.com

Kdy) zamí&íte do %tvrti Greenwich, nutností je stavit se v" pekárno-
-cukrárn$ Paul Rhodes. Jejich vlo%kov# &ez s"karamelem, %okoládou 
a"vlo%kami soli, Millionaire‘s!Shortbread, v"sob$ ukr#vá i"tahini, kvásková 
brio'ka je zapletená s"%okoládou a"sypaná pistáciemi a"o&echov# dort 
s"kávov#m krémem (Coffee and Wallnut Cake) je ten nejlep'í, jak# jsem 
v"Lond#n$ ochutnala. Je tu spousta sladk#ch sv!dností i"celozrnného 
pe%iva, t&eba bageta z" páleného obilí s" bramborou a" rozmar#nem!. 
Nápadité nápln$ má i"jejich bagel a"vlastní croissanty tu plní trhan#m 

uzen#m masem a"s#rem. 
www.paulrhodesbakery.co.uk

Lily si ob%as p&ivyd$lala na trhu prodejem sv#ch dort! a"skon%ila do-
dávkami ob%erstvení i"pro Eltona Johna. Podnik Lily Vanilli, ukryt# ve 
dvorku pár krok! od kv$tinového trhu Columbia Road, má otev&eno 
jen v"ned$li a"rozhodn$ si na n$j ud$lejte %as. Lily prost$ umí a"její tar-
taletky s"citronov#m krémem se '*ávou z"granátov#ch jablí%ek nebo 
Sticky Toffee Bun se slan#m karamelem vás vymr'tí na ob$)nou drá-
hu slasti. Ko'í%ek pln$n# mandlovou náplní a"ananasem je veledílo. 

www.lilyvanilli.com


