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Vaření.cz se stalo nejnavštěvovanější českou on-line kuchařkou 
  

V posledním čtvrtletí roku 2018 dosáhl kulinářský portál Vaření.cz nadprůměrné 

návštěvnosti a v tomto trendu pokračuje i v letošním roce. Za duben 2019 dokonce 

překročil hranici 1 800 000 návštěvníků. Server Vaření.cz se tak stal jedničkou na 

českém trhu v segmentu on-line kuchařek. 

 

  

Komunitní web, který sdružuje všechny milovníky gastronomie, se dnes chlubí 140 tisíci 

registrovanými uživateli a nabízí více než 46 tisíc receptů. „Jsem moc ráda, že se Vaření.cz 

daří. V druhé polovině roku spustíme nová vylepšení, která by mohla používání webu ještě 

více zpříjemnit,“ říká produktová manažerka Vaření.cz Lucie Balážová. 

 

  

Vaření.cz vytvářejí sami uživatelé. Ti zaregistrovaní vkládají vlastní recepty, mají možnost 

diskutovat s ostatními, vytvářet si své vlastní kuchařky nebo si ukládat oblíbené recepty na 

později. Na své si přijdou ale i neregistrovaní návštěvníci. Mohou vybírat z největší volně 

dostupné databáze receptů na českém trhu a vyhledávat je například podle svých chuťových 

preferencí nebo konkrétních ingrediencí. Na webu návštěvníci naleznou kromě klasických 

receptů i videorecepty, poutavé články nebo praktické rady a tipy. 

 

 

 

 

 

 

 

O společnosti Economia 

Mediální dům Economia, a.s., je důležitým hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního 

obsahu a významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné 

zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, řadu tematických internetových titulů a služeb včetně 

freemailových portálů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a 

několik odborných titulů. 

  

 

Kontakt pro média 
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