


MŇAM TV spustila své vysílání na začátku roku 2015. 
Nabízí jak zahraniční pořady, tak program z vlastní 
produkce a díky tomu dokáže zaujmout různorodé 
publikum. 

Z produkce Mňam TV uvádí profesionálního šéfkuchaře 
a vlastníka několika úspěšných italských restaurací 
Riccarda Lucqueho a celou řadu sympatických mladých 
kuchařů, kteří připravují pokrmy z lokálních, snadno 

S Mňam TV 
nejen o jídle

dostupných ingrediencí formou zábavného, poučného 
a snadného vaření. Díky zahraničním pořadům budou 
diváci cestovat po různých světadílech, poznají jiné 
jídelníčky, tradice, zvyky, originální pokrmy nebo 
recepty, kterými mohou překvapit a potěšit své blízké.

Mňam TV má silnou pozici 
ve sledovanosti mezi 
ženami (60 %) s malými 
dětmi (0–4), diváky 35+ 
(59 %) a lidmi s vyšším 
a středním vzděláním, 
z příjmové skupiny B, C.

60 % žen
59 % 35+



Webové stránky imnam.cz jsou nabité žádanými 
informacemi ze světa gastronomie a představují 
moderní životní styl. Návštěvníci zde najdou videotéku 
našich pořadů i receptů, zajímavé gastronomické  
odkazy a pozvánky na kulinářské akce či festivaly, 
tipy na nově otevřené restaurace, informativní testy 
kuchyňských pomocníků i potravin. Fanoušky určitě 
potěší rozhovory se známými osobnostmi či blogy 
našich kuchařských hvězd a pravidelné upoutávky na 
naše pořady, program Mňam TV a soutěže. 

Počet fanoušků: 32 000
Facebook sledují lidé od 13 – 65 +
Nejvíc zastoupená věková kategorie: 25 – 34 let

78 % ženy    22 % muži

Jsme také na Instagramu: @imnam.cz

Ostatní média



Každý den můžete na Mňam TV sledovat oblíbené 
kuchařské hvězdy, které vás zavedou do svých 
kulinářských světů a podělí se s vámi o ty 
nejlahodnější recepty a pestré zkušenosti.

Jamie Oliver předvede svůj kuchařský talent ve svých 
pořadech Jamieho revoluce ve stravování, Jamieho 
velký festival nebo Jamie po italsku.

Annabel Langbein: U mě na zahrádce pozve diváky do 
svého idylického srubu u jezera, kde z ingrediencí od 
místních pěstitelů a sklizně z vlastní zahrádky bude 
vařit jednoduchá, vynikající jídla. 

Kuchař Sean Brock nabídne v seriálu V mysli kuchaře 
grilování a tradiční recepty amerického jihu. Herečka, 
moderátorka a zpěvačka Haylie Duff vás naučí 
vařit svá osvědčená jídla a zároveň vylepší klasické 
recepty v pořadu Holky v kuchyni. Si King a Dave 
Myers zbožňují asijskou kuchyni a o svou vášeň se 
podělí ve svých pořadech Vlasatí motorkáři: Asijské 
dobrodružství, Kuřecí hody nebo Severské odhalení.

Televizní obrazovku ovládnou ženy! Pečeme                        
s Marthou Stewart, Lorraine Pascale vás naučí vařit, 
Prostě Nigella, Dobroty Sophie Dahlové nebo Kylie 
Kwong: Moje Čína nabídnou tradiční i moderní 
recepty, do kterých tyto ženy vkládají spoustu 
fantazie, ale zároveň jednoduchost a potěšení. 

Programová nabídka



V pořadu Všechny chutě Maďarska diváky seznámíme 
s nejpoužívanějšími ingrediencemi z maďarské 
kuchyně. Představíme jim tradiční pokrmy i novinky, 
které tu zdomácněly teprve nedávno. Nabídneme jim 
kvalitní maďarské víno, které stojí za ochutnání. 

Dolce Vita - dokumentární pořad o cestování diváky 
zavede na úžasná místa z celého světa. Seznámí je s 
místní gastronomií, uměním, módou, šperky, historií 
a to v destinacích jako Barcelona, Paříž, Maroko, 
Marseille, Lisabon, Valencie, nebo Palermo, které je 
jistě uchvátí.

Nejlepší strava na světě. Jak jsou na tom ostatní 
národy s jídelníčkem? Dávají si záležet na tom, co 
jedí nebo se odbývají a snaží se na jídle ušetřit? 
Moderátoři Jimmy Doherty a Kate Quilton objevují 
stravovací návyky lidí po celém světě. My tak můžeme 
společně s kamerou nahlédnout do jejich talířů. 

Chef Lignac po francouzsku. Cyril Lignac je známý 
francouzský šéfkuchař, majitel několika vyhlášených 
restaurací a bister v Paříži. Již osm let pořádá pro 
veřejnost kulinářské workshopy, natáčí úspěšné 
televizní show o francouzské gastronomii a vydává 
kuchařky, které se okamžitě stávají bestsellery. Už 
jste někdy snili o cukrářském kurzu jen pro Vás? 
Pokud je Vaše odpověď ano, je tento pořad právě pro 
Vás. V seriálu Nebesky sladké se můžete přiučit všem 
pokročilým cukrářským dovednostem pod vedením 
francouzského šéfkuchaře Cyrila Lignaca!



Dary Francie. Známý francouzský šéfkuchař 
Cyril Lignac, přichází s novým pořadem plným 
překvapivých informací a novinek z gastronomie. 
Tentokrát procestuje celou Francii a bude 
vyhledávat místa s těmi nejkvalitnějšími surovinami 
z domácí produkce. S diváky se podělí o tipy 
na jejich zpracování a vyzdvihne význam i těch méně 
používaných.

Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách. Představíme 
vám reálný život kuchařů bez všech příkras. Stíhají 
kuchaři při své časově náročné práci vůbec nějaké 
koníčky? Jak vypadá jejich soukromí? To vše společně 
zjistíme.  Jednotlivými díly provází šéfkuchař Karel 
Havlíček. Kromě vaření rád moderuje, například 
kulinářské show a je autorem kuchařky. Podělí se 
s vámi o své bohaté gastronomické zkušenosti. 
V pořadu budeme nejen vařit a poznávat krásy Česka, 
ale také plnit tajné sny účinkujících. Pojďte s námi 
nahlédnout do restaurací a hotelů po celém Česku 
a Slovensku.  

Pizzaři z Parmy. Dva pizzaři a snílci, Jez and Ieuan, se 
kterými je vždycky legrace a jejich pizza jde na odbyt, 
cestují po Evropě na třech kolech. Jejich cíl je jasný 
– vyhrát Mistrovství světa v přípravě pizzy v Parmě. 
Protože nemají peníze, na cestu si vydělávají právě 
prodejem pizzy. Těšte se na neuvěřitelné příhody 
dvou přátel, které vás rozesmějí a zahřejí u srdce.  



Lovec Chilli. Tyson Mayr poznává sílu chilli napříč Asií. 
Připravte se na pálivou jízdu přes Singapur, Koreu, 
Malajsii až do Japonska. Dohromady navštíví 8 zemí. 
Kde je chilli nejšílenější, nejhorší a co opravdu nikdy 
nejíst? . 

V Májině kuchyni. Mája se narodila v Egyptě a 
vyrůstala v Dubaji. Jídlo, fotografování a vaření byly 
vždy její největší vášní a ve svém pořadu ukazuje, jak 
důležité jídlo je a to, s kým ho jíme. Pořad je nabitý 
originálními a zajímavými recepty, úžasným jídlem, 
nádherně prostřeným stolem a vše je prezentováno 
svěžím, rychlým a zajímavým způsobem.



Distribuce Mňam TV

Skylink
Vodafone 

UPC Slovenská republika
O2 TV

Orange
Ostatní

Celkem:

1 800 000
545 000 
144 000
280 000

50 000
381 000 

3 200 000

satelitní, kabeloví 
a IPTV operátoři

UPC: Mňam TV najdou diváci také ve službě 
TV START. Jde o službu pro TV přijímači 
DVB-T, bez nutnosti kupovat nový set-top 
box nebo TV s DVB-T2. TV START je dostupný 
ve službě Internetua zdarma k digitálním 
službám KLASIK, KOMFORT a KOMPLET.
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