
Sturgeon friendly caviar

Vyroben z ovulovaných jiker • Jemně slaný, hrubší zrno, barva od svět-
le šedé do tmavě šedé. • Trvanlivost 6 měsíců. • Teplota pro 

uskladnění je ideálně –3 °C, možné uchovávat při 1–3 °C.
Pro udržení vysoké kvality je většina kaviáru balena 

do originálních skleniček s použitím vakua.
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Mmm...
lahůdka, jež chrání jesetery. Přidejte si!



Jeseteři a výrobky z nich, především kaviár 
a kvalitní maso, byly (a v některých částech 
světa stále jsou) synonymem luxusu, blahobytu 
a bohatství. Kvůli tomu jsou předmětem zájmu 
obchodníků a spotřebitelů. Právě snaha získat 
tyto luxusní produkty vedla spolu se zhoršová-
ním životního prostředí k drastickému poklesu 
stavu divokých populací těchto ryb. Proto se 
zvýšil zájem o rozmnožování, chov a další 
využití jeseterů v akvakulturních chovech.

Kaviár, přesněji řečeno černý kaviár, jsou mírně 
nasolené, neovulované jikry jeseterovitých ryb, 
které se získávají z pohlavně dospělých samic 
– jikernaček – v období krátce před výtěrem 
velmi nevybíravou metodou. Ryba je zabita, 
její vaječníky vyňaty a z nich se 
separují jednotlivé jikry, jež 
se dále promývají, solí 
a balí.

Tradiční způsob výroby tedy pracuje s usmr-
cením dospělé ryby, jež pohlavně dozrává 
v poměrně vysokém věku (např. jeseter sibiřský 
v akvakulturních chovech až ve věku 10 let), 

což vedlo k téměř naprostému vyhubení 
divokých populací. Chov jeseterů 

do pohlavní dospělosti je 
v akvakulturních pod-

mínkách velmi náročný 
a zdlouhavý. Proto 
jsme vyvinuli techno-
logii výroby kaviáru, 
jež nejen zachovává 
jikernačky naživu, 
ale navíc ještě 
umožňuje jejich 
opakovaný výtěr.

Pro výrobu našeho kaviáru využíváme jikry 
jesetera sibiřského (Acipenser baerii) 
nebo jesetera malého (Acipenser ru-
thenus). Jikry se z jikernačky získávají 
velmi šetrnou metodou jako při umělém 
výtěru a následně se pomocí speciální 
technologie, založené na fyzikálním 
procesu a využití kuchyňské soli, 
přeměňují na prvotřídní kulinářský 
produkt. Vzhledem k tomu, že jiker-
načky nejsou během tohoto procesu 
usmrceny, použili jsme jako hlavní 
motiv ochranné známky našeho kaviáru 
spojení: kaviár přátelský k jeseterům –Pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
a především jeho součást Výzkumný ústav 

rybářský a hydrobiologický, se již více než 
20 let věnuje mimo jiné i výzkumu v oblasti 

chovu a  rozmnožování jeseterů.  Vlastní 
technologie výroby kaviáru vznikla 

za podpory projektu CENAKVA.

Proč právě jeseteři? Co je to „kaviár“? Naše cesta Náš kaviár
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