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Hotel Mědínek, Palackého náměstí 316, 284 01 Kutná Hora, 
tel.: 327 512 741, 327 512 742, fax: 327 512 743, www.medinek.cz / hotel@medinek.cz

Kutnou Horu není třeba představovat. Tato památková rezervace 
výjimečné historické hodnoty je zapsána na seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. A přímo v centru města se nachází hotel 
Mědínek. Dovolte nám, abychom Vám představili možnosti, které 
nabízí. Hotel je díky své kapacitě vhodný pro pořádání konferencí 
i společenských akcí a může nabídnout služby, které ocení nejen 
fi rmy. Kromě restaurace, kavárny a baru jsou k dispozici také 
salónky a kongresové centrum. Auta hotelových hostů mohou 
parkovat na uzavřeném parkovišti.

Co je Vám k dispozici?

 50 dvojlůžkových pokojů a apartmánů s vlastním příslušenstvím,  
 vybavených ledničkou a televizí se satelitním příjmem
 Restaurace se 100 místy s českou i mezinárodní kuchyní
 Kavárna s 50 místy
 Letní terasa
 Noční bar s diskotékou s kapacitou 300 míst 
 Klimatizované kongresové centrum 

 vybavené pro pořádání akcí až pro 200 účastníků
 Nepřetržitý provoz recepce, faxové služby, internet, směnárna,  

 noční prodej, sauna a fi tness a další služby na základě dohody
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podle informací většiny médií se 
zdá, že letošní rok se bude odehrá-
vat ve znamení světové finanční kri-
ze. Bohužel, podle vývoje v ostatních 
zemích se zdá, že opatření k jejímu 
zmírnění se dotknou nejen podnika-
telů, ale také zaměstnanců mnoha 
profesí. Heslem doby se tedy stává: 
šetřit, šetřit, šetřit!

 
Rozhodne-li se řada lidí šetřit, za-

čne na místě, které je z pohledu je-
jich zdraví a kondice asi to nejhorší – 
na jídle. Nemám tím na mysli, že se 
někdo rozhodne snížit dávky potra-
vin, protože by stejně měl zhubnout, 
nebo místo masa sedmkrát týdně si 
ho dopřeje jen čtyřikrát. Proti tako-
vému šetření peněženky a svého zdra-
ví rozhodně nelze nic namítat. Mám 
na mysli spíše nákup potravin za co 
nejnižší ceny. V tomto případě totiž 
nízká cena leckdy znamená také níz-
kou kvalitu. Zkrátka a dobře, kilo 
špekáčků za 30 Kč nejenže nad oh-
něm neopečete, ale úhledně uškvaří-
te v jakousi nepopsatelnou hmotu, 
a také podíl masa bude v takovém vý-
robku mizivý. Zato sóji a podobných 
ingrediencí v něm bude více, než je 
zdrávo. V žádném případě ovšem ne-
lze říci, že by šlo o výrobky zdravotně 
závadné, to nikoliv. Takové výrobky 
se na trhu objevit nesmí, a pokud se 
objeví, dozorové orgány se poměrně 
rychle postarají o je-
jich stažení. Jen s tou 
výživovou hodnotou 
to u nich je podstatně 
horší. Není také pochyb, 
že spotřeba výrobků slože-
ných výhradně z náhražek 
našemu zdraví rozhodně ne-

prospěje, protože tělo přichází o po-
třebné vitaminy a minerální látky, 
které lze například získat  právě kon-
zumací masa. Upřímně – jsem ráda, 
že ještě nikdo nevynalezl levnou ná-
hražku ovoce a zeleniny. Doufejme, 
že při dnešním rozvoji vědy a techni-
ky se tak ani vbrzku nestane.

Mám pro Vás, čtenáře Světa potra-
vin, návrh: zkuste alespoň měsíc na-
kupovat kvalitnější výrobky, třeba 
v menším množství, ale bez náhra-
žek. Určitě zjistíte, že patnáct deka 
kvalitního salámu je mnohem lep-
ší a chutnější než půl kila salámu 
z náhražek. Ocení to určitě i rodi-
na a v neposlední řadě také Vaše tělo. 
A o svých zkušenostech s nákupem 
potravin nám určitě napište. Nejza-
jímavější dopisy uveřejníme a odmě-
níme.

Příjemné zimní měsíce bez kalamit 
Vám přeje

Dana Večeřová
šéfredaktorka
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Milí čtenáři,

máme radost a děkujeme Vám za živý zájem o témata, o nichž píšeme v našem časopise. Zejména nás upřímně těší, 

že se zajímáte o věci, které jsou „rodinným stříbrem“ naší země. Máte pravdu, pane Karle, nejen víno, ale i pivo patří 

neodmyslitelně k českým tradicím. Proto jsme například právě o tématu „pivo“ začali hovořit hned ve druhém čísle 

našeho nového měsíčníku. (Patrně jste jej však ještě nestačil zachytit ve Vašem prodejním stánku, neboť zaváděcí 

distribuce prvních výtisků každého nového periodika na trh obvykle nestačí pokrýt zájem.) Již nyní Vás můžeme 

ujistit, že se budeme věnovat i ostatním druhům masa, masným výrobkům, nápojům a jejich kvalitě, kladným vlivům 

i případným rizikům všech různých jiných potravin na zdraví člověka, a budeme Vás o nich pravidelně na našich 

stránkách informovat. A také Vám můžeme slíbit, že se i s tematikou pivovarnictví určitě ještě vícekrát setkáte. 

A pokud chcete získat jistotu, že o svá oblíbená témata nepřijdete, pak nejsnadnějším způsobem je napsat 

nám o předplatné časopisu, který doručíme rovnou až k Vám, do pohodlí domova. Stačí poslat 

vzkaz na naši adresu (Svět potravin, Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3 nebo se s námi 

spojit mailem obchod@svet-potravin.cz či prostřednictvím internetových stránek 

www.svet-potravin.cz).

Velice nás zase potěší, předáte-li nám opět své postřehy či náměty.

Srdečně Vás za celý redakční tým zdravím a přeji vše nejlepší v novém roce!

Zdenka Ulmannová, editorka

dopisy čtenářů

Vážená redakce,
Nejprve bych vám chtěla poděkovat za váš časopis, který jsem si od prvního čísla velmi oblíbi-

la. Nyní ale k tomu, co mě trápí. V lednovém čísle jsem si se zájmem přečetla článek věnující se 
problematice rozpoznání kvality masa zvěřiny. S manželem, který je aktivní myslivec, si občas 
takové menší „zvěřinové hody“ dopřáváme a nedáme na zvěřinu dopustit. Problematika rozpo-
znání kvalitního masa určitě netrápí jen mne, ale i další čtenáře. Zvláště po skandálních odha-
leních nekvalitních a zkažených výrobků v řadě českých obchodních řetězců se spotřebitel snaží 
být takříkajíc na pozoru. Nemyslíte, že by bylo vhodné obdobná témata zveřejňovat častěji a to i ve vztahu k ostatním druhům masa? Mám na mysli především drůbeží, vepřové a rybí maso, tedy asi nejčastěj-ší součást našich jídelníčků. Myslím, že by to čtenáři jistě ocenili. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů,Jarmila Hořovská, Náchod

Milá redakce,

Nedávno jsem náhodou otevřel váš časopis a jeho úroveň mne 

mile překvapila. Jen mě poněkud mrzí, že jsem v něm nenašel 

žádnou zmínku o pivu a pivovarnictví, zatímco články o vínu 

se to jen hemží. Nezapomínejte prosím na to, že jsme v prvé 

řadě národ pivařů! Také si rád dopřeji 

sklenku dobrého vína, ale pivo je pro-

stě pivo.

Čtenář Karel, Strakonice

REDAKCE

ÚNOR 2009 www.svet-potravin.cz 5
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zaostřeno na…

HOVĚZÍ MASO VE SVĚTĚ 
Hovězí maso bylo až do začátku še-

desátých let minulého století nejvíce 
konzumovaným druhem masa ve svě-
tě. Hlavními světovými producenty ho-
vězího masa jsou USA, Austrálie, Nový 
Zéland a státy Jižní Ameriky (Brazílie, 
Argentina). V polovině šedesátých let 
byla produkce hovězího masa předsti-
žena produkcí masa vepřového (pří-
činy: zvýšení plodnosti, úspěšným 
šlechtěním na výrazně masné užitko-
vé typy, zprůmyslněním produkce ja-
tečných prasat, snížením produkčních 
nákladů aj.), které si vedoucí pozi-
ci udržuje dodnes. V polovině de-
vadesátých let bylo hovězí maso 
předstiženo i produkcí masa drů-
bežího a to z několika důvodů, pře-
devším úspěšností šlechtění mas-
ných užitkových typů, převedením 
chovů na průmyslovou bázi, dosa-
žením nízkých nákladů na produk-
ci a masivní propagací spotřeby drů-
bežího masa ze strany producentů. 
Hlavní příčinou uvedených rozdílů 
jsou velmi rozdílné produkční nákla-
dy následkem rozdílné plodnosti zví-
řat, rozdílných generačních intervalů, 
rozdílných technologií chovu a výkr-
mu a rozdílné doby potřebné pro do-
sažení porážkové hmotnosti. 

HOVĚZÍ MASO V ČESKÉ REPUBLICE 
Produkce a spotřeba hovězího masa 

v ČR dosáhla historického vrcholu v le-
tech 1989 a 1990 a to přibližně 30 kg 
(v hodnotě „na kosti“) na průměrné-
ho obyvatele a rok. Od té doby jeho 
spotřeba významně klesá a v roce 2001 
byla zhruba na hodnotě 10 kg, tedy po-
kles spotřeby asi o dvě třetiny. Příčin 
bylo hned několik. Od roku 1991 do-
šlo v ČR k cenové liberalizaci, zeměděl-
ské produkty a potraviny přestaly být 
dotovány státem a to vedlo ke zvýšení 
spotřebitelských cen. Došlo k postup-
nému snižování celkové spotřeby masa 
z 97 kg v roce 1990 na přibližně 80 kg 

v posledních letech. Kromě toho 
nastaly změny v druhové sklad-

bě spotřebovávaného masa – kromě 
výrazného poklesu hovězího se mír-
ně snížila i spotřeba vepřového masa 
a výrazně se zvýšila spotřeba drůbeží-
ho, zejména kuřecího masa. 

Celková spotřeba masa v ČR v roce 
2004 činila 80,5 kg na průměrného 
obyvatele a odhad pro rok 2006 byl 
80,4 kg v hodnotě „na kosti“. Tako-
vá spotřeba masa odpovídá požadav-
kům na správnou výživu. V rozvinu-
tých zemích světa je průměrná roční 
spotřeba 85 kg masa na jednoho oby-
vatele. V USA, Kanadě, Francii, Němec-
ku, Dánsku aj. převyšuje roční spotřeba 
100 kg. Za míru nasycenosti trhu ma-

sem v rozvinutých zemích se považuje 
rozmezí 80 až 110 kg. Občasné kritic-
ké názory, že v ČR spotřebováváme pří-
liš mnoho masa, jsou podle zmíněných 
údajů neopodstatněné. V případě ho-
vězího masa není prognóza pozitivní. 
Jeho roční potřeba na jednoho obyvate-
le v roce 2005 klesla na 9,8 kg, ale např. 
v Itálii, Francii a Velké Británii se dlou-
hodobě drží v rozmezí 25 až 40 kg. 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOTŘEBU 
MASA V ČR 

V tržní ekonomice je spotřeba potra-
vin určujícím činitelem pro jejich tu-
zemskou produkci, případně pro jejich 
dovoz ze zahraničí. Tržní úspěšnost 
masa včetně hovězího je dána řadou 
faktorů, z nichž největší význam mají 
zdravotní nezávadnost, kvalita a spo-
třebitelská cena masa. 

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST HOVĚZÍHO 
MASA V ČR 

Produkční a spotřební vertikála 
masa je pod dozorem a kontrolou Stát-
ní veterinární správy a jejích orgánů. 
Veterinární legislativa ČR je plně har-
monizována s legislativou EU. Maso 

dodávané do tržní sítě včetně podni-
ků společného stravování je veterinár-
ně-hygienicky posouzeno jako poživa-
telné a spotřebitel i zpracovatel masa 
na to spoléhá. Chyby nastávají při 
skladování, manipulacích a úpravách 
masa v domácnostech, ve společném 
stravování, případně i v masné výro-
bě, kdy může docházet k mikrobiální 
kontaminaci a ke kažení masa. 

Hovězí maso zaujímá ve výživě lidí celosvětově a dlouhodobě vý-
znamnou pozici, ale v posledních patnácti letech se o něm ve-

dou časté diskuse. Je konfrontováno s dalšími významnými 
druhy masa z aspektů hygienických, nutričních, senzoric-
kých, technologických, kulinárních, ale i cenových. 

ÚNOR 2009 www.svet-potravin.cz 7
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KVALITA ČESKÉHO 

HOVĚZÍHO MASA

 Je prozatím různorodá, poněvadž 
existuje velký počet rozmanitých vli-
vů na kvalitu jatečného skotu a ho-
vězího masa: 

UŽITKOVÉ TYPY: 

Mléčný skot je vyšlechtěn na vy-
sokou produkci mléka, masa pro-
dukuje méně a horší kvality. Mas-
ný skot produkuje velké množství 
kvalitní svaloviny, je ekonomicky 
náročný (bez tržní produkce mlé-
ka), je proto dosud málo rozšířen. 
Kombinovaný užitkový typ nejlépe 
vyhovuje tuzemským podmínkám, 
zahrnuje klady i zápory obou vyhra-
něných typů. 

VĚK SKOTU: 

Nejlepší senzorické a kulinární 
vlastnosti vykazují jalovice a volci 
do dvou let věku. S prodlužujícím 
se věkem krav se mění konformace 
kolagenních bílkovin (dochází k tzv. 
síťování kolagenu), textura masa se 
zhoršuje, stává se tužším a tvrdším. 
Telata se stala kategorií jatečného 
skotu teprve zavedením klasifikač-
ního systému SEUROP. 

POHLAVÍ ZVÍŘAT: 

Maso jalovic a volků je křehké 
a šťavnaté vyšším obsahem vnitro-
svalového tuku, maso býků je sušší. 

ZRÁNÍ MASA: 

Hovězí maso nejdéle zraje, zkrá-
cení doby zrání zhoršuje senzorické, 
kulinární a technologické vlastnos-
ti hovězího masa. Při běžném chla-
dírenském skladování hovězí maso 
ve čtvrtích optimálně vyzraje za 10 
až 14 dní. 

zaostřeno na…
Z parazitárních rizik je u hovězího 

masa nejzávažnějším uhřivost skotu, 
která je způsobena larvocystou tasem-
nice bezbranné parazitující u člověka. 
Uhry lze však úspěšně devitalizovat 
tepelným opracováním nebo zmra-
zením masa. Možnost nákazy člově-
ka tasemnicí z hovězího masa je z dů-
vodu důkladné veterinární prohlídky 
a vzhledem k obvyklým kulinárním 
úpravám mizivá. 

Určité nebezpečí pro spotřebite-
le hovězího masa představuje bovin-
ní spongiformní encefalopatie (BSE, 
tzv. nemoc šílených krav), která vyvola-
la obavy z konzumace hovězího masa, 
zejména v západní Evropě. BSE a z ní 
odvozená nová varianta Creutzfeld-
Jakobovy choroby (nvCJD) u člověka, 
způsobená konzumací hovězí nervo-
vé tkáně kontaminované patogenní-
mi priony, jsou předmětem rozsáhlého 
vědeckého bádání, zatím s dílčími po-
znatky. V praktickém životě se prosadi-
la „předběžná opatrnost“ a to i u nás. 
V ČR bylo identifikováno do součas-
nosti 24 případů BSE u starších krav 
(s jednou výjimkou) a to jednotlivě, 
v různém čase, na různých místech. 
Příčiny nebyly prokázány. Byla zavede-
na kontrola na BSE u všech kusů sko-
tu starších dvou a půl let. Veterinár-
ní legislativa stanovila oddělený sběr 
a likvidaci tzv. specifického rizikové-
ho materiálu. Naše „předběžná opa-
trnost“, prováděný veterinární dozor 
a kontroly jsou zcela identické s po-
stupy v ostatních státech EU. Nelze 
říci, že pokles spotřeby hovězího masa 
u nás je ve velké míře odvozen z výsky-
tu BSE a z obavy před nvCJD. 

NÁZOR NA PŘÍČINY POKLESU SPOTŘE-
BY HOVĚZÍHO MASA V ČR: 

Vliv výskytu onemocnění skotu BSE 
je přeceňován. Kvalita nabízeného 
hovězího masa je sice průměrná, ale 
prozatím nespolehlivá, nestan-
dardní. V tomto smyslu pro-
hrává hovězí maso v konkurenci 
s masem vepřovým a drůbežím. 
Spotřebitelské zhodnocení relace 
„kvalita-cena“ je u hovězího masa 
horší než u dvou dalších hlavních 
druhů masa. Kvalitativní nevyrov-

nanost odrazuje spotřebite-
le od příštího zájmu o hově-
zí maso. 

Ekonomické důvody (ne-
dostatek chladírenské ka-
pacity, ztráty hmotnosti při 
chladírenském skladování 
masa) dříve vedly k před-
časné expedici masa a tím 
k jeho nedostatečnému vy-
zrání a nedosažení očeká-
vané kulinární a smyslové 
jakosti. 

Tyto nedostatky v kva-
litě hovězího masa jsou 
kontinuálně napravová-
ny. Byl zaveden a je realizo-
ván nákup jatečného sko-
tu „v mase“ a uplatňuje 
se systém SEUROP, který 
cenově preferuje výrazně 
zmasilé kusy a negativně 
hodnotí jejich protučně-
lost. Povinné označová-
ní a deklarování jakos-
ti masa v obchodní síti 
ochraňuje spotřebitele. 
Spotřebitelská veřejnost 
je informována o veterinárních aktivi-
tách v prevenci zdravotní nezávadnosti 
masa, zejména v prevenci BSE. Účinnost 
těchto opatření patrně ovlivnila zvýše-
ní průměrné spotřeby hovězího masa 
v letech 2001 a 2002 zhruba o 1 kg. Lze 
tedy odhadnout, že spotřebitel o hovězí 
maso zájem má. V masné výrobě je ho-
vězí maso nezastupitelné. 

www.svet-potravin.cz8
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zaostřeno na…

CO JE TŘEBA UČINIT PRO LEPŠÍ 
PERSPEKTIVU HOVĚZÍHO MASA V NAŠÍ 
VÝŽIVĚ?

Výrazně vyšší spotřeba než je sou-
časná asi nebude, ale hodnota 15 kg 
na průměrnou osobu a rok je reálná. 
K tomu je zapotřebí, aby producenti, 
zpracovatelé, distributoři a zástupci 
státní správy spotřebu hovězího masa 
podpořili v rámci společné strategie. 

  Zvyšovat podíl masných plemen sko-
tu pro produkci hovězího masa. 

  Zvyšovat nabídku mladého hovězí-
ho masa do tržní sítě, např. i výkr-
mem býčků    mléčných plemen sko-
tu („baby beef“). 

  Je nezbytné, aby spotřebitel zachoval 
důvěru ve zdravotní nezávadnost ho-
vězího masa. 

  Spotřebitel by měl dostat informa-
ci, že spotřebitelská cena odráží vy-
sokou kvalitu hovězího masa. Kva-
lita hovězího masa proto musí být 
nadstandardní, vyrovnaná. 

  Zpracovatel i distributor masa musí 
společně usilovat o přízeň zákazní-
ka výběrem, tříděním a optimálním 
vyzráním hovězího masa vzhledem 
k jeho využití pro různé účely. 

JAKÁ POZITIVNÍ SDĚLENÍ BY MĚLA HOVĚZÍ MASO PROVÁZET? 
  Hovězí maso je jedním z hlavních zdrojů plnohodnotných bílkovin a pouze ty obsahují všechny esenciální amino-kyseliny, které si tělo neumí samo vytvořit. 

   Libové hovězí maso obsahuje průměrně 21% bílkovin, které jsou stavebním materiálem pro buňku a regulují bu-něčný metabolismus. 

   Libové hovězí maso obsahuje do 3% tuku. Tuk je nositelem křehkosti a chutnosti hovězího. Nesprávně se hovězí-mu (a vepřovému) masu přisuzuje vysoký obsah cholesterolu. Maso obsahuje průměrně 600–800 mg choleste-rolu v 1 kg a to bez ohledu na jeho druh. Vyplývá to z funkcí cholesterolu v živočišných organismech. Nízkochole-sterolové potraviny živočišného původu jsou klamavou reklamou. 

  Hovězí maso je pro člověka velmi významným zdrojem železa a to jeho množstvím i využitelností. Hemové železo lidský organismus dovede využít z 20 až 30 %, kdežto z rostlinných produktů jen z 1 až 7 %. Konzumace hovězího masa je proto důležitá v období růstu dětí, v těhotenství, pro sportovce a fyzicky pracující. 
  Hovězí maso obsahuje také velice významné množství zinku, selenu a vitaminů skupiny B, zejména B12. 
  Jídelníček zdravého člověka by měl obsahovat třikrát v týdnu kvalitní libové maso.
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 …pane
Hašku?

„Mám rád kvalitní moravské víno,

a dobré jídlo, ve kterém

by neměly chybět maso a zelenina.“

jak to chutná Vám,…?

PTALA SE DANA VEČEŘOVÁ
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ŽIJETE NA JIŽNÍ MORAVĚ A TA JE ZNÁMÁ 

TRADIČNÍM DOBRÝM JÍDLEM A VÍNEM. DO-

PŘÁVÁTE SI TAKÉ DARŮ TOHOTO REGIONU 

NEBO MÁTE RADĚJI LEHČÍ JÍDELNÍČEK?

Jestli máte za mysli, zda jsem zapří-
sáhlý abstinent a vegetarián, tak to ne-
jsem. Mám rád kvalitní moravské víno 
a dobré jídlo, ve kterém by neměly chy-
bět maso a zelenina. Musím ale říct, že 
s ohledem na mou současnou profesi, 
která není zdaleka fyzicky tak nároč-
ná jako psychicky, musím svůj kaloric-
ký režim přizpůsobovat spíš svému pra-
covnímu „nepohybu“. Proto si v žádné 
volné chvíli nenechám ujít alespoň pro-
cházku s dcerou a ženou na čerstvém 
vzduchu. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ JE TAKÉ DOMOVEM 

MNOHA SPECIALIT. BYL BYSTE PŘÍZNIV-

CEM TZV. REGIO KLASY, KTERÁ BY UMOŽ-

NILA VÍCE PROPAGOVAT REGIONÁLNÍ PO-

TRAVINY V CELÉ ČR?

Jako hejtman Jihomoravského kra-
je a stínový ministr zemědělství budu 
vždy podporovat aktivity vedoucí k pro-
pagaci a tím i k zvýšení spotřeby kvalit-
ních tuzemských potravin.

Proto velice vítám iniciativu Potra-
vinářské komory ČR, která tzv. Regio 
Klasu navrhla. Chápu ji jako obdobu 
národní značky kvality KLASA s tím, 
že Regio Klasa by byla více zaměřena 
na propagaci kvalitních tuzemských 
regionálních potravin. Zde vidím velký 
prostor pro spolupráci na Regio Kla-
se mezi Asociací krajů ČR a Potravinář-
skou komorou ČR.

Značku Regio Klasa by uděloval 
hejtman kraje, ve kterém se oceněná po-

travina vyrábí. Potravinářský výrobce by 
mohl o Regio Klasu požádat po splně-
ní nadstandardních jakostních poža-
davků. Pravidla pro udělování značky 
Regio Klasa by připravila Potravinář-
ská komora ČR. Splnění všech kvalita-
tivních kritérií by ověřovala a hodno-
tila Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce ve spolupráci se Státní veteri-
nární správou ČR.

MÁTE PŘI SVÉM HEKTICKÉM ZPŮSOBU ŽI-

VOTA ČAS TAKÉ NA RELAXACI, NA AKTIVNÍ 

POHYB ČI NA VYCHUTNÁNÍ DOBRÉHO JÍD-

LA A PITÍ?

Za relaxaci v tom pravém slova smys-
lu považuji čas strávený mimo pracovní 
povinnosti se svou rodinou. Má dcera 
je teď ve věku, o kterém všichni mluví 
jako o tom nejkrásnějším, kdy vás dítě 
téměř kdykoli překvapí 
svým úsudkem či do-
konalým postřehem, 
který vás zbaví argu-
mentů – a to je pro mě 
vítaná změna.

JSME NA ZAČÁTKU NOVÉ-

HO ROKU, TAKŽE BY ČTE-

NÁŘE URČITĚ ZAJÍMALO, 

JESTLI SI DÁVÁTE NĚJA-

KÁ NOVOROČNÍ PŘEDSE-

VZETÍ TÝKAJÍCÍ SE AK-

TIVNÍHO POHYBU NEBO 

OMEZENÍ JÍDELNÍČKU…

Já jsem si předsevzetí ohledně jídel-
níčku i životního stylu dal ještě chvíli 
před začátkem Nového roku, protože 
bez nějakého vnitřního apelu bych stě-
ží odolával lákadlům svátečního obdo-
bí. A pokud jde o aktivní pohyb, upra-
vuji si program tak, abych měl alespoň 
dvakrát v týdnu možnost jít si zahrát 
s přáteli squash a bowling.

MÁTE NĚJAKOU OBLÍBENOU ZAHRANIČNÍ 

KUCHYNI? JESTLIŽE ANO, PAK PROČ?

Asi jako většina Středoevropanů 
mám rád jak naše klasická jídla, tak 
si při možných příležitostech pochut-
nám na darech moře. Mám rád ryby, 
ale lahůdkou, na kterou nedám dopus-
tit, jsou dobře upravené krevety. A stej-
ně tak nedám dopustit na dobře upra-
vená žebírka či dobrou pizzu.

VYHÝBÁTE SE VAŘENÍ NEBO BYSTE UMĚL 

PŘÁTELE POHOSTIT VLASTNORUČNĚ UVA-

ŘENÝM JÍDLEM?

I když mnohdy politik vypadá jako 
člověk, který je poněkud odtržen od běž-
ných starostí všedního života, já se mož-
nosti vařit nevyhýbám nikdy. Mám rád 
vůni restované cibulky, masa, které se 
peče v troubě a všechen ten „kuchyňský 
shon“, kdy se mi pod rukama mění běž-
né suroviny v hlavní chod, na který se 
všichni zúčastnění těší. Nejsem zdaleka 
profesionálním kuchařem, ale občas si 
ten luxus vařit doma dopřeji. A neméně 
ráda mi ho dopřeje i moje žena. 

jak to chutná Vám,…?

je a stínový 
vždy podpor
pagaci a tím 
ních tuzems

Proto veli
vinářské kom
Klasu navrh
národní zna
že Regio Kla
na propagac
regionálních
prostor pro 
se mezi Asoc
skou komor

Značku R
hejtman kraj

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE MICHAL 
HAŠEK SE S PREZIDENTEM PKČR MIROSLAVEM 
TOMANEM SHODUJE V NÁZORU NA PODPORU 
REGIONÁLNÍCH POTRAVIN

„MÁM RÁD KVALITNÍ MORAVSKÉ VÍNO 
A DOBRÉ JÍDLO, VE KTERÉM BY NEMĚLY 
CHYBĚT ZELENINA A MASO.“
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 

ZDROJ EP, WWW.MSMT.CZ, MZCR
PŘIPRAVILA  ZDENKA ULMANNOVÁ

Zeleninové
svačinky

ZDROJ EP, WWW.MSMT.CZ, MZCR
PŘIPRAVILA  ZDENKA ULMANNOVÁ

do škol
Evropský parlament podpořil návrh na posílení evropského programu zaměřeného na distribuci ovoce a ze-

leniny do škol. Tato iniciativa si klade za cíl vést děti již od útlého věku ke zdravým stravovacím návykům 

a představuje také jeden z nástrojů boje proti obezitě. Poslanci žádají zejména vyčlenění odpovídajících pro-

středků na financování programu a upřesnění produktů, jichž se bude program týkat.

www.svet-potravin.cz12
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 

V Evropské unii má v sou-
časné době přibližně 22 mi-
lionů dětí problém s nad-
váhou a více než 5 milionů 
dětí trpí obezitou. Hlavní-
mi důvody jsou nadměr-
ná konzumace mastných, 
sladkých, nebo příliš sla-
ných výrobků. Evropský 
parlament přišel s návr-
hem zavedení programu 
zaměřeného na distribuci 
ovoce a zeleniny ve ško-
lách, s cílem změnit stra-
vovací návyky Evropanů 
již od útlého věku. 

BUDOU DOSTATEČNÉ 
PROSTŘEDKY?

Evropská komise na-
vrhla vyčlenit pro školní 
rok 2009/2010 na ten-
to program 90 milionů 
eur (více než dvě mili-
ardy korun). Vzhledem 
k tomu, že by tato část-
ka umožnila nakoupit 
jeden kus ovoce týdně 
pro děti od 6 do 10 let 
věku po dobu 30 týdnů, 
domnívají se poslanci, 
že tento rozpočet je ne-
dostačující. Parlament 
proto žádá, aby byl pří-

spěvek Společenství 
na rok 2009/2010 zvý-
šen na 500 milionů eur. 
Poslanci jsou kromě 
toho přesvědčeni, že pro-
gram by se neměl týkat 
pouze dětí ve věku od 6 
do 10 let, ale měl by být 
rozšířen i na předškol-
ní zařízení. Od příštího 
školního roku mohou 
tedy děti ve školách v EU 
dostávat zdarma ovoce 
a zeleninu. Záležet ale 
bude na každé zemi, jest-
li se do programu zapo-
jí, či ne. Program „Ovoce 
a zelenina do škol“ pod-
poruje i Česká republika. 
Upravený návrh Evrop-
ské komise totiž zohled-
nil zásadní připomínky 
Česka, jako byla možnost 
finanční spoluúčasti ro-
dičů, a tedy nižší nároky 
na státní rozpočet, a ovoce 
a zeleniny by se tak mohlo 
dočkat až půl milionu čes-
kých školáků. 

PRIORITA: OVOCE A ZELE-
NINA OD EVROPSKÝCH PRO-
DUCENTŮ

Ovoce a zelenina budou 
podléhat přísným kritériím 
kvality, přičemž přednost 
by měla být dána sezon-
ním a místním produktům. 
Tyto produkty by měla vy-

NA ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINU CHCE EVROPSKÁ 
KOMISE DĚTEM PŘISPÍVAT KAŽDOROČNĚ 
AŽ 90 MILIONY EUR

RYCHLÝ TEST SVĚTA POTRAVIN 
Žebříček obliby pokrmů ve školních jídelnách 

Nejvíce oblíbené:

SVÍČKOVÁ

RAJSKÁ

VDOLKY

BUCHTIČKY S KRÉMEM

VARIANTY Z BRAMBOR 
(bramborové placky, 
francouzské brambory)

RIZOTO

„UHO“ (univerzální hnědé 
omáčky s knedlíkem)

Neoblíbené:
ŠPENÁT

HRACHOVÁ KAŠE

ČOČKA

KARBANÁTKY

ŠKUBÁNKY 

RÝŽOVÝ NÁKYP

OBECNĚ POLÉVKY

Noční můra všech dětí:
MLÉKO SE ŠKRALOUPEM

TLUSTÉ MASO

ROZVAŘENÉ TĚSTOVINY
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RECEPT

víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 
brat Evropská komise spolu 
se členskými státy podle kri-
térií jejich přínosu pro lidské 
zdraví. Poslanci rovněž žáda-
jí, aby byla distribuce spojena s po-
radenstvím v oblasti hygieny, stravo-
vání a biopotravin. Program by měl 
rovněž doplňovat další případné pro-
bíhající projekty a iniciativy. Nevyčer-
pané prostředky z jednoho členského 
státu by měly být dány k dispozici ji-
ným členským státům.

JAK SI STOJÍME S DENNÍM PŘÍJMEM 
OVOCE A ZELENINY

Světová zdravotnická organizace do-
poručuje denní příjem 400 gramů ovoce 
a zeleniny na osobu. Většina Evropanů 
tolik ovoce a zeleniny za den však nesní; 
průměrně to je podle údajů z předloň-
ska 380 gramů, na Slovensku dokon-
ce jen 200 gramů, což je nejméně v EU. 
Evropská komise upozorňuje, že zejmé-
na u mládeže spotřeba zeleniny a ovoce 
dokonce klesá.

JAK VYLEPŠIT JÍDELNÍČKY
Otázkou, jak vylepšit školní jídel-

níčky, se zabývá ministerstvo školství 
společně s resorty zdravotnictví a ze-
mědělství již řadu let. Hygienici pro-
to v současné době analyzují jídelníč-
ky z desítek českých škol. 

JAK CHUTNÁ JÍDLO DĚTEM 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Drůbeží směsse zeleninou
Potřebujeme (na 5 porcí):

  500 g kuřecích prsou 

  250 g mražené zeleniny (např. mrkev, hrášek, brokolice,

fazolky, květák, kukuřice apod.) 

  5 g rostlinného oleje (olivový, řepkový) 

  1–2 cibule 

  2 polévkové lžíce solamylu 

  sůl, koriandr, špetka kurkumy, česneku

Postup:
Na zpěněnou nakrájenou cibulku dáme koření, česnek 

a na nudličky nakrájené drůbeží maso a dusíme asi 30 mi-

nut. Pak přidáme nadrobno pokrájenou zeleninu a du-

síme tak dlouho, dokud není vše měkké (ne příliš dlou-

hou dobu, dlouhou tepelnou úpravou dochází ke ztrátě 

cenných výživných látek z masa i ze zeleniny). Ve stude-

né vodě rozmícháme solamyl, kterým uvařenou směs 

zahustíme. Ještě krátce povaříme a můžeme podávat. 

Vhodnou přílohou jsou například brambory, rýže, těs-

toviny, kuskus nebo celozrnné pečivo.

TIP REDAKCE NA VEČEŘIPRO DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 
JE STRAVA PESTRÁ?

Podle několika průzkumů už nyní 
není strava v českých školních jídel-
nách tak špatná. Podle odborní-
ků a hygieniků nabízejí dětem 
pestrou a vyváže-
nou stravu, zeleni-
nu a ovoce.

Nedávný  prů-
zkum, který se usku-
tečnil v rámci celostát-
ní osvětové kampaně 
„Žij zdravě“, také ukázal, 
co mají děti rády. Školáci 
ve věku od 12 do 15 let nejradě-
ji pizzu, těstoviny a těstovinové sa-
láty. Chutná jim také ovoce, zelenina 
a zeleninové saláty.

Nezdravé pochutiny – hranolky, slad-
kosti, kečup a tatarka – však figurovaly 
mezi jídly, která by si školáci do svých 
jídelen přáli zařazovat častěji.

CO CHYBÍ V JÍDELNÍČKU:
Víc nápadů v přípravě jídel z ovoce 

a zeleniny

Nápaditost a nedostatek zeleniny po-
strádají děti často i ve výběru hlavních 
jídel. Přílohy se točí stále kolem klasiky 
brambor - knedlík - rýže. Přílohou však 
může být přece místo tradičních knedlí-
ků i zelenina, a hlavním jídlem naopak 
třeba zeleninový salát s pečivem, bram-
borem či masem. Děti pak už odmala 
mohou chápat zeleninu a ovoce jako pl-
nohodnotné jídlo a nejen jako oblohu 
s podřadnou rolí. Skladba pokrmu je 
totiž velmi často spojována jen s obec-
nými stravovacími zvyklostmi a návy-
ky. Jedno jídlo se dá ostatně připravit 
mnoha způsoby a s mnoha dalšími in-
grediencemi, které nejsou ze strohého 
jídelníčku poznat. Důležité je také, zda 
se jídla připravují z čerstvých ingredi-
encí, mražených či sterilovaných, pro-
tože chuťové vlastnosti čerstvé zeleni-
ny a ovoce se dozajista liší od těch již 
nějakým způsobem upravených či kon-
zervovaných.

PĚTKRÁT DENNĚ ANEB ZDRAVÁ JÍDLA 
PRO DĚTI

Podle nutričních terapeutů je důleži-
té volit správnou skladbu jídelníčku, 
ale neméně důležité je jíst pra-
videlně. Optimální počet 
je 5–6 menších por-
cí za den. Tímto 
způsobem se 

rovnoměrně rozvrství příjem energie 
a tělo pak nemá potřebu si její část 

ukládat do zásoby. Pokud není 
strava pravidelná – jíme třeba 
jen 2x denně, tělo nemá v průbě-
hu celého dne dostatek energie 
k dispozici. Naučí se s ní tedy 
šetřit pro chvíle, kdy se mu jí 
nebude dostávat. Až se dítě 
(platí to i pro dospělé) nají, 
nespotřebuje energii všech-

nu, ale její část si uloží 
do zásoby „na horší 

časy“. To může po del-
ší době vést k tloustnutí. 

Dbejte tedy na to, aby vaše 
dítě jedlo opravdu pravidelně 

několikrát denně v rozmezí cca 3 ho-
din. Pravidelná strava rozdělená do ce-
lého dne také zamezí přejídání v odpo-
ledních a večerních hodinách. 
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Obilky rýže poskytují jednu z nejdůležitějších potravin na světě. Poté, co se během jednoho roku vyšplhal 

kurz rýže na dvojnásobek, přestal stoupat, a příslib dobrých sklizní víceméně po celém světě dává tušit, že 

stoupající trend se otočí. Konečně dobrá zpráva na cenovém poli, neboť sáček rýže by měl v nejbližší době 

zlevnit. Ovšem spotřebitel bude moci tuto změnu zaznamenat až na začátku příštího  roku.

testovali jsme za Vás…

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA RÝŽE
Loupaná rýže

Po sklizni je rýže zbavena své slupky, 
získá se tak rýže loupaná, která u spo-
třebitelů vyhrává. Rýže neloupaná do-
plácí na svou hnědou barvu a trochu 
delší dobu vaření. Ale je možné ne-
chat se jí zlákat, obměnit tím jídelní-
ček, ocenit její dobrou chuť a poněkud 
vyšší obsah vlákniny, minerálů a vita-
minů. Jinak většina zrn je upravena: 
broušením se nejdřív odstraní vrstva 
otrub a zbytek je uhlazen. Tak vzni-
kají bílá zrna. 

Aromatizovaná rýže
Existuje přírodně aromatizovaná 

rýže. Nejznámější je bezpochyby Basma-
ti. Pochází výhradně z Indie či Pákistá-
nu. Můžeme též narazit na jasmínovou 

rýži z Thajska, stejně tak na aromatizo-
vané rýže různého původů například 
z Vietnamu či Surinamu. Aromatizova-
né rýže nejsou nikdy předpařené (par-
boiled). 

Předpařená rýže (vaporizovaná)
Předpaření je proces, který zrna pod-

stupují ještě když jsou obalena vněj-
ší vrstvou. Nejdřív jsou několik ho-
din namáčena, poté zpracována párou 
a pak se nechají uschnout. Předpaře-
ní má několik významů. Z technic-
kého hlediska zmenšuje riziko lámá-
ní zrn a tedy riziko vzniku trhlin. Též 
umožňuje přesun vitaminů a minerá-
lů do středu zrna. Vaporizovaná rýže 
je tedy bohatší na živiny než rýže bílá 
nepředpařená. Navíc vaporizace 
předvaří škrob, což má tu výho-
du, že se rýže „nelepí“.

Uvařená za 20, 10, 5 či 2 minuty
Výrobci násobí nabídky, aby doba va-

ření rýže již nezpomalovala její konzu-
maci. Předpařené rýže, uvařené za 20 
minut, představují 13 % celkového 
prodeje, ty samé uvařené za 10 minut 
26 % prodeje, a 5minutové 2 %. Co se 
týče předvařené rýže, která před pěti 
lety téměř neexistovala, představuje té-
měř 5 % celkového prodeje. Je 
praktická, ale často oko-
řeněná, tedy tučná.

JAKOU RÝŽI VYBRAT, 
  aby vám chutnala? 
ZDROJ SOS 13. 10. 2008
PŘEKLAD Z FRANCOUZSKÉHO NÁRODNÍHO SPOTŘEBITELSKÉHO INSTITUTU, ŘÍJEN 2008
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ
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Rýžové směsi
Některé směsi se skládají z rýže bílé, 

divoké a často i červené. Navzdory své-
mu jménu divoká rýže není rýže, ale 
„příbuzná“ rostlina původem ze Se-
verní Ameriky. Její velmi podlouhlá  
zrna jsou černé barvy. Co se týče čer-
vené rýže, ta je exotickým druhem rýže. 
Zrno není úplně červené, ale i tak při-
náší doplňující barevný efekt pro po-
těchu oka.

TRENDY
Například Francouzi prozatím nejví-

ce konzumují bílou předpařenou rýži. 
Ale stále častěji se nechávají zlákat rýží 
aromatizovanou. Dalším žádaným 
druhem je rýže předvařená, kterou je 
možné podávat během dvou minut

Rýže setá (Oryza sativa L., 1753) je 
bylina z čeledi lipnicovitých, původem 
z tropických oblastí jihový-
chodní Asie a Afriky, kde ros-
te v mokřinách. Její kulturní 
odrůdy patří k nejdůležitěj-
ším obilninám světa. Je zná-
mo asi 20 druhů. Celkově 
rýže dodává asi dvacet pro-
cent kalorické spotřeby lid-
ské populace. Je to jednole-
tá bylina, dorůstající výšky 
1–1,8 m. Stébla se nahoře 
rozvětvují v květenství (latu) 
tvořené soustavou drob-
ných klásků. Každý klásek 
má dvě malé plevy. Rostli-
ny jsou větrosprašné. Plody 
jsou zrna (obilky) 5–12 mm 
dlouhá a 2–3 mm v průmě-
ru. Obilky rýže poskytují 
jednu z nejdůležitějších 
potravin na světě. Obilky 
se používají buď neloupa-
né, nebo loupané, případ-
ně se z nich mletím při-
pravuje rýžová mouka.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ RÝŽE
Rod rýže se dá rozdělit 

na rýži setou a rýži hor-
skou. Rýže setá je nej-
rozšířenější, ale je ná-
ročná na zavlažování. 
Nejkvalitnější odrůdy 
jsou vhodné pro vaření a obsahují 
vysoký podíl škrobu. Oproti tomu hor-
ská rýže není tak náročná na zavlažo-
vání a mnohde se pěstuje bez závlahy. 
Výnosy tohoto druhu jsou však nižší 
a zrno není tak kvalitní.

DĚLENÍ RÝŽE PODLE ZRNA
Zrno rýže je tvarované velmi různě. 

Jsou zrna podlouhlá, oválná až kula-
tá, krátká a dlouhá. Od tvaru jsou pak 
odvozeny názvy odrůd: dlouhozrnná, 
krátkozrnná, kulatozrnná.

GENETICKÉ MODIFIKACE RÝŽE
Řada agrochemických firem se po-

kouší získat kontrolu nad produkcí rýže 
její genetickou modifikací a následným 
patentováním takto získaného GMO. 
Problémem se ukazuje nelegální konta-
minace potravinářské rýže neschválený-
mi a neprověřenými odrůdami genetic-
ky modifikovaných rýží. Evropská unie 
se už třetí rok potýká s ilegální konta-
minací potravin čínskou geneticky mo-
difikovanou (GM) rýží Bt63. Podobný 
problém odhalily odpovědné orgány 
také v České republice. Podle zdroje 
SZPI se i u nás prodávala rýže s nepo-

volenou genetickou modifikací. Podle 
evropského Systému rychlého varová-
ní pro potraviny a krmiva (RASFF) in-
formovala Česká republika 19. dubna 
2007 Evropskou unii a členské státy EU 

o nálezu nelegálního prodeje GM rýže 
LL601 v balíčcích americké dlouhozrn-
né rýže dovezené z USA přes Holandsko 
a Německo (http://www.szpi).

Přítomnost geneticky upravené rýže 
pocházející ze Spojených 
států a Číny se stala před-
mětem novinových člán-
ků v létě 2006. V obou pří-
padech šlo o nákazu rýže, 
která byla na obou mís-
tech zakázána, ve Spoje-
ných státech LL Rice 601, 
v Číně Bt63. Od této doby 
musejí certifikáty dokazo-
vat nepřítomnost kontami-
nace, ale v praxi to znamená 
zastavení dovozu americké 
rýže. Bílá rýže vyskytující se 
v Evropě pochází většinou 
z Itálie a v případě aromati-
zovaných rýží z Indie, Pákis-
tánu, Vietnamu či Thajska. 

Světová produkce rýže sta-
bilně stoupá, z asi 200 mi-
lionů tun neloupané rýže 
v roce 1960 na 650 milionů 
tun v roce 2007. V roce 2007 
patřily mezi největší produ-
centy Čínská lidová repub-
lika (28,5 % světové produk-
ce), Indie (21,7 %), Indonésie 
(8,8 %), Bangladéš (6,7 %), Viet-
nam (5,5 %), Myanmar (5,0 %) 
a Thajsko (4,3 %). Jen asi 6 % 
světové produkce rýže je mezi-
národně obchodováno. Největ-

šími vývozci jsou Thajsko (26 % světo-
vého vývozu), Vietnam (15 %) a Spojené 
státy americké (11 %), největším dovoz-
cem je pak Indonésie (14 % světového 
dovozu). 

testovali jsme za Vás…

A
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NUTRIČNÍ HODNOTA 

RÝŽE
Rýže obsahuje mnoho sacharidů, ale 

jsou to komplexní sacharidy (škrob), 

jejichž konzumace je doporučována. 

Národní program pro zdravou výži-

vu (PNNS) přesvědčuje Francouze, 

aby konzumovali potraviny obsahují-

cí škrob (těstoviny, brambory, luštěni-

ny či rýži) při každém jídle.

100 gramů syrové bílé rýže obsahuje:

Energie . . . . . . . . . . . . . . . . 356 kcal

Bílkoviny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 g

Sacharidy  . . . . . . . . . . . . . . . . 78,2 g

Tuky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,6 g
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Žádné sčítání veganů neproběhlo a jejich počet se jen velmi těžko zjišťuje. Odhadem se u nás jedná o tisíce 

lidí a na celém světě o miliony. Hlavním rozdílem mezi vegetariánstvím a veganstvím je úplné odmítání ja-

kýchkoli živočišných složek v potravě, kosmetice, prostředcích pro domácnost, oblečení apod. ze strany ve-

ganů. Vegani také nekupují věci, které byly testovány na zvířatech. Odmítají se podílet na vykořisťování ji-

ných živých tvorů. Jejich způsob a kvalita života jsou důkazem toho, že pro život člověka není nezbytně nutné 

používat rituály spojené s neetickým zneužíváním zvířat, pro něž není morální ospravedlnění a jež jsou tak 

zakořeněné v konzumní společnosti. Vegetariáni naproti tomu většinou odmítají pouze maso. I mezi vege-

tariány jsou však lidé odmítající vivisekci (testování na zvířatech) a nenosící kožené oděvy. 

co o tom víte…?

CO VŠECHNO VEGANI JEDÍ A NEJEDÍ 

Vegani jedí všechno kromě potravin 
s obsahem živočišných složek. Tedy žád-
né maso, mléko, vejce… Ve správné ve-
ganské kuchyni by neměly chybět zá-
soby následujících surovin: celozrnné 
pečivo, bezvaječné těstoviny, kuskus, 
jáhly, různé druhy obilí v celých zr-
nech (pšenice, žito, ječmen…), mouka 
(samozřejmě i celozrnná), rýže, bram-
bory, tofu, tempeh, seitan, robi, čočka, 

více druhů fazolí, hrách, sojové boby, 
rostlinná mléka – rýžové, sójové, oves-
né, zelenina a ovoce (dle ročního obdo-
bí – upřednostňovat vlastní produkci 
či výpěstky místních zahradníků), oře-
chy – vlašské, kešu, semínka – sezamo-
vá, lněná, konopná,… olivový či jiný rost-
linný olej a tuk, ochucovadla – vegola, 
sójová omáčka – čistá bez „éček“, sušené 
i běžné droždí, bylinky, miso, běžné dru-
hy koření…, cukr – pokud možno nerafi-
novaný nebo slad, carob, mořské řasy. 

JAK SI DOPLŇUJÍ VITAMINY A NEROSTNÉ 

LÁTKY? UZNÁVAJÍ DOPLŇKY STRAVY ANE-

BO LÉKY? 

Obecně bylo veganství uzná-
no různými organizacemi 
(WHO, ADA…) jako plno-
hodnotný výživový styl 
ve všech obdobích ži-
vota (samozřejmě 
pro kojence je nej-
lepší stravou mateř-
ské mléko). Mnoha 
studiemi bylo po-

nebo
VEGETARIÁN? 

VEGAN

ZDROJ SOS
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ
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tvrzeno, že potřebu minerálních látek 
a vitaminů pokryje veganská strava bez 
problémů. Nejvíce otazníků je kolem vi-
taminu B12. Zde někteří vegani přistu-
pují k jeho suplementaci. K dostání 
jsou veganské doplňky stravy. Mnoho 
veganů však jakékoli doplňování odmí-
tá. S běžnými léky je nezbytně spojena 
vivisekce. Vegani se tedy vyhýbají lékům 
(ať už se jedná o běžný Paralen nebo 
antibiotika). Jinou otázkou je asi stav 
ohrožení života, operace apod. Často 
totiž při braní léků zapomínáme na je-
jich vedlejší účinky. Stále více lékařů 
ve světě se staví proti vivisekci v medi-
cíně, protože vidí nepřenositelnost po-
znatků získaných na zvířatech do hu-
mánní medicíny. Veganství hledá spíše 
alternativní přístupy v léčbě.

JSOU OBÉZNÍ ANEBO SE JEDNÁ JEN O ŠTÍH-

LÉ LIDI? 

Můžeme vidět vegany štíhlé i obézní. 
Je ale pravda, že většina veganů nemá 
sklony k obezitě. Samozřejmě tady hra-
je roli řada jiných faktorů, než je samot-
né jídlo – pohyb, dědičnost, onemocně-
ní. Podle WHO je v porovnání s běžnou 
stravou s veganstvím spojen nižší výskyt 
srdečních a oběhových onemocnění, 
obezity, nádorových onemocnění, aler-
gií. Pokud člověk přemýšlí a konzumuje 
dostatek pestré veganské stravy, nebude 
mít zdravotní problémy plynoucí z ve-
ganství. Průšvih je, když si někdo řek-
ne: „Tak, teď jsem vegan“, a začne denně 
konzumovat suché pečivo s paprikou, 
sem tam si dá místo masa sójové maso. 
To pak samozřejmě časem tělo odrovná. 
Veganství řadě lidí otevřelo úplně nový 
svět i co se potravin týká, a jako „ma-
sožravci“ často ani takto pestrou stra-
vu neměli.

JAK VAŘÍ SVÝM DĚTEM? A JAK ŘEŠÍ JEJICH 

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLKÁCH A ŠKOLÁCH? 

Toto je skutečný problém. Naše spo-
lečnost není na vegany, a už vůbec ne 
na děti – vegany připravena. V drtivé 
většině jídelen je nemožné se vegansky 
najíst. Pro vedoucí kuchyní je obtěžu-
jící vegetariánská, 
natož pak vegan-
ská strava. Nezbý-
vá tedy než vyvařo-
vat doma.

 
JSOU VEGANI KUŘÁ-

CI? A CO ALKOHOL? 

Je to samozřej-
mě věcí jednotliv-
ce, ale každý vegan 
by si měl být vědom 
toho, že kvůli kouře-
ní byly a jsou prová-
děny testy na zvířa-
tech, že alkohol často 
obsahuje živočišné 
složky a také je zatí-
žen vivisekcí. A neza-
pomínejme velmi dů-
ležitou věc – vegan by 
si měl vážit každého ži-
vota – tedy samozřejmě 
i svého. Jak si mohu vážit svého života 
a přitom jej vědomě poškozovat? Tak-
že obecně - ne – vegan nekouří a nekon-
zumuje alkohol.

SMÍ VEGANI ČOKOLÁDU, KAFE? 

Existují veganské FT (Fair Trade) čo-
kolády. Většina veganů ani nepije kávu, 
a když, pak jedině FT – tam by měla být 
záruka toho, že kvůli ní nebyli vykořis-
ťováni lidé na druhém konci planety, ale 
dostali slušně zaplaceno a koupí pod-
poříme místní projekty. Uvědomují si 
– na rozdíl od nás masožravců – jednu 
důležitou věc: sklouzáváme k nesmír-
ně konzumnímu způsobu života. Věci 
se kvůli nám převážejí zbytečně z jedno-
ho konce Země na druhý. Svým spotře-
bitelským chováním ovlivňujeme životy 
jiných lidí často velmi negativně. 

A CO DOSTATEK BÍLKOVIN…

Vegetariáni by si měli být vědomi 
toho, že jejich způsob stravová-

ní může zapříčinit deficit nej-
různějších živin, především 
bílkovin, které jsou důleži-
té pro stavbu a obnovu tká-
ní, kostí, protilátek, červe-
ných krvinek, hormonů, 
enzymů a dalších důleži-

tých prvků. Jsou tvořeny 20 různými 
aminokyselinami, z nichž 8 si naše tělo 
nedokáže vyrobit. To znamená, že těch-
to 8 základních aminokyselin musíme 
přijímat potravou, navíc aby byly dobře 
vstřebávány, musí být ve správném po-

měru. A protože právě takový poměr je 
obsažen v mase, rybách, vejcích, mlé-
ce a mléčných výrobcích, označujeme 
tyto potraviny jako zdroje bílkovin vy-
soké biologické hodnoty (nejkvalitněj-
ší jsou v tomto ohledu u mléka a va-
jec). S výjimkou sóji jsou vegetariánské 
produkty o tuto hodnotu ochuzeny. Je 
sice pravda, že obsahují aminokyseli-
ny, ale v množství velmi malém. Je pro-
to nezbytné, aby se vegani a vegetariáni 
(zejména ti nejpřísnější, kteří odmítají 
i mléko a vejce) snažili zachovat co nej-
větší pestrost stravy a zařazovali do jí-
delníčku dostatek obilovin, luštěnin, 
brambor a aby se nevyhýbali ani oříš-
kům a klíčkům.

NEZBYTNÝ PŘÍSUN VITAMINU C

Vitamin C zvyšuje vstřebávání železa, 
což je důležitá informace právě pro ve-
getariány – železo z rostlinných zdrojů 
se totiž obecně vstřebává hůře než žele-
zo z živočišné krve. Kdo tedy nechce jíst 
maso, měl by dbát na dostatečný přísun 
jiných potravin obsahujících železo jako 
sušené ovoce a zelenina, droždí (vhod-
né jsou i pivní kvasnice), celozrnné vý-
robky. Navíc příjem železa lze umocnit 
po každém jídle konzumací ovoce či ze-
leniny (anebo jejich šťávy) bohaté na vi-
tamin C. 

co o tom víte…?
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je vždy nejúčinnějším nástrojem
PREVENCE 
PŘIPRAVILA DANA VEČEŘOVÁ

Náš lidský „svět potravin“ je neodmyslitelně spjat s kontrolami, jakže 

si stojí to, s čím se setkáváme v našem potravinovém řetězci, po strán-

ce zdravotní nezávadnosti. O různých nástrahách, se kterými se může-

me setkat, jsme hovořili s Doc. MVDr. Milanem Malenou Ph.D., ústřed-

ním ředitelem Státní veterinární správy České republiky.

BYL ROK 2008 ÚSPĚŠNÝ? 

Snad to nebude znít příliš troufale, 
když při pohledu na uplynulý rok vyjá-
dřím jisté uspokojení. Státní veterinární 

dozor plnil úspěšně úkoly uložené jak 
veterinárním zákonem, tak zákonem 
na ochranu zvířat proti týrání a samo-
zřejmě i úkoly vyplývající z veterinární 
legislativy EU, zejména ty, které vyplý-
vají z tzv. hygienického balíčku.

KTERÉ JSOU HLAVNÍ ÚKOLY STÁTNÍ 

VETERINÁRNÍ SPRÁVY?

Za zásadní sdělení pro zpracova-
tele i spotřebitele považuji zajišťovat 
státní veterinární dozor nad výrobou 
surovin a potravin živočišného půvo-
du a dozor nad obchodováním, a to 
jak v rámci intrakomunitárního trhu, 
tak při dovozu a vývozu z a do třetích 
zemí. Lze říci, že na rozdíl od mno-
ha ostatních zemí nebyly u nás za-
znamenány takové kauzy, které by 
byly provázeny hromadnými úhyny 
zvířat, nebo úmrtím lidí v souvislos-
ti s přenosem nákaz, popřípadě v dů-
sledku závadných potravin. Zákazníci 
mají právo požadovat zdravotně ne-

závadné výrobky, a to je také jedním 
z hlavních cílů státního veterinární-
ho dozoru.

JAK SE SITUACE ŘEŠÍ, KDYŽ NAJDETE 

ZÁVADY?

Je třeba uvést, že Státní veterinární 
správa ČR (SVS) není primárně repre-
sivním orgánem. Hlavní její zásadou je 
problémům předcházet a vycházet vstříc 
snahám chovatelů i zpracovatelů zajiš-
ťovat zdravotně nezávadnou produkci. 
Prevence je vždy účinnější a ekonomic-
ky výhodnější než řešení vzniklých pro-
blémů. Přesto dozorové orgány, když už 
není jiné cesty, ukládají nápravná opat-
ření. Mezi ta patří zahájení správních ří-
zení a i uložení pokut. Ještě nejsou k dis-
pozici souhrnná čísla za celý rok 2008, 
ale zdá se, že výše uložených pokut bude 
zhruba stejná jako v roce předchozím, 
kdy bylo uloženo pokut za zhruba 16 
milionů. V roce 2008 bylo zatím zaháje-
no zhruba 1200 správních řízení, z toho 
v oblasti veterinární hygieny na 400.

na straně spotřebitele

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.,
ředitel Státní veterinární správy ČR.
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KOHO A CO KONTROLUJE SVS?

Každý rok provedou inspektoři kraj-
ských veterinárních správ desítky tisíc 
dozorových akcí u chovatelů, tj. v cho-
vech hospodářských zvířat a u zpraco-
vatelů potravin živočišného původu 
(v roce 2007 to bylo 78 066 akcí). Kon-
trolují i potraviny živočišného původu 
uváděné do oběhu, a to jak ty, které 
již byly uvolněny veterinárními auto-
ritami členských zemí EU na intrako-
munitární trh, tak ty ze třetích zemí. 
U výrobků ze členských zemí kontro-
lují vždy, zda odpovídají veterinární le-
gislativě EU, a kontrolují je namátkově 
i fyzicky, samozřejmě i v případě dů-
vodného podezření. Výrobky ze třetích, 
tj. nečlenských zemí, kontroluje-
me obdobným způsobem, zejmé-
na, zda jsou ve shodě s legislati-
vou EU.

MŮŽETE PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU 

UVÉST NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ PŘÍ-

PAD?

Například na konci roku 2008 
byly vráceny nevyhovující vý-
robky ve dvou případech. Šlo 
o 2 592 kg hluboce zmrazených 
prsních řízků do Polska, které 
obsahovaly nepovolené množství 
vody, a o zásilku 513 000 vajec, 
která byla nadměrně znečištěná, 
rovněž polskému dodavateli.

Při této příležitosti je dob-
ré připomenout, aby si zákaz-
níci uvědomili, že potraviny ži-
vočišného původu, které jsou 
uváděny do oběhu, tj. do trž-
ní sítě, musejí splňovat pod-
mínky zdravotní nezávadnosti. 
Za zdravotní nezávadnost vždy 
plně zodpovídá výrobce. Pra-
covníci státního veterinárního 
dozoru se přesvědčují, zda jsou 
podmínky plněny a nevyhovu-
jící výrobky a suroviny vyřazu-
jí, čímž brání zákazníky před 
možnými problémy. Pokud 
přesto zákazník získá dojem, že něco 
není v pořádku, má právo se u prodejce 
dožadovat nápravy a vždy udělá dob-
ře, když informuje místně příslušnou 
krajskou veterinární správu, aby pří-
pad došetřila. 

VETERINÁRNÍ SPRÁVA PATŘÍ MEZI STOV-

KU NEJLEPŠÍCH PODNIKŮ A FIREM V ČR. 

JAK JSTE TOHO DOSÁHLI?

To samozřejmě považuji za velmi 
dobrou zprávu. Skutečnost, že se Stát-

ní veterinární správa ČR umístila mezi 
stovkou nejlepších podniků a firem 
v ČR, je významné zejména s ohledem 
na to, že v oborové kategorii „Zeměděl-
ství a potravinářství“ je SVS ČR mezi 
sedmi ostatními soukromými firmami. 
Toto ocenění Státní veterinární správy 
ČR bylo podmíněno několika skuteč-
nostmi. Především je to setrvalá účin-
nost a důvěryhodnost našeho státního 
veterinárního dozoru, kterou si uvědo-
mují nejen naši chovatelé, zpracovate-
lé a spotřebitelé, ale i kontrolní orgány 
EU, které to již mnohokrát konstato-
valy. Mimo jiné pak i to, že je Státní 
veterinární správa od 28. 11. 2007 dr-
žitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 

pro výkon státní správy v oblasti vete-
rinární péče na území České republi-
ky. Tento certifikát znamená, že SVS 
ČR patří mezi organizace s účinným 
a kvalitním – certifikovaným – způso-
bem řízení. To potvrdil i následný au-
dit, který jsme absolvovali na sklonku 
roku 2008.

Ocenění SVS ČR bylo vyhlášeno 
v rámci již třináctého ročníku soutěže, 
kterou pořádá COMENIUS – Panev-
ropská společnost pro kulturu, vzdělá-

vání a vědeckotechnickou spolupráci. 
Ocenění jsme obdrželi při příležitosti 
mezinárodní konference „Klíčové fak-
tory úspěchu“– certifikát o umístě-
ní mezi Top 100, dne 28. 11. na Praž-
ském hradě.

ZAMĚŘUJETE SE PŘEDEVŠÍM NA PREVEN-

CI, CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH 

V TÉTO OBLASTI?

Určitě je na místě opět připomenout 
i úspěšnou práci českých veterinářů při 
tlumení nebezpečných nákaz, jako jsou 
bovinní brucelóza, tuberkulóza a leu-
kóza skotu a Aujeszkyho choroba pra-
sat. Zde bych připomněl, že brucelóza 
byla utlumena již v roce 1964 a tuber-
kulóza v roce 1968. Za zemi prostou 

těchto nákaz jsme byli uznáni ještě 
před přijetím ČR do EU. Na tyto úspě-
chy navazuje i současná činnost vete-
rinární správy, kdy je Česká republika 
od roku 2004 uznána dle kritérií Me-
zinárodního úřadu pro nákazy (OIE) 
zemí prostou vztekliny. Za další aktu-
ální úspěch považuji, že naše republi-
ka získala možnost požadovat doda-
tečné garance na základě provádění 
ozdravovacího programu od IBR (in-

na straně spotřebitele
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fekční bovinní rhinotracheitidy), kte-
rý byl oficiálně zahájen od 1. 1. 2006. 
To je významné především z hlediska 
intrakomunitárního obchodu. 

V uplynulém roce 2008 jsme také 
opět prokázali velkou akceschopnost, 
o čemž svědčí zejména vakcinační kam-
paň proti katarální horečce ovcí, která 
byla úspěšně dokončena podle plánu. 
Při této akci se jednalo o masivní ploš-
né očkování více jak 
1,5 milionu kusů sko-
tu, ovcí a koz. Po roce 
1989 to byla vskutku 
ojedinělá akce takové-
ho rozsahu. Tato akce 
by nebyla realizovatel-
ná bez úzké spolupráce 
soukromých veterinár-
ních lékařů a našich in-
spektorů krajských vete-
rinárních správ. Bez této 
spolupráce by rovněž ne-
bylo možné provádět ani 
národní programy tlu-
mení salmonel v chovech 
drůbeže. I zde jsme zazna-
menali úspěch a významný pokles sal-
monel v prostředí chovů. Všechny toto 
ozdravovací akce jsou organizovány a fi-
nančně podporovány ministerstvem ze-
mědělství. Při úspěšném průběhu těch-
to akcí získává ČR nemalé prostředky 
i z evropských fondů.

Bez takovýchto dobrých výsledků by 
se jen těžko dalo hovořit o úspěšném 
uplatňování produkce českého země-
dělství, tj. jak jatečných, tak plemen-
ných zvířat i potravin živočišného pů-
vodu na intrakomunitárním trhu i při 
vývozu do třetích zemí. Je dobře zná-
mo, že je velký zájem například o náš 
plemenný materiál, masné produkty, 
českého kapra, mléčné výrobky a o ce-
lou řadu jiných potravinářských vý-
robků.

JAK JE TO S AKTUÁLNÍM NEBEZPEČÍM 

NÁKAZ NA NAŠEM ÚZEMÍ?

Státní veterinární správa také kla-
de velký důraz na ochranu státního 
území před případným zavlečením 
nebezpečných nákaz zvířat i nákaz 
přenosných ze zvířat na člověka. Ri-
ziko zavlečení některých nákaz zví-
řat i nákaz přenosných ze zvířat na 
člověka ze třetích zemí je stále reál-
né. Proto jsme v rámci tohoto Ev-
ropského veterinárního týdne uspo-
řádali tiskovou konferenci a vydali 
řadu prohlášení pro média. Pod-

statné pak bylo to, že na všech meziná-
rodních letištích byly instalovány nové 
plakáty a brožury, ze kterých je zřejmé, 
že je zakázáno dovážet do EU či zasí-
lat poštou maso, masné výrobky, mlé-
ko a mléčné výrobky ze zemí mimo EU. 
Důvodem je to, že by se do zemí EU 
mohly zavléci nákazy přenosné ze zví-
řat na člověka, tzv. zoonózy, nebo rych-

le se šířící nákazy zvířat, jako je např. 
slintavka a kulhavka, klasický mor 
prasat, vysoce patogenní ptačí chřip-
ka, které způsobují obrovské ekono-
mické ztráty v chovech zvířat.

V žádném případě nelze opominout 
ani problematiku welfare, které Stát-
ní veterinární správa ČR věnuje sou-
stavně velkou pozornost. Veterinární 
kontroly probíhají v chovech, jejich vý-
sledky jsou i hodnotícím kritériem při 
poskytování dotací. Kontroly probíhají 

taktéž při přepravě zvířat na jatka i při 
porážce. A bude to také téma, které-
mu se budeme pečlivě věnovat v rám-
ci předsednictví v Radě EU.

CO ČEKÁ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ DOZOR 

V ROCE 2009?

Uplynulý rok 2008 byl tedy bohatý 
na události, nicméně snad by bylo ještě 

dobré vzpomenout na BSE a avi-
ární influenzu. Zdá se, že tyto 
nákazy jsou sice pozapomenuty, 
ale státní veterinární dozor nene-
chává nic náhodě a i nadále pro-
bíhá monitoring jak skotu, tak 
drůbeže i volně žijících ptáků. 
V okamžicích, kdy vznikal ten-
to text, platilo, že poslední po-
zitivní případ BSE byl zjištěn 
v prosinci roku 2007 a aviární 
influenza nebyla do našich cho-
vů v roce 2008 zavlečena. Nic-
méně potenciální riziko oprav-
du nepodceňujeme.

Zejména první půlrok bude 
náročný, a to pro celou Českou 

republiku. Z našeho pohledu bude ná-
ročný i pro Státní veterinární správu 
ČR, soukromé veterinární lékaře, ale 
i pro zemědělce a zpracovatele.

 Rád bych proto poděkoval všem pra-
covníkům státního veterinárního dozo-
ru, ale i zemědělcům a zpracovatelům 
i soukromým veterinárním lékařům 
za spolupráci a popřál všem mnoho 
úspěchů v novém roce 2009. A časopi-
su Svět potravin přeji hodně nových, 
podnětných a čtenářům prospěšných 
informací o potravinách! 

na straně spotřebitele
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Mezi nově oceněnými výrobky vévo-
dí maso a masné produkty. Drůběž – 
Vysočina a Drůbežářský závod Klatovy 
přináší spotřebitelům prvotřídní ku-
řecí maso, Jaroslav Radoš a Jatky Blo-
vice nabízí zase kvalitní uzeniny. Oce-
nění KLASA získaly i výrobky v dalších 
kategoriích. Velkopavlovické drůbežář-
ské závody mají ocenění pro Tatarskou 
omáčku a Majonézu Brněnka. Pochu-
tiny nabízí i dceřiné společnosti Hamé: 
Pika, Slovácká Fruta a Otma – Sloko. 
Vyrábí omáčky, konzervovanou zeleni-
nu a paštiky.

Nyní má právo používat logo znač-
ky KLASA celkem 1391 výrobků od 
219 společností. 

KDO ZÍSKAL ZNAČKU KVALITY KLASA:
Drůbež – Vysočina spol. s r. o. pře-

vzala ocenění KLASA pro 8 svých výrob-
ků – kuře celé – bez drobů, kuřecí prs-
ní řízek – kuřecí čtvrtka zadní, kuřecí 
stehenní řízek bez kůže, kuřecí stehen-

ní řízek s kůží, kuřecí stehno – kuřecí 
stehno horní – kuřecí stehno spodní. 
Celkově má již Drůběž Vycočina certifi-
káty pro 20 výrobků. Společnost má za-
vedený systém norem kvality ISO 9001 
a systém kritických kontrolních bodů 
HACCP. Od roku 2003 je schválena ve-
terinární správou k pro-
vozování všech činnos-
tí nejen na českém trhu, 
ale i v rámci celé Ev-
ropské unie (CZ 963 
EHS).

Výrobky, které byly 
doporučeny pro při-
dělení certifikátu Kla-
sa A,  jsou: hlubo-
ce zmrazená drůbež 
celá a hluboce zmra-
zené drůbeží díly dle 
platné národní i ev-
ropské legislativy. 

Technologické zpra-
cování je prováděno 
na linkách dánské fir-

my LINCO, což je zárukou dodržová-
ní vysoké kvality ve všech fázích výro-
by a dodržování přísných veterinárních 
podmínek zaměřených na welfare (po-
hodu zvířat).

Každý jednotlivý kus kuřete projde ve-
terinární kontrolou, včetně vnitřností, 
což podporuje skutečnou kvalitu těchto 

Klasa – značka domácí kvality

Značku kvality

získaly další výrobky
KLASA

PŘIPRAVILA DANA VEČEŘOVÁ

Ve středu 10. prosince 2008 se v pražském prostoru Sacre Coeur konalo slavnostní předávání certifikátů 

KLASA. Výrobci je převzali z rukou prezidenta Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana. Tři společnos-

ti získaly ocenění KLASA poprvé.
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Klasa – značka domácí kvality

výrobků. Velmi důležitou známkou kva-
lity, která činí tyto výrobky srovnatel-
né nebo lepší, než jsou výrobky podob-
ných dovážených produktů, je chlazení 
suchým vzduchem. Tato technologie 
chlazení umožňuje prodloužení doby 
spotřeby u čerstvé drůbeže minimál-
ně na 10 až 12 dní, což staví společnost 
do pozice dodavatele jedné z nejkvalit-
nější chlazené drůbeže v celé ČR. Ku-
řata zpracovaná touto technologií si za-
chovávají svoji chuť a šťavnatost. Z takto 
chlazené drůbeže se vyrábí také oceněné 
drůbeží výrobky hluboce zmrazené.

Drůbežářský závod Klatovy a. s. ob-
držel certifikát za dva výrobky – tlačenku 
z kuřecího masa a kuře na roládu.

U tlačenky z kuřecího masa jde o mas-
ný výrobek tepelně opracovaný - vařený 
výrobek z kvalitního čerstvého kuřecího 
masa výhradně českého původu. Výro-
bek obsahuje pouze kvalitní svalovinu 
z prsou a stehen, na nákroji je zřetelná 

mozaika tvořená pravidelnými kousky 
masa rozloženými v aspiku v balení cca 
3000 g, 500 g a 400 g.

Jde o výrobek vysoce dietní s nízkým 
obsahem tuku a soli, solený jedlou solí, 
bez obsahu lepku a ostatních alergenů, 
vhodný pro zdravou výživu a pro spotře-
bitele nemocné celiakií. Výrobek je ur-
čen k přímé spotřebě nebo ke konzuma-
ci za studena po provedené kuchyňské 
úpravě. 

Kuře na roládu je výrobek vyrobený 
z kvalitního čerstvého kuřecího masa 
(chlazeného vzduchem), pocházející-
ho výhradně z českých chovů. Kuře je 
vykostěné, zbavené přebytečných kůží 
a tukových lemů, zarolované a vlože-
né do potravinářské síťky. Výrobek je 
vhodný k přímému pečení nebo k napl-
nění nádivkou či jiné obdobné kuchyň-
ské úpravě. Jde o dietní výrobek určený 
pro široký okruh spotřebitelů, s nízkým 
obsahem tuku a soli, solený jedlou solí, 
vhodný pro zdravou výživu, neobsahuje 

žádné alergeny.
Drůbežářský závod 

Klatovy a. s. investoval 
v posledních letech vel-
ké finanční prostředky 
do nových technologií s cí-
lem zajistit vysokou kva-
litu a zdravotní nezávad-
nost svých výrobků. Velká 
pozornost je věnována sys-
témům kvality a bezpeč-
nosti potravin. Výrobní 
podmínky musí odpovídat 
požadavkům všech legisla-
tivních předpisů EU, velký 
důraz je kladen na dodržo-
vání správné výrobní a hy-

gienické praxe. V současné době má spo-
lečnost certifikovaný systém HACCP, 
ISO 9001:2000, BRC a připravuje se 
na certifikaci standardu IFS. Drůbežář-
ský závod Klatovy a. s. se aktivně zapojil 
i do programu ná-
rodní značky Kla-
sa a získal oceně-
ní pro celou řadu 
svých výrobků. 
Produkce společ-
nosti Drůbežář-
ský závod Klato-
vy a. s. je určena 
jak pro vnitřní 
trh, tak pro trh 
členských zemí 
EU včetně třetích 
zemí. Značku Kla-
sa má právo nosit 
celkem 19 výrobků této společnosti.

Hamé a. s. – dceřiné společnosti:  
OTMA – Sloko, s. r. o.; PIKA, a. s.; Slo-
vácká Fruta, a. s. 

Otma – Sloko, s. r. o. získala oceně-
ní za čtyři výrobky - boloňskou hotovou 
omáčku, milánskou hotovou omáčku, 
čertovskou omáčku a cikánskou omáč-
ku. Celkové má Otma – Sloko, s. r. o. 
7 certifikátů pro své výrobky.

Zpracovatel zeleniny Pika, a. s., zís-
kal ocenění za zeleninovou pochoutku 
Harissa a tradiční Moravanku Znoj-
mia. Celkově má společnost 6 certifi-
kátů KLASA pro svoje výrobky.

Výrobce masných, tepelně opracova-
ných výrobků – Slovácká Fruta , a. s., si 
odnesla svůj první certifikát KLASA pro 
Paštiku de lux s pečeným masem, pažit-
kou a česnekem Veselá pastýřka.  

Noví držitelé certifikátu Klasa

se představují:

www.svet-potravin.cz24
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Klasa – značka domácí kvality

Novou společností v rodině držitelů 
certifikátů KLASA je společnost Jaro-
slav Radoš, která je zaměřena na zpra-
cování masa, výrobu uzenin a na masné 
výrobky. Prodej je realizován ve vlast-
ních prodejnách a výrobky jsou rovněž 
distribuovány do maloobchodních i vel-
koobchodních prodejen a dalších zpra-
covatelských potravinářských podniků. 
Byla založena v roce 1992. 

Po celou dobu existence firmy dbá 
majitel na investování do modernizace 
provozu, což zajišťuje možnost zvyšo-
vání kvality výrobků a služeb za součas-
ného splnění všech legislativních před-
pisů. Spokojenost zákazníků je cílem 
vedení firmy a všech zaměstnanců, kte-
ří se podílí na realizaci obchodní stra-
tegie společnosti a plnění jakostních 
cílů. Má zavedený certifikovaný systém 
ISO 22000:2005 Systém managementu 
bezpečnosti potravin, systém hodnoce-
ní kontroly jakosti výroby metodou kri-
tických bodů HACCP a systému řízení 
kvality podle ISO 9001. Svými výsled-
ky patří mezi stabilizované a prosperu-
jící podniky v severozápadním regionu. 
Svědčí o tom i její ochranná známka J&J 
Radoš – Krušnohorské uzeniny.

Své první dva certifikáty KLASA si 
pan Radoš odnesl za výběrovou šunku 
Lada, která je novinkou na našem trhu. 
Je vyrobena z dokonale opracovaných 
vybraných svalových partií vepřové kýty. 
Obsahuje max. 5 % tuku, který je přiro-
zenou složkou libového masa a je po-
třebný k projevení chuti a šťavnatosti. 
Při výrobě se k surovině přidává 1,10 % 
včelího medu, který svou kvalitou odpo-
vídá normě Český med. Přídavek tohoto 
medu spolu s vybraným masem a speci-

ální směsí koření též dotváří nezaměni-
telnou chuť tohoto výrobku.

Výrobní postup vychází ze zkušenos-
tí mistrů uzenářů a je precizně vyladěn. 
Druhým výrobkem je alpský párek se sý-
rem - tepelně opracovaný masný výro-
bek typu klobásky ve skopových střív-
kách. Příjemná masová chuť a na skusu 
šťavnatý. U tohoto výrobku je zvláště 
dbáno na výběr kvalitní suroviny. Směs 
koření je vyvinuta jen pro tento druh vý-
robku a vybraný sýr mu dodává zvláštní 
jemnou chuť.

Další  novou 
společností jsou 
Jatky Blovice 
s. r. o., jejichž 
masná výroba 
v Plané u Mari-
ánských Lázní 
se specializuje na 
produkci uzenin 
dle tradičních 
českých norem. 
Certifikáty KLA-
SA obdržela spo-
lečnost za lahůd-
kový bok s kapií, 
který je vyroben 
z čerstvého vy-
kostěného vep-
řového bůčku, 
prokládaného jemnou masovou smě-
sí ochucenou kvalitním kořením a pa-
prikovými floky, tento výrobek ze zau-
zen. Lahůdkový bok je vhodný podávat 
jako nářez na předkrm nebo na oblo-
žená studená jídla. Druhým výrobkem 
je lahůdkový bok s česnekem vyrobený 
s česnekovými lupínky a cibulí v jemné 

masové směsi a obdobně spolu s čers-
tvým vepřovým bůčkem prokládaný 
ve 3 vrstvách, tento výrobek je zauzen. 
Je vhodný podávat za studena s horči-
cí a křenem.

Velkopavlovické drůbežářské závo-
dy, a. s., je také novou společností mezi 
držiteli ocenění kLASA 

Společnost vznikla v roce 2000, zabý-
vá se potravinářskou výrobou a navazu-
je na dlouholetou tradici zpracování va-

jec v Jihomoravském kraji.V současné 
době je jediným výrobcem sušených va-
ječných výrobků v České republice, kte-
ré jsou základní surovinou ve výrobě po-
travin a cukrářských výrobků

Klasou byly oceněny dva výrobky této 
společnosti – tatarská omáčka a majo-
néza Brněnka. 
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nelze zastírat, že nás čeká obtížný rok. 
Světová finanční krize, o které někteří eko-
nomové ještě před půl rokem tvrdili, že ne-
existuje, zasáhne samozřejmě i potravinář-
ský sektor. Jak jsem zmínil v minulém čísle 
Světa potravin, již dnes se řada potravinářů 
potýká s omezeným přístupem k úvěrům, 
protože banky nejsou ochotny poskytovat 
provozní úvěry. To ale v důsledku zname-
ná nižší investice do nových technologií 
a s tím související snižování konkurence-
schopnosti. Navíc se k tomuto nepříznivé-
mu vývoji sektoru postupně přidává i tlak 
na ceny potravin. Proto hodláme zinten-
zivnit práci na přijetí zákona o významné 
tržní síle, který by umožnil nastolit spra-
vedlivé podmínky mezi dodavatelem a od-
běratelem. Dne 13. ledna 2008 se konal 
v Poslanecké sněmovně seminář na téma 
významná tržní síla, a jsem přesvědčen, že 
diskutované otázky přispějí k prosazení to-
hoto zákona.

Důležitá je pro nás v této fázi také komu-
nikace s ministerstvem zemědělství, po kte-
rém chceme zajištění rovných podmínek 
s našimi konkurenty z evropských zemí. 
Nejde jen o stokrát omílanou podporu li-
kvidace živočišných odpadů pro zpracova-

tele masa, ale třeba také o subvencované vý-
vozy do třetích zemí u zpracovatelů mléka, 
které by konkrétně v tomto období výrazně 
prospěly trhu s touto komoditou.

Chci v této souvislosti také zdůraz-
nit, že potravinářský sektor nepožaduje 
po ministerstvu pouze peníze, ale sníže-
ní administrativní zátěže, kterou je řada 
potravinářských podniků přímo zavale-
na, a především prosazení požadavku ře-
šení situace u některých komodit (mléko 
či vepřové maso) v Bruselu. Domnívám se, 
že ministerstvo zemědělství by mělo slou-
žit právě jako obhájce a prosazovatel zá-
jmů domácích podnikatelů v zemědělství 
a potravinářství.

Ani v době tlaku na ceny by ale potravi-
náři neměli ustoupit z kvality vyráběných 
potravin. Jsem přesvědčen o tom, že naším 
prvořadým úkolem (ale také úkolem spo-
třebitelských organizací) je výchova zákaz-
níka směrem k nákupu kvality. Spotřebitel 
by si měl zejména uvědomit, že nákupem 
menšího množství kvalitního výrobku mís-
to velkého množství levného výrobku níz-
ké kvality, udělá pro zdraví své a své rodi-
ny mnohem více pozitivního než šetřením 
na nepravém místě. 

Kvalitu je ostatně zapotřebí hlídat neu-
stále. Jak pro výrobce, tak pro spotřebitele 
je zcela nepřijatelné, aby například výrob-
ky oceněné známkou domácí kvality KLA-
SA byly medializovány jako neodpovídají-
cí kvalitě, či dokonce výrobky s klamavým 
názvem jako v nedávném případě poma-
zánkového másla nejmenované moravské 
společnosti.

Je zřejmé, že bude také potřeba zinten-
zivnit kontrolu výrobků se značkou KLA-
SA, aby k podobným případům v budouc-
nu už nedocházelo.

Pevně věřím, že i přes poněkud skeptický 
výhled letošního roku se nám podaří v po-
travinářském podnikání úspěšné obstát. 
Posílení pozice českého zemědělství a po-
travinářství v rámci nepochybně napomůže 
i české předsednictví EU. Jsem přesvědčen, 
že se Česká republika tohoto úkolu zhostí 
se ctí a ukáže, že je plnohodnotným a pl-
noprávným členem Unie. Potravinářská ko-
mora ČR je připravena také přispět svým 
dílem k úspěšnému splnění tohoto úkolu, 
a to v oblasti stanovisek k politice kvality 
a označování potravin, ale i při organizaci 
konferencí s potravinářskými tématy. 

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR

CO JE SPECIFIKACE PRODUKTU?

Specifikace musí obsahovat všechny tech-
nické informace nezbytné pro popis pro-
duktu. Musí být také natolik podrobná, 
aby umožňovala každému novému produ-
centovi v příslušném oboru zahájit v pří-
padě zájmu produkci daného konkrétní-
ho produktu.

Specifikace představuje hlavní důkaz, kte-
rý se předkládá na podporu žádosti o zápis. 
Jakmile jsou podmínky ve specifikaci stano-
veny, stávají se závaznými pro producenty, 
kteří chtějí zapsaný název používat, a uplat-
ňují se jako referenční kritérium při všech 
kontrolách příslušných orgánů. S názvem 
zapsaným jako chráněné označení původu 
(CHOP) či chráněné zeměpisné označení 
(CHZO) mohou být na trh uváděnz pouze 
produkty, které specifikaci dodržují.

Specifikace je možné měnit (například 

s cílem zohlednit vědecký nebo technic-
ký pokrok, nebo když se změní vymezení 
zeměpisné oblasti). V tomto případě pro-
ducenti požádají o povolení své vnitrostát-
ní orgány, které pak zašlou základní údaje 
Evropské komisi ke schválení. Producenti 
z třetích zemí mohou žádosti o zápis nebo 
změnu zasílat přímo Komisi. Specifikace 
produktu je tedy rozhodujícím faktorem 
pro zapsání a také pro zachování důvěry-
hodnosti celého systému.

CO OBSAHUJÍ SPECIFIKACE PRODUKTŮ? 

Hlavními součástmi specifikace jsou:
  název produktu,
  popis zemědělského produktu nebo po-
traviny (včetně informací o surovinách 
a o fyzikálních, chemických, mikrobiolo-
gických nebo chuťových vlastnostech),
  vymezení zeměpisné oblasti,

  důkazy o tom, že produkt pochází z pří-
slušné oblasti,

  popis způsobu, jakým je produkt získá-
ván, včetně případných důležitých údajů 
o místních metodách produkce, zpraco-
vání, balení atd.

  údaje o souvislosti mezi produktem a da-
nou zeměpisnou oblastí,

  případné zvláštní požadavky na označo-
vání,

  všechny náležitosti podle předpisů Spole-
čenství nebo vnitrostátních předpisů.

CO OBSAHUJE NÁZEV?

Samotný název produktu by měl obsahovat:
  název regionu.
  případně tradiční název, který nemu-
sí nutně označovat region, ale je jedno-
značně spojen s určitým regionem, mís-
tem nebo zemí.

SPECIFIKACE PRODUK TŮ PRO ZÁPIS 
CHRÁNĚNÉHO OZNAČENÍ

Vážení členové Potravinářské komory,

Specifikace produktů má rozhodující význam pro zápis chráněného označení, protože stanovuje podmínky, které musí všech-
ny strany následně dodržovat. Specifikace sestavují sami producenti, a i když je pak prověřují vnitrostátní orgány a orgány EU, 
příslušné systémy obsahují výrazný prvek samoregulace.
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Zapsat naopak nelze:
  názvy, které vykazují podobnost s názvem 
jakékoli odrůdy rostlin nebo plemene zví-
řat způsobem, jež by mohly uvést spotře-
bitele v omyl,

  názvy, které by vzhledem k pověsti ně-
které ochranné známky, její proslulosti 
a době jejího používání mohly v případě 
zápisu uvádět spotřebitele v omyl ohled-
ně skutečné identity produktu,

  názvy, které zdruhověly a běžně se pou-
žívají k označení nějakého produktu bez 
ohledu na jeho původ.

CO OBSAHUJE „POPIS PRODUKTU“

Popis produktu by měl obsahovat:
  fyzické vlastnosti (tvar, barva, hmotnost 
atd.),

  chemické vlastnosti (minimální obsah 
tuku, maximální obsah vody apod.),

  mikrobiologické informace (např. pří-
tomnost bakterií),

  biologické údaje (plemeno, odrůda 
apod.),

  organoleptické vlastnosti (chuť, aroma, 
barva, vůně, atd.)

Popis v zásadě určuje, čím je produkt 
zvláštní, a udává, jak by se měl odlišovat 
od jiných produktů ve stejné kategorii. Dů-
ležitá může být také specifikace zpracová-
ní, balení a obchodní úpravy, protože způ-
soby krájení, plátkování, strouhání či balení 
mohou mít důležitý význam pro zachování 
vlastností a hodnoty produktu.

JAK BY MĚLA BÝT POPSÁNA ZEMĚPISNÁ 

OBLAST

Hranice oblasti/produkce zpracování se 
obvykle vymezují přírodními či lidskými či-
niteli a někdy též pomocí správních hranic. 
Ve specifikaci produktu musí být hranice 
zeměpisné oblasti jasně uvedeny s využitím 
podpůrné dokumentace včetně map.

Zemi lze uvést jen ve výjimečných pří-
padech, kdy má území dotyčné země stej-
norodé vlastnosti s významem pro žádost 
o označení jakosti.

DŮKAZY O TOM, ŽE PRODUKT POCHÁZÍ Z DANÉ 

OBLASTI

Zde je hlavním požadavkem, aby žadatelé 
prokázali úplnou sledovatelnost svého pro-
duktu. Musí být jasně popsána cesta mezi 
oblastí produkce a konečným produktem 
na trhu. Ve specifikaci musí být uvedeno, 
jaká opatření byla pro zajištění sledovatel-
nosti zavedena (například vedení rejstříku), 
tj. musí být zaručeno, že produkt i jeho su-
roviny pocházejí z dané oblasti.

METODY PRODUKCE

Popis metody produkce musí obsahovat 
dostatek informací, aby kterémukoli pro-
ducentovi v příslušném regionu umožňoval 
vyrábět dotyčnou potravinu, pokud o to má 
zájem. Vyžadují se především informace:

  o metodě získávání zemědělského pro-
duktu nebo potraviny,
  o původní místní metodě produkce
  o balení (pokud má význam)

PODSTATNÁ SOUVISLOST VE SPECIFIKACI

V případě CHOP a CHZO je nejdůležitější 
složkou specifikace produktu vysvětlení sou-
vislosti mezi produktem a zeměpisnou oblas-
tí. Ve specifikaci je totiž nutné ukázat, proč 
je produkt spojen s jednou konkrétní oblas-
tí a nikoliv s jinou. Jinými slovy je v ní tře-
ba uvést, jak vlastnosti určitého regionu pro-
dukt ovlivňují způsobem, který by u jiných 
regionů nebyl možný. Pokud jde o CHOP 
a CHZO, pouhé doložení, že se některé oblas-
ti specializují na výrobu určitých potravin, by 
bylo nedostatečným odůvodněním specifika-
ce. Žadatelé musí prokázat příčinnou souvis-
lost mezi oblastí na jedné straně s vlastnost-
mi a pověstí produktu na straně druhé (např. 
určité přírodní prostředí či jiné podmínky), 
včetně všech podstatných přírodních a lid-
ských činitelů, které zde působí.

Na konečný produkt může mít vliv na-
příklad druh půdy, topografie, klima či 
mikroklima, vegetace apod. Význam mají 
i místní know-how a zvláštní výrobní do-
vednosti. Oba typy činitelů se obvykle na-
vzájem ovlivňují. Například kvalita pastvin 
a ovzduší může spolu s výběrem plemene 
umožnit výrobcům sýra na určitém mís-
tě, aby rozvinuli životaschopnou hospo-
dářskou činnost v jinak nepříznivých pod-
mínkách. V jiných případech jsou s výrobou 
určitých produktů spojeny terasy, zavlažo-
vací systémy nebo mlynářská zařízení, při-
čemž dovednosti lidí přispívají k překoná-
ní zeměpisných omezení. 

Ministerstvo zemědělství připravilo 
v roce 2008 novou Koncepci zemědělského 
aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 
2015, která vymezuje ve střednědobé per-
spektivě vztah ministerstva k aplikova-
nému výzkumu a vývoji v oblasti země-
dělství, potravinářství, lesního a vodního 
hospodářství a rozvoje venkova (tj. v ob-
lasti agrárního sektoru) v souvislosti se 
zvyšováním kvality života obyvatelstva ČR. 
I na základě tohoto základního zdůvod-
nění je škoda, že v názvu koncepce nebyl 
použit termín agrární místo jen užšího 
pojmu zemědělský. Předložená koncepce 
se zabývá agrárním výzkumem a vývojem 

i když ne zcela proporcionálně v jednotli-
vých oblastech. Pozitivem je, že k návrhu 
se mohla vyjádřit jak Potravinářská komo-
ra ČR, tak i Česká technologická platfor-
ma pro potraviny. Po seznámení se s návr-
hem a po projednání ve vědeckém výboru 
České technologické platformy pro potra-
viny bylo předkladateli, tj. odboru vědy 
a výzkumu ministerstva zemědělství, za-
sláno dvanáct připomínek, přičemž větši-
na z nich byla zpracovatelem přijata.

Hlavním cílem koncepce je zvýšit efek-
tivnost užití veřejných prostředků inves-
tovaných do aplikovaného výzkumu ag-

rárního sektoru, tj. zvýšit ekonomické 
a společenské přínosy z realizace výsled-
ků výzkumu a současně zajistit, aby ve-
řejné prostředky investované do výzku-
mu přinášely nové poznatky srovnatelné 
se světem a poznatky aktuálně potřebné 
a využitelné pro rozvoj českého agrární-
ho sektoru, včetně potravinářského prů-
myslu.

Ze stručné charakteristiky současného 
stavu s respektováním očekávaného vývo-
je v oblasti agrárního aplikovaného výzku-
mu a vývoje v zahraničí lze očekávat ori-
entaci do následujících priorit:

KONCEPCE ZEMĚDĚLSKÉHO 
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE
DO ROKU 2015
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1.  Rozvoj a aplikaci molekulárně genetic-
kých, buněčných a fyzikálně-chemic-
kých metod, související rozvoj a aplikaci 
efektivních biotechnologií a nanotech-
nologií v zemědělství, potravinářství, 
lesnictví a vodním hospodářství. Zařa-
zení nanotechnologií je příkladem ak-
ceptování připomínky PK.

2.  Technologický rozvoj agrárního sekto-
ru – výzkum nových technologických 
postupů zpracování půdy, agrotechniky 
a výživy rostlin, skladovacích technolo-
gií respektujících ochranu zemědělské 
a potravinářské produkce, produkč-
ní systémy chovu hospodářských zví-
řat, inovativní a efektivnější techno-
logie produkce potravin, technologie 
umožňující snížení ekologické zátěže 
agrárního sektoru na životní prostře-
dí, včetně snížení energetické náročnos-
ti produkčních systémů.

3.  Vývoj nových potravinářských výrobků 
a postupů splňujících požadavky spo-
třebitele na bezpečné, nutričně a ener-
geticky vyvážené, kvalitní a cenově do-
stupné potraviny. Inovace tradičních 
produktů a regionálních specialit s cí-
lem naplnění současných zdravotních 
a nutričních požadavků při zachování 
a ochraně gastronomického dědictví.

4.  Zachování a setrvalé využívání základ-
ních přírodních zdrojů (půda, voda, 
biodiverzita) s ohledem na jejich stav 
a rizika vyplývající z antropogenních 
činností a klimatických změn.

5.  Rozvoj a aplikaci metod ke zlepšení 
bezpečnosti a jakosti produkce, včet-
ně výzkumu metod pro jejich hodnoce-
ní. Racionální využití zemědělské pro-
dukce, především vedlejších produktů 
a odpadů k průmyslovému zpracování 
a energetickým účelům.

6.  Vypracování metod rozvoje a hodnoce-
ní multifunkčnosti zemědělských a les-
nických systémů, zejména s ohledem 
na možné klimatické změny a způso-
by jejich eliminace.

7.  Zvýšení efektivnosti opatření a výdajů 
zemědělské, potravinářské, vodohospo-
dářské a lesnické politiky.

Dále je v koncepci kladen důraz na za-
bezpečení spolupráce veřejného apliko-
vaného výzkumu s uživateli programové 

podpory. U zahajovaných projektů bude 
důsledně, již v podmínkách pro přijetí 
projektu, vyžadováno předpokládané vy-
užití výsledků řešení v praxi. Výsledky ře-
šení projektů vhodné k transferu budou 
doporučeny k užití v rámci příslušných 
resortních i mimoresortních podpůrných 
programů a dotačních titulů. Bude pod-
porována komplexnost řešení problema-
tiky, programy budou moci obsahovat té-
matické výzvy.

Všechny programové produkty budou 
založeny na specifičnosti resortu, kdy 
v souladu s předpisy EU může být apli-
kovaný výzkum v agrárním sektoru pod-
porován do výše 100 % uznatelných ná-
kladů ze státního rozpočtu. Preferenčním 
hlediskem bude i společný podíl podnika-
telského subjektu a výzkumné organiza-
ce na řešení projektu.

Pro oblast potravinářského výzkumu, 
která je značně roztříštěná, je pozitivní 
konstatování, že vedení PK se podařilo 
do předkládané koncepce prosadit Čes-
kou technologickou platformu pro po-
traviny a to nejen v odborné rovině ale 
i po finanční stránce. Platforma v úzkém 
kontaktu s PK ČR by se proto chtěla po-
kusit o určitou koordinaci řešených vý-
zkumných projektů z různých výzkum-
ných pracovišť s ohledem na potřeby 
členské základny. Tím bude zajištěna ne-
jen aktuálnost a potřebnost řešené proble-
matiky, ale při účasti na řešení výzkum-
né organizace a podnikatelského subjektu 
i určitá míra preference při výběru pro-
jektu. V tomto směru byla v oblasti te-
matických směrů v části „Dostupnost, 
kvalita a bezpečnost potravin, ovlivnění 
zdraví obyvatel výživou“ navrženy tema-
tické okruhy:

  výzkum a vývoj složení potravin a jejich 
složek s ohledem na jejich vliv na zdraví 
obyvatel a prevenci civilizačních chorob,

  vývoj výrobků s pozitivními vlastnost-
mi a vlivem na celkový zdravotní stav, 
zejména na obezitu populace,

  vytváření systémů sběru, hodnocení 
a prezentace dat a informací o potravi-
nách s vazbou na spotřebitele,

  metody zvyšování bezpečnosti, autenti-
city a jakosti potravinářských surovin, 
potravin, krmiv a vody, včetně výzkumu 
metod jejich objektivního hodnocení,

  minimalizace rizik ohrožujících zdraví 
(rezidua, přírodní a antropogenní konta-
minanty, alergeny) v potravinovém řetěz-
ci optimalizací produkčních systémů, 

  rozvoj rychlých detekčních metod fyzi-
kální, chemické a biologické (mikrobiál-
ního) kontaminace krmiv a potravin.

  využití biotechnologií při výrobě suro-
vin a potravin,

  udržitelná výroba potravin a řízení po-
travinového řetězce, která jsou zcela 
v souladu se záměry evropského potra-
vinářského výzkumu reprezentovaného 
Evropskou technologickou platformou 
pro potraviny FOOD FOR LIFE.

V roce 2007 zveřejnila Evropská techno-
logická platforma „STRATEGICKÝ VÝ-
ZKUMNÝ PROGRAM na období 2007 – 
2020“ jehož základním cílem je posílení 
celoevropského inovačního procesu. Má 
se zkvalitnit předávání znalostí k podpoře 
konkurence schopnosti EU v oblasti celého 
potravinového řetězce.Řešení této závažné 
a složité problematiky je rozděleno do 6 zá-
kladních oblastí, tzv. klíčových výzev (po-
drobné informace jsou k dispozici na we-
bových stránkách potravinářské komory). 
Získané poznatky byly využity jak při vlast-
ní orientaci činnosti České potravinářské 
platformy, tak i jako náměty pro zpracová-
vanou Koncepci zemědělského aplikované-
ho výzkumu a vývoje do roku 2015.

Česká potravinářská platforma, vzhle-
dem k stávajícímu rozsahu a možnostem 
potravinářského výzkumu, doporučila ře-
šit následující čtyři priority:

1. Potraviny a zdraví
2. Kvalita potravin
3. Potraviny a spotřebitel
4. Bezpečnost potravin

Byli určeni garanti pro jednotlivé prio-
rity, kteří formulovali základní cíle. Počát-
kem roku 2009 (v průběhu prvního čtvrt-
letí) budou osloveni řešitelé (výzkumné 
instituce) a vybrané potravinářské pod-
niky. Koordinaci by měla zajistit potravi-
nářská platforma v součinnosti s vědec-
kým výborem.

Záměrem je, i v současné složité ekono-
mické situaci, vytvořit na půdě České tech-
nologické platformy pro potraviny, v úzké 
součinnosti s PK ČR, podmínky pro spo-
lupráci pracovníků vědeckovýzkumné zá-
kladny a potravinářských podniků při ře-
šení inovativních projektů majících za cíl 
zachování konkurenceschopnosti obou 
spolupracujících oborů. 

Prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc.
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Čtvrtého prosince t. r. se v Kaiserštejnském 
paláci na Malostranském náměstí v Praze se-
šlo v pořadí již páté plenární zasedání čle-
nů České technologické platformy pro po-
traviny (ČTP), které provedlo zhodnocení 
uplynulého roku práce a dosažené výsled-
ky. S ohledem na úzce vymezený pracovní 
charakter jednání nebyli, na rozdíl od minu-
lých plenárních zasedání, zváni žádní hos-
té, s výjimkou ředitele Úřadu pro potravi-
ny ministerstva zemědělství Ing.Františka 
Sládka, CSc., který zde zastupoval předse-
du poradní skupiny ČTP ministra země-
dělství Mgr. Petra Gandaloviče.

V úvodu vystoupil ředitel Potravinář-
ské komory ČR a místopředseda řídícího 
výboru ČTP Ing.Miroslav Koberna, CSc., 
který zhodnotil současnou situaci evrop-
ského potravinářského průmyslu, a české-
ho zvláště, v kontextu probíhající finanční 
a hospodářské krize a jejích dopadů do kaž-
dodenní podnikatelské praxe. Kromě oče-
kávaného a již i avizovaného zvyšujícího se 
tlaku na ceny ze strany obchodních řetězců, 
což povede bezpochyby k dalšímu růstu do-
vozů potravin do Evropy i do ČR z levnějších 
zemí jak mimo EU, tak v případě České re-
publiky i z levnějších zemí uvnitř EU, Pol-
ska nebo Slovenska, případně ze zemí dotu-
jících produkci a export z národních zdrojů, 
jako jsou Německo, Dánsko, Holandsko, ale 
i Rakousko. Pro potravinářské producenty, 
a to zejména ze sektoru malých a středních 
podniků, to znamená, že nebudou-li schop-
ni dále snižovat svoje náklady, vyrábět a na-
bízet zboží s vysokou přidanou hodnotou a 
toto dokázat umístit na trh a přesvědčit zá-
kazníka o jeho koupi, čili posilovat svoji kon-
kurenceschopnost, s velkou pravděpodob-
ností se dostanou do existenčních problémů. 
Z toho úhlu pohledu se stává transfer zna-
lostí a technologií, inovativnost a schopnost 
rychlé reakce na měnící se potřeby nároč-
ného zákazníka absolutní nevyhnutelnos-
tí a předpokladem dalšího rozvoje společ-
ností. Protože s úspěšností zpracovatelů jde 
ruku v ruce i úspěšnost zemědělské prvový-
roby a udržování jejího rozměru a základní-
ho určení, být prioritním dodavatelem pro 
výrobu potravin, stává se potřeba podpory 
potravinářsky orientované vědy a výzkumu 
prioritou pro většinu evropských zemí. Je 
pak plně v odpovědnosti ČTP a PK ČR pře-

svědčit o tom i českou státní a politickou re-
prezentaci a přimět ji změnit úhel pohledu 
a přístup k potravinářskému výzkumu a po-
travinářství jako celku z pohledu ekonomic-
kých i politických priorit.

Ředitel Sládek poté ve svém vystoupení vy-
světlil systém podpor pro potravinářské sub-
jekty, tak jak fungoval v loňském roce a jak je 
s ním počítáno do budoucna. Rovněž sezná-
mil přítomné s prioritami resortu zeměděl-

ství pro předsednictví a akcemi, které se po-
travinářství přímo dotýkají, jako jsou setkání 
představitelů evropských potravinářských fe-
derací sdružených v CIAA 2. a 3.února v Pra-
ze, mezinárodní konferenci k Zelené knize 
kvality potravin v březnu nebo konferenci 
o bezpečnosti potravin v dubnu. Všechny 
akce se budou konat pod záštitou českého 
předsednictví. Ředitel Sládek je od loňského 
roku rovněž za ČR členem Mirror Group Ev-
ropské technologické platformy pro potra-
viny „FOOD FOR LIFE“.

V dalším programu plenární zasedání pro-
jednalo a schválilo za řízení předsedy řídící-
ho výboru ČTP Ing. Miloslava Kojana změ-
ny stanov a vnitřní organizační předpisy 
ČTP, upravující zejména její vztah a vazby 
na PK ČR. 

Ředitel Koberna poté seznámil přítomné 
s výsledky dosaženými za uplynulé období, 
kde zvláště zdůraznil ustavení poradní sku-
piny ČTP vedené ministrem Gandalovičem, 
získání podpory pro činnost platformy z ná-
rodních zdrojů nebo spolupráci při tvorbě 
Koncepce zemědělského výzkumu na mi-
nisterstvu zemědělství. Při této příležitos-
ti představil přítomným prof. Ing. Jarosla-
va Pytlouna, DrSc., vědeckého konzultanta 
ČTP, odpovědného právě za oblast spoluprá-
ce s MZe a koncepční práce. Ten pak v samo-
statném vystoupení referoval o přípravě Kon-
cepce a připomínkách PK ČR k ní.

Díky finanční podpoře MZe se ČTP po-
dařilo, kromě několika setkání a seminá-
řů, přeložit a vydat několik publikací týkají-

cích se ETP FOOD FOR LIFE, zejména Vize 
ETP, Strategickou výzkumnou agendu a Im-
plementační plán, což jsou základní doku-
menty, ze kterých musí ČTP při své práci 
vycházet. V odpovědnosti Výboru pro vědu 
a výzkum PK ČR, majícího současně i úlo-
hu vědeckého výboru ČTP, vedeného ředi-
telem Výzkumného ústavu mlékárenského 
Ing. Janem Drbohlavem, CSc., je, ve spolu-
práci s prof. Pytlounem, uzpůsobení a im-

plementace těchto dokumentů na české 
podmínky. 

Významné je rovněž vydání prvního 
svazku Edice ČTP – „Prevence škodlivých 
účinků konzumace alkoholu“, vypracova-
ná týmem předních lékařských odborní-
ků vedených prof. MUDr. Bohumilem Fi-
šerem, CSc., v rámci pracovní skupiny ČTP 

Alkohol a společnost. O publikaci vydanou 
v české a anglické jazykové mutaci je mezi 
odbornou veřejností velký zájem a nulté vy-
dání pěti set kusů bylo během jednoho roku 
zcela rozebráno. Do stejné priority Potravi-
ny a zdraví patří i podpora projektu „Hra-
vě žij zdravě“ realizovaného ve spoluprá-
ci s pracovní skupinou pro zdravý životní 
styl PK ČR a zaměřeného na prevenci obezi-
ty a podporu aktivního způsobu využití vol-
ného času u školní mládeže.

V další části programu plenární zasedání 
vzalo na vědomí rozpočet připravený řídí-
cím výborem pro letošní rok a jeho čerpání 
a současně si uložilo připravit do poloviny 
ledna návrhy pro přípravu rozpočtu roku 
2009. Odpovědni jsou zejména vedoucí jed-
notlivých priorit. Plenární zasedání rovněž 
prolongovalo dvouletý mandát členů řídící-
ho výboru až do jarního plenárního zasedání 
ČTP, kde budou provedeny řádné volby.

V závěru proběhla diskuze k programu 
i širším souvislostem a problémům nejen po-
travinářského výzkumu ale i průmyslu jako 
takového. Plenární zasedání pověřilo řídící 
výbor přípravou širšího plenárního zasedá-
ní na období duben – květen 2009. Po ukon-
čení programu pokračovala většina účastní-
ků zasedání v neformální diskusi. 

Další informace k dispozici na webových 
stránkách ČTP www.ctpp.cz resp. PK ČR 
www.foodnet.cz, případně na adrese spo-
lečného sekretariátu ČTP a PK ČR: Počer-
nická 96/272, 108 03 Praha 10-Malešice, tel. 
296 4111 87, e-mail foodnet@foodnet.cz. 

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BILANCOVALO DALŠÍ 
ROK PRÁCE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ 
PLATFORMY PRO POTRAVINY
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I naši chovatelé dobře vědí o poten-
ciálním riziku, proto dodržují základ-
ní zoohygienická opatření i vete-
rinární nařízení. Stále totiž platí 
mimořádné veterinární opatření, 
na jehož základě musejí chovate-
lé hlásit podezřelé změny zdra-
votního stavu chované drůbeže 
své krajské veterinární správě, 
a rovněž tak náhlý pokles pří-
jmu potravy či pokles snášky 
své drůbeže. 

V uplynulých dnech byl pro-
věřován případ podezřelého 
úhynu drůbeže v Královéhra-
deckém kraji. Podezření na avi-
ární influenzu se nepotvrdilo, 
šlo o jiný důvod, nejpravděpo-
dobněji měly úhyny drůbeže 
na svědomí  alimentární pro-
blémy a druhotná infekce. 

Státní veterinární sprá-
va ČR prostřednictvím kraj-
ských veterinárních správ 
stále monitoruje případná 

rizika a v žádném případě problémy 
s ptačí chřipkou nepodceňuje. Po celý 
rok probíhá na celém našem území sle-

dování nákazové situace, a to jak v cho-
vech drůbeže, tak i u volně žijících ptá-
ků. Na základě vyhodnocení možných 

rizik bylo k 30. 11. vyšetře-
no celkem 89 hospodářství 
s chovem drůbeže a 252 uhy-
nulých volně žijících ptáků. 
Všechna tato vyšetření byla 
negativní na vysoce patogen-
ní virus ptačí chřipky. 

V poslední době zazname-
nali s aviární influenzou vel-
ké potíže v Číně a v Indii. Při 
této příležitosti lze potvrdit, že 
z těchto zemí nesmí do EU, tj. 
ani do ČR, žádné drůbeží tepel-
ně neopracované výrobky, ani 
drůbeží maso, ani živá drůbež 
(s jistou výjimkou pro tepelně 
opracované výrobky z drůbeží-
ho masa, které lze do EU dovážet 
pouze ze schválené čínské oblasti 
Shandong, a pouze z Evropskou 
unií schválených závodů).  

Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR

V EVROPĚ SICE ŤUKÁ,
ALE CHOVATELÉ
NEOTEVŘOU
ZDROJ STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA

Jde o virus aviární influenzy, obranné látky se prokaza-
telně nacházejí u volně žijících, zejména vodních ptáků, 
a to i u nás. Avšak do chovů ptačí chřipka nepronikla 
zatím nikde v Evropě, ani v ČR.

www.svet-potravin.cz30
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ZDROJ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ZDROJ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
ZPRACOVALA  MARTINA ŠMÍDTOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ SZPI

1. HROZNOVÉ VÍNO PLASTOVÉ, 

které je svým charakterem zaměnitelné 
s potravinou.

 
Provedením interního po-

souzení tohoto odebraného 
vzorku výrobku bylo zjiště-
no, že manipulací s tímto 

výrobkem lze snadno oddě-
lit jednotlivé kuličky bobulí, 
které je možné vložit do úst, 
což vytváří riziko udušení. 
Tyto jednotlivé kuličky lze 
zcela vložit do zkušební-
ho válce pro zkoušení ma-

lých částí.
 
Byl zpracován 

posudek a analý-
za rizik, kterou 
byla prokázá-

na nebezpeč-
nost výrobku.

2. KÁVOVÝ ŠÁLEK S PODŠÁLKEM 

a našlehanou pěnou s kousky čokolády 
a kávovými zrny, který je svým charak-
terem zaměnitelný s potravinou, ačko-
liv se ve skutečnosti jedná o dekorativ-
ní svíčku.

Provedením posouzení tohoto ode-
braného vzorku výrobku bylo zjiště-
no, že manipulací s tímto výrobkem 
lze snadno oddělit jednotlivé malé čás-
ti, které imitují kousky čokolády a ká-
vová zrna, a ty je možné vložit do zku-
šebního válce malých částí, tedy i do úst, 
čímž se vytváří riziko udušení. 

 
V současné době je již vypracován po-

sudek a analýza rizik a připravován dal-
ší postup.

3. PLÁTEK HRUŠKY V CUKRU, 

který svým charakterem je zamě-
nitelný s potravinou, ačkoliv je 
ve skutečnosti dekorativním 
předmětem např. pro výrobu 
adventních věnců apod.

Provedením posouzení 
tohoto odebraného vzorku 
výrobku bylo zjištěno, že 
tento výrobek lze celý vložit 
do zkušebního válce malých 
částí, tedy i do úst, čímž vytváří 
riziko udušení.

 
V současné době je již vypracován po-

sudek a analýza rizik a připravován dal-
ší postup. 

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce ve spolupráci s Celním úřadem 
v Praze zadržela na hranicích dodáv-
ku arašídů, u kterých laboratorní ana-
lýzy odhalily nadlimitní množství afla-
toxinů. Dodávka o celkové hmotnosti 
převyšující 18 tun obsahovala 610 pyt-
lů neloupaných a nepražených arašídů 
původem z Číny. Kvůli vyššímu obsahu 
aflatoxinů nebyla tato zásilka propuště-

na do volného oběhu na území ČR a in-
formace o ní byly zároveň odeslány na 
vědomí ostatním členským zemím EU 
prostřednictvím Systému rychlého va-
rování pro potraviny a krmiva.

Díky opatřením SZPI se kontamino-
vané arašídy vůbec nedostanou do ob-
chodní sítě a spotřebitelům proto ne-
hrozí žádné nebezpečí. 

Výskyt rizikových výrobků 
zaměnitelných s potravinami

INSPEKCE ZADRŽELA
NA HRANICÍCH 18 TUN ARAŠÍDŮ
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cesty do regionů

Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou. Je to čas za-
bijaček a lidového veselí. Toto období začíná již 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o fašankovém (ma-
sopustním) pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními.

V ČECHÁCH

NA MORAVĚ

PŘIPRAVIL JAROSLAV ŠVACH

ČLENOVÉ STAROBŘECLAVSKÉ CIMBÁLOVÉ 
MUZIKY NA FAŠANKU V LEDNICI 2008

masopust

fašank
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cesty do regionů

Dnes se převážně fašank slaví o ví-
kendu před Škaredou středou. To cho-
dí obcemi nebo městy v naších krajích 
fašankový průvod masek, který po-
kračuje fašankovou zábavou a končí 
o půlnoci pochováním basy. Posled-
ním dnem tohoto období je Škaredá 
nebo Popeleční středa. Pak následuje 
až do Velikonoc půst.

Počátky fašanku (masopustu) a jeho 
obchůzek je třeba hledat v předkřes-
ťanském kultu zimního slunovratu. 
Původně šlo o antické slavnosti, tzv. 
saturnálie, což byl jeden z  nejvýznam-
nějších a nejradostnějších svátků staré-
ho Říma, slavený o zimním slunovratu 
k poctě Saturnově. 

Moravské pojmenování fašank vznik-
lo zkomolením německého Fasching. 
Lze se domnívat, že tradice fašanků 
a masopustů vznikla v Německu ně-
kdy kolem roku 1133. Nejstarší zmínka 
o masopustu v Čechách je z druhé po-
loviny 13. století. Kvůli nepravidelnému 
datu velikonočních svátků může koná-
ní fašanku připadnout na období od  
1. února až do 7. března. Ve 20. století 
v důsledku vymezení pracovních dnů se 

FAŠANKOVÉ TANCE V PROVEDENÍ TANEČNÍ SKUPINY 
OLD STARS BŘECLAV NA FAŠANKU V LEDNICI 2008

I SVEZENÍ NA VELBLOUDU MORAVSKOU 
KRAJINOU NENÍ O FAŠANKU NEMOŽNÉ

VE VINNÉM SKLEPĚ NA FAŠANKU 
V LEDNICI 2008

PŘEDSEDA SDRUŽENÍ OLD STARS BŘECLAV 
IGOR HORÁK S FAŠANKOVOU VÝSLUŽKOU 
NABODNUTOU NA ŠAVLI V BRNĚ-SLATINĚ 2008
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cesty do regionů
obchůzky přesunuly na nej-
bližší předcházející sobotu 
a neděli. Rej maškar a obřad-
ní obchůzky byly původně 
vyhrazeny jen pro svobodné 
a mladé ženaté muže. Nyní 
se účastní všechny generace 
i pohlaví. 

Každá maska mívala dří-
ve svůj význam i funkci. 
Nejtypičtější maskou bý-
val např. medvěd, jemuž se 
připisovaly magické vlast-
nosti, a to především plod-
nost, která mohla být pře-
nesena na ženy, nebo na 
celé hospodářství. Maso-
pustní maska byla často 
prostředkem výsměchu 
a kritiky některých lid-
ských vlastností a neřestí. 
Obyčejů a zvyků vážících 
se na poslední fašankové 
dny bylo mnoho a v kaž-
dé vesnici či kraji byly ně-
čím odlišné. V současné 
době na jižní Moravě za-
číná fašanková oslava ob-
chůzkou maškar a krojovaných chlapců 
se šavlemi. Před vytipovaným domem 
se zúčastnění roztančí v nedefinovatel-
ném tanečním reji, zpívají se fašankové 
písně a hospodář je žádán příhodnými 
říkankami o koledu, která se napichuje 
na šavle, meče apod. Je to slanina, klo-
básy, koblihy apod. Všechny písně a ří-
kanky jsou tedy vázány na jídlo, pití, 
prostě na výslužku. Např. „Podšab-

le, podšable můj 
milý pane, dajte 
nám slaniny jako 
dvě dlaně. Tady 
nám nedali, tady 
nám dajú, komá-
ra zabili slaninu 
majú“. To se zpí-
vá při přesunu fa-
šankového průvo-
du. Před domem 

se říká: „A ty náš Martine, maso 
visí v komíně, enom nám ho dajte 
a s práznú nás nepúšťajte. No pře-
ca tetičko přeca, aspoň kus sviň-
ského pleca nebo takú klobásu, co 
sa s ňú třikrát opášu. Daj cigánce 
do kasičky na kašičku pro dětičky. 
Když nedáš groš do míšku, daj nám 
aspoň koblížků“. Hospodář s hos-
podářkou reagují na tyto říkanky 
a napichují na šavle, slaninu, kobli-
hy, klobásy, dávají do kasičky peníze 
apod. Pokračuje se na taneční písně: 
„Dobré byly, dobré byly fašankové 
šišky, zedli sme jich, zedli sme jich 
půl devátej misky. Karabáč, kara-
báč na tú našu dívku, ona nám vaří-
vá kyselú polévku. Dycky zelé, dycky 
zelé ani kúsek masa, po večeři, po ve-
čeři místo otčenáša“. Pak se zatan-
čí s hospodářem a hospodářkou sólo 
a krojovaní chlapci tančí mečový ta-
nec Podšable.

Nezbytnou součástí fašankového jí-
delníčku byly koblihy smažené na más-
le, dříve na bukvicovém oleji. Na stole 
nesměly chybět boží milosti, trdelní-
ky, klobásy, slanina, víno a především 
pálenka. Na mnoha místech na Mora-
vě i v Čechách se dnes tradice fašanku 
a masopustu obnovují, poněvadž je to 
spousta zábavy spojená s dobrým jíd-
lem a pitím. Návrat této tradice je vní-
mán jako příjemné zpestření a odrea-
gování od běžných starostí. 

FAŠANKOVÁ ZABIJAČKA V MY HOTELU 
NA FAŠANKU V LEDNICI 2008

www.svet-potravin.cz34
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cesty do regionů

Fašankové recepty
KOBLIHY (smažené kynuté pečivo plněné povidly nebo marmeládou a sypané cukrem)

Suroviny: 300 ml mléka, špetka soli, 3 lžíce rumu, 100 g másla, 8 žloutků rzšlehaných ve změklém másle, 3 lžíce moučko-

vého cukru, 400 g polohrubé mouky, 1 kostka čerstvého droždí, marmeláda k plnění. 

Postup: Po vykynutí a vyválení těsta na sílu 1 cm vykrájíme skleničkou kolečka. Naneseme marmeládu, prázdným koleč-

kem přikryjeme, okraje stiskneme a skleničkou zase zarovnáme. Necháme chvíli dokynout a pak smažíme na vrstvě tuku, 

aby v něm koblihy plavaly. 

BOŽÍ MILOSTI (smažené pečivo někde připravované z kynutého těsta a někde z nekynutého) 

Suroviny: 180 ml mléka, 1 lžíce cukru, 125 g tvarohu, 2 žloutky, 1 vejce, 80 g másla, 1 lžíce rumu, špetka soli, 400 g hlad-

ké mouky a 1 prášek do pečiva. 

Postup: Necháme pouze umíchat. Poté těsto rozválíme a vykrájíme různé tvary. Smažíme v hodně rozpálené vrstvě oleje do-

zlatova. Po usmažení obalujeme v cukru s vanilkou a podáváme teplé nebo studené, pokud možno brzy po usmažení. 

TRDELNÍKY
Suroviny: 160 ml mléka, 70 g sádla, 70 g másla, 30 g cukru, 5 žloutků, 2 lžičky rumu, špetka soli, 560 g hladké mouky, 

25 g čerstvého nebo 2,5 lžičky sušeného droždí na pomašlování, trochu rumu a rozpuštěného másla na obalení, mouč-

kový cukr a skořice. 

Postup: Hustota těsta by měla být jako na vánočku, tzv. husté, tuhé těsto. Po vykynutí vyndáme těsto na vál a několikrát 

s ním bouchneme, aby vyšel vzduch, pak jej rozdělíme asi na 22 dílů, které ještě chvíli necháme kynout. Z každého bo-

chánku vyválíme váleček, asi jak malíček silný. Pak ho pozorně namotáme na maličké trubičky, zvané kremrole a nasklá-

dáme kousek od sebe na plech s teflonovou nebo silikonovou podložkou, případně pečicím papírem a necháme doky-

nout. Pak pomašlujeme rozšlehanám vejcem a obalíme v nasekaných ořechách nebo mandlích. Dáme péct do vyhřáté 

trouby, pečeme při 180 °C asi 15 minut. Za tepla pomašlujeme rozehřátým máslem, do kterého jsme přidali trochu 

rumu. Pak sundáme z trubiček a obalujeme v cukru se skořicí.
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když to sníš, něco zvíš 

Bramborák
PŘIPRAVIL RADEK JAROŠ
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když to sníš, něco zvíš 
Výzkumy veřejného mínění ukazují, že nejznámějším a nejoblíbenějším českým 

jídlem je stále vepřo, knedlo, zelo. Pokud se však zeptáte na nejoblíbenější 
a nejznámější české regionální jídlo, jasně vítězí bramborák neboli 

cmunda, vošouch, stryk, báč, křapáč… 

Výčet dalších krajových názvů bram-
boráku je snad nekonečný a jen do-
kazuje obrovskou oblibu tohoto jídla 
v Čechách a na Moravě. Kdekterý kraj 
či kout si specifickým pojmenováním 
nárokuje vlastnictví tohoto jednodu-
chého, levného, ale úžasně chutného 
receptu. 

PODĚKUJME KRYŠTOFU KOLUMBOVI 
Pro vznik bramboráku byl ovšem nej-
důležitější moment, který se 
odehrál docela mimo české 
země: objevení Ameriky Kyš-
tofem Kolumbem. Tedy hlav-
ně objevení brambor a jejich 
import do Evropy. Během vel-
mi krátké doby po zdomácně-
ní brambor vzniklo v Čechách 
takové množství původních jí-
del, že to snad nemá ve světě 
obdoby. A mezi nimi zaujímá 
výsostné místo právě bram-
borák. Dříve se sice brambo-
rák smažil jen na sádle, ale ji-
nak zůstává receptura stejná 
dodnes.  

JAK SI BRAMBORÁK PŘIPRA-
VÍME... 
Bramborák se připravuje 
smažením tenké vrstvy těsta 
z jemně nastrouhaných sy-
rových brambor, mouky, va-
jec, česneku, soli a majorán-
ky, případně mléka a dalšího 
koření (kmín, pepř, nakráje-
ná cibule) na tuku. Výběr 
mouky záleží na tom, máte-
li rádi bramborák křupavý 
(ten se vyrábí z hrubé mou-
ky), nebo takový ten měkký, 
ohebný (který se připravuje 
z mouky hladké). 

...TAK SI HO I SNÍME 
Bramborák si vy-

chutnáme nejra-
ději teplý, samo-
statně nebo se 
zelím a uzeným 

masem (kaplic-
ká cmunda), jako 

obal vepřového masa 
(havířský nebo slezský řízek) nebo se 
škvarky. Ovšem k dostání a ochutnání 
v některých restauracích jsou i tako-
vé speciality jako cmunda s drůbeží-
mi jatýrky (viz foto) a mnoho dalších. 
Bramborák se ale často používá i jako 
příloha, obvykle k masu a omáčce. Vy-
nikající jsou bramboráky i jako pří-
loha ke guláši či ostrým masovým 
směsím. A pokud nějaké bramborá-
ky zbudou a vychladnou, což se ovšem 
málokdy stane, je to taky dobrota. 

BRAMBORÁKU S ČESNEKEM SLUŠÍ PIVO 
JAKO KŘEN 
Bramborák se totiž bez vychlazeného 
piva jen těžko obejde, stejně jako tře-
ba kachna či vepřo, knedlo zelo. Není 
snad Čecha, který by nezbožňoval tu-
hle pochoutku vonící česnekem a ma-
joránkou, sice trochu mastnou, ale o to 
víc vzbuzující chuť na další skvělý vy-
nález – pivo.  

BRAMBORÁK JE STŘEDOEVROPSKÝ HIT 
U našich sousedů je bramborák také 
velmi rozšířen, ovšem většinou ve zce-
la jiné podobě. Například v Německu je 
obvyklá sladká verze bramboráku (Kar-
toffelpuffer), která se připravuje bez 
česneku a osobitých koření. Konečná 
placka se pak sladí jablečným protla-
kem. Na sladko se jí bramborák i v Pol-
sku, pouze posypaný cukrem a někdy 
politý smetanou. 
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tipy na vinařské akce

únor
5. 2.
Sklípek Vaše víno v pražských Holešovicích pořádá 

srovnávací řízenou degustaci Cabernetu Sauvignon. 

Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a ohod-

notit stobodovou stupnicí až 15 vín. Více informa-

cí naleznete na www.vasevino.cz

7. 2.
Vinaři z Čejkovic zvou k cimbálu a bohatému kultur-nímu programu s ochutnávkou mladých vín. Kultur-ně-společenské i vinařsko-kulinářské zážitky se zají-mavým programem pro Vás připravují na druhou únorovou sobotu roku 2009 na vinařském plese. Spolu s nimi prožijete příjemný večer, zatancujete si u dobré muziky a ochutnáte i mladá vína z místních vinic. Více informací na www.vinozcejkovic.cz

28. 2.
V pořadí již II. Koštování vína v Jalubí proběhne posledního února v místním kulturním zařízení od 10.00 hod. 

7. 2.
Sál kulturního domu v Křepicích pořádá, jako již 
tradičně, bohatě obsazenou výstavu vín. K posle-
chu hraje cimbálová muzika Longa.

14. 2.
Hotel Albor v Čejkovicích zve všechny milovníky dob-

rého vína na degustaci archivních vín. VI. Valentýn-

ská degustace archivních vín začne ve 13.00 hodin 

v restauraci hotelu Albor v Čejkovicích. Více infor-

mací na www.albor.cz

22. 2.
Kulturní dům ve Velkých Němčicích bude dějištěm 
výstavy vín s asi 1000 vzorky našich i zahraničních 
vystavovatelů a pěstitelů. Výstava začne v 9.30 hod. 
Více informací na www.vystavavin.hostuju.cz

14. 2.
Sdružení dobšických vinařů a obecní úřad Dobšice 

pořádají putování po dobšických sklípcích.

21. 2.
Vinařský dvůr Němčičky pořádá Vinařskou zabíjač-
ku. Ochutnávka vín spojená s řeznickými a uzenář-
skými specialitami Vinařského dvora dozajista po-
těší každého milovníka moravských specialit. Více 
informací na www.vinarsky-dvur.cz

28. 2.
V Dělnickém domě v Tvrdonicích se poslední úno-rový den můžou návštěvníci těšit na místní výsta-vu vín s možností porovnání vín domácích vinařů s víny okolních obcí. 

20. 2.
Regionální turistické informační centrum a Vinoté-ka v Židlochovicích zve na Cyklus povídaní o víně: Frankovka a Sauvignon. Návštěvníci se budou moci seznámit s vybranou odrůdou od A do Z, tzn. od původu přes charakteristiku, až po degustaci. Před-náší Ing. Ivana Flajšingerová. Více informací na www.zidlochovicko.cz

28. 2.
45. výstava vín v Žabčicích spojená s ochutnávkou se 

uskuteční, jako již tradičně, poslední sobotu v úno-

ru. Výstava se bude konat v nově rekonstruovaném 

Lidovém domě Žabčice od 10.00 hod.
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www.vzp.cz infolinka 844 117 777

V lednu vyplácíme 
dvojnásobné příspěvky! 
Všeobecná zdravotní pojišťovna v lednu jednorázově zvyšuje příspěvky na preventivní aktivity 
na dvojnásobek a zároveň rozšiřuje možnosti jejich čerpání.

  dříve až 500 Kč nyní až 1000 Kč  

 dříve až 1000 Kč nyní až 2000 Kč
 na jeden preventivní program 

Pokud v lednu absolvujete některý z preventivních programů VZP – například očkování, rovnátka, nákup přilby 
a chráničů, nákup potravin pro bezlepkovou dietu, kurzy cvičení a plavání těhotných nebo matek s dětmi, ozdravné 
pobyty – získáte jako bonus dvojnásobek stávajícího příspěvku. O příspěvek lze jednoduše zažádat na kterékoliv 
pobočce VZP, stačí vyplnit žádost a doplnit ji dokladem o zaplacení aktivity s lednovým datem.

Přehled příspěvků a další podrobnosti najdete na www.vzp.cz/dvojnasobek.

20082008 leden 2009leden 2009
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pozor, informace o potravinách na trhu

BOTULOTOXIN
ZDROJ SZPI
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PROTO NESKLADUJTE POTRAVINY 
V NEVHODNÝCH TEPLOTNÍCH PODMÍNKÁCH A NEJEZTE 
JE, POKUD JIŽ NEJSOU ČERSTVÉ!

Botulotoxin (z latinského botulus = 
klobása), resp. botulin nebo klobá-
sový jed, je toxická směs produkova-
ná bakterií Clostridium botulinum. 
Je považována za jeden z nejúčinněj-
ších jedů, možná absolutně nejúčin-
nější. Jeho smrtelná dávka je 300 pg/
kg (100 g „promyšleně“ rozdávkova-
ných by spolehlivě stačilo k vyhube-
ní celého lidstva). Otrava botulinem 
zapříčiňuje onemocnění nazývané 
botulismus. Je považován za ideál-
ní náplň chemických zbraní, proto-
že bakterie, které tento jed produ-
kují, jsou anaerobní a jed samotný 
se na vzduchu rychle rozpadá, tak-

že oblast zasažená rozptýlením bo-
tulotoxinu do vzduchu bude přibliž-
ně do dne opět bezpečná.

Botulotoxin se používá též v kosme-
tice, především na vyhlazování vrásek, 
má také využití v lékařství. Vel-
mi dobře se rovněž uplatňuje 
při léčbě pocení. Známý je pod 
označením Botox.

BAKTERIÁLNÍ TOXINY 
V POTRAVINÁCH

Bakteriální toxiny byly ob-
jeveny v 19. století. Patří mezi nejsilně-
ji působící toxiny v přírodě. Klobáso-
vý jed (botulotoxin) a tetanotoxin jsou 

nejsilněji působícími toxiny vůbec, 
proto jsou označované jako „superto-
xiny“. Do organismu se toxiny bakte-
rií dostávají pozřením kontaminované 
potraviny. U konzumentů mohou vy-

volat otravy z potravin, tzv. 
alimentární intoxikace. To-
xiny, které poškozují buň-
ky střeva a u postiženého 
jedince vyvolávají průjmy 
a zvracení, jsou označová-
ny jako tzv. enterotoxiny. 
Toto onemocnění se nazý-

vá enterotoxikóza. Jiné typy toxinů za-
sahují především nervové buňky (tzv. 
neurotoxiny). K těmto toxinům patří 

0:13
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již zmiňovaný botulotoxin a tetanoto-
xin. Problémy s botulismem z potra-
vin (masných výrobků) se v uplynu-
lých cca 20 letech prakticky nevyskytují 
– vzhledem k technologickému pokro-
ku v oblasti zpracování masa a z důvo-
du vysokých veterinárně-hygienických 
standardů aplikovaných v masozpraco-
vatelských provozech. Za připomenutí 
stojí i skutečnost, že otrava botuloto-
xinem je i přes běžný název (klobásový 
jed) daleko výrazněji spojována s kon-
zervami, u kterých neproběhlo dosta-
tečné tepelné opracování, které by devi-
talizovalo (zničilo) spory C. botulinum. 
V konzervách je totiž anaerobní pro-
středí (bez přístupu kyslíku), které je 
pro tvorbu a zachování botulotoxinu 
podmínkou.

U klobás, které botulotoxinu daly ná-
zev, není na rozdíl od konzerv tento pro-
blém aktuální, protože tento charakter 
běžné masné výrobky nemají. Na první 
pohled mohou (ale nemusí) být konzer-
vy s pomnoženým C. botulinum patr-
né tzv. bombáží (tj. vypouklým víčkem 
konzervy). Riziko hrozí v případě, že 
spotřebitel např. nespotřebuje otevře-
nou konzervu nebo jiný masný výrobek 
najednou, ale její zbytek dojídá později, 
poté, co v ní již započal rozkladný cho-
robný proces. V žádném případě pro-
to neskladujte potraviny v nevhodných 
teplotních podmínkách a nejezte je, po-
kud již nejsou čerstvé!

DŮLEŽITÉ JE SPRÁVNÉ OZNAČENÍ
Podle potravinářské legislativy pat-
ří trvanlivé klobásy buď mezi tepel-

ně opracované (ve všech částech bylo 
dosaženo účinku odpovídajícího pů-
sobení teploty 70 °C po dobu nejmé-
ně 10 minut), nebo mezi fermentované 
trvanlivé masné výrobky (tepelně neo-
pracované, určené k přímé spotřebě). 
Obecnou vlastností trvanlivých mas-
ných výrobků je i nízká aktivita vody 
a minimální trvanlivost jednadvacet 
dní při skladovací teplotě 20 °C, čímž 
se odlišují od všech ostatních. Trvanli-
vé klobásy se nabízejí balené (od výrob-
ce) i nebalené. V obou případech musí 
být řádně označeny – u nebalených by 
měl prodejce nejlépe v blízkosti prodej-
ního místa písemně informovat o ná-
zvu a množství výrobku a o datu jeho 
minimální trvanlivosti. 

pozor, informace o potravinách na trhu

KRITÉRIA DOBRÉ JAKOSTI 
Mezi základní znaky kvality u všech masných výrobků včetně trvanlivých 
klobás patří několik požadavků:

Nákroj
Při nakrojení masného výrobku nesmí docházet k uvolňování vody nebo tuku, 
vložka musí zůstat uvnitř a nevypadávat. V nákroji nemohou být nezpracova-
né kusy, tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření či jiných složek, pokud ne-
tvoří charakteristický znak výrobku.

Povrch
Masné výrobky nesmějí být oslizlé, lepkavé, netypicky svraštělé ani jinak naru-
šené. Je vyloučen také povrch porostlý plísněmi, pokud se ovšem nejedná o je-
jich ušlechtilé druhy pro daný výrobek typické.

Chuť
Nesmí vykazovat příchuť cizí nebo po narušené surovině. Mezi nejčastěji zjišťo-
vané nedostatky při kontrole trvanlivých masných výrobků v tržní síti patří neú-
plné nebo chybné označení a také záchyt nežádoucích mikroorganismů.

BOTOX SE POUŽÍVÁ TÉŽ V KOSMETICE 
K VYHLAZOVÁNÍ VRÁSEK

BOTULOTOXIN 
V KRYSTALICKÉ FORMĚ

U výrobků balených výrobcem ne-
smí na obalu určeném pro spotřebi-
tele chybět:

 i dentifikace výrobce či dovozce, po-
případě prodávajícího, u dováže-
ných potravin také země původu 
nebo jejich vzniku

 název potraviny a množství
 datum minimální trvanlivosti
  informace o složení potraviny podle 
použitých surovin, látek přídatných 
a určených k aromatizaci i potrav-
ních doplňků

  nejvyšší obsah tuku v hmotnostních 
procentech

  trvanlivé klobásy musí být označeny 
druhem (masný výrobek) a skupi-
nou (trvanlivý tepelně opracovaný 
nebo trvanlivý fermentovaný)

  označení obsahu masa (libové sva-
loviny) v hotovém výrobku
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PR článek

Veletrh EmbaxPrint oslaví letos v květnu 
dvě významná jubilea: 40 let existen-
ce (první ročník veletrhu se konal v roce 
1969) a 25. ročník. Přikládáte těmto vý-
ročím zvláštní pozornost?

Obě výročí jsou pro EmbaxPrint vý-
znamná. Když si uvědomíte, kolik se 
toho za posledních 40 let změnilo, ať 
už ekonomická nebo politická situace, 
vývoj technologií, oblast IT a komuni-
kace, tak je obdivuhodné, že Embax-
Print dokáže reflektovat budoucí trendy 
a směřovat k nim. Svědčí to o posta-
vení tohoto veletrhu a také o hodnotě 
značky, kterou si EmbaxPrint vybudo-
val nejen v České republice, ale také 
v zahraničí. 

Mluvíte o hodnotě značky, jak je podle 
Vás EmbaxPrint vnímán?

Tak v České republice tvoří hodnotu 
značky EmbaxPrint určitě znalost až ur-
čitá zažitost jména. Mluvíme samozřej-
mě o odborném veletrhu, takže znalost 
značky hodnotíme v rámci oborů, které 
se na veletrhu prezentují. S EmbaxPrin-
tem se pojí také kvalita a vysoká od-
bornost.

  
A v zahraničí?

EmbaxPrint má tradičně vysokou 
účast zahraničních vystavovatelů, loni 
tvořili celých 37 %. Tento vysoký po-
díl je dán aktivní propagací veletrhu v 
zahraničí buď přímo na oborově stej-
ných veletrzích, nebo přes síť zahranič-
ních zástupců BVV. Při prezentacích v 
zahraničí nás pozitivně překvapuje, že 
obalové a tiskařské firmy pojem Embax-

Print znají a vědí o něm. Nejvíce samo-
zřejmě v  sousedních zemích, jako je 
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Němec-
ko nebo Rakousko. Druhý důležitý po-
střeh ze zahraničí je reakce firem, které 
se s naším veletrhem setkávají poprvé. 
Pro tyto firmy je nejdůležitějším argu-
mentem právě jeho tradice, která je zá-
rukou stability.

Veletrh se za dobu své existence vyvíjí, 
jaké jsou jeho hlavní obory?

Tradičním oborem EmbaxPrintu je pa-
pírenský průmysl, který bohužel v po-
sledních letech spíše stagnuje, což je 
dáno situací na českém papírenském 
trhu. Hlavními obory jsou obalový prů-
mysl, tiskařský průmysl a nově také 
marketing a reklama, která souvisí jak 
s obalem výrobku, tak s tiskem.

Je veletrh určen i podnikatelům a mana-
žerům v potravinářství?

Obalový průmysl je velmi úzce spjat 
s potravinářstvím. Byť se na veletrhu pre-
zentují výrobci průmyslových obalů, pře-
pravních obalů, většina vystavovatelů 
směřuje svým portfoliem do potravinář-
ství. A právě proto návštěvník–potravinář 
najde na veletrhu vše, co s balením jeho 
výrobků souvisí. Od surovin a materiálů, 
přes stroje na zušlechťování, zpracování 
a výrobu obalů, balicí stroje a zařízení, 
až po samotné obaly a jejich značení. 

Téma potravinářství je také důležitou 
součástí doprovodného programu ve-
letrhu. Ve spolupráci s Potravinářskou 
komorou ČR a Českým odborným na-
kladatelstvím připravujeme dvoudenní 
mezinárodní konferenci FOOD & PA-
CKAGING, která se tematicky zamě-
ří na aktuální problematiku potravinář-
ského průmyslu a také na problematiku 
obalového průmyslu ve vazbě na vý-
robu potravin. Dvoudenní konference 
je určena všem zástupcům firem pod-
nikajících v potravinářském a obalo-
vém průmyslu. 

Co bude tématem potravinářské 
konference?

První den je věnován čistě problemati-
ce potravinářského průmyslu, zazní zde 
témata jako globalizace trhu, ceny po-
travin, obchodní řetězce, ale také téma 
biopotraviny nebo hygiena potravin. 
Druhý den konference se bude zabývat 
problematikou obalového průmyslu ve 
vazbě na výrobu potravin.  

Rozhovor poskytl Jan Kuběna, 
ředitel veletrhu EmbaxPrint.

Co nabídne EmbaxPrint potravinářskému průmyslu? 

Zeptali jsme se ředitele 
veletrhu Jana Kuběny
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potraviny ve světě

Fair Trade (česky Spravedlivý ob-
chod) podporuje férovější přístup 
k mezinárodnímu obchodu a klade dů-
raz na jeho sociální a ekolo-
gické rozměry. Jde o způsob 
obchodu s drobnými pěsti-
teli z rozvojových zemí, kte-
ří žijí v nesrovnatelně hor-
ších životních a sociálních 
podmínkách než tzv. země 
vyspělé.

 V současnosti je do něj 
zapojeno téměř 1,5 milionu 
pěstitelů, zemědělských pra-
covníků a řemeslníků v 58 ze-
mích Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. Cílem Fair Trade je 
dát šanci lidem z rozvojových 
zemí vymanit se vlastními si-
lami z chudoby a žít důstoj-
ný život. Na správné užívání 
ochranné registrované známky 
Fairtrade® dohlíží certifikační a kont-
rolní asociace Fairtrade Labelling Orga-
nizations. Výrobky Spravedlivého ob-
chodu poznáte mimo jiné podle této 
značky na obalech:

 „Svým nákupem dáváme hlas nějaké-
mu ekonomickému a sociálnímu mode-
lu, určitému způsobu výroby zboží. Za-
jímáme se o kvalitu zboží i o uspokojení 

z něho plynoucí. Nemůžeme však ignoro-
vat podmínky, za nichž zboží vzniká – 
environmentální dopady a pracovní pod-
mínky. Jsme s nimi spojeni, a tedy za ně 
odpovědni.“

JAK JE ZAJIŠTĚNO, ABY ZBOŽÍ S OZNAČE-

NÍM „FAIR TRADE“ BYLO OPRAVDU FÉR?

„Férovost“ Fair Trade výrobků je 
zajištěna několika způsoby: 

 certifikační a kont-
rolní organizace FLO 
(Fairtrade Labelling 
Organisations) vyví-
jí standardy pro jed-
notlivé typy výrobků 
(dostupné na www.
fairtrade.net), vede 
registr výrobců, kte-
ré tyto Fair Trade vý-
robky produkují, pro-
vádí audit Fair Trade 
obchodních trans-
akcí a uděluje do-
vozcům a obchodní-
kům právo používat 
ochrannou známku 
FAIRTRADE na pro-
duktech od certifi-

kovaných výrobců. FLO zaměstná-
vá inspektory pro jednotlivé regiony, 
kteří navštěvují výrobce a kontrolují, 
zda výroba probíhá v souladu s krité-
rii. FLO kontroluje také to, aby dovoz-
ní Fair Trade organizace s výrobcem 

ZDROJ COMMERCIO ALTERNATIVO, FAIR TRADE
PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ

FAIR TRADE 

FOTO: TRANSFAIR GERMANY

V minulém čísle jsme Vám představili základní informace o programu zvaném Fair Trade. Domníváme 

se, že si toto téma zaslouží větší prostor a přinášíme Vám v tomto čísle jejich další doplnění. 

FOTO: TOMÁŠ BÍLÝ
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potraviny ve světě
obchodovala podle stanovených stan-
dardů (minimální výkupní cena, včas-
né platby, nárok na předfinancování 
apod.). 

 kromě známky FAIRTRADE může 
být vodítkem pro posouzení „férovos-
ti“ výrobků, které nesou označení Fair 
Trade nebo obdobné, identita dovoz-
ce či prodejce a jeho členství v meziná-
rodních Fair Trade strukturách (napří-
klad členství v některé ze zastřešujících 
Fair Trade organizací IFAT, EFTA 
nebo NEWS). Asociace IFAT uděluje 
svým členům, kteří plní určitá krité-
ria, známku Fair Trade organizace (viz 
obr.). Pozor, tato známka se neobjevu-
je přímo na výrobcích, ale jen v mate-
riálech organizace, na webové stránce, 
ve výroční zprávě apod. Není to znám-
ka, kterou se certifikují výrobky! 

KRITÉRIA PRO OZNAČENÍ VÝROBKU 

OCHRANNOU ZNÁMKOU FAIRTRADE

Aby výrobek mohl nést ochrannou 
známku FAIRTRADE®, musí splňovat 
následující kritéria: 

  výrobcům je za jejich produkt zapla-
cena alespoň minimální stanovená 
cena, která pokrývá náklady na vý-
robu a umožňuje, aby výrobci zajis-
tili sobě a svým rodinám slušné ži-
vobytí a získali prostředky pro další 
rozvoj 

  výroba probíhá v souladu s kon-
vencemi Mezinárodní organizace 
práce (ILO), například zákaz dětské 
práce, mzdy alespoň na úrovni mini-
málních zákonných mezd, zdravotně 
nezávadné pracovní prostředí, nárok 
na sociální a zdravotní zabezpečení, 
právo na sdružování a odbory apod. 

  při pěstování plodin se 
vyžaduje soulad se zá-
sadami  integrované 
ochrany rostlin (agre-
sivní zemědělská chemie 
je zakázána, přednost se 
dává přirozeným meto-
dám hnojení a boje pro-
ti škůdcům) 

  v ý r o b c i  m a j í  n á r o k 
na platbu záloh na sjed-
nanou produkci předem 

  výrobci mohou využívat 
poradenství v oblasti ma-
nagementu, marketingu, 
účetnictví, administrati-
vy apod.

  část prostředků ze spra-
vedlivého obchodu – tzv. 
sociální prémie – je ulože-
na do společného fondu 
družstva nebo zaměstnan-
ců, z něhož se na základě 
demokraticky učiněných 
rozhodnutí financují rozvojové, eko-
logické a sociální projekty v místě. 

JSOU CENY FAIR TRADE VÝROBKŮ VYŠŠÍ 

NEŽ KLASICKÉ? POKUD ANO, PROČ?

Na otázku, zda je Fair Trade draž-
ší, nelze odpovědět jednoduchým ano, 
nebo ne – záleží na typu výrobku a také 
na tom, co vlastně považujeme za „kla-
sický“ výrobek. U většiny řemeslných 
Fair Trade výrobků ceny rozhodně ne-
převyšují to, co za podobné věci zapla-
tíme v některém z „etnoshopů“ nebo 
dárkových obchodů – někdy je cena na-

opak spíše nižší. Důvodem je vynechá-
ní řady zbytečných prostředníků, kteří 
si při konvenčním obchodování účtují 
nehorázné provize. 

U potravin se cena na první pohled 
může zdát vyšší – čokoláda za padesá-
tikorunu nebo čtvrtkilová káva za stov-
ku nejsou ceny v našich zeměpisných 
šířkách běžné. Důležité je ale srovná-
vat srovnatelné – káva, kterou koupí-
me bez označení typu a země původu 
v akci za 40 korun, rozhodně není to-
též, co jemně pražená směs středoa-
merických Fair Trade káv typu arabi-
ca, navíc z ekologického zemědělství. 
Podobně stogramová „čokoládová po-
choutka“ s mizivým obsahem kakaa 

a spoustou cukru, tuků a che-
mických přísad, kterou kou-
píme i za méně než 15 korun, 
není totéž co čokoláda s 60pro-
centním obsahem kvalitního 
dominikánského nebo bolivij-
ského Fair Trade kakaa. Když 
porovnáme cenu u podobně 
kvalitních – byť „neférových“ 
– výrobků na trhu, zjistíme, že 
jsou prakticky totožné. 

Někdy se setkáváme s ko-
mentáři typu „… ale to si přece 
běžný člověk nemůže dovolit!“ 
Je určitě důležité si uvědomit, 
že výrobky jako káva, čaj nebo 
banány – ať už ty férové nebo 
neférové – nejsou základní po-
traviny, na nichž záleží naše 

holé přežití, ale ve své podstatě 

FOTO: TRANSFAIR GERMANY

KAKAO EL CEIBO
FOTO: EKUMENICKÁ AKADEMIE PRAHA

ČOKOLÁDA MASCAO MLÉČNÁ
ČOKOLÁDA MASCAO KOKOS
FOTO: EKUMENICKÁ AKADEMIE PRAHA
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velmi luxusní produkty, které se k nám 
dovážejí z druhého konce světa. Je tedy 
spíš na podiv, že v běžném obchodě sto-
jí tak málo, a je na místě se ptát, jak 
je to možné. Cena Fair Trade výrob-
ků odráží mnohem lépe skutečné vý-
robní náklady než cena levných výrob-
ků na trhu, které jsou běžně dotovány 

zničeným životním prostředím, nere-
gulovanou pracovní dobou zaměstnan-
ců v rozvojových zemích, dětskou prací 
a nezřídka i naším zdravím. 

KOLIK PROCENT Z CENY FAIR TRADE VÝ-

ROBKŮ JDE PRODUCENTŮM

Výkupní cena, za kterou se Fair Tra-
de produkty vykupují od družstev ze-
mědělců, řemeslníků nebo od plan-
táží, je v případě systému certifikace 
FLO pevně stanovená. K této výkup-
ní ceně je nutno připočítat náklady 
na dopravu, pojištění, clo, zpracová-
ní, obal, skladování, marži dovozce, 
marži velkoobchodu, marži maloob-
chodu. Tyto položky se mohou výro-
bek od výrobku, dovozce od dovozce, 
obchod od obchodu lišit. Nelze pro-
to jednoznačně uvést procento, které 
výrobcům z ceny Fair Trade výrobku 
plyne. Jednodušší je vyjádřit částku 
v absolutních číslech. V případě kávy 
jde producentům 1, 26 dolaru za lib-
ru (0,453 kg), v případě biokávy jde 
producentům 1,41 dolaru za libru. 
V případě kakaa producenti dostáva-
jí 1,6 USD za kg plus sociální prémii 
ve výši 0,15 USD za kg. Z těchto čísel 
lze vypočítat, kolik producentům jde 
v případě konkrétní kávy. Níže najde-
te způsob tvorby ceny včetně procen-
tuálních podílů pro jednotlivé články 
na příkladu kávy Tatawelo: 

 32 % výrobci 
 4 % společný fond 
 20 % doprava a zpracování 
  10 % pojištění, náklady 
na předfinancování a distribuci 

 10 % dovozce, velkoobchod 
 24 % maloobchod 

potraviny ve světě
FOTO: TRANSFAIR GERMANY

FOTO: TRANSFAIR GERMANY

FOTO: TOMÁŠ BÍLÝ
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Dětem kvalitní péči, 
jejich rodičům harmonii profese a soukromí

Představujeme Vám nově otevřené špičkové studio pro děti 
předškolního věku od 18 měsíců do 7 let.

www.banbin.cz

kontakt:
jana.skalicka@bc-studio.cz | tel.: +420 724 764 457

Nabízíme:
 Celoroční provoz včetně prázdnin v době od 8 do 18 hodin
 Individuální program docházky přizpůsobený potřebám dětí i rodičů
 Výuka češtiny i angličtiny v pravidelných denních blocích
 Krásné prostředí s dokonalou čistotou a hygienou
 Pro fi rmy možnost uzavření výhodné reklamní smlouvy 

 zahrnující i odvoz dětí od pracoviště do školky

Navíc:
 Pravidelné měsíční tematické akce pro rodiče s dětmi
 Krátkodobé hlídání dětí od 18 měsíců do 7 let
 Zájmové kroužky pro děti (od 2 do 4 a od 4 do 7 let)
 Kluby pro rodiče a děti do 3 let  
 Narozeninové oslavy a párty
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vystopováno

Když Kryštof Kolumbus v r. 1492 ne-
vědomky objevil Ameriku, pila se čokolá-
da na území Mexika a Střední Ameriky. 
Když jste v těchto dnech zavítali do troj-
ské botanické zahrady, starodávné kouz-
lo dálek na vás příjemně dýchlo. 

Může za to lahodné afrodiziakum – 
čokoláda. Ne, že by kakaovník ve skle-
níku Fata Morgany plodil tolik bobů, 
že by nás zva na „kávo či čoko braní“… 
K právě uplynulým Vánocům však ale 
čokoláda patří a bez kakaovníku by to 
taky jaksi nešlo. Pravdou ovšem je, že ten 
v pražské botanické zahradě plodil na-
posled vloni, což ovšem nijak nesnižuje 
působivost této slastné pochoutky. 

A ČÍM BYLA ČOKOLÁDOVÁ VÝSTAVA 

PLNĚNÁ? 

Ustoupila od původní, velice hořké 
chuti čokolády, a i chilli papriček, kte-
ré se do ní původně přidávaly, je zde 

rovněž poskrovnu. Výstava byla přede-
vším jakousi retrospektivou vycházející 
z mayských čokoládových prvopočátků 
a končící „u nás v kuchyni“ (konce 19. 
století). Takže vedle unikátní mayské ke-
ramiky, pocházející ze soukromé sbírky, 

jsme se mohli seznámit s histo-
rií a vývojem obalů čokoládov-
ny Milka, oprášit staré cukrářské 
formičky a nádoby, a s originál-
ním porcelánovým čokoládo-
vým servisem se nechali unést 
třeba do zapadlého francouz-
ského městečka, kam přijíždí 
záhadná cestovatelka v podá-
ní Juliette Binoche a otevírá si 
obchod plný neodolatelných 
sladkostí (to si přece musíte 
pamatovat z filmu „Čokoláda“ 
s Johny Deppem).

Jediné její sousto prý do-
káže změnit člověka i lid-
ské vztahy, rozehrává pří-
běhy pokušení a odříkání. 

A pravděpodobně má pozitivní účin-
ky na lidské zdraví – jako prevence zá-
nětlivých onemocnění. Ovšem, bohu-
žel, pouze při dodržení denní dávky 
– 2x týdně malá tabulka. Vzpomeň-
te si na to, až budete příště jíst svou 
třetí porci za den!

CO BYLO MOŽNÉ NA VÝSTAVĚ VIDĚT?

  starodávné obaly od čokolád a kakaa 
  panely s informacemi o vzniku a vý-
robě čokolády 
 ukázka starobylé kuchyně 
  prodej čokoládových výrobků, včet-
ně točené horké čokolády – v týdnu 
i o víkendech (do 24. 12.)  

Marcela Uhlíková, tisková mluvčí BZ

PŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁPŘIPRAVILA ZDENKA ULMANNOVÁ

HOŘKOSLADKÁ NEŘEST
             aneb co nevíte o čokoládě

4. 12. 08–4. 1. 09 proběhla v Botanické zahradě hl. města Prahy 
výstava věnovaná čokoládě a jejímu původu.

MĚLI BYSTE VĚDĚT…
  Kakaový bob měl kromě zemědělské-
ho významu pro Maye i význam nábo-
ženský: byl symbolem plodnosti a úro-
dy (proto každý rok obětovali zajatce 
– bylo mu vyrváno srdce z těla poté, co 
vypil pohárek čokolády). 

  Mayové s kakaem obchodovali a stej-
ně jako Aztékové čokoládu považova-
li za afrodiziakum.

  Původní chuť čokolády byla velice hoř-
ká, proto se kakaové boby nejdříve fer-
mentovaly, pražily a drtily. Rozdrcené 
boby se zahušťovaly kukuřičnou mou-
kou a přidávalo se různé koření jako 
vanilka a chilli. 

  Pochoutku z čokolády, nazývanou 
chocolatl, pila pouze vládnoucí vrst-
va. Aztécký král Moctezuma I. dokon-
ce nepil nic jiného, a to pouze ze zla-
tých pohárů.

  Kakaové boby byly využívány jako pla-
tidlo: platily se jimi daně a žold vojá-
kům, měly vysokou hodnotu a na trhu 
byly za vše směnitelné (např. za 10 ka-
kaových bobů se dal pořídit králík nebo 
prostitutka, za 100 kakaových bobů si 
mohl plantážník koupit otroka).

  Do Evropy přivezl kakaové boby a ná-
poj chocolatl španělský dobyvatel Her-
nando Cortés v polovině 16. století, 
když si podrobil Mexiko.

  V roce 1847 vznikla první tuhá čokolá-
da smícháním kakaového másla, kaka-
ového prášku a přidáním cukru.

  První mléčná čokoláda byla vyrobena 
v roce 1875 přidáním kondenzované-
ho mléka.

  Mezi významné osobnosti, které něja-
kým způsobem přispěly k rozvoji čo-
koládové výroby, rozhodně patřili na-
příklad Cadbury, Lindt, Nestlé, Peter, 
Suchard a Tobler.

www.svet-potravin.cz48
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křížovka

Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do 23. 2. 2009 správně vyluštěnou tajenku spolu se svým 
tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 19. 1. 2009 do 23. 2. 2009 přijde. Tři úspěšní luštitelé s nejpřesnějším 
tipem odměníme celoročním předplatným časopisu Svět potravin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: SVĚT POTRAVIN, Opportunitas, a.s., Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3

Podrobná pravidla naleznete na www.svet-potravin.cz

OBJEDNÁVÁM: ks předplatného  roční  půlroční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

TYP PLATBY: 

Složenka  bankovní převod  faktura 

Pro organizace:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  

Roční předplatné: 513,60 Kč 

Při objednání 10 a více výtisků 
měsíčně: 457,20 Kč

Půlroční předplatné: 256,80 Kč

Při objednání 10 a více kusů 
měsíčně: 228,60 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

SVĚT POTRAVIN
Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3
nebo na e-mail:
obchod@svet-potravin.cz

objednávka předplatného

ÚNOR 2009 www.svet-potravin.cz 49
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Štěpán Mareš

1 kg hovězího masa

hlavička česneku

4 velké cibule

polovina malé hlávky zelí

1/2 kg hrachu

houby
vepřové či husí sádlo

chléb, chlebové pecínky či placky

Nejprve necháme vařit hrách. Když je měkký, pokrájíme maso na větší 

kostičky, utřeme česnek. Do  hluboké pánve, kastrolu či kotlíku dáme rozpustit sádlo, a maso 

necháme zprudka osmahnout spolu s hrubě nakrájenou cibulí a houbami. Poté přidáme nakrájené zelí a uvařený 

hrách.
Jako přílohu podáváme chléb, rozličné placky z mouky. Pro svátečnější hodovní stůl se výborně hodí též opatřit menší chlebové 

bochánky, ze kterých z jedné půlky vydlabáme střídku a porcujeme masový guláš rovnou do nich a přikryjeme druhou půlkou, 

aby krmě tak rychle nevychladla   nebo porcujeme rovnou do vydlabaných pecínků chleba.  

A pamatujme! Staří Čechové – či lépe řečeno staré Češky – ještě neznali většinu dnes známého koření ani běžné druhy plodin. 

Při vyprávění o jejich historii a původu se také jistě někdy setkáme na stránkách našeho časopisu.

recept

1 kg hovězího masa

Hovězí kotlík 
dle Divoké Šárky na grilu

www.svet-potravin.cz50
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Nenahraditelný pomocník v každodenních situacích, v nichž se můžete ocitnout i Vy. Jedinečný 
kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí, garantovaný odbornými poradci.
Nyní ve Vašem knihkupectví.
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25. mezinárodní veletrh obalu, tisku a marketingové komunikace

vstříc novým technologiím

19.  - 22. 5. 2009
Brno - Výstaviště

www.embaxprint.cz

Food & Packaging
Mezinárodní konference potravinářského průmyslu
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