
Typické maorské pokrmy  
 
Hangi 
 
Jedná se o tamní nejznámější specialitu ze směsi masa (často z mořských živočichů) a zeleniny, zabalené do 
alobalu a pečené v přírodní zemní peci, které se říká „hangi“ . Do velké jámy v zemi se položí nahřáté kameny a na 
ně se potom pokládá jídlo v plátěných sáčcích. Ty se pokrývají listím a mokrými hadry. Následně je vše zasypáno 
vrstvou zeminy a podrobeno procesu dušení. Jde o typicky maorský oběd nebo večeři 
 
Venison 
 
Pokrm z odležené zvěřiny, zprudka opečený z obou stran na grilu, který se podává málo propečený s exotickými 
omáčkami  
 
Lamb Cutles 
 
Jsou jehněčí kotlety propečené médium a přelité vlastní šťávou  
 
Roast Lamb 
 
Jehněčí maso zapečené se zeleninou a sladkými bramborami, které se nazývají kumara. 
 
Plody moře 
 
Vody kolem Nového Zélandu nabízí pestrou směs mořských živočichů. Loví se jakubské mušle, langusty, ústřice a 
tresky. K lahůdkám novozélandské kuchyně patří také patés z plodů moře, pečené langusty nebo uzený úhoř. 
Vynikající předkrmy se dělají z terakihi  – ryby (většinou makrela) naložené v citrónové šťávě a servírované na 
kokosovém mléku. 
Pouliční stánky nabízejí také velice chutné a navíc rychlé občerstvení. Nejznámější je asi klasika – čerstvá smažená 
ryba s hranolky nebo pečené ústřice. Samostatnou kapitolu tvoří prvotřídní mušle. Např. mušle toheroa se 
vyhrabávají dřevěnými lopatkami z písku na plážích. toheroa se dají opékat nebo obalovat v těstíčku a následně 
smažit. Další chutné mušle se jmenují tuatua. 
 

Pivo, víno 
 
Mezi nejznámější vína patří Chardonnay, Pinot Noir, Savignon Blanc. Ochutnat můžete též místní pivo (i když 
tomu našemu se zdaleka nevyrovná). K těm lepším patří Steinlanger nebo Black Mac. 
 



Nákup potravin 
 
K těm nejlevnějším a dobrým supermarketům patří řetězec PAK´nSAVE . Další kvalitní jsou Countdown, 
Foodtown, Woolworths, Warehouse. Otevírací hodiny jsou obdobné jako u nás. Obvykle je otevřeno po, út, st a 
pá od 8 hod do 21 hod, ve čt bývá prodloužená otevírací doba do 22 hod. O víkendech bývá otevřeno od 8 hod do 
20 hod. 
 
Najdete zde velký výběr čerstvého baleného masa jehněčího, hovězího i zvěřiny. Kuřecí a vepřové maso se zde dá 
také koupit, ale ne až tak často. Z uzenin zde nabízejí především velké množství párků a klobás. Běžná řeznictví se 
vyskytují pouze zřídka. V každém obchodě je samozřejmě obrovský výběr mořských plodů. Z mléčných výrobků 
je pro nás zajímavostí velký výběr jogurtů prodávaných v obale o obsahu 1000 ml. Nenajdete zde ani tavené sýry, 
ale zato mají velký výběr výborných sýrů tvrdých, které jsou poněkud dražší. Všechna másla jsou oproti našim 
slaná. Z pečiva se nabízejí především tousty. Mezi oblíbené pečivo patří muffiny s nejrůznějšími příchutěmi. 
Podobu našeho českého rohlíku zde nenajdete. Úžasný je veliký výběr čerstvé zeleniny a krásného ovoce jako jsou 
třešně, broskve, meruňky, avokádo, mango a spousta dalšího exotického ovoce. V regálech se sladkostmi narazíte 
na obrovský výběr sušenek a čokolád nejčastěji s příchutí kiwi a máty. 
 
Orientační ceny potravin: 
 
Rajčata 3 NZD/kg 

Mrkev 3 NZD/kg 

Paprika 2 NZD/ks 

Třešně 10 NZD/kg 

Meruňky 6 NZD/kg 

Instantní polévka 1 NZD (výtečná je dýňová) 

Masová konzerva 3.5 až 6 NZD (opravdu MASOVÁ) 

Sýr 6 NZD/kg 

Salám krájený 1 NZD/10 dkg (v akci) 

Pivo 1 NZD 

Zmrzlina 1 NZD/kopeček 

Zákusky od 1.5 NZD 

Bageta velká 1.99 NZD 

Jogurt 3.7 NZD/0.5 kg 

Mléko 2 NZD/litr 

Rýže 1 NZD/kg 

Těstoviny 1 NZD/sáček 

Coca cola 1.7  NZD/1.5 litru 

Brambory 1.99 NZD/kg 

Pizza ¼ 5 NZD 
 
 
 
 


