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editorial

světem hýbe bio. Je to vidět nejen na pultech obchodů, kde se čím dál více 
objevují koutky vyhrazené biopotravinám, ale také na potravinářských vý-
stavách domácích i zahraničních. A bio může být opravdu všechno – od kla-
sického mléka, jogurtů a sýrů, přes maso a masné výrobky, až po biopivo, 
biovíno a biozmrzlinu či biokávu.

Světem ale také hýbe krize a biopotraviny jsou také ve velké míře pod-
statně dražší než běžné potraviny. Kupodivu například němečtí producen-
ti se nějakého zásadního odlivu kupujících od bioprodukce rozhodně neo-
bávají. Tvrdí totiž, že jestliže si člověk zvykne na určitou úroveň, jen těžko 
se jí vzdává a už vůbec se nevydá směrem k levnějším náhražkám. Což také 
v případě Německa znamená nárůst počtu bioproducentů, kteří přechodem 
z konvenčního zemědělství na bioprodukci zlepšují své postavení na trhu 
a zvyšují odbyt svých výrobků.

Snad to může být návodem a povzbuzením i pro naše výrobce biopotravin. 
Určitě by si český spotřebitel zasloužil na domácím trhu výrazně vyšší podíl 
opravdu českých biovýrobků v co nejširším sortimentu. Stále totiž v obcho-
dech narážíme spíše na německé biojogurty, biosýry či biouzeniny a někte-
ré biovýrobky lze koupit pouze ve specializovaných prodejnách, které bý-
vají někdy velmi důkladně ukryty. Jednu z nich jsem hledala asi půl hodiny 
s mapou, ač byla dle informací na hlavní ulici a blízko metra (tedy ideální 
poloha). Bohužel, nebyla jsem již upozorněna, že je pěkně schována ve dvo-
ře, takže jsem ji prakticky neměla šanci najít, i když jsem kolem příslušného 
domu prošla alespoň desetkrát. 

Březnovým Světem potravin také hýbe 
bio. Dozvíte se tak nejen informace, co 
to vlastně jsou biopotraviny a kde je se-
hnat, ale také jestli jsou vhodné pro 
děti. Uděláme si i výlet na berlínský 
„Zelený týden“, který se tradičně bi-
opotravinám i zdravému životnímu 
stylu věnuje.

Hezké čekání na blížící se jaro Vám 
za celou redakci přeje

Dana Večeřová
šéfredaktorka
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dopisy čtenářů

Milá paní Malá,

děkujeme za Vaši přízeň 
a jsme rádi, že se Vám Svět 
potravin líbí. Celé dubno-
vé číslo bude zaměřeno na 
Velikonoce, takže se určitě 
máte na co těšit.
Věříme, že nám zůstane-
te nakloněna a že Vám 
ten čas, co zbývá do jara, 
s naším časopisem rych-
le uteče.

Redakce Svět potravin

Ú
N

O
R

 2
00

9
 4

8 
K

č 

02
09

www.svet-potravin.cz

P O D P O R O V Á N O  P O T R A V I N Á Ř S K O U  K O M O R O U  Č R

zaostřeno na…HOVĚZÍ MASO

zaostřeno na…HOVĚZÍ MASO

víte co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě?
Zeleninové svačinky do škol

víte co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě?
Zeleninové svačinky do škol

cesty do regionůFašanky
cesty do regionůFašanky

strana 
41

SVĚT POTRAVIN – VÁŠ ZDRAVÝ STŮL!

SP_unor_04_tisk.indd   1
SP_unor_04_tisk.indd   1

2/13/09   12:11:25 PM

Psali jste
námnám

Vaše
dopisy

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o více in-
formací o konkrétních potravinách. 
Momentálně je v obchodech tako-
vé množství druhů zboží, že je někdy 
těžké si vybrat. Navíc jsou ceny vel-
mi rozdílné. Myslím, že každého by 
zajímalo, jak se v tom vyznat a jak si 
vybrat například nejlepší jogurt, kte-
rý je zdravý a zároveň není zbytečně 
předražený.
Děkuji a přeji celé redakci hodně sil.

Jan Václavík / Ostrava

Vážená paní
šéfredaktorko, 
dovoluji si Vám i vydavatelství pogra-
tulovat k úspěšnému zahájení vydává-
ní nového časopisu „Svět potravin“. 
Líbí se mi grafi ka i náplň prvních dvou 
čísel nového ročníku…
U ilustrací oceňuji, že se tvůrce dal 
cestou velkých, výrazných a dobře 
zrežírovaných fotografií. Zde však 
pravidelně číhá nebezpečí tzv. betlé-
mů, tj. skupinových fotografi í z růz-
ných společenských akcí, kde se čas-
to přední funkcionáři v sestavené sérii 
vícekrát opakují. Podle mne bývá pří-
znivěji přijímán detail, doplněný vy-
stihujícím popiskem.
Přeji Světu potravin, aby si našel mno-
ho spokojených čtenářů a účinně pů-
sobil na zvyšování povědomí o nároč-
né práci potravinářů všech oborů.

MVDr. Josef Radoš / 
Planá nad Lužnicí

(redakčně kráceno)

Vážený pane Václavíku,

těší nás, že jste čtenářem Světa potra-
vin. Určitě připravujeme několik kon-
krétních testů potravin, které pro nás 
bude zpracovávat nezávislá odborná 
laboratoř. Takže se vynasnažíme Vám 
poskytnout co nejvíce informací, kte-
ré Vám usnadní výběr těch nejvhod-
nějších potravin právě pro Vás. 

Redakce Svět potravin

Milá redakce,
děkuji Vám za časopis, který se zabý-
vá potravinami. Moc mile mě překva-
pil a potěšil.
Líbí se mi hlavně informace o kon-
krétních potravinách. Už se s rodinou 
nemůžeme dočkat jara, a tak doufám, 
že se ve Vašem časopise dozvím něco 
nového v souvislosti s jarem a Veliko-
nocemi. Protože mám malé děti, ráda 
bych Vás poprosila o nějaké informa-
ce, jaké potraviny vybrat na veliko-
noční stůl, aby byl tradiční a přitom co 
nejvhodnější pro děti. Chystáte něco 
takového?
Děkuji a držím Vám palce.

Kateřina Malá / Brno
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zaostřeno na…

Jak poznáte biopotraviny?

BIO
loga

JÍST BIOPOTRAVINY SE VYPLÁCÍ 
NĚKOLIKRÁT

Ekologická produkce uspokojuje 
poptávku spotřebitelů po autentic-
kých, kvalitních a chutných potravi-
nách. Podstatou ekologického ze-
mědělství je hospodaření v souladu 
s přírodou, které chrání životní pro-
středí, zlepšuje životní podmínky 
chovaných zvířat a vytváří nové pří-
ležitosti pro obyvatele venkovských 
oblastí.

Ekologické zemědělství neproduku-
je jen potraviny a nápoje, ale také sti-
muluje sociální a hospodářský rozvoj:

  udržitelný rozvoj venkova,
  tvorbu nových pracovní příleži-
tostí,
   vytvoření vazby mezi výrobci a spo-
třebiteli.

NEJEN MOŽNOST ZJISTIT PŮVOD 
POTRAVIN

Spotřebitelé jsou rádi informováni 
o tom, odkud jejich potraviny a nápo-
je pocházejí. Součástí označení biopo-
travin jsou i důležité údaje o půvo-
du výrobku, jako je jméno farmáře, 
zpracovatele nebo prodejce a kód 
inspekčního orgánu, který dohlížel 
na jejich činnost.

Ekologičtí farmáři a zpracovatelé 
podléhají každoroční hloubkové kon-
trole, aby získali právo užívat ochran-
né logo a označení bioprodukt. Pří-
tomnost loga zavedeného EU nebo 

některým členským stá-
tem vám pomůže roz-
poznat certifi kované 
biopotraviny v celé 
Evropské unii.

CO JE EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ

V ekologickém zeměděl-
ství jsou používány přírodní 
prostředky namísto synte-
tických. Využívání geneticky 
modifi kovaných organismů 
(GMO) je zakázáno. Ekofar-
máři se každoročně podro-
bují inspekcím, které prově-
řují, zda jsou jejich aktivity 
v souladu se zásadami eko-
logického zemědělství.

Přednosti certifikované 
a důvěryhodné bioprodukce 
ekologického zemědělství 
jsou stále známější a sektor 
ekologického zemědělství 
se díky tomu v celé Evrop-
ské unii stále rozšiřuje.

ČÍM JEŠTĚ JE PROSPĚŠNÉ
Ekologické zemědělství 

prospívá nejen vám jako spotřebite-
lům, ale také:

  hospodářským zvířatům – zdraví 
a dobré životní podmínky zvířat 
jsou prvořadým cílem ekologického 
zemědělství, které respektuje přiro-
zené způsoby jejich chování,
  životnímu prostředí – ekologické 
zemědělství zvyšuje biodiverzitu 
a chrání půdu a vodu uvážlivým vy-
užíváním energie a přírodních zdro-
jů a udržováním místní i regionál-
ní rovnováhy,
  venkovským oblastem – růst sekto-
ru ekologického zemědělství může 
vytvořit nové pracovní příležitos-
ti v oblasti zásobování potravina-
mi a podpořit hospodářský rozvoj 
venkovských oblastí EU.

JAK JE V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ POSTARÁNO 
O HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Ekologičtí farmáři berou potře-
by svých hospodářských zvířat velmi 
vážně a starají se o to, aby prospíva-
la a byla zdravá.

V tomto ohledu ekologické země-
dělství klade důraz:

  na dobré životní podmínky zvířat,
  na zdraví zvířat.

Ekologičtí farmáři nesmějí k pre-
ventivním účelům používat syntetic-
ké přípravky a veterinární léky. Z toho 
důvodu je důležité, aby svým hospo-
dářským zvířatům vytvořili zdravé 
prostředí.

Dobré podmínky života zvířat jsou 
zajišťovány pomocí preventivních 
opatření a důslednou péčí o zdra-
ví. Rčení „lepší prevence než léčba“ 
platí pro ekologický chov hospo-
dářských zvířat dvojnásob. Ekolo-
gičtí farmáři proto dávají přednost 
plemenům, která jsou odolná pro-
ti nemocem a adaptovaná na místní 
podmínky. Jejich odolnost vůči one-
mocnění je pak ještě zvýšena pravi-
delným pohybem, vhodnou potra-
vou a pastvou bez GMO, menším 
množstvím zvířat v chovu a hygie-
nickým ustájením.

V případě nemoci nebo úrazu jsou 
zvířata léčena rychle, aby jejich utrpe-
ní bylo minimalizováno. Přednost mají 

Zárukou pravosti biopotravin je 
zelenobílá zebra a kód některé ze 
tří českých kontrolních organizací: 
CZ-BIO-KEZ-01, CZ-BIO-ABCERT-02 
nebo CZ-BIOKONT-03.

Biopotraviny vyprodukované v Ev-
ropské unii mohou mít kromě loga 
národních kontrolních organizací 
také logo biopotravin EU.

březen 2009 www.svet-potravin.cz 7

SP_brezen_04_tisk.indd   7SP_brezen_04_tisk.indd   7 2/16/09   6:16:54 PM2/16/09   6:16:54 PM



zaostřeno na…

přírodní léky, jako jsou homeopatika 
a výtažky z rostlin. Antibiotika a další 
veterinární léčiva se používají pouze 
tehdy, není-li už možná jiná léčba.

PŘIROZENÉ PODMÍNKY
Kvalita životních podmínek hos-

podářských zvířat závisí na tom, jak 
mohou uplatnit své přirozené cho-
vání a zda jsou chována v nestresují-
cím a zdravém prostředí. Ekologicky 
chovaná zvířata tráví čas na past-

vě a pohybují se ve výbězích s do-
statkem volného prostoru. Uplat-
nit své přirozené chování může 
např. ekologicky chovaná drů-
bež, které je umožněno pope-
lit se, pohybovat se venku a ob-
vykle také žít v menších hejnech, 
v nichž mohou vznikat sociální 
hierarchie.

Ustájení a podestýlku je nut-
né přizpůsobit potřebám jednotli-
vých druhů – například krávy raději 
odpočívají na slámě než na betonu. 
Pro odpočinek ekologicky chovaných 
zvířat musí být k dispozici dostateč-
ně velká pevná plocha. Podlahy z latí 
nebo roštové podlahy ve stájích jsou 
zakázány.

Ekologické chovy jsou živeny eko-
logickými krmivy v souladu s jejich 
specifi ckými potřebami. Mláďata sav-
ců musí mít pravidelný přístup k ma-
teřskému mléku, v ideálním případě 
přímo od svých matek.

Jakékoli utrpení musí být během 
celého života zvířete minimalizováno. 
Dočasné vázání či izolace, zkracování 
zobáků, odstraňování ocasů a rohů je 
přísně regulováno a povolováno jen 
výjimečně z důvodu bezpečnosti, za-
jištění dobrých životních podmínek či 
z veterinárních důvodů.

KONTROLA A CERTIFIKACE
Tyto principy a z nich vyplývají-

cí přínosy jsou samozřejmě zajiště-
ny na základě systému evropského 
loga a označování a rovnocenného 
certifi kačního systému v každé člen-
ské zemi.

Ekologičtí zemědělci, zpracovate-
lé a dovozci musejí splňovat přísné 
předpisy, pokud chtějí používat ev-
ropské ekologické logo a označová-
ní nebo rovnocenné národní označo-
vání. Aby dodržování těchto předpisů 
bylo zajištěno, je zaveden přísný sys-
tém kontrol. Tyto kontroly jsou pro-
váděny v každém úseku dodavatel-
ského řetězce ekologického 
zemědělství, aby si spo-
třebitelé mohli být jisti, 
že zakoupené biopotra-
viny byly skutečně vyro-
beny podle přísných ev-
ropských pravidel.

Je velmi důležité, aby 
každý zemědělec, zpra-
covatel a dovozce v doda-
vatelském řetězci ekologic-

kého zemědělství byl alespoň jednou 
ročně kontrolován, že dodržuje sta-
novená nařízení. 

Na tento proces dohlíží jednotlivě 
každý členský stát EU, který je zodpo-
vědný za zřízení kontrolního systému 
s kompetentními orgány zajišťujícími 
dodržování závazků stanovených v Na-
řízení pro ekologické zemědělství. 

Předtím než zemědělci mohou za-
čít s ekologickým hospodařením nebo 
výrobou bioproduktů, musejí se nej-
prve přihlásit u kontrolního úřadu 
či organizace ve svém členském stá-
tě. Jejich prostory a výrobní postupy 
musejí kontrolní úřady či organizace 
následně prověřit a uznat za vhodné. 
Ekologické farmy musejí nejprve pro-
jít přechodným obdobím, než své pro-
dukty mohou začít prodávat jako bio-
produkty. 

PŘESTUPKY A NEREGULÉRNÍ 
JEDNÁNÍ 

V případě, že se u zemědělce zjistí 
nesrovnalosti v souvislosti s dodržová-
ním podmínek Nařízení, může kont-
rolní orgán příslušnému podnikate-
li zakázat prodávat jeho produkty 
v biokvalitě. 

BC-inz_SvetPotr2009_v01.indd   1B 11.2.2009   15:05:05
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Studio Banbin – nejlepší volba pro Vaše děti

www.banbin.cz

Naše moderní zařízení pro děti předškolního věku Vám i Vašim dětem
nabízí nadstandardní služby:

 Jsme česko-anglická soukromá školka a jesle s celoročním provozem pro děti ve věku 1,5 – 6 let 
 Děti se od malička pohybují v mezinárodním prostředí
 Výuka probíhá v prostorných, moderně vybavených třídách pod vedením specializovaných pedagogů
 Preferujeme individuální přístup 
 Dětem nabízíme pestrou paletu doprovodných aktivit a kroužků (sportovní kroužek, tvořivé dílny aj.)
 Klademe důraz na komunikaci s rodiči, 3x ročně pořádáme třídní schůzky a o výsledcích Vašich dětí

 Vás pravidelně informujeme
 Nabízíme také možnost dopravy dětí školním autobusem

 Pokud máte zájem získat více informací, navštivte náš web www.banbin.cz nebo si s námi
 sjednejte schůzku a přijďte přímo k nám do studia, rádi Vás přivítáme!

V březnu zápis do jesliček a školky!

Od 2. do 30. března, vždy každé pondělí, středu a čtvrtek, probíhá zápis nových zájemců do studia Banbin.
Během první návštěvy Vás provedeme interiérem studia, seznámíme s materiály pro výuku a podmínkami 
přihlášení Vašeho dítěte.

Termín návštěvy si můžete rezervovat telefonicky na čísle +420 602 141 001.
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zaostřeno na…

Pokud se přestupek vyskytne pou-
ze u určitého množství surovin či pro-
duktu, kontrolní orgán či organizace 
zajistí, aby osvědčení, označení a loga 
odkazující na ekologický původ ne-
byla použita na konkrétní sérii těch-
to produktů. 

BIOPOTRAVINY – PRODUKTY 
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ekologické zemědělství předsta-
vuje kontrolovanou produkci čerst-
vých a chutných potravin za použití 
zemědělských postupů, které respek-

tují životní prostředí a prospěch zvířat 
a vytvářejí nové příležitosti pro ven-
kov. Produkce a spotřeba bioproduk-
tů v EU vzrůstá, protože se přednosti 
ekologické produkce stávají všeobec-
ně známými.

CHUŤ PŘÍRODY
Ekologická produkce se vyhýbá uží-

vání takových vstupů, jako jsou syn-
tetická hnojiva a pesticidy. Biopo-
traviny jsou vyráběny bez umělých 
příchutí, zvýrazňovačů chuti, barviv 
a sladidel.

Využívání gene-
ticky upravených 
organismů a zvíře-

cích růstových hormonů je 
zcela zakázáno.

Takže: koupíte-li si ekologic-
ké potraviny a nápoje, vyzkouší-

te skutečně jejich pravou chuť.

ŠIRŠÍ MOŽNOSTI A DALŠÍ 
ALTERNATIVY

Certifi kovaná produkce biopotra-
vin se dnes neomezuje jen na úzký 
výběr běžných výrobků jako ovoce, 
zelenina, vajíčka a brambory. Na-
bídka se neustále rozšiřuje a zpes-
třuje a téměř v každém supermar-
ketu lze dnes zakoupit nejrůznější 
mléčné produkty, ovocné džusy, oli-
vový olej, těstoviny, cereálie a do-
konce i hotové pokrmy. Ekologické 

www.svet-potravin.cz10

SP_brezen_04_tisk.indd   10SP_brezen_04_tisk.indd   10 2/16/09   6:17:06 PM2/16/09   6:17:06 PM



zaostřeno na…

zemědělství nabízí celou řadu růz-
ných a někdy i vzácných druhů zele-
niny, ovoce a cereálií a produkty ze 
starých plemen hospodářských zví-
řat s cílem poskytnout vám zážitek 
z nových chutí!

Biopotraviny zahrnují jak čerstvé 
výrobky přímo z farmy, tak běžné 
produkty náročně zpracované, jako 
jsou víno, pivo, těstoviny, jogurty, 
hotová jídla, sýry atd. 

A stejně tak jako konvenční země-
dělci i ekologičtí zemědělci a zpra-
covatelé sledují trendy ve spotřebě 
potravin, aby se ujistili, že jejich vý-
robky udržují krok se změnami chutí 
svých zákazníků a jejich poptávkou. 

BIOPOTRAVINY JSOU V ČESKU 
STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ

V roce 2007 utratili Češi za biopo-
traviny celkem 1,3 mi-

liardy korun, což 

je téměř o 70 % procent více než 
v předchozím roce. Znamená to, že 
každý z nás utratil průměrně za bio-
potraviny asi 130 korun.  

KDE JE LZE NAKOUPIT? 
Nejvíce biopotravin nakoupí čeští 

spotřebitelé v supermarketech a hy-
permarketech. Prodejny zdravé výživy 
a biopotravin jsou dalším nejčastějším 
místem nákupu, přibližně 2 procenta 
biopotravin se prodalo přímo na far-
mách či tržištích a přibližně 3 procen-
ta v nezávislých drobných prodejnách 
potravin.

Všechny maloobchodní potravinář-
ské a drogistické řetězce dnes nabí-
zejí základní sortiment biopotravin. 
Nezanedbatelná není ani úloha pro-
dejen zdravé výživy a biopotravin, ze-
jména v oblasti vzdělávání a informo-
vání spotřebitelů. 

V běžné obchodní síti seženete mléč-
né výrobky, hovězí maso, mouku, těs-
toviny, luštěniny, sladkosti a slané kre-
kry, čerstvé i trvanlivé pečivo, džusy, 
víno a dětskou a kojeneckou výživu. 

Čerstvou biozeleninu a ovoce je 
nejlépe nakupovat v sezoně. Využij-
te proto akcí na biofarmách v rám-
ci Září – měsíc biopotravin a navštiv-
te nejlepší české biofarmy, kalendář 
akcí naleznete rovněž na www.me-
sicbiopotravin.cz. Nebo si biopotra-
viny objednejte přes řadu interne-
tových obchodů. V menších městech 
a na vesnicích nabízejí biopotraviny 
některé družstevní prodejny. 
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Připravila:  Zdenka Ulmannová

Alles gute!
…pane …pane Šteindlere?Šteindlere?

jak to chutná Vám,…?

Když se v Česku řekne Alles Gute!, 
každému hned naskočí známá dvoj-
ka herců, komiků, bavičů, recesistů, 
režisérů, Šteindler–Vávra. Nerozluč-
ní kamarádi Milan Šteindler a David 
Vávra se proslavili jako zakladatelé 
divadla Sklep, a ty spousty jejich ve-
selých kusů se za dlouhé roky staly 
synonymem pro zemitý humor, jímž 
se Češi tak rádi baví. A to zejména 
v dobách, kdy jsme to jako vnitro-
zemská zemička, držená v zajetí a se-
vřetí výbojných velkých obrů, neměli 
v dějinném toku nikterak jednodu-
ché, a kdy často nezbývalo nic jiné-
ho, než se potěšit, uchlácholit a vzdo-

rovat aspoň tím humorem. A právě 
za to, že v nás pořád nějak vydržel 
a přežil optimistický pohled, vděčí-
me nejednou lidem, umělcům, kteří 
i v té nejpříšernější situaci nakonec 
vždycky dokážou rozmrazit úsměv 
na rtech. A klidně bez jakýchkoliv 
obav ze zklaunění své osoby servíru-
je Milan Šteindler své pohledy, ať už 
se bavíte o čemkoliv. A když už jsme 
dali řeč u oběda v restaurantu Mozai-
ka na Vinohradech, kde jsme pojedli 
tak skvělé lahůdky, až jsme si muse-
li povolit opasky, začali jsme rozho-
vor zrovna o oněch pocitech, které se 
u hodovního stolu odehrávají.  

 
„CO NAPŘÍKLAD VEGETARIÁNSTVÍ 
A VÁŠ POSTOJ K MOTIVACÍM, 
KTERÉ LIDI K VEGETARIÁNSTVÍ 
VEDOU?“ PADÁ PRVNÍ OTÁZKA PŘI 
SERVÍROVÁNÍ KACHNÍCH PRSÍČEK 
PO PROVENSÁLSKU.

Rozhodně nemám nic proti vege-
tariánům ani veganům. Dokonce mě 
taky trápí ty šílené případy, kdy zví-
řata musejí projít strašným utrpením, 
než je porazí na jatkách. Ale prostě 
za to nemůžu, já jsem masožravec. 

Spíš bych na protest proti týrání zví-
řat, než se stát vegetariánem, byl pro 
to, aby byly velmi přísné kontroly 
a pokuty v případě porušení etiky při 
způsobech zabíjení zvířat za účelem 
konzumace, a taky bych dal tak veli-
ká převozní cla na dovoz zvířat, aby 
se obchodníkům nevyplatilo je trans-
portovat na tak obrovské a nesmysl-
né vzdálenosti, kterými se to utrpení 
v tom stísněném prostoru převozních 
kontejnerů jen zvětšuje. Takové maso 
ani není dokonce snad zdravé. Pokud 
se má maso dovážet a vyvážet, tak jen 
již ve zpracovaném, zamrazeném sta-
vu. Ale i to považuji za smysluplné jen 
u některých druhů masa, například 
mořských ryb, tam, kde moře není. 
Protože důvod vozit naše čuníky ti-
síc kilometrů daleko, abychom si sem 
dovezli čuníky odjinud, když si klidně 
ty své můžeme vypěstovat a zpraco-
vat doma, je velmi pochybný. 

KDYBYSTE NEBYL FILMOVÝM 
A DIVADELNÍM TVŮRCEM, A MĚL 
BYSTE MOŽNOST BÝT I NĚKÝM 
JINÝM, TŘEBA SPECIALISTOU 
JINÝCH DALŠÍCH PROFESÍ, BYLO BY 
MEZI NIMI UMĚNÍ GURMÁNSKÉ?

Proč ne? Je to velmi kreativní a tvůr-
čí práce vymyslet třeba nějakou kom-
binaci chutí a připravit takové jídlo, 
o kterém se lidem kolikrát zdá i ve snu, 

www.svet-potravin.cz12
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jak to chutná Vám,…?

MILAN ŠTEINDLER (*12. 4. 1957)M

Absolvoval v roce 1985 režii na FAMU. 
Spolupracoval s ČST, jako asistent režie 
pracoval několik let ve Filmovém studiu 
Barrandov a zároveň působil v divadle 
Sklep, které spoluzaložil. Působí jako re-
žisér, scénárista a herec. V roce 1990 si 
zahrál hlavní roli ve svém vlastním fi lmu 
Vrať se do hrobu, ale i v celé řadě dalších 
fi lmů, např. Kopytem sem, kopytem tam 
(1988), Pražská pětka (1989), Příliš hlučná 
samota (1994), Dívka od vedle, Vyhnání 
z ráje (2001) atd.
V roce 1994 obdržel Českého lva v kate-
gorii nejlepší český fi lm roku Díky za kaž-
dé nové ráno, který sklidil velký ohlas 
nejen mezi diváky, ale i u odborné kri-
tiky a v klání o Českého lva získal hned 
čtyři trofeje včetně té nejcennější za nej-
lepší režii, scénář a nejlepší ženský he-
recký výkon v hlavní roli. 
Mezi jeho další režijní počiny patří např. 
fi lmy Gen – galerie elity národa (1993) 

nebo Perníková věž (2002). V roce 2004 
se objevil na obrazovce TV Nova jako 
redaktor novin, Lubor, v seriálu Redak-
ce. Následující rok si zahrál roli vrát-
ného na jatkách v celovečerní fi lmové 
grotesce režiséra Tomáše Vorla Skřítek. 
Roku 2006 se objevil jako otec Dany-
ho (Vojta Kotek) ve fi lmu režiséra Kar-
la Janáka Rafťáci. Od roku 2006 mode-
ruje pořad Clever. V roce 2007 natočil 
fi lm O život.
Do tvorby pro děti se zapsal např. ve-
černíčkovým seriálem Edudant a Frauci-
mor, a samozřejmě nezapomenutelným 
satirickým pořadem Alles Gute a Česká 
Soda. 
V současnosti ani jeho neminulo rozvo-
dové martyrium, v jehož kolotoči se prá-
vě ocitá, a vnímá je jako smutný střet 
lidských charakterů a zájmů, kde není ví-
tězů ani poražených, a jejichž největšími 
obětmi jsou nakonec vždycky děti.

to musí být radost. Takový kuchař je 
v tomto smyslu také vlastně tvůrcem 
snů – podobně jako lidé kolem fi lmu. 
Protože i kuchař musí napřed vymys-
let nějaký scénář chutí, a teprve poté 
se může pustit do samotného řeme-
slného zpracování. A zatímco fi lmo-
vé nebo divadelní umění je „pastvou“ 
pro oči, uši a duši, je kulinářské umění 
pastvou opravdovou, určenou pro ce-
lého člověka. Navíc, co se vaření týče, 
jsem velmi emancipovaný a nemám 
absolutně žádný problém si cokoliv 
sám uvařit.

NAPADLA VÁS PŘI JÍDLE NĚKDY 
NĚJAKÁ TVŮRČÍ SCÉNA?

Zatím ne. Ale odteď si už pokaž-
dé, když budu dávat nějaké sousto 
do úst, vždycky na to vzpomenu, pro-
tože třeba tenhle gurmánský zážitek 
bude nezapomenutelnou asociací, 
aby člověk začal víc přemýšlet, jakou 
roli jídlo hraje v životě lidí – a vlast-
ně všech zvířat.

Kdoví, možná, že se právě nějaká 
příhoda kolem jídla jednou stane mojí 
příští inspirací pro fi lmovou scénu…

JAKOU SCÉNU SI VYBAVÍTE 
Z JINÝCH FILMŮ, NA KTEROU 
SE NEDÁ ZAPOMENOUT? 

Smyslnost, kterou je fi lmo-
vá tvorba často inspirována 
právě obrazy pochutin. Ve fi l-
mu se takové scény odehrá-
vají dost často,… napadá mě 
zrovna fi lm Devět a půl týd-
ne a ta scéna, jak se Mickey 
Rourke s Kim Basinger potíra-
jí medem… 

Když si představím v takové 
scéně například sebe, tak by se 
to asi taky stalo známým ku-
sem. Ale určitě by to – na roz-
díl od smyslné poetické eroti-
ky – byla brutální komedie.

POTRAVA JAKO ZÁKLADNÍ 
PRINCIP PŘEŽITÍ HRAJE V ŽIVOTĚ 
OBROVSKOU – VLASTNĚ HLAVNÍ – 
ROLI. PŘESTO JE ŘADA LIDÍ, KTEŘÍ 
NĚCO, COKOLIV, ZHLTNOUT 
POVAŽUJÍ ZA BĚŽNÉ A NORMÁLNÍ, 
A KAŽDÝ RITUÁL PROSTŘENÝCH 
STOLŮ POVAŽUJÍ ZA ZBYTEČNOU 
ZTRÁTU ČASU…

Takoví lidé jsou pošetilí a nejspíš si 
neuvědomují, že i při tom všem, co dě-
lají, jak pracují a stále se za něčím honí, 
jsou nakonec vždycky podvědomě hná-
ni tím prvotním pudem opatřit si exis-

tenci – neboli mít co jíst. A to i přesto, 
že to může mít třeba další podpraho-
vé, skryté podoby. Kupříkladu v tom, 
že pracují, aby si mohli koupit drahé 
věci, domy, auta, jachty, kde ale na-
konec stejně budou pořádat jako vy-
vrcholení svého snažení ty opulentní 
hostiny. Když má zkrátka někdo krás-
ný, silný auto, je to ve zvířecí říši stej-
ně jen zástupná věc za obrovský šťav-
natý krvavý biftek. Lidi si kupují věci, 
které představují symboly blahobytu. 
Ale ve skutečnosti je v jejich podvědo-
mí pořád a pořád jen onen pud mít ten 
velký a ještě větší kus masa. 

Profi l 
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Připravil:  Martin Chlup

PotravinovéPotravinové
u dětíu dětí

alergiealergie

víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 

Americká studie z roku 1989 uvá-
dí výskyt potravinové alergie ve věku 
1–3 roky celkem u 7,4 % dětí. 
Současná studie, provedená 
britskými lékaři, zkoumala aler-
gické projevy u 969 dětí naroze-
ných během tří po sobě násle-
dujících let na ostrově Wight. 
V prvním roce věku byla u 2,2 % 
dětí zvýšená citlivost na po-
travinové alergeny (testovalo 
se kravské mléko, vejce, pše-
nice, arašídy, seznam a ryby). 
Ve věku dvou let se zvýšená 
citlivost na některou z těchto 
potravin objevila u 3,8 % dětí, 
ve třech letech věku tomu tak 
bylo u 4,5 % dětí. V jiné sou-
časné studii byla potravinová 
alergie přímými testy prokázá-
na u 5 % tříletých dětí. Tyto vý-
sledky v porovnání s americkými 
z roku 1989 tedy nárůst počtu 
potravinových alergií u malých 
dětí neprokazují.

NEJBĚŽNĚJŠÍ POTRAVINOVÉ 
ALERGIE U DĚTÍ

Nejčastěji se vyskytla alergie 
na kravské mléko, vejce a ara-
šídy. Alergie na mléko ve třetím 
roce věku vymizela u 80 % pacien-
tů a na vejce u 50 % pacientů. Aler-
gie na arašídy zůstala s věkem nezmě-
něna. Je pozoruhodné, jak vysoký byl 
výskyt alergie na arašídy v takto níz-
kém věku, kdy by s nimi děti neměly 
ještě vůbec přicházet do styku. Kon-
takt je patrně zprostředkován různý-
mi jinými potravinami kontaminova-
nými příměsí arašídů.

VHODNOST BIOPRODUKTŮ 
A BIOPOTRAVIN

Biopotraviny by oproti běžně pro-
dukovaným potravinám měly být 
zdravější, protože neobsahují (až 
na výjimky) přídatné látky, neobsa-
hují škodliviny z pesticidů a herbici-
dů. Vzhledem k ekologicky čistému 
původu potravin tedy můžeme říci, že 
jsou tyto produkty vhodnější než běž-
né potraviny, a to nejen pro děti s po-
travinovou alergií. Je ovšem samozřej-
mé, že pokud je dítě intolerantní např. 

na lepek, 
pak mu eko-
logicky vypěsto-
vaná biopšenice ne-
pomůže. 

Obecně se však dá říci, že 
konzumace biopotravin před-
stavuje pro dětský organismus men-
ší zátěž. Rozhodně se můžete spo-
lehnout na to, že neobsahují „éčka“ 
a další problematické látky. 

Na obecné zásady dětského stravová-
ní jsme se ptali MUDr. Moniky Čermá-
kové z alergologické ambulance Poli-
kliniky Vinohrady.

KDY ZAČÍT DÁVAT DÍTĚTI 
POTRAVINY, KTERÉ OBSAHUJÍ 
ALERGENY, NAPŘ. LEPEK?

Doporučuje se začít nejdříve od sed-
mého měsíce. Pokud je v ro-
dině výskyt nějaké alergie 
– u sourozenců či rodičů – do-
poručuje se oddálit nasazení 
dalších alergizujících potravin, 
jako jsou např. ryby, ořechy, až 
do 1 roku věku dítěte. 

Nicméně dle posledních stu-
dií se ukazuje, že pozdější na-
sazení nebo úplné vyloučení 
potravin s alergizující zátěží 
u dětí, které nemají na tyto 
potraviny prokázanou aler-
gii, z dlouhodobého hlediska 
(vyšetřovány byly děti ve věku 
5–7 let) vede k většímu výskytu 
alergiků na tyto konkrétní po-
traviny. Podle teorie, která se 
váže k tomuto poněkud pře-
kvapujícímu výzkumu, se v ko-
jeneckém a batolecím věku vy-
tváří v organismu tolerance 
na všechny možné alergeny. 

„Potravinové alergie jsou častým jevem především u dětí. Odborníci se 
i přes určité rozdíly v jednotlivých zemích většinou shodují na tom, 
že v poslední době dochází k nárůstu počtu potravinových alergií 
i alergií celkově. Přesných údajů o potravinové alergii u dětí ve 
věku 0–3 roky je ale velmi málo.“
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 

Pokud je tedy dítěti ze stravy elimi-
nujeme, jsou pak alergií na onu kon-
krétní potravinu více ohroženy.

OMEZUJE KOJENÍ VZNIK ALERGIÍ? 
JAK DLOUHO DOPORUČUJETE 
KOJIT?

Kojení rozhodně doporučuji. 
Z praktických důvodů je vhodné od-
stavovat kolem 18. měsíce.

Kojit přes dva roky je zbytečné. 
U rodin s alergickou zátěží se dopo-
ručuje eliminační dieta také u kojící 
matky. Kravské mléko, vajíčka, ořechy, 
mák, sója… Taková dieta je však vel-
mi náročná pro matku, která musí zís-
kat všechny živiny, aby její mléko bylo 
dostatečně výživné, přitom však musí 
řadu potravin vyloučit. Navíc pozitiv-
ní efekt pro dítě je dosti nejistý. Do-
držování této přísné diety mi připadá 
smysluplné jen v některých odůvod-
něných případech.

TAKŽE, KDYŽ MÁ DÍTĚ ALERGII 
NAPŘ. NA KRAVSKÉ MLÉKO, ANI 
MATKA BY JE NEMĚLA PÍT?

Ano, když se např. u 3měsíčního 
dítěte prokáže tato alergie, je nutné 
podávat dítěti speciální mléka a mlé-
ko vyloučit ze stravy kojící mamin-
ky. Poté se doporučuje udělat mezi 
10.–12. měsícem expoziční text – tj. 

zavést znova mléko do stravy – a sle-
dovat, zda se potíže vrátí nebo nevrá-
tí. Testy z krve nebo kožní testy ne-
jsou úplně směrodatné. Podstatné je, 
jak se alergie projeví přímo na dítě-
ti. Stejně je dobré postupovat u aler-
gií na ostatní potraviny. U podstatné-
ho procenta dětí alergie na kravské 
mléko vyhasíná už v deseti měsících. 
A ve 3–5 letech věku dítěte tyto aler-
gie častokrát zcela zmizí.

CO BY (NE)MĚL OBSAHOVAT 
ZDRAVÝ DĚTSKÝ JÍDELNÍČEK?

Obecně v dětské populaci narůstají 
dva velké nešvary – obezita a zkaže-
né zuby. Určitě velkou roli hrají cukry. 
Pozor na skryté cukry, např. v džusech 
či – a to je extrémní příklad – v Coca-
Cole! Děti by se od kojeneckého věku 
měly naučit na vodu nebo neslazený 
čaj. Protože v tomto věku vzniká ná-
vyk na to, co budou chtít. 

Džusy ano, ale omezit a ředit. Po-
zor také na umělá sladidla – ta 
vůbec nepatří do jídelníčku 
dětí. Děti by neměly jíst jo-
gurty, které obsahují umě-
lé cukry. Je lepší koupit bílý 
jogurt a do něj třeba při-
dat domácí marmeládu. 
Stejně tak by do předškol-
ního věku neměly jíst mléčné 

výrobky se snížených obsahem tuků, 
které jsou často doslazovány umělými 
sladidly.Také doporučuji nenutit mlé-
ko dětem, když ho nechtějí. Zakysané 
výrobky je nahradí a jsou lépe stravi-
telné než normální mléko.

Dále není dobré příliš mnoho solit 
či děti navykat na uzeniny – ty v jí-
delníčku nemusejí být vůbec. A po-
zor na potraviny, které obsahují vše-
možná „éčka“! 

Každodenně by dítě mělo mít den-
ně porci čerstvého ovoce a zeleniny. 
Pokud má rodina celkově špatné stra-
vovací návyky, pak je doba, kdy dítě 
přechází z kojení na normální stravu, 
ideálním časem změnit tyto návyky 
k lepšímu. 
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24. 3.
Cílem semináře Víno a zdravý životní styl je seznámit po-

sluchače s nástroji pomáhajícími k zlepšení životního stylu 

a zvýšení pocitu duševní i fyzické pohody. Na Vaši návště-

vu se těší v Městském divadle v Prachaticích. Více infor-

mací na www.syryrybyavino.cz.

20. 3.–21. 3.

Jedinečná příležitost navštívit více než 50 sklepů v ně-

kolika sousedních obcích. Poznejte osobně vinaře a je-

jich vína, sklepní uličky a místní gastronomii i folk-

lor ve Velkých Pavlovicích a okolí. Více informací 

na www.otevrenesklepy.cz.

tipy na vinařské akce

březen
4. 3.–6. 3.
Mezinárodní vinařský veletrh VINEX se uskuteční souběžně s me-

zinárodním veletrhem gastronomie, hotelových služeb a veřejné-

ho stravování G+H 2009. Poprvé na něm budou návštěvníci moci 

posoudit spojení špičkové gastronomie a krásných vín.

28. 3.
Již poosmé bude přehlídka vín a sýrů Hrušky 2009 konci-

pována jako přehlídka vín ve spojení s ochutnávkou sýrů. 

Návštěvníci budou mít i letos možnost hlasovat pro vina-

ře s nejlepší kolekcí prezentovaných vín. Více informací 

na www.hrusky.cz.

20. 3.
Na cyklus povídání o víně vás zve obec Židlochovice. V re-

gionálním turistickém informačním centru a vinotéce 

bude přednášet Ing. Ivana Flajšingerová. Více informa-

cí na www.zidlochovicko.cz.

7. 3.
 Na cimbálovou muziku a skvělé víno se mohou těšit návštěv-níci místní výstavy vín ve Valticích. Ta odstartuje úderem desá-té hodiny ranní ve valtické víceúčelové hale vinařské školy.
 Na výstavu vín ze Strážnicka a okolí zvou vinaři do spole-čenského domu v Tvarožné Lhotě. 

 Sklep Českého zahrádkářského svazu Hustopeče zve všech-ny milovníky vína na ochutnávku místních vín. 
 Volnou pochůzkovou ochutnávku vín v historických prostorách můžete navštívit ve Slaném. Více informací na www.vinarstvikvic.cz

 Vinařský spolek Chrlice Vás srdečně zve na 18. výstavu vín s ochutnávkou, která se uskuteční v restauraci U Bindrů.

21. 3.
 Výstava vín XX. ročník přehlídky vín znojemské vinařské podoblasti se soutěží o krále vín ročníku 2008 a Pečeti zno-jemských měšťanů se uskuteční v Louckém klášteře.
 Tradiční Josefovský košt nabídnou i Vážany v okrese Uher-ské Hradiště. K poslechu i tanci bude hrát cimbálová muzi-ka. Více informací na www.obecvazany.cz.
 Slatinský košt vín, který se koná dne 21. 3. v prostorách Slunečního dvora na Přemyslově náměstí, nabídne příjem-ně strávené odpoledne u cimbálové muziky a velké množ-ství kvalitních vín. 
 Josefovská výstava vín nebude chybět ani v Popovicích u Uherského Hradiště. Od 15 hodin zde začíná výstava míst-ních vín a vín z celé jižní Moravy. Předpokládaný počet vzor-ků se odhaduje mezi 350 až 450. Více informací na www.popovice.cz.

 Návštěvníci III. ročníku Týneckého koštu u Olomouce bu-dou moci ochutnat několik desítek vzorků vín vinařů ze Slo-vácké vinařské oblasti a okolí, a na slosovatelných hlasova-cích lístcích zvolí víno „Šampion Týneckého koštu 2009“.

14. 3.
 Oblastní výstava vín Mikulovské vinohradnické podob-lasti se uskuteční na zámku Mikulov. Více informací na www.moravinmikulov.eu.
 Na tradiční výstavu vín se mohou těšit i návštěvníci Žid-lochovic. Hodnocení vzorků proběhne v neděli 8. 3. a sa-motnou výstavu je pak možné zhlédnout 14. 3. Více in-formací na www.vinozidlochovice.cz.

 Na Josefském koštu v Kyjově proběhne regionální vý-stava vín kyjovských vinařů a vinařů z okolí Kyjova. Oče-kává se přítomnost až 600 vzorků. Akce se koná v míst-ním domu kultury.

11. 3.–12. 3.
Vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky vín vyrobených 

v roce 2008 Vinum Juvenale proběhne v kongresové hale 

IH Voroněž Brno. Více informací na www.mika.cz.

27. 3.–29. 3.
Na víkendovém semináři o víně v prostorách Vinařské aka-demie Valtice se návštěvníci během víkendu dozví základ-ní informace o tomto ušlechtilém nápoji. Určeno zejmé-na začátečníkům a mírně pokročilým. Více informací na www.vinarska-akademie.cz.

5. 3.
 Sklep Českého zahrádkářského svazu Hustopeče zve všechny milovníky vína na ochutnávku místních vín. 
 Srovnávací řízenou degustaci odrůdy Cabernet Mora-via pořádá sklípek Vaše víno v pražských Holešovicích. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a ohodno-tit 100bodovou stupnicí cca 12 až 15 vín. Více informací na www.vasevino.cz.
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testovali jsme za Vás

Salon vín České republiky je nejvyš-
ší soutěží vín v České republice, která 
zastřešuje systém nominačních sou-
těží. Na vlastní soutěž navazuje ce-
loročně otevřená veřejná degustační 
expozice nejlepších sta vín, umístěná 
ve sklepních prostorách valtického 
zámku. V letošním roce se přihlási-
lo nejvíce vinařských fi rem z Moravy 
a Čech v historii soutěže. Jen někte-
rá vinařství si ale mohou na svá vína 
nalepit tuto známku kvality.   

ÚČAST BYLA REKORDNÍ
Vína vybírali naši nejlepší degustá-

toři, kteří byli rozděleni do tří komi-
sí. Každá komise měla pět členů plus 
předsedu, který řídil hodnocení ko-
mise. Celkovému hodnocení předse-
dal prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., který 
vína letošního ročníku Salonu vín ČR 
krátce zhodnotil: „Je vidět, že kva-
lita vín předkládaných k hodnoce-
ní Salonu se rok od roku zlepšuje, 
a zvlášť to je vidět letos, kdy zejmé-

na u vín z roč-
níku 2007 se 
dají vybrat vína 
skutečně vysoké 
jakosti nejen u bí-
lých, ale i u červe-
ných“.

Letos degustáto-
ři vybírali z rekordních 
492 vín ze 114 vinař-
ství. Nominované vinařství 
může do soutěže přímo při-
hlásit pouze jedno víno, ostatní 
vína musí nejprve uspět na některé 
z nominačních soutěží. Další zajíma-
vostí je, že vzorky k hodnocení vybí-
rá sommelier Národního vinařského 
centra přímo u vinaře ve sklepě na-
mátkovým způsobem z lahví přísluš-
né šarže vína.

Připravila:  Dana Večeřová

má své vítězemá své vítěze
Tradiční hodnocení nejlepších vín 
přineslo letos řadu novinek

Salon vín 2009Salon vín 2009

„V Národním vinařském centru ve Valticích proběhlo po-
čátkem roku hodnocení již devátého ročníku Salonu vín 
České republiky. Z odrůd letos nejvíce uspělo Chardon-
nay a z ročníků rok 2007. Celkem si svá vína může etike-
tou Salonu vín 2009 ozdobit 48 vinařů.“
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testovali jsme za Vás

Z bílých odrůd v letošním ročníku 
nejvíce uspělo Chardonnay (12 vzor-
ků), Ryzlink rýnský (9 vzorků) a Pála-
va (po 6 vzorcích). Z červených odrůd 
pak Frankovka, Dornfelder a Svato-
vavřinecké (po 4 vzorcích). Celkem se 
do nového ročníku dostalo 29 odrůd 
révy vinné, 2 sekty a 7 vín cuvée.

Z hlediska jakostních kategorií le-
tos převažují pozdní sběry a výběry 
z hroznů. V letošním roce se do ex-
pozice Salonu vín probojovala také 
nová kategorie vín, a to 4 moravská 
zemská vína. 

Nejúspěšnějšími vinařskými fi rma-
mi jsou v letošním ročníku Vinselekt 
Michlovský a.  s., Vinné sklepy Valti-
ce a. s. a PATRIA Kobylí a. s. (6 vzor-
ků); dále vinařství Tomáš Krist, vinař-
ství Štěpán Maňák a Vinařství Pavlov 
spol. s r. o. (po 5 vzorcích). Z ročníků je 
nejvíce zastoupen roč-
ník 2007 (68 vín) a roč-
ník 2006 (23 vín).

Hodnocení letošního 
ročníku probíhalo v de-
gustačním sále Národní-
ho vinařského centra. Vína se hodnoti-
la s použitím špičkových degustačních 
sklenic „Grandezza“. Pomoc při servi-
su hodnocení tradičně zajišťovali stu-
denti Vinařské školy z Valtic.

LETOŠNÍ ROČNÍK PŘINESL ŘADU 
NOVINEK

Novinkou letošního ročníku byla 
tzv. „divoká karta“. Každý vinař, kte-
rý obdržel alespoň jednu nominaci 
do soutěže, mohl do Salonu vín přihlá-
sit mimo nominovaná vína ještě jedno 
další víno ze své produkce, které spl-
ňuje podmínky Statutu vín stanovené 
Národním vinařským centrem.

Další novinkou byla možnost para-
lelní laické degustace. Toto hodnoce-
ní, které proběhlo současně s odbor-
ným hodnocením, bylo určeno pro 
veřejnost, média a partnery Národ-
ního vinařského centra. Účastníci tak 
měli jedinečnou příležitost hodnotit 
vzorky souběžně s odbornou komisí 
a poté své hodnocení porovnat s vý-
sledky komise. 

SALON VÍN OTEVŘEN VEŘEJNOSTI
Slavnostní vyhláše-

ní výsledků a předá-
ní ocenění vinařům 
proběhlo 27. února 
ve Valticích. Vinaři, je-

jichž vína se umístila mezi 100 
nejlepšími víny ČR, si nyní mo-
hou svá oceněná vína označo-
vat medailí s logem „Salon vín 
ČR 2009“.  

Nový ročník veřejné degus-
tační expozice Salonu vín ČR 
2009 byl pro veřejnost popr-
vé otevřen v sobotu 28. úno-
ra 2009 od 10,30 do 18 hodin. 
Návštěvníci mohou od toho-
to data všechna vína ochutnat 
v rámci několika typů degus-
tačních programů – buď využijí 
nejoblíbenější tzv. volné degus-
tace, nebo některý z programů 
řízených vyškoleným sommelie-
rem. 

Více o Salonu vín najdete na www.vinarskecentrum.cz
a

Více o vínech nawww.vinazmoravy.cz nebo www.vinazcech.cz. 
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co jíst při…

Připravil:  Martin Chlup

a
nachlazenínachlazení

ChřipkaChřipka
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co jíst při…

JAK SE SPRÁVNĚ STRAVOVAT PŘI 
BĚŽNÝCH ONEMOCNĚNÍCH, NAPŘ. 
CHŘIPCE?

Důležitý je především přísun vita-
minů. Ideální by bylo, kdybychom je 
získali přímo z potravin. Sporné však 
je, kolik vitaminů vlastně obsahuje to 
krásně vypadající ovoce, které dnes 
koupíme v supermarketu. 

Jako náhradní zdroj vitaminů proto 
můžeme použít potravinové doplňky. 
Nicméně se zdá, že u preparátů, kte-
ré obsahují mnoho složek, je vstřebá-
vání jednotlivých složek lidským or-
ganismem nižší. Jinými slovy – když si 
vezmete ráno na lačno samotný vita-
min C, jeho dostupnost do organismu 
bude mnohem vyšší, než když si vez-
mete po obědě multivitamin se stej-
ným obsahem vitaminu C.

Pro maximální prevenci doporučuji 
pravidelné užívání vitaminu C. Ideál-
ní je jíst ho ráno, nalačno. Větším dě-
tem 500 mg, menším 100 až 200 mg, 
dospělým klidně 1000 mg. Funguje to 
takhle např. u sportovců, kteří C vita-
min užívají preventivně celou zimní 
sezonu. Předpokladem je dobrý pit-
ný režim.

JAKÝ BY MĚL BÝT PITNÝ REŽIM 
V PRŮBĚHU CHOROBY?

Zdravý dospělý by měl denně vypít 
cca 2 litry tekutin, při horečce by měl 
vypít 1 litr navíc.

A KDYŽ SE NEJEDNÁ O HOREČNATÉ 
ONEMOCNĚNÍ?

Je stejně dobré zvýšit objem teku-
tin. Chřipková onemocnění jsou čas-

to spojena se zánětem v horních 

dýchacích cestách. Ucpaný 
nos znamená, že nadechuje-
me a vydechujeme ústy. Tím 
pádem se vzduch nezvlhču-
je v nosních dutinách, což je 
normální fyziologický prů-
běh. Dýcháme-li ústy, vzduch 
vysušuje sliznice v horních 
dýchacích cestách, a tím osla-
buje jejich obranyschopnost. 
Nedostatek tekutin zároveň 
narušuje samočištění orga-
nismu, při kterém se všech-
ny nečistoty z plic a průdu-
šek posouvají do horních cest 
dýchacích.

JAK JE TO S UŽÍVÁNÍM 
ANTIBIOTIK A MLÉČNÝMI 
VÝROBKY?

Některá antibiotika se nesnášejí 
s mléčnými výrobky, např. celá řada 
tetracyklinů. Užíváme-li takové anti-
biotikum, měli bychom tedy – v roz-
ptylu řekněme 5 hodin kolem požití 
antibiotika – vyloučit ze stravy mléč-
né výrobky.

Mléčné výrobky a např. také baná-
ny rovněž zvětšují zahlenění organis-
mu. Takže pokud jsme zahlenění, měli 
bychom se jich vyvarovat. 

ANTIBIOTIKA NIČÍ BAKTERIE, 
BOHUŽEL I TY PROSPĚŠNÉ 
VE STŘEVECH…

Ano, proto je už během léčby anti-
biotiky dobré začít brát probiotika – 
kapsle nebo probiotický roztok jsou 
vhodnější než mléčné výrobky, které 
způsobují zahlenění, jak jsme již zmí-
nili. Probiotika je dobré brát, dokud 
se střevní fl óra nesrovná, což může tr-
vat 2–3 týdny po ukončení léčby an-
tibiotiky.

Probiotika jsou také v jogurtech, 
ale doporučuji hlídat, jak je to dlou-
ho, co byl jogurt vyroben. Pokud vy-
šetříte vzorek jogurtu, který jde pří-
mo z továrny, tak bude mít mnohem 
vyšší množství bakterií než jogurt, 
který se blíží době své expirace.

ŘÍKÁ SE, ŽE PŮST JE ZDRAVÝ? JE 
PŮST ZDRAVÝ I PŘI NEMOCI? KDYŽ 
SE ČLOVĚKU V NEMOCI NECHCE 
JÍST, MÁ SE PŘEMÁHAT NEBO MÁ 

POSLECHNOUT TĚLO, KTERÉ SI 
SAMO ŘÍKÁ, CO CHCE?

Půst je normální součástí mého ži-
vota. A určitě je dobré naslouchat 
vlastnímu tělu. Takže pokud člověk 
nemá chuť k jídlu, tak ať nejí. Stejně 
tak to platí i u dítěte s akutním one-
mocněním. Pokud nebude 2 dny chtít 
jíst, nenuťme ho. 

Něco jiného je příjem tekutin. Ty 
do sebe dostat musíme, i když ne-
chceme. U malého dítěte může na-
stat problém s dehydratací už po pár 
hodinách.

Postit se v nemoci – pokud člověk 
nemá hlad – je určitě vhodné. Stejně 
tak např. po Vánocích je určitě pro-
spěšné dát si ozdravný, třeba tříden-
ní půst.

ZTOTOŽNILA BYSTE SE S NÁZOREM, 
ŽE JÍME ZBYTEČNĚ MNOHO?

Naprosto. A také si nejsem jista, že 
strava musí být zase až tak pestrá, jak 
se říká. Nějakou dobu jsem žila v Afri-
ce. V Keni jsem pracovala mezi Masaji. 
Masajové jsou fyziologicky velmi vyso-
cí, štíhlí, atletické postavy. Pokud žijí 
tradičním způsobem – jsou to pastev-
ci – tak jim nehrozí podvýživa, ani ne-
mají žádné defi city, přitom však mají 
hodně jednotvárnou stravu. Strava by 
tedy spíš než pestrá měla být prostá 
– stravovat se tak jako naši předkové 
není vůbec od věci. 

Děkuji za rozhovor

nachlazení

„Rozhovor s MUDr. Monikou Čermákovou z aler-
gologické ambulance Polikliniky Vinohrady“
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Připravila:  Zdenka Ulmannová

v tisku
BIOpotravinyBIOpotraviny
na straně spotřebitele

„S názory na poměrně ještě novou a nezažitou tematiku, týkající se biopotravin, se 
dnes můžeme setkávat velice často. Přetlumočeno z odborného jazyka do běžné lido-
vé řeči jde o výrobky a vůbec trendy, jejichž prostřednictvím se lidé snaží nalézt cestu 
zpět k přirozenému, a to znamená tak trochu i přírodnějšímu, způsobu života. Chtějí 
samozřejmě začít od toho základního – od stravy, kterou ve svém dnes všeobecně kon-
zumním způsobu žití konzumují. Chtějí mít více informací o tom, cože to tedy onen „bi-
ostyl“ je. Souhrnně si tedy lidé představují, že jde o jakousi formu vyznávání ekologic-

kého přístupu k životu. A že to tedy znamená méně chemických zásahů 
do půdy a vodních zdrojů, méně nepřirozených způsobů cho-

vu zvířat, omezování těch druhů výro-
by a technologií, které představu-

jí zátěž životního prostředí.“
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na straně spotřebitele

JSOU TEDY BIOPOTRAVINY SKUTEČNĚ ZÁRUKOU KVALITNĚJŠÍHO ŽIVOTA? CO NA TO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI?
Pro ilustraci přinášíme krátké úryvky z toho, jak se směrem k nám, spotřebitelům, o tématech biopotravin psalo 

a informovalo v právě uplynulém roce 2008.

Zdroj: ministerstvo zemědělství
„Vzorky devatenácti biopotravin 

byly v období od května do července 
podrobeny laboratornímu zkoumání 
Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce (SZPI) v rámci sledování kvali-
ty certifi kovaných biopotravin na čes-
kém trhu. 

Analýzy se zaměřily na obsah pozů-
statků pesticidů, mykotoxinů, dusič-
nanů a přítomnost GMO. Ani u jed-
noho vzorku nebylo zjištěno porušení 
pravidel ekologického zemědělství 
a všechny zkoumané biopotraviny 
vyhovují požadavkům platné legis-
lativy. 

„Základem produkce kvalitních bio-
potravin je dobře fungující kontrolní 
systém. Proto se snažíme jeho fungo-
vání neustále zlepšovat, což se proje-
vuje i nárůstem počtu laboratorních 
kontrol biopotravin ve srovnání s mi-
nulostí,“ shrnuje ministr Gandalovič. 
„Výsledky, které u všech zkoumaných 
vzorků prokázaly, že biopotraviny 
jsou vyráběny podle zásad ekologic-
kého zemědělství, jednoznačně hovo-
ří o efektivitě tohoto kontrolního sys-
tému i o kvalitě biopotravin.“ 

 V období od května do července 
2008 pokračovalo sledování kvality 
certifi kovaných biopotravin na čes-
kém trhu pomocí laboratorních roz-
borů prováděné SZPI. V tomto obdo-

bí prošly laboratořemi SZPI vzorky 19 
různých biopotravin vyrobených v ČR 
nebo v jiných členských zemích EU. 
Tyto vzorky byly podrobeny labora-
torním analýzám zaměřeným na ob-
sah reziduí pesticidů, mykotoxinů, 
dusičnanů a přítomnost GMO. Ani 
u jednoho zkoumaného vzorku ne-
bylo zjištěno porušení pravidel ekolo-
gického zemědělství a všechny takto 
prověřené biopotraviny zcela vyhovu-
jí požadavkům platné legislativy.“

I když nacházíme vesměs kladné 
příklady biohospodaření a podniká-
ní, přesto ani v oblasti biopotravin 
se občas nevyhneme tomu, že se na-
jde nějaký „vykuk“ a nepoctivec, kte-
rý se snaží na jakémkoliv bohulibém 
počinku parazitovat a nepoctivě vy-
dělat.

POZOR NA PLESNIVÉ BIOFAZOLE! 
Zdroj: SOS

„Inspektoři Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce v srpnu zjis-
tili dva případy, kdy se na trhu vysky-
tovala balení biofazolí, v nichž část 
zrn byla plesnivá. V obou případech 
se přitom jednalo o fazole z velkých 
zásilek z Číny, které do spotřebitel-
ských balení balila firma PRO-BIO, 
obchodní společnost s. r. o. 

V jednom případě bylo do ČR do-
vezeno 3000 kg Adzuki barevných fa-
zolí, přičemž v době zjištění závady 
bylo již přes 750 kg fazolí zabaleno 
a vyexpedováno. Výrobky z této zásil-
ky (ADZUKI barevná fazole BIOLINIE, 
balení 500 g, datum min. trvanlivos-
ti 26. 3. 2009 a 31. 3. 2009; ADZUKI 
barevná fazole BIOHARMONIE, ba-
lení 500 g, datum min. trvanlivosti 
26. 3. 2009 a 10. 4. 2009) byly distri-
buovány převážně do drobných ma-
loobchodů. 

V druhém případě se jednalo o fa-
zole červená ledvina, které byly do-
vezeny v zásilce 7000 kg. Přibližně 80 
procent této zásilky však bylo inspek-
cí zadrženo ještě ve skladě společ-
nosti PRO-BIO. Zbytek byl již zabalen 
do spotřebitelských balení a distri-
buován do obchodní sítě (Fazole čer-
vená ledvina BIOHARMONIE, balení 
500 g, datum minimální trvanlivosti 
26. 3. 2009; Fazole červená ledvina BI-

OLINIE, balení 500 g, datum minimál-
ní trvanlivosti 26. 3. 2009, 22. 4. 2009 
a 8. 4. 2009).

Přestože bylo společnosti PRO-BIO 
uloženo opatření okamžitě všechna 

uvedená balení stáhnout od svých od-
běratelů, část výrobků mohla být již 
rozprodána. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o zboží s dlouhou dobou mini-
mální trvanlivosti, mohou je mít spo-
třebitelé ještě doma. Protože v obou 
případech byla část zásilky distribu-
ována dále na Slovensko a šlo o ne-
bezpečnou potravinu, byla informace 
o zjištěních SZPI vložena do evropské-
ho Systému včasného varování pro 
potraviny a krmiva.

Biopotraviny kontroluje SZPI stej-
ně jako ostatní potraviny, protože pro 
biopotraviny platí stejné požadavky 
na bezpečnost, jakost a označování 
atd. jako pro ostatní potraviny.“

 I přestože se tedy někdy snaží-
me ze všech sil dělat pro svůj zdra-
vý život co možná nejvíce, musíme 
být stále ve střehu, neboť to základ-
ní pravidlo, které obecně platí v kaž-
dém oboru naší činnosti, asi přece jen 
bude ono známé a příslovečné: „Věř, 
ale komu věříš, měř!“ A to nezna-
mená se spokojit se vším, co se na-
bízí v regálech a na prodejních pul-
tech, nýbrž se snažit mít co největší 
množství a zdrojů informací. A pravi-
delný měsíčník Svět potravin je jed-
ním z nich a je tu pro Vás! 
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Klasa – značka domácí kvality

Seznamte seSeznamte se
s výrobky KLASAs výrobky KLASA 

Připravila:  podle materiálů SZIF Dana Večeřová

„Kategorie masa a masných výrobků oceněných znač-
kou kvality Klasa zahrnuje celkem 424 výrobků od 58 vý-
robců. Není v našich silách představit na stránkách Světa 
potravin všechny tyto výrobky, i když by si to nepochyb-
ně zasloužily, ale pokusíme se alespoň o průřez výrobků 
podle jednotlivých výrobců. Takže pozor – začínáme.“
DRŠŤKOVÁ POLÉVKA – ARDO 
MOCHOV

Výroba probíhá v nejmoderněj-
ším provozu v ČR, který byl speciál-
ně upraven pro přípravu Dršťkové 
polévky, která patří k nejprodáva-
nějším výrobkům společnosti ARDO 

Mochov. Mochovská Dršťková polév-
ka je na rozdíl od konkurenčních vý-
robků koncentrátem, a proto z jedno-
ho balení je možno udělat až 4 porce 
polévky. Hlavní důraz při výrobě je 
kladen na kvalitu vstupních surovin, 
způsob zpracování, moderní techno-
logii. K výrobě se využívá výhradně 
tuzemských surovin – hovězích drštěk 
a vepřových žaludků.

VALAŠSKÝ BŮČEK – CARNEX, spol. s r. o.
Pod tímto názvem se skrývá masný 

výrobek dle krajové receptury s typic-
kou vůní česneku a uzení. Má široké 
využití: za studena – obložené mísy, 
za tepla – opékaný, grilovaný. Jeho 
chuťové i senzorické hodnocení vyvo-
lává dojem domácího výrobku.

ŠPEKÁČKY – CHOVSERVIS 
Ač v České republice proslulý výro-

bek, mnohdy se nesetkáme s tou pra-

vou kvalitou. Chybu určitě neuděláte 
v případě těchto tradičních špekáčků 
vyrobených z masa bez použití ná-
hražek. Strategií této fi rmy je vysoká 
kvalita výrobků v přírodním střívku, 
vázaných provázkem, obsahujících 
kousky špeku. Jsou výborné na opé-
kání a na grilování.

DRŮBEŽÍ TLAČENKA – DRŮBEŽ – 
VYSOČINA, spol. s r. o.

Jde o tepelně opracovaný masný vý-
robek s vysokým podílem kuřecí ste-
henní svaloviny. Ideální produkt pro 
zdravý životní styl.

KUŘE NA ROLÁDU – DRŮBEŽÁŘSKÉ 
ZÁVODY KLATOVY, A. S.

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 na-
plnění nádivkou či jiné obdobné ku-
chyňské úpravě. Jde o dietní výrobek 
určený pro široký okruh spotřebitelů, 
s nízkým obsahem tuku a soli, solený 
jedlou solí, vhodný pro zdravou výži-
vu, neobsahuje žádné alergeny.

Maso a masné Maso a masné 
výrobky výrobky 
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MYSLIVECKÁ KLOBÁSA – DRUMAS, 
spol. s r. o.

Tradiční regionální výrobek s dalším 
oceněním Perla Zlínska 2007.

DEBRECINKY – FRANTIŠEK ŠUTERA
Jemná klobáska ve skopovém střív-

ku s charakteristickou vůní a chutí 
po kmínu, křehká se středně hrubou 
mozaikou. Výroba probíhá klasickým 
starým způsobem, ke kterému se pou-
žívá zaležené nasolené hovězí a vep-
řové maso. Tato technologie a po-
užité koření dodávají výrobku jeho 
charakteristickou vůni a chuť.

MÁJKA – HAMÉ, a. s.
Kdo by neznal Májku – vlajkovou loď 

mezi paštikami, královnu všech paštik. 
Tato paštika s originální recepturou 
je vyráběna z vepřového masa, cibule 
a koření. Výrobek je bezlepkový.

ŽATECKÁ DOMÁCÍ KLOBÁSA – H+B 
JATKY ŽATEC

Žatecká domácí klobása je vyrábě-
na pouze z prvotřídní suroviny, obsah 
masa činí 88 %. Jedná se o výrobek 
s charakteristickou vůní po čerstvé uze-
nině, s vyváženou kořeněnou chutí.

ŠPEKÁČKY – ING. V. KOZEL – 
ZOOINFORMA

Další z rodiny opravdových špekáč-
ků. Drobný masný, tepelně opracova-
ný výrobek, ručně vázaný, bez použi-
tí separátu. Vynikající masný výrobek, 
který je ideální na oheň nebo ohřívá-
ní. Svou chutí a pevnou konzistencí si 
jistě získá nejednoho gurmána.

KUŘECÍ STEHENNÍ ŘÍZEK – INTEGRAL 
VRCHOVINA, a. s.

Výrobek z rodiny 100% čerstvých, 
kvalitních a 100% českých – protože 
je chlazené maso určené k okamžité 
spotřebě, musí se co nejdříve dostat 

na pulty obchodů. Proto nemůže být 
dováženo ze zahraničí – takže pochá-
zí z českých chovů a od českých do-
davatelů. 

VINNÁ KLOBÁSA – JARMILA 
LOUŽECKÁ 

Tradiční výrobek 
s vůní i chutí bílé-
ho vína a koře-
ní, vyznačuje se 
výbornou sta-
bilitou, je na-
ražen ve sko-
povém střívku.

VÝBĚROVÁ ŠUNKA 
LADA – JAROSLAV RADOŠ

Šunka Lada je vyrobena z doko-
nale opracovaných vybraných svalo-
vých partií vepřové kýty. Obsahuje 
max. 5 % tuku, který je přirozenou 
složkou libového masa a je potřeb-
ný k projevení chuti a šťavnatosti. Při 
výrobě se k surovině přidává 1,10 % 
včelího medu, který svou kvalitou 
odpovídá normě Český med. Přída-
vek tohoto medu spolu s vybraným 
masem a speciální směsí koření též 
dotváří nezaměnitelnou chuť toho-
to výrobku.

LAHŮDKOVÝ BOK S ČESNEKEM – 
JATKY BLOVICE

Delikatesa vyrobená s česnekovými 
lupínky a cibulí v jemné masové směsi 
a obdobně spolu s čerstvým vepřovým 
bůčkem prokládaný ve 3 vrstvách. Vý-
robek je zauzen. Je vhodný k podává-
ní za studena s hořčicí a křenem.

VRANOVSKÁ KLOBÁSA – K MASO, 
spol. s r. o.

Kvalitní klobása rustikálního typu, 
výrazné chuti, vyráběná podle tradič-
ní receptury. Nejlépe chutná opečená 
nebo ogrilovaná. Neobsahuje lepek.

HÁDES – KMOTR – MASNA 
KROMĚŘÍŽ

Trvanlivý fermentovaný salám s ob-
sahem probiotické kultury a sníženým 
obsahem tuku. Výrobek je vhodný 
i pro spotřebitele s bezlepkovou di-
etou.

HERMÍN – KOSTELECKÉ UZENINY, a. s.
Salám patří do rodiny trvanlivých 

tepelně neopracovaných fermentova-
ných salámů s ušlechtilou plísní na po-

vrchu. Fermentace dává salámu aci-
ditu, vůni, barvu, tažnost a vynikající 
soudržnost. Fermentované salámy 
mají vzhledem k obsahu probiotik 
a částečně též prebiotik velký zdra-
votní význam. Účinky bakterií mléč-

ného kvašení na trávení jsou díky 
kysaným mléčným produk-

tům dobře známé. Má-
lokdo však ví, že obsah 
probiotik ve fermen-
tovaných salámech je 
naprosto srovnatelný 

s množstvím probiotik 
v jogurtech. Společnost 

Kostelecké uzeniny byla 
první v České republice, kdo za-

čal takovéto produkty vyrábět.

PRŠUT KRKOVICE – KRAHULÍK 
MASOZÁVOD KRAHULČÍ, a. s.

Pochoutka jižního typu z vybrané 
suroviny se vyrábí ve speciálních zra-
cích komorách procesem řízené fer-
mentace. Vzhledem k výrazné a kon-
centrované chuti je nutno pršut krájet 
na velmi tenké plátky.

SRNČÍ KÝTA – LESY A RYBNÍKY 
MĚSTA ČESKÝ BUDĚJOVIC, s. r. o.

 Zvěřina ze srnce obecného, označe-
ná plombou a lístkem původu zvěře. 
Jde o 100% tuzemskou produkci.

Klasa – značka domácí kvality
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CHALUPÁŘSKÁ ŠUNKA 
VÝBĚROVÁ – MAKOVEC, a. s.

Tvarovaná šunka podle drátěné for-
my do podoby půlměsíce. Zauzením 
povrchu získá tento prestižní výrobek 
krásnou leskle hnědou barvu, zvýraz-
něnou chuť a vůni po čerstvé uzenině. 
Na řezu má šunka, díky vyššímu ob-
sahu čistých svalových bílkovin, spíše 
sušší tmavě růžový vzhled. Výrobek 
neobsahuje žádné alergeny a pro vel-
mi nízký obsah tuku je doporučován 
do řady diet. 

FURIANT – MASNA PŘÍBRAM, 
spol. s r. o.

Trvanlivý masný výrobek fermento-
vaný. Určený ke konzumaci za stude-
na, nejlépe jemně krájený. V nákroji 
hrubě drcený pepř, který mu dodává 
pikantní chuť. Charakteristický je jeho 
trojúhelníkový tvar.

KLOBÁSA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM 
– MASO PLANÁ, a. s.

Charakteristickým znakem toho-
to výrobku je hrubě mělněné dílo li-
bové svaloviny a patrné kousky ze-
leného koření (medvědího česneku). 
Povrch je hladký, případně mírně vrás-
čitý, konzistence pevná soudržná, 
na omak zrnitá. Barva výrobku zlato-
hnědá. Na řezu výrobku kostka libové 
svaloviny cca 2 x 2 cm spojená spojkou, 
koření patrné. Vůně a chuť po čerstvé 
uzenině, přiměřeně slaná, kořeněná.

BIO ŠUNKA- MASOKOMBINÁT 
PLZEŇ s. r. o.

Použité maso i přísady byly získány 
z ekologického zemědělství (výrobce 
nepoužívá žádné chemikálie – pesti-
cidy ani průmyslová hnojiva), přičemž 
musí navíc dodržovat přísná pravidla 
(zvířatům se nepodávají antibiotika, 
nepoužívají se geneticky modifi kova-
né plodiny).

ŠUNKA MORAVIA – STEINHAUSER, 
s. r. o.

Šunka nejvyšší jakosti s minimálním 
množstvím přídatných látek. Po celou 
dobu své existence plní fi rma veškeré 
veterinárně-hygienické parametry vý-
roby a klade neustálý důraz na stan-
dardní vysokou kvalitu výrobků a od-
bornou úroveň pracovníků podniku. 

V roce 2002 byl ve společnosti certifi -
kován dánskou společností BVQI sys-
tém zajištění bezpečnosti výrobků HA-
CCP a následně v roce 2003 i britský 
systém kontroly kvality výrobků BRC. 
Od března 2004 je společnost Stein-
hauser oprávněna pod číslem CZ 246 
vyvážet svoje produkty do států EU.

HUSTOPEČSKÁ JÁTROVKA – 
VÁHALA spol. s r. o. 

Specialita fi rmy Váhala, jejíž vznik 
můžeme datovat již od roku 1933, 
kdy zakladatel fi rmy Robert Váhala 
začínal s výrobou paštik. Tato jem-
ně roztíratelná játrovka je základ-
ním kamenem ve výrobním progra-
mu fi rmy. Je výborná s čerstvým bílým 
pečivem. 

Klasa – značka domácí kvality
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předsednictví České republiky v Evropské unii se dotklo již 
také Komory. V únoru letošního roku byla Potravinářská ko-
mora hostitelkou pracovního zasedání ředitelů a tajemníků 
potravinářských federací a evropských potravinářských aso-
ciací EU 27 sdružených v CIAA (Konfederaci evropského po-
travinářského a nápojového průmyslu), kterého se zúčastnilo 
na 40 vrcholových představitelů evropského potravinářství. 
O této akci, na které se mimo jiné hovořilo o sjednocení nu-
tričního značení na potravinách či o primárním určení země-
dělské produkce pro potravinářskou výrobu, přineseme ob-
sáhlejší informaci v příštím čísle Světa potravin.

Komora se rovněž snaží jako zástupce potravinářského prů-
myslu řešit potíže způsobené fi nanční krizí. V současné době 
intenzivně jednáme s ministerstvem zemědělství o možnos-
tech záruky za komerční úvěr, který by banka poskytla pro 
fi nancování projektu realizovaného v rámci Programu roz-
voje venkova či dotačního titulu 13, eventuálně o podpoře 
úroků z úvěru. 

Ač jsou v poslední době potravináři jako celek terčem úto-
ků různých zemědělských představitelů, snažíme se i přesto 
s našimi dodavateli, tedy zemědělskými podnikateli, udržo-
vat dobré vztahy. Proto jednáme s PGRLF o zavedení tzv. fak-
toringu a o garanci úvěrů. Jsem přesvědčen, že tato opatření 
by pomohla zemědělcům ke včasným platbám v přiměřené 
výši a zpracovatelům k momentálnímu překrytí období, kdy 
je trh jejich výrobky přesycen. Pevně věřím, že tento návrh 
se stane brzy realitou a pomůže celému sektoru, a přinese 
také uklidnění situace v něm.

V době, kdy díky krizi vzrůstá obava potravinářských vý-
robců z odklonu od kvalitních českých potravin, je potřeba 
se zaměřit intenzivně na obchodní řetězce a silně podpořit 
přijetí zákona o významné tržní síle. Právě v řetězcích se za-
čne ve větší míře objevovat levné zboží ze zahraničí, které 
je sice snad zdravotně nezávadné, ale kvalitní určitě ne. Je 
na českém státu a vládě, aby se zvýšily kontroly dováženého 
zboží a v případě jakýchkoli nedostatků byla přijata přísluš-
ná opatření. Rozhodně nemám obavu, že bychom byli jedi-
ným státem, který zintenzivní kontroly. Podle toho, co bylo 
řečeno na schůzce ředitelů evropských potravinářských aso-
ciací, se na tyto kontroly chystá kvůli ochraně vlastních pro-
ducentů téměř celá Evropa

I ministerstvo zemědělství by tedy mělo silně přehodno-
tit tvrzení obchodních řetězců, že například mléko a mléčné 
výrobky prodávané v jejich sítích jsou z 90 až 95 % českého 
původu. Podle informací z ČSÚ a statistiky ministerstva ze-
mědělství ovšem činí podíl dovezeného mléka do České re-
publiky více než 35 % domácí spotřeby. Zcela markantní situ-
ace je především u sýrů a tvarohů, kdy se dováží téměř třikrát 
více těchto produktů, než se vyváží. Vzniká tedy otázka, kde 
se těchto 30 % zahraničních produktů prodává, když se ob-
chodní řetězce dušují, že zahraniční mléčné výrobky činí ma-
ximálně 10 % ze sortimentu.

Pevně doufám, že se nám s ministerstvem zemědělství 
i s PGRLF podaří v nejbližší době vyjednat vše potřebné a po-
travinářskému průmyslu se v boji s fi nanční krizí dostane as-
poň této pomoci. 

 Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR

VÝHODY PRO ZEMĚDĚLCE A VÝROBCE POTRAVIN…
Pro zemědělce je nutně rozhodující, zda výlučné právo-

používat název produktu vede k vyšší ceně než u obdob-
ných produktů ve stejné kategorii potravin. Existují důkazy, 
že tomu tak skutečně je. Například tržní cena francouzské-
ho sýra Comté, který je nositelem CHOP, si po celých deset 
let, kdy vlastní toto označení, vede v porovnání s ostatními 
sýry cenově i prodejem dobře. Rovněž ziskovost výrobců sýra 
Comté je ve srovnání s konkurencí velmi slušná.

Studie o odvětví sýrů obsahuje závěr, že sýr nesoucí označe-
ní jakosti může uplatňovat 30% cenovou prémii oproti kon-
kurenčním produktům. Například sýr Parmigiano Reggiano 
a vonné silice chráněné zeměpisným označením se těší znač-
ným cenovým výhodám. Studie dále naznačují, že přidaná 
hodnota je rozložena v celém potravinovém řetězci, takže 
získávají jak producenti a místní zpracovatelé, tak maloob-
chodníci a další subjekty na návazných trzích.

SKUTEČNÝ PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI VENKOVA
CHOP a CHZO si zaslouží ochranu nejen kvůli svému spojení 

s jakostí, tradicí a pověstí; zároveň totiž velmi cenným způ-

sobem přispívají k udržitelnému rozvoji venkova. Z několika 
studií (např. Geographical Indications in France – A dynamic 
sector of the Food Industry – Dupont, nebo Geographical In-
dications and Rural Development in the EU – C. Folkeson, 
Lund University) vyplývá, že tato označení mohou hrát vý-
znamnou úlohu při obnově venkova, protože zemědělsko-
potravinářská produkce díky nim probíhá způsobem, který 
zachovává místní odrůdy rostlin, přináší zisk místním obyva-
telům a podporuje rozmanitost a sociální soudržnost. Důle-
žitá je také tvorba nových pracovních příležitostí v produkci, 
zpracování a souvisejících službách. Potřeby dnešních obyva-
tel jsou uspokojovány a současně jsou pro budoucí generace 
chráněny přírodní zdroje a tradiční dovednosti.

…A PRO SPOTŘEBITELE
Označení jakosti představují skvělé reklamní informace 

o produktech s vysokou přidanou hodnotou, příslušné systé-
my zemědělcům a producentům umožňují informovat spo-
třebitele o zvláštních vlastnostech a původu jejich produktů 
bez ohledu na počet prostředníků (distributorů, velkoob-
chodníků, maloobchodníků atd.) v dodavatelském řetězci. 

Výhody chráněných označení – CHOP a CHZO

Vážení členové Potravinářské komory,

Systémy označení jakosti produktů EU jsou navrženy s cílem chránit práva producentů a spotřebitelů. Tyto systémy by 
měly přinášet značný prospěch oběma skupinám. 
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Spotřebitelé získávají tyto hlavní výhody:
 základní význam označení – označuje jakostní produkt,
  výběr z obrovské nabídky vynikajících evropských potra-
vin díky uživatelsky vstřícnému značení,
  informace o původu produktu a jeho vlastnostech (přísa-
dy atd.) a tradičních metodách produkce,
  záruka, že se jedná o autentický produkt, nikoli o kopii 
nebo napodobeninu,
  jistota, že potravina byla vyrobena v souladu s podrob-
nou specifi kací,
  spotřebitelé poznají produkty ze svého vlastního regionu 
nebo z jiných konkrétních regionů a v případě zájmu je 
mohou nakupovat,

  celkové informace, které spotřebitelé potřebují, aby moh-
li posoudit, zda jakostní produkty s příslušným označením 
nabízejí hodnotu odpovídající ceně.

Označení jakosti EU tedy spotřebitelům ještě před náku-
pem poskytují řadu informací o jakosti, vlastnostech, půvo-
du a hodnotě produktu. Je známo, že tyto informace jsou 
pro spotřebitele důležité. Z několika průzkumů zadaných 
Evropskou komisí vyplývá, že podle občanů EU je hlavní vý-
hodou společné zemědělské politiky skutečnost, že zajišťu-
je bezpečnost a vysokou kvalitu potravin, které spotřebite-
lé kupují. 

Jako příklad může sloužit specialita vyráběná ve Skot-
sku – uzená ryba Arbroath Smokie – ukazuje, jak velkou 
hodnotu má označení jakosti pro producenty. Jednodu-
še řečeno, stalo se toto:

  stávající producenti zaznamenali uvedení podobného 
konkurenčního produktu na trh,

  konkurenční produkt neměl správnou chuť ani stej-
ný vzhled jako autentický produkt (nevyráběl se stej-
ným způsobem),

  producenti založili sdružení a podali úspěšnou žádost 
o zápis chráněného zeměpisného označení (CHZO), 
takže produkty teď mohou být označovány názvem 
Arbroath smole, pouze pokud jsou vyráběny místně 
(do osmi kilometrů od centra města Arbroath) a pod-
le souboru přísných specifi kací,

  díky CHZO tak producenti autentických Arbroath Smo-
kie získali nejen potřebnou ochranu názvu produktu, 
která jim dovoluje udržovat cenovou prémii, ale také 
lepší příležitost k získání nároku na příspěvek na pod-
poru propagace jakostních potravin.

V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připo-
mínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační akční 
plán Evropské technologické platformy „Potraviny pro život“, 
který popisuje způsob, jakým lze priority identifi kované ve Stra-
tegické výzkumné agendě (SRA) platformy Potraviny pro život, 
který byl zveřejněn v září 2007, co nejefektivněji realizovat.

Sektor výroby potravin a nápojů je největším zpracovatel-
ským průmyslovým odvětvím v Evropě a zaměstnává na 3,8 
milionu osob. Potravinářský a nápojový průmysl je otevřen 
ostatním světovým trhům, které pro něj tedy představují kon-
kurenci. Mnohé externí trhy profi tují z měřítka velikosti; kro-
mě toho se většinou jedná o velmi důležité dodavatele suro-
vin a o výrobce s nižšími výrobními náklady, než kterým musí 
čelit Evropa. Stále více těchto zemí pracuje na vývoji důle-
žitých procesů souvisejících s výrobou potravin. Produktivi-
ta evropského potravinářského průmyslu je značně pozadu 
a nezaměříme-li se z dlouhodobého hlediska na přidanou 
hodnotu, budeme muset čelit závažnému zhoršení konku-
renceschopnosti Evropy v celosvětovém měřítku.

K úplnému naplnění lisabonské strategie se Evropská tech-
nologická platforma Potraviny pro život (ETP) snaží zajistit 
zvýšení konkurenceschopnosti Evropy prostřednictvím tech-
nologických řešení založených na současných silných strán-
kách Evropy a prostřednictvím zpřístupnění nových oborů, 
které potravinářský a nápojový průmysl považuje za přínos-
né z hlediska dobrých příležitostí, jež lze v budoucnu využít. 
Současně se však ETP zabývá též zdravotní a sociální proble-
matikou, která v posledních letech nabývá na závažnosti ná-
sledkem stárnutí populace, neboť zdravá výživa může hrát 
zásadní roli při optimalizaci lidského zdraví a při snižování 
rizika vzniku chronických chorob souvisejících s výživou nebo 
při jeho odložení na pozdější věk. Zemědělský a potravinář-
ský průmysl se stále více posouvá směrem k udržitelné výro-
bě při zohlednění etických otázek a ETP identifi kuje kroky, 
které je třeba podniknout k hospodárnému naplnění těchto 
cílů na jedné straně a k přínosům, které pocítí malé a střed-
ně velké podniky následkem změn ve výrobních postupech, 
na straně druhé.

Evropská technologická platforma „Potraviny
pro život“ (Food for life) představila 
implementační akční plán
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ETP Potraviny pro život zveřejnila svoji vizi v červnu 2005 
a svoji Strategickou výzkumnou agendu (SRA) v září 2007. 
Oba tyto dokumenty byly sestaveny na základě rozsáhlých 
konzultací se všemi relevantními zainteresovanými stranami. 
Tyto konzultace probíhaly formou osobních setkání a pro-
střednictvím činností, které k svému naplnění využívaly sítě 
internet. Proces vývoje dokumentu Vize a proces účinného 
zapojení zúčastněných subjektů v rámci celé Evropy je zalo-
žen na předchozí identifi kaci šesti vědeckotechnických ob-
lastí: Potraviny a zdraví, Kvalita a výroba potravin, Potra-
viny a spotřebitel, Bezpečnost potravin, Udržitelná výroba 
potravin a Řízení potravinového řetězce. Chceme-li dosáh-
nout zvýšení konkurenceschopnosti evropského potravinář-
ského průmyslu, nabízejí tyto oblasti zcela zásadní výzvy. 
V rámci uvedených oblastí byly vytvořeny malé meziobo-
rové pracovní skupiny, které poskytly důležité údaje při se-
stavování koncepce strategické výzkumné agendy zaintere-
sovaných stran, jež byla diskutována v roce 2006. Podobný 
byl i proces v případě problematiky komunikace, vzdělává-
ní a transferu technologií, které mají vyšší horizontální re-
levantnost. Tento přístup se prokázal jakožto méně vhod-
ný k sestavení Implementačního akčního plánu (IAP), a to 
z těchto důvodů:

 omezená mezioborovost,
  omezení klíčových vstupů ze socioekonomických a huma-
nitních věd,
 omezení účinné interakce, 
  překrývání činností a kompetencí a existence hluchých 
míst.

Následkem této skutečnosti byl vyvinut proces založený 
na třech klíčových cílech, jejichž popis je uveden níže.

Strategická výzkumná agenda nastínila tři klíčové cíle vý-
zkumu, kterých je třeba dosáhnout s ohledem na účinné cí-
lení evropských zdrojů na oblasti, jež mají z hlediska budou-
cí konkurenceschopnosti tohoto odvětví zásadní důležitost. 
Zaměřuje se též na oblasti, které mohou pomoci splnit poža-
davky evropských spotřebitelů na zdravé, bezpečné, rozma-
nité a cenově dostupné potraviny, jakož i na zesilující obavy 

společnosti související s životním prostředím. Tyto klíčové cíle 
byly defi novány jakožto výzkumné cíle, které povedou k vý-
robě produktů a k tvorbě procesů a nástrojů, které:

  povedou ke zlepšení zdravotního stavu, blahobytu a dlou-
hověkosti obyvatel,

  povedou ke zvýšení důvěry spotřebitelů v potravinový ře-
tězec,

 podpoří udržitelnou a etickou výrobu.

Tento IAP obsahuje podrobný popis programu výzkumu, 
podle kterého bude třeba postupovat, mají-li být účinně na-
plněny všechny klíčové cíle. 

Výstupy ETP již mají zásadní dopad na tyto činnosti:
   spojení širokého spektra evropských výzkumných pracov-

níků a ostatních zúčastněných subjektů s cílem defi novat 
nejdůležitější výzvy, kterým bude potravinářský průmysl 
čelit přibližně v nejbližším desetiletí, 

 sestavení aktivní sítě národních potravinových platforem,
  ovlivnění priorit výzkumu v rámci nedávných výzev k před-
ložení návrhů projektů zaměřených na biotechnologie, po-
traviny, zemědělství a rybolov v rámci pilíře Komunikace 
při 7. rámcovém programu (dále jen FP7). 

Prostřednictvím rozsáhlého procesu konzultací s vlivnými 
průmyslovými společnostmi, klíčovými evropskými výzkum-
nými pracovníky, zástupci spotřebitelských organizací a ná-
rodními veřejnými subjekty podporujícími výzkum má tato 
ETP též vliv na budoucí směřování národních výzkumných 

činností.

Je důležité zamyslet se nad rozsahem, v kte-
rém budou prioritní výzkumné činnosti defi no-
vané ETP vyžadovat dodatečné zdroje, nové ná-
stroje fi nancování, doplňující činnosti související 
s vzděláváním, jakož i ostatní činnosti, které jsou 
nezbytné k předávání nových i současných zna-
lostí, jejichž cílem je podporovat inovaci a pro-
spěch společnosti. IAP se zabývá i těmito otáz-
kami.

Zpráva o konkurenceschopnosti evropského 
potravinářského průmyslu, zveřejněná v nedáv-
né minulosti, obsahuje souhrnný popis jeho 
silných i slabých stránek. Celou řadu identifi -
kovaných slabých stránek lze odstranit tech-
nologickou cestou, avšak mezi slabé stránky 
se řadí i otázky, které je s ohledem na zajiště-
ní konkurenceschopnosti evropského potravi-

nářského průmyslu třeba řešit souběžně. Mezi zásadní otáz-
ky patří:

 omezený rozsah úspor ze zvýšené výroby,
  nedostatek technologických zdrojů v některých částech 
sektoru,

 potřeba hlubší integrace, 
 dopad legislativní problematiky.

Chceme-li zvýšit konkurenceschopnost Evropy, budou tyto 
otázky vyžadovat kromě realizace tohoto IAP též specifi c-
ké politické zásahy.
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Implementační akční plán obsahuje osnovu příštích kro-
ků, které je třeba podniknout s ohledem na realizaci návr-
hů a využití potenciálních příležitostí, jejichž popis je uveden 
ve Strategické výzkumné agendě. U každého z tří klíčových 
cílů stanovených v agendě SRA jsou defi novány klíčové čin-
nosti. Dokument obsahuje též odhad požadavků na zdroje 
a přibližný časový rámec k dosažení cíle, jakož i typ fi nanco-
vání, který bude vyžadován k naplnění uvedených cílů. 

Struktura evropského potravinářského průmyslu je mezi 
ostatními zpracovatelskými odvětvími zcela jedinečná: drti-
vá většina podniků (plných 96 %) zaměstnává méně než 50 
zaměstnanců (malé a středně velké podniky a mikropodni-
ky). Pouze nepatrná část takových podniků však disponuje 
zdroji, které by umožňovaly i jiné činnosti než operativní ří-
zení jakosti. Proto od těchto podniků nelze očekávat, že se 
budou účastnit výzkumných činností, jejichž výsledek, a tedy 
i návratnost, mají často dlouhodobou povahu. Potřeby ta-
kových podniků je třeba naplnit sestavením větších uskupe-
ní v podobě výzkumných asociací, které s podniky budou 
úzce spolupracovat. Součástí potravinářského průmyslu je 
však i několik velkých a významných společností, které jsou 
si vědomy důležitosti výzkumu a které jsou schopny podpo-
rovat výzkumné projekty a činnosti, na kterých se společný-
mi silami podílí veřejný a soukromý sektor.

Společné činnosti nezbytné k vybudování cesty vedoucí 
k dosažení vize ETP o realizaci nejdůležitějších priorit vyža-
dují každoroční příspěvek 400 až 500 milionů eur po dobu 
příštích pěti let. Větší část této částky přitom bude vyža-
dovat naplnění klíčového cíle č. 1. Jelikož značná část vý-
zkumných činností si klade za cíl výrazně zlepšit zdravot-

ní stav obyvatel, přičemž tento cíl je dlouhodobý a základní 
výzkum je zásadním strategickým požadavkem, očekává se, 
že výrazná část těchto činností bude podporována z veřej-
ných zdrojů. 

Současné zdroje lze mobilizovat a lépe směřovat, poda-
ří-li se vyvinout a účinně zavést vhodné mechanismy spolu-
práce. Výsledkem by mohl být výrazný úspěch a pokrok bez 
potřeby získávání nových zdrojů. Existují však výrazné pře-
kážky, které je třeba překonat s ohledem na zlepšení koor-
dinace národních zdrojů s celoevropskými iniciativami. Tyto 
zdroje často nebývají k dispozici pro potřeby nových inves-
tic v koordinovaných mezinárodních programech, s výjim-
kou společného fi nancování projektů Evropského rámco-
vého programu.

Na vlastní schopnost inovace potravinářského průmyslu 
mají zásadní vliv rozsáhlé strukturální, sociální a společen-
ské faktory. Proto IAP obsahuje popis činností, jejichž cílem 
bude další rozvoj požadované „inovační infrastruktury“. IAP 
se zejména věnuje celé řadě činností souvisejících s budová-
ním infrastruktury a činností umožňujících dosažení uvede-
ných cílů, mezi které patří:

  struktury nezbytné k optimalizaci využití současných a no-
vých zdrojů (sítě ERA-NET, národní platformy pro potravi-
ny a zrcadlové skupiny, tzv. „Mirror Groups“), 

  oblasti vyžadující nové zdroje nebo nástroje,
  činnosti, které vyžadují veřejné zdroje fi nancování nebo 
společné zdroje veřejného a soukromého sektoru,

  způsoby nejlepší možné angažovanosti malých a středních 
podniků a její optimalizace, 
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Informace z Technologické platformy pro potraviny

  řešení vedoucí k zlepšení systému řízení distribuce a záso-
bování potravinami,
  požadavky na stimulaci vzdělávání v oblastech souvisejících 
s budoucí konkurenceschopností potravinářského průmys-
lu s ohledem na rozvoj kvalifi kovaných pracovních sil,
  otázky komunikace, zejména pak komunikace směrem 
k spotřebitelům, které budou účinně zapojovat ostatní 
zúčastněné subjekty (včetně výzkumných vědeckých pra-
covníků, průmyslu a sdělovacích prostředků) a jejichž vý-
sledkem bude prohloubení vzájemné důvěry.

Nedávná zpráva Expertní skupiny EU pro otázky evropské-
ho výzkumného prostoru (ERA) zdůraznila potřebu zapoje-
ní celé Evropy do shromáždění zdrojů, které jsou nezbytné, 
má-li být výzkum skutečně efektivní. Podstata těchto činností 
spočívá ve zvýšení hodnoty příspěvku veřejného i soukromé-
ho sektoru k dosažení hospodářských, sociálních a ekologic-
kých cílů Evropy. Závěrem tato expertní skupina konstato-
vala, že ústředním prostředkem k dosažení tohoto cíle je 
zapojit výzkumný systém do celoevropské reakce na řadu 
velkých výzev, jejichž zdolání závisí na výzkumu a v jejichž 
rámci bude třeba vyvinout činnosti, jejichž prostřednictvím 
bude dosaženo inovací a rozvoje trhu a prostředí veřejných 
služeb.

Tři klíčové cíle identifi kované v rámci ETP Potraviny pro 
život splňují všechna kritéria potřebná k stimulaci inovací, 
tvorbě nových trhů a k dosažení důležitých společenských 
a ekologických cílů. Evropský potravinový řetězec je proto 
připraven a ochoten se těmto „velkým výzvám“ postavit.

  Klíčový cíl 1: Zlepšení zdravotního stavu, blahobytu a dlou-
hověkosti obyvatel.
  Klíčový cíl 2: Prohloubení důvěry spotřebitelů v potravi-
nový řetězec.
  Klíčový cíl 3: podpora udržitelné a etické výroby.

Očekáváme, že impuls ze sítí, které ETP tvoří a kte-
ré se skládají z evropského průmyslu, univerzit, výzkum-
ných ústavů, spotřebitelských organizací, fi nancujících in-
stitucí v jednotlivých členských zemích EU a Evropské 
komise, bude i nadále pokračovat, růst a rozvíjet se. ETP 
bude i nadále pracovat na tom, aby zajistila, že výzkum 

a identifikované strategické otázky budou diskutovány 
s národními i místními odpovědnými orgány, spotřebiteli 
i s širokou veřejností. Interakce a komunikace mezi těmito 
zúčastněnými subjekty a výrobci potravin, a to včetně nad-
národních evropských potravinářských koncernů i malých 
a středních podniků, jakož i mezi subjekty, které se účastní 
národních i celoevropských výzkumných programů, jsou zá-
sadními funkcemi ETP. 

V rámci ETP budou zkoumány možnosti rozvoje užších 
partnerství veřejného a soukromého sektoru, jakým je na-
příklad Společná technologická iniciativa (JTI), jejímž cí-
lem je dosažení užšího strategického zaměření podporou 
společných, ambiciózních výzkumných programů v oblas-
tech, které mají zásadní význam z hlediska konkurence-
schopnosti a růstu. Tato partnerství využívají všech zdrojů 
fi nancování výzkumu a rozvoje, veřejných i soukromých, 
a úzce spojují výzkum s inovacemi. ETP popisuje nejdů-
ležitější otázky, kterými je třeba se zabývat s ohledem 
na vývoj inovativních potravin, a na jejich základě hodlá 
zásadním způsobem přispět k práci Skupiny na vysoké 
úrovni (High Level Group) pro otázky konkurenceschop-
nosti v zemědělství a potravinářském průmyslu, kterou 
v nedávné době zřídila Evropská komise . 

Očekává se, že ETP se svým zaměřením na mezinárod-
ní spolupráci a konzultace s širokým spektrem zúčastně-

ných subjektů bude ústředním bodem všech činností, které 
propagují inovace v evropském potravinářském a nápojo-
vém průmyslu. Krátce řečeno, výstupy ETP budou:

  platforma účinné inovace potravin směrem k potravinám 
orientovaným na spotřebitele,

  fórum pro účinný přístup k integraci různých vědních dis-
ciplín s cílem zvýšit přínos spotřebitelům,
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  zlepšení řízení evropské znalostní infrastruktury,
  příznivé prostředí pro předkonkurenční výzkum a pro tvor-
bu společenství,
  udržitelné obchodní modely,
  vzdělávání osob v různých vědních disciplínách souvisejí-
cích s potravinářským průmyslem a výživou obecně,
  identifi kace, adaptace a výměna osvědčených postupů.

Takové činnosti budou vyžadovat dlouhodobý dialog mezi 
ETP a jejími zúčastněnými subjekty v celé Evropě, jakož i účin-
nou komunikaci a interakci s organizacemi a programy, kte-
ré se zabývají stejnými otázkami mimo Evropu.

ETP Potraviny pro život doporučuje:
  přiřazení nejvyšší priority specifi ckým činnostem, které je 
třeba provést s ohledem na naplnění prioritních požadav-
ků na výzkum defi novaných v tomto IAP, a to ze strany 
tvůrců národní i regionální politiky, fi nancujících institu-
cí a vědecké obce,
  přijetí jasné strategie, která se bude zabývat nezbytnými 
horizontálními činnostmi zdůrazněnými v části 3,
  rozbor národních výzkumných programů, které úspěšně 
využívají spolupráce s průmyslem, a příčin jejich účinnosti, 
a to ze strany zrcadlové skupiny (Mirror Group) ETP, a vý-
voj a rozšíření souboru osvědčených postupů,
  poskytnutí podpory ze strany Evropské komise k ustano-
vení sítí ERA-NET pro otázky potravin a zdraví a pro otáz-
ky udržitelné výroby potravin a udržitelného řízení potra-
vinového řetězce,
  realizaci a porovnání výkonnosti strategií s ohledem 
na podporu integrace zdrojů národních výzkumných pro-
gramů,
  podporu užší spolupráce vyššího počtu výzkumných orga-
nizací s průmyslovým sektorem ve všech aspektech inova-
ce a zejména s ohledem na zdůrazňování osvědčených po-
stupů a propagace jejich přijímání,

  rozvoj jasné strategie ke komunikaci konceptu vyvážené-
ho pohledu na rizika a přínosy potravin směrem ke spo-
třebitelům a ke kritickému zhodnocení přínosu zdůrazňo-
vání nízkého rizika potravin,

  přijetí závazku ze strany zúčastněných subjektů na pod-
poru propagace výzev a přínosů kariéry v oblasti vědecké-
ho výzkumu a technologií potravin s ohledem na zajištění 
další generace evropských akademických a průmyslových 
vědeckých pracovníků a podnikatelů,

  realizaci mechanismů na podporu, koordinaci, sdílení a sla-
dění mezioborových výzkumných projektů v Evropě,

  pokračování rozvoje úspěšných sítí, a to zejména těch, kte-
ré se zaměřují na infrastrukturu, databáze atd.,

  rozvoj a aktivní propagaci důvodů k ustanovení Evropské-
ho ústavu pro výzkum souvislostí mezi potravinami a zdra-
vím. 

MEZINÁRODNÍ VELETRH POTRAVINÁŘSKÝCH,
OBALOVÝCH A TISKAŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÝ PARTNER

ABF, a.s., tel.: 222 891 137, e-mail: for3p@abf.cz, www.for3p.cz, www.abf.cz

15. - 17. 4. 2009 
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
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 V souvislosti s případem dioxiny 
kontaminovaného masa z Irska Stát-
ní zemědělská a potravinářská in-
spekce prověřovala původ baleného 
výsekového masa v obchodních řetěz-
cích. Původní informace hovořily pou-
ze o kontaminaci vepřového (viz tis-
ková zpráva SZPI z 9. prosince 2008), 
později však irský úřad bezpečnosti 
potravin zjistil, že zasaženo bylo i ir-
ské hovězí, byť v menší míře. Systé-
mem včasného varování pro potravi-
ny a krmiva, prostřednictvím kterého 
se členské země EU informují o ne-
bezpečných potravinách, však dosud 
nepřišla žádná zpráva, která by potvr-
zovala, že by bylo uvedené kontami-
nované hovězí dovezeno do ČR.

 Na rozdíl od vepřového se však 
irské hovězí v českých obchodních 
řetězcích prodává, potravinářská 
inspekce proto z důvodů předběž-
né opatrnosti provedla kontroly 
v předem vytipovaných provozov-
nách všech obchodních řetězců. 
Pokud inspektoři při těchto kon-
trolách narazili na balené hově-
zí z Irska, odebrali vzorky do la-
boratoře, aby byly otestovány 
na obsah dioxinů. Takto bylo odebrá-
no 5 vzorků masa ve třech obchod-
ních řetězcích. 

 V současné době jsou již známy 
výsledky všech odebraných vzorků 
a u žádného z nich nebylo potvrze-
no nadlimitní množství dioxinů.

 Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce provádí kontrolu baleného 
masa a masných výrobků, které jsou 
nabízeny v obchodech. Dovoz, zpra-
cování a výrobu těchto výrobků dozo-
ruje Státní veterinární správa. 

ká

Zdroj: SZPI

Potravinářská inspekce
prověřovala hovězí maso 
původem z Irska 
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Důvodem stažení bylo překroče-
ní limitu obsahu melaminu v potra-
vinářském výrobku, který Komise Ev-
ropského společenství (2008/798/ES) 
stanovila ve výši 2,5 mg v jednom kilo-
gramu produktu. Vybrané vzorky tyči-
nek Emarko ze zmíněných výrobních 
šarží obsahovaly od 5,12 do 5,72 mg 
melaminu v jednom kilogramu.

O případné zdravotní závadnosti 
zjištěného množství melaminu vypo-
vídá fakt, že Evropskou komisí (EFSA) 
povoleného denního limitu 0,5 mg/
kg by 70 kilogramů vážící člověk do-
sáhl při denní konzumaci 6,3 kilogra-
mu těchto tyčinek. 

Spotřebitelům, kteří slané tyčinky 
Emarko 100 g s výše uvedenými daty 
spotřeby dosud nespotřebovali, se 

doporučuje, aby tyto výrobky vráti-
li v místě jejich nákupu.

„Ačkoliv slané tyčinky Emarko Vi-
tana nevyrábí, ale pouze distribuu-
je na český trh, je pro nás velmi ne-
příjemné jakékoliv spojení s výskytem 
melaminu. Ten se samozřejmě ne-
používá při výrobě žádného výrob-
ku značky Vitana. Věříme, že spotře-
bitelé naši roli v této kauze pochopí 
a ocení náš aktivní přístup při co nej-
rychlejším stažení problémových šar-
ží ještě předtím, než jsme dostali ofi -
ciální výsledky testovaných vzorků. 
Kvalita a bezpečnost vyráběných po-
travin je pro Vitanu zásadní dlouho-
dobou prioritou při jejím podnikání,“ 
řekl Milan Linka, tiskový mluvčí spo-
lečnosti Vitana, a. s. 

byly staženybyly staženy
 z trhu z trhu

Tyčinky EmarkoTyčinky Emarko

Zdroj: SZPI

„Ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí byly staženy z trhu z Polska dovážené slané ty-
činky značky Emarko 100 g (datum spotř. 17. 5. a 18. 5. 
2009). Jejich distribuci na tuzemském trhu zajišťuje spo-
lečnost Vitana.“

palec nahoru, palec dolů
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cesty do regionů

Připravil: Petr Baláž
Zdroj: archiv www.pernikova-chaloupka.cz

perníkuperníku
Za vůníZa vůní
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cesty do regionů

„Perníček. Slovo s příchu-
tí koření, voňavé a sladké. 
Mnohým připomene dobu, 
kdy jako malí s babičkou 
nebo maminkou pekli vá-
noční perníčky, někomu 
se vybaví velikonoční per-
níčky, které přinesl domů 
jako malý koledníček, ně-
kdo si zase představí per-
níkové srdce z pouti. Perní-
ček je voňavý dárek, kterým 
vždy uděláme radost. Může-
me jím vyjádřit své city, do-
tvořit atmosféru při různých 
příležitostech, nebo jen tak 
potěšit.“

První písemný záznam o perní-
ku v českých zemích je z roku 1335 
o perníkářích z Turnova. Do Prahy se 
ale dostali perníkáři už dříve, údaj-
ně před rokem 1324, snad z Norim-
berka, snad z Itálie. Říkali si caletníci 
a od roku 1348 se podle nich jmenuje 
Celetná (Caletná) ulice. Perníkáře má-
lem vyhubili husité, neboť se ctnost-
ným táboritům nelíbilo, že lid hrával 
o perníky v kostky. První typy perní-
ků byly jednoduché placky a perníky 
vtlačované do forem. Do 16. století se 
používaly formy z pálené hlíny, poz-
ději je vystřídaly formy dřevěné, často 
velice bohatě vyřezávané. Nejoblíbe-
nější bylo hruškové dřevo, ale mno-

ho dochovaných forem je vyřezáno 
z dřeva třešňového, švestkového, li-
pového nebo bukového. Vykrajova-
né perníky různých tvarů se objevily 
v podstatě nedávno. Klasické perní-
kářské řemeslo zanikalo tak rychle, 
jak se rozrůstal počet cukrovarů a vý-
roba perníků se přesunula do domác-
ností a do tovární velkovýroby, která 
dala pověstnou perníkovou proslu-

lost městu Pardubice. A právě tam, 
respektive pod Kunětickou horu leží-
cí 5 km severně od Pardubic, bychom 
vás rádi pozvali na voňavý výlet plný 
medových zážitků a poznání… 

V původně Loveckém zámečku 
z roku 1882 najdou malí i velcí ná-
vštěvníci oblíbený cíl výletů mnoha 
rodin i školních výletů ze všech kou-
tů naší republiky – Perníkovou cha-
loupku – Muzeum perníku a po-
hádek s vyhlášenou Perníkářskou 
dílnou, ve které se návštěvníci díky 
hodné paní Ježibabě seznámí nejen 
s historií perníčků, ale nahlédnou 
také pod pokličku tajemství jejich vý-

roby a vytlačování ve vyřezávaných 
formách. Než se však návštěvní-
ci do Perníkářské dílny podívají, 
čeká je napřed prohlídka mar-
cipánem a medem vonící expo-
zice nazvané Perníkov a vtipně 

pojatý výklad pohádky O perní-
kové chaloupce (napadlo vás, že 

paní Ježibaba chtěla Jeníčka s Ma-
řenkou po právu potrestat jen za je-
jich nevychovanost a za to, jak lhali 
a bez dovolení kradli perník z její cha-
loupky?). Následuje putování tajem-
ným Pohádkovým lesem pro perníček 
k hodné paní Ježibabě. Tedy hodné… 
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cesty do regionů

Znáte to a správně tušíte: kdo sluš-
ně zaklepe, pozdraví a poprosí, ten 
mít nahnáno nemusí. V následujícím 
Medovém ráji se mohou návštěvní-
ci pokochat více než tisícovkou růz-
ných perníků z Čech, Moravy i Slez-
ska: uvidíte perníčky z historických 
forem, vítězné práce perníkářských 
soutěží, velký Trojanovický betlém 
i nepřehlédnutelnou dominantu Me-
dového ráje – vzácný strom Perníkov-
ník. Proč se mu tak říká a jaké plo-
dy dává, na to už musíte přijít sami. 
Z ráje bývá krůček do nebe a v Per-

níkové chaloupce na vás čeká nebe 
Ježíškovo – s nebesy, anděly i Ježíš-
kovou vánoční pracovnou. Pomysl-
nou otočkou se vrátíme k podsta-
tě pohádky O perníkové chaloupce, 
ve které Jeníček s Mařenkou při lou-
pání perníčků paní Ježibabě zalha-
li a vše svedli na větříček. Kdo lže 
a krade, do pekla se hrabe, říká se 
a každý návštěvník se do takového 
pekla také bude moci na chvíli po-
dívat. V tom, které najdete hluboko 
pod Perníkovou chaloupkou, na vás 
čeká vypečený čertovský párek man-

želů Furdových, Pekelná kniha a také 
Pekelný trestní řád, ze kterého se do-
čtete, co vás jednou čeká a nemine… 
A jak lépe zakončit putování než 
v útulné útulně U všech čertů s po-
hádkou a něčím dobrým k zakousnu-
tí; vedle medového perníčku od paní 
Ježibaby si ke kávě nebo čaji můžete 
objednat také vyhlášené domácí po-
vidlové koláčky a příznivce ostřejších 
chutí jistě potěší Luciferova pomsta, 
Kaprálova šavle nebo Překvapení 
z rybníka u mlejna. K zapůjčení jsou 
také pruty a zakoupenou uzeninu si 

Znát t
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cesty do regionů

sami můžete připravit na Ohništi pro 
12 měsíčků, které hoří před Perníko-
vou chaloupkou. Bude-li těch zážit-
ků na vás stále ještě málo, vystou-
pejte na ochozy hradu Kunětická 
hora. Výhled do širokého okolí spo-
lu s majestátnou přítomností gotic-
kého hradu nadchnou určitě každé-

ho z vás a od Muzea perníku to máte 
pohodlnou chůzí coby kamenem do-
hodil. Až budete nad otevřenou ma-
pou přemýšlet, kam na rodinný výlet, 
vzpomeňte si na tuto naši voňavou 
pozvánku a vydejte se do srdce Per-
níkového hejtmanství – určitě nebu-
dete litovat… 

inzerce
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Připravil: Radek Jaroš

když to sníš, něco zvíš 

ŽemlovkaŽemlovka

zemlbábazemlbába
čiličili
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když to sníš, něco zvíš 

JE TOTO PODIVUHODNÉ JÍDLO 
DĚDICTVÍM RAKOUSKO-UHERSKÉ 
KUCHYNĚ CHUDÝCH, ANEBO 
MYSTICKOU STAROSLOVANSKOU 
POCHOUTKOU SYMBOLIZUJÍCÍ 
SEPĚTÍ JEDLÍKA S MATIČKOU ZEMÍ?

Snad žádný jiný pokrm české ku-
chyně nevzbuzuje mezi naší populací 
tak kontroverzní reakci jako žemlov-
ka. Někteří jí zbožňují už od dět-
ských let jako jedinečnou mňamku, 
která doma bleskově mizí ze stolu, 
zanechávající přecpané členy rodiny 
v slastném transu ne nepodobném in-
dické nirváně. Naopak jiní ji považují 
za rozčvaňhaný blivajs, který jako by 
již někdo předžvýkal. A od dětských 
let se jí vyhýbají jako čert kříži. Ano, 
žemlovku buď milujete, anebo ne-
návidíte. Rozumná zlatá střední ces-
ta prakticky neexistuje. Anebo že by 
ano? Uvidíme…

ŽEMLOVKA PŮVODNĚ 
SEMMELAUFLAUF?

Jestlipak víte, že existují dvě hy-
potézy, vážící se ke vzniku tohoto 
jídla? Známější je ta, že výraz „ze-
mlbába (semlbába)“ je vlastně ger-
manismem vzniklým z názvu Semmel-
aufl auf, kterýžto na západ od našich 
hranic označuje jídlo zcela totožné 
s naší žemlovkou. Semmel znamená 
žemli (housku), aufl auf pak nákyp, 
neboli houskový nákyp. Jablka, kte-
rá jsou nedílnou součástí pokrmu, ne-
jsou tedy v názvu nikterak zmiňová-
na. Zajímavostí však je, že například 
v bavorském dialektu se žemlovka 
nazývá Opfescheitahaufn, čili něco 
jako „jablka na hranici“, kde hrani-
ce je míněna jako hromada dříví ur-
čená k podpalu.

…ANEBO ZEMLJI BABA?
Stojí jistě za pozornost, jak se do čes-

kého názvu zemlbába dostala ta 
bába… Odkazuje to snad na skuteč-
nost, že jako chudé zbytkové jídlo bylo 
doménou nebohých babiček vejmin-
kářek? Anebo je význam zcela jiný? 

Existují totiž i smělé hypotézy, že ze-
mlbába je v podstatě klasickým uctíva-
ným pokrmem z dob slovanské prehis-
torie. V těchto bájných dobách ovšem 
pod názvem „zemlja baba“… baba 
tehdá neznamenala nerudnou sta-
rou semetriku, nýbrž kouzelnici, dnes 
řekněme čarodějku. Význam jídla pak 
tedy údajně znamenal Země kouzlo 
čili Kouzlo země a odkazoval na ne-
obyčejnou úctu, kterou Slované cíti-
li k chlebu či jinému pečivu vzešlému 
z obilných klasů. Ctitelé této hypotézy 
pak argumentují, že naopak Germáni 
jsou ti, kdo z původního slovanského 
názvu zemlja pro sebe přejali tento 
pojem a poněmčili ho do podoby sem-
mel – neboli housky či žemle.

ŽEMLOVKA TRADIČNÍ
Jak tedy zní klasický žemlovkový re-

cept, neboli pro někoho chlouba, pro 
jiné pohroma školních i závodních jí-
delen? Většina odborných kuchařek 
se shodne přibližně na následujícím 
receptu.

Ingredience:
Starší bílé pečivo (rohlíky, žem-

le, veky), 4–5 jablek, moučkový cukr, 
3 vejce, 3 dl mléka, máslo a strouhan-
ka na vymazání a vy-
sypání zapékací for-
my, trochu skořice, 
případně rozinky či 
vlašské ořechy.

Postup:
Zapékací misku vytřeme máslem 

a lehce posypeme strouhankou. 
V mléce rozšleháme vejce a ve vznik-
lé směsi namáčíme plátky pečiva, kte-
ré klademe v souvislé vrstvě na dno. 
Na vrstvu pečiva nasázíme na plátky 
nakrájená jablka, pak posypeme cuk-
rem a skořicí, případně přidáme ro-
zinky a ořechy. Střídavé kladení vrstev 
opakujeme, poslední vrstvou musí být 
pečivo. Nahoru ještě umístíme kousky 
másla. Naplněnou zapékací misku vlo-
žíme do trouby předehřáté na 160 °C. 
Pečeme asi 30–40 minut pěkně dozla-
tova. Před podáváním pocukrujeme.

…I PŘITAŽLIVĚ NETRADIČNÍ
Autor článku se čestně přiznává, 

že patří do skupiny nelítostných od-
půrců zemlbáby. Přesto ho při pátrání 
po variantních receptech žemlovky ně-
kolik z nich natolik zaujalo, že by byl 
po letech znovu ochoten tento pokrm 
ochutnat. Tak kupříkladu se dá půlka 
či ještě větší část jablek nahradit baná-
ny či jahodami. Též se dá přidat tvaroh, 
který z tohoto pokrmu v tu ránu uči-
ní bílkovinnou bombu vhodnou i pro 
kulturisty. Svébytné je i přichucování 
ovocné vrstvy rumem. A korunu všemu 
dává chutný vanilkový krém, kterým 
se dá upečená žemlovka ozdo-
bit. Tutéž dochucující funkci 
může převzít i šlehač-
ka. Takže dobrou 
chuť… 
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CO VŠECHNO OD SPOLEČNOSTI 
MASO PLANÁ MŮŽEME NAJÍT 
NA PULTECH OBCHODŮ? 

Naše společnost zpracovává jak 
vepřové, tak hovězí maso, a to v po-
měru přibližně 50 : 50. Tomu odpoví-
dá také škála našich výrobků od šun-
ky přes párky až po trvanlivé salámy, 
které se vyrábějí v našem středisku 
Masna Studená. Prodáváme samo-
zřejmě také výsekové maso – přibliž-
ně polovinu do obchodních řetězců 
a polovinu do klasických řeznictví. 
V tom tkví trochu specifi kum české-
ho národa, který je na klasická řez-
nictví pultového typu zvyklý a nedá 
si je vzít.

MYSLÍTE SI ALE, ŽE I V KONKURENCI 
SUPERMARKETŮ TATO ŘEZNICTVÍ 
PŘEŽIJÍ?

Určitě. Mnohé z nich už získaly svo-
je jméno a lidé se do nich vracejí. Na-
víc začínají doplňovat svůj sortiment 
také o regionální výrobky, a místní 
dodavatele nabízejí například růz-
né zauzené výrobky domácího typu. 
Takže zákazníci často chodí do kon-
krétní prodejny pro konkrétní výro-
bek, protože ho třeba jinde zkrátka 
nedostanou.

JAK SI V TAKOVÉ KONKURENCI 
STOJÍTE VY JAKO 
„VELKOZPRACOVATELÉ“?

Rozhodně nijak špatně. Společ-
nost Maso Planá se vždycky snaži-
la být ve všem první. Například his-
torické prameny uvádějí, že Planá 
byla první, kdo začal vyvážet šunku 
do Ameriky, první zavedla on-line vy-
stopovatelnost masa. To znamená, 
že koupí-li si zákazník naše porco-
vané balené maso, může na našich 
webových stránkách www.masopla-
na.cz po zadání čárového kódu zjis-
tit všechny údaje o zvířeti, kde se 
narodilo, kde bylo chováno apod. 
Navíc Maso Planá jako první zača-
la balit uzeninu do ochranné atmo-
sféry, později jsme takto začali ba-
lit i maso…

Připravila:  Dana VečeřováPřipravila:  Dana Večeřová

    sáhněte
po sušeném masupo sušeném masu

Místo tatrankyMísto tatranky

„Maso Planá je jednou z mála společností v České repub-
lice, která zachovala svoji „kombinátní formu“ – provádí 
vše ve své režii – od porážek zvířat přes bourání jatečných 
trupů až po zpracování masa a výrobu uzenářských pro-
duktů. O tom, jaké masné výrobky tato jihočeská společ-
nost vyrábí, ale také o tom, že velkovýroba neznamená 
ústup od specialit ke klasice, jsem hovořila s Ing. Emilem 
Kasperem, výkonným ředitelem společnosti.“

představujeme

CO VŠECHNO
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představujeme

POČKEJTE, POČKEJTE, CO SI MÁM 
JAKO SPOTŘEBITEL POD BALENÍM 
POD OCHRANNOU ATMOSFÉROU 
PŘEDSTAVIT?

To je jednoduché – k masu ve va-
ničce se přidá směs plynů, samozřej-
mě naprosto zdravotně nezávadná. 
To zaprvé mírně prodlouží záruční 
dobu až na 7 dnů a zadruhé ucho-
vává naprosto přirozený vzhled masa 
a jeho přirozenou barvu.

DĚKUJI ZA VYSVĚTLENÍ. A TEĎ 
ZPĚT K VAŠIM PRVENSTVÍM 
A NOVINKÁM. CO Z VAŠEHO 
SORTIMENTU BYSTE ZÁKAZNÍKŮM 
DOPORUČIL?

Určitě klobásu s medvědím česne-
kem, mimo jiné výbornou ke grilová-
ní a opékání. Medvě-
dí česnek je bylinka, 
která snižuje vysoký 
krevní tlak. V kombi-
naci s libovým masem 
pak tvoří nepřekonatel-
nou delikatesu. 

Rovněž bych rád pou-
kázal na naši řadu well-
ness výrobků, mezi kte-
ré patří například dětské 
párky, ale především 
wellness šunka. Ten-
to výrobek je napros-
tým unikátem v rámci 
EU, protože je vyroben 
bez použití jakýchkoliv konzervan-
tů a „éček“. Tomu na druhou stra-
nu ale odpovídá také trvanlivost vý-
robku, která činí pouhých 14 dní, což 
nám někdy způsobuje problémy v od-
bytu. V tomto případě si musí zákaz-
ník rozmyslet, zda chce mít výrobek 
s dlouhou záruční dobou a s přísluš-
nými konzervanty, anebo kratší záruč-
ní dobu u špičkového výrobku zcela 
odpovídajícímu zdravému životní-
mu stylu. Máme signály, že poptávka 
po tomto výrobku je i přes tato ome-
zení poměrně velká.

Pro vyznavače extrémních sportů, 
ale i pro běžné spotřebitele nabízí-
me další specialitu, a to sušené maso 
Jerky, které vyrábíme pro společnost 
Indiana ve čtyřech příchutích a pracu-
jeme na dalších. Jde vlastně o sušené 
maso, které si zachovává veškeré své 
prospěšné nutriční hodnoty a dosta-
tek energie. Ostatně sušení je jeden 
z nejstarších způsobů dlouhodobého 
uchovávání potravin, který dovedli 

k dokonalosti právě indiáni. I proto 
má naše sušené maso ve znaku indi-
ána. Úspěch výrobků je na trhu neví-
daný, poptávka stále roste a již dnes 
ho společnost vyváží do více než 10 
zemí světa. Naším heslem je: Místo ta-
tranky volte sušené maso Jerky. A ješ-
tě drobná poznámka pro vaše čtenář-
ky – toto sušené maso je zcela ideální 
při redukční dietě.

DOUFÁM, ŽE JSTE TĚMITO 
NOVINKAMI NEVYČERPALI 
SVOJI FANTAZII A PŘIPRAVUJETE 
ZÁKAZNÍKŮM TAKÉ NĚCO 
DO BUDOUCNA…

Rádi bychom vyzkoušeli takzva-
né termoetikety na baleném mase. 
V principu jde o etiketu, která se na-

lepí na čárový kód 
a která je napro-
gramovaná na zá-
ruční lhůtu masa 
a na teplotu sklado-
vání. V případě prošlé 
záruční lhůty se eti-
keta zabarví fi alově, 
takže nelze na po-
kladně přečíst a vý-
robek si nemůžete 
zakoupit. Podobně 
funguje i porušení 
teplotního řetězce. 
Jestliže má být na-

příklad maso skladováno při tep-
lotě 5 °C a skladovalo se například 
do 10 °C, pak se automaticky úměrně 
zkrátí záruční lhůta a etiketa se zbarví 
fi alově například již po čtyřech dnech 
místo po sedmi. Zkoušeli jsme tento 
typ etiket v malých řeznictvích a zá-
jem zákazníků byl dost velký.

MÁTE PRO NAŠE ČTENÁŘKY 
A ČTENÁŘE ZÁVĚREM NĚJAKÉ 
DOPORUČENÍ OHLEDNĚ MASA 
A MASNÝCH VÝROBKŮ? 

Myslím, že v minulém 
čísle Světa potravin 
jste se věnovali hově-
zímu masu. Nechci zde 
hovořit o jeho nutrič-
ních vlastnos-
tech, které 
j sou  ne -
zpochyb-
n i t e l n é , 
ani dlou-
ze o tom, 
jaké dru-
hy hovězí-
ho masa se 
hodí  pro 
jakou ku-
chyni. Chtěl bych se zmínit jen 
o naší typické české kuchyni, kterou 
reprezentuje například rajská nebo 
koprová omáčka s hovězím masem. 
Pro tyto pokrmy je hovězí maso z do-
mácích chovů naprosto ideální. Maso 
ovšem musí být dostatečně vyzrálé, 
protože v tu chvíli při tepelné úpra-
vě daleko lépe koaguluje bílkovina 
a maso je chutnější a křehčí. Tomu 
se dá jednoduše dopomoci, a to tak, 
že si koupíte hovězí maso těsně před 
koncem záruční lhůty. Navíc speciálně 
ochranná atmosféra, ve které maso 
balíme, zrání masa urychluje. Zákaz-
ník se tedy opravdu nemusí bát ná-
kupu, jestliže masu zítra končí zá-
ruční lhůta. Naopak pochutná si více 
než ten, který koupí maso zcela čer-
stvé. 

po sušeném masu

To zaprvé mírně pro
dobu až na 7 dnů a 
vává naprosto přiroze
a jeho přirozenou ba

DĚKUJI ZA VYSVĚTLE
ZPĚT K VAŠIM PRVEN
A NOVINKÁM. CO Z V
SORTIMENTU BYSTE Z
DOPORUČIL?

Určitě klobásu s me
kem, mimo jiné výbor

Místo tatranky
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Připravila:  Zdenka Ulmannová

„Přípravy Svatebního veletrhu v hotelu Diplomat pro-
bíhají jako by šlo o opravdovou svatbu – a hned několik 
svateb pohromadě! Od módní přehlídky, přes “svatební 
proměnu” či odborné semináře – to všechno nás vtáhne 
do onoho svatebního ruchu, sváteční nervozity a zamilo-
vané euforie.“

vystopováno

Prestižní Svatební veletrh se koná 
již tradičně v únoru v hotelu Diplo-
mat. Termín 9. ročníku veletrhu se 

tentokrát sešel se svátkem 
sv. Valentýna a více 

než 100 vystavo-
vatelů se na ví-
kend 13.–15. 2. 
2009 přemístilo 
do hotelu Diplo-

mat, aby nabídlo 
snoubencům, zami-

lovaným i jejich přátelům své zboží, 
služby a umění. 

Konferenční centrum hotelu Diplo-
mat se na tři dny zaplnilo svatební-
mi šaty, prstýnky, svatebními doplň-
ky, nabídkami svatebních agentur, své 
prostory nabídly snoubencům zámky 
a další lokality. K vidění byly luxusní 
limuzíny či nazdobená krása starých 

časů - veteráni. Chybět nemohli ani 
organizátoři svateb v exotických ze-
mích či svatebních cest. 

Svatba však není pouze obřad, ale 
také dorty, koláčky, svatební oznáme-
ní, kytice, fotografi e a video, hostina, 
líčení či svatební účes, 
hudba a zábava. 

Svatební veletrh 
v Diplomatu přináší 
inspiraci i konkrétní 
rady odborníků. Bo-
hatý a originální do-
provodný program 
oslovil nastávající ne-
věsty i jejich dopro-
vod. Součástí pro-
gramu byly odborné 
semináře na témata 
svatební líčení, tren-
dy svatebních kytic, 

svatební zvyky a tradice, svatba v USA 
či rady fotografa včetně ukázek foto-
grafování na pódiu. 

Vedle těchto již tradičních témat 
proběhly dvě módní přehlídky rozdě-
lené do dvou dopoledních a dvou od-
poledních bloků. Své modely předved-
li někteří naši vystavovatelé – svatební 
salony Dianthé, Naive, Natali, White 
Leaf Boutique, Brigit, Shelly a Sofi a. 
K vidění byly i speciální kolekce brýlí 
od Horus Optik Emotion Studio. 

Jako novinka pro návštěvníky byla 
připravena „svatební proměna“ ze 
slečny v pohádkovou nevěstu. Součás-

Připravila:  Zdenka Ulmannová

dokonalou
svatbu

Pro VašiPro Vaši
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vystopováno

 welcome drink a kanapky 
 slavnostní svatební tabule 
  zasedací pořádek, jmenovky 
a menu 
  odpolední pětichodové svatební 
menu a večerní svatební bufet 
 digestiv 
 svatební koláče a zákusky 
 svatební dort 
 káva 
 oříšky, chipsy a olivy 
 reprodukovaná hudba 
 taneční parket

Návrh pětichodového 
svatebního menu
  Paštika z králíka 
a kachních jater s variací 
listových salátů, 
ořechovým dresinkem 
a hruškovým salátem 
s kapkou sherry 

  Houbová šlehaná 
krémová polévka 
s krutony z bílého pečiva 

  Soté z kuřecího masa, 
pečeného lilku v dijonské 
omáčce s růžovým 
pepřem a šalvějovým 
risotem 

  Variace sýrů zdobených 
ovocem 

  Ovocné knedlíčky 
s omáčkou z lesního ovoce 
a šlehačkou

Návrh svatebního bufetu
Předkrmy

  Marinovaná kuřecí prsíčka 
v zázvoru s řapíkatým celerem 

  Domácí teriny a paštiky s vinným 
rosolem 

  Variace listových salátů 
s opečenými proužky anglické 
slaniny 

  Grilovaný lilek, cuketa a sladká 
paprika po italsku 

  Variace uzených ryb s křenovým 
obláčkem 

  Karibský salát z mořského ovoce 
  Jemný salát ze sójových klíčků 
  Paleta minipředkrmů

Hlavní jídla
  Pražská šunka od kosti 
s jablečným křenem 

  Špikovaná hovězí pečeně 
na smetaně s karlovarskými 
knedlíky a brusinkami 

  Krůtí roláda s jemnou nádivkou 
na zeleninovém ragú s houbami 

  Smažené kuřecí nugetky 
s bylinkovou strouhankou 

  Smetanové brambory a divoká 
rýže 

  Zeleninová rýže a americké 
pečené brambory

Sýry a moučníky
  Paleta tuzemských sýrů 
  Čerstvé ovoce s kapkou amareta 
  Griliášové parfait s vanilkovým 
šodó 

  Variace čokoládových 
a ořechových minidezertů 

  Sněhové nočky na zrcadle 
z lesního ovoce 

  Petit fours

Svatba All inclusive a co na ní nemá chybět

elcome drink a kanapk

N
s
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Svatební veletrh proběhlve dnech 13.–15. února 20099

tí proměny byly líčení, svatební účes 
a výběr svatebních šatů. Na tomto vel-
mi zajímavém projektu se podílely vi-
zážistka Renáta Jirásková, kosmetická 
poradkyně Mary Kay, Kadeřnické stu-
dio Glanz a svatební salon Marcipán.

Dále uveďme pár perliček, které 
jsme získali od jednotlivých vystavo-
vatelů. Obdivuhodný výsledek svého 
umění – svatební šaty z živých kvě-
tů – předvedla Michaela Lorková, fi r-
ma Kameraman.cz představila video 
na disku Blu-Ray kompletně natoče-
né a zpracované s vysokým rozliše-
ním. Košile značky Joss&Löwenstein 
oblékal i Václav Havel nebo vítězný 
tým z Nagana, na stánku Atelieru Del-
la Sposa zaujal vítězný model soutě-
že Svatební šaty roku 2008. Zlatnictví 
Köttner představilo novou řadu snub-

ních prstenů, na jejichž návrzích se po-
dílel Brad Pitt, a návrhářka Jiřina Flori-
ánová připravila kolekci hedvábných 
šatů zdobených českými broušenými 
kameny a voskovými perličkami. 

Při příležitosti 9. ročníku Svatební-
ho veletrhu byla připravena tipova-
cí soutěž o svatební šaty, která pro-
bíhala do 10. února a jejíž vyhlášení 
se uskutečnilo během doprovodného 
programu. 

9. ročník Svatebního veletrhu v ho-
telu Diplomat oslovil jistě nejen za-
milované a zasnoubené, ale také 
maminky, svědky a jejich kamarády, 
či módní příznivce. Vždyť nalézt to-
lik pozitivní energie, koncentrova-
né na jednom místě, 
v šedivých, pošmour-
ných únorových dnech 
v Praze, není rozhodně 
bez užitku. 

Tip Světa
potravin

na svatební
hostinu

poradkyně Mary Kay, Kadeřnické stu-y, Kad
dio Glanz a svatební salon Marcipán.í salon

Dále uveďme pár perliček, kterér per
jsme získali od jednotlivých vystavo-notlivý
vatelů. Obdivuhodný výsledek svéhoný výs
umění – svatební šaty z živých kvě-í šaty 
tů – předvedla Michaela Lorková, fi r-Michae
ma Kameraman.cz představila videoman.cz p
na disku Blu-Ray kompletně natoče-ku Blu-Ray 
né a zpracované s vysokým rozliše-né a zpracova
ním. Košile značky Joss&Löwensteinním Ko
oblékal i Václav Havel nebo vítězný
tým z Nagana, na stánku Atelieru Del-
la Sposa zaujal vítězný model soutě-
že Svatební šaty roku 2008. Zlatnictví 
Köttner představilo novou řadu snub-
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Zdroj: SZPI

arašídy 

pozor, informace o potravinách na trhu

„Na začátku letošního února nepropustila Státní země-
dělská a potravinářská inspekce na trh dodávku arašídů, 
u kterých laboratorní analýzy odhalily nadlimitní množ-
ství afl atoxinů. Dodávka o celkové hmotnosti 20 tun ob-
sahovala 800 pytlů loupaných nepražených arašídů pů-
vodem z Číny.“

Co jsou to afl atoxiny

ZdZdrZdrZdrZdrZdrZdrZdrZdrZdrZdrZdrZZdrZdrZdrZdrdrZdrZdrdrZdrdrZdrZdrZdrZdrZdrddZdrrZdrrrrZZZZZZZZZZZ oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:ooj:oj:oj:oj:oj:oj:oj:ojooj:ooj:oj:ojoj:oojj:oojjjjjjjjj SSZSZSZSZSZSSZSZSZZ SZSZSZSSZSS SZ SZSZ SZSZ SZSZS SZSZSZSZSSZPPIPIPIPIPPIPIPIPIPPIPIPIPIPPIPIIPIPIPPIPIPIPPPI

NebezpečnéNebezpečné

Inz_VUPP_210x49.indd   1In 2/10/09   12:20:20 PM

Informace o kontaminované do-
dávce byly v obou případech záro-
veň odeslány na vědomí ostatním 
členským zemím EU prostřednictvím 
Systému rychlého varování pro potra-
viny a krmiva. 

Dodávka arašídů je nyní pod cel-
ním dohledem. Díky opatřením SZPI 
se kontaminované arašídy vůbec ne-
dostanou na evropský trh a spotře-
bitelům proto nehrozí žádné nebez-
pečí.

 Nejde ovšem o první případ. Kon-
cem prosince 2008 zadržela Stát-
ní zemědělská a potravinářská in-
spekce dodávku o celkové hmotnosti 
převyšující 18 tun, která obsahova-
la 610 pytlů neloupaných a nepraže-
ných arašídů rovněž původem z Číny. 
I v tomto případě byly okamžitě in-
formovány ostatní členské země EU 
a kontaminované arašídy se nedosta-
ly vůbec do obchodní sítě. 

Afl atoxiny (difurankumariny) pa-
tří mezi mykotoxiny, což jsou lát-
ky s extrémně vysokou toxicitou. 
Jsou vytvářeny plísněmi Aspergil-
lus (především A. fl avus a A. parasi-
ticus), které se podle chemické pod-
staty rozlišují označením písmenem 
a číslem (např. B1, B2, M1, Q1, P1). 
Mají silný vliv na poškozování jater 
a u zvířat byl při chronickém příjmu 
prokázán karcinogenní účinek. 
Kukuřice, arašídy, skořápkové plo-
dy (především pistácie, lískové oře-
chy, para ořechy a mandle) a koření 
(především pepř, chilli, muškátový 
oříšek, paprika) mohou obsahovat 
hlavně afl atoxin B. Mléko může ob-
sahovat afl atoxin M, pokud krávy 
dostávají plesnivé krmivo. V dneš-

ní době je této záležitosti věnová-
no hodně pozornosti, takže mlé-
ko a mléčné výrobky jsou zatíženy 
mnohem méně.
Ochranou před výskytem aflato-
xinů je zabraňování plesnivění 
ve všech stupních potravního ře-
tězce. Hledají se i cesty, jak likvi-
dovat již obsažené afl atoxiny, pro-
tože chemické látky většinou nelze 
zlikvidovat pouhým ošetřením vy-
sokými teplotami, jak je tomu v pří-
padě mikroorganismů.

www.svet-potravin.cz46
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Zdroj:  SZPI

pozor, informace o potravinách na trhu

„Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce zaká-
zala prodej doplňku stravy 
pro zlepšení potence ErMax 
Plus (datum použitelnosti 
do listopadu 2011), protože 
obsahoval pro potraviny za-
kázanou látku tadalafi l.“

Tadalafi l obsahují léky 
určené pro terapii erek-
tilní dysfunkce, ty však 
procházejí náročným 
klinickým testováním 
a jsou k dostání pouze 
na lékařský předpis. Ač-
koliv doplněk stravy Er-

Max Plus na obale deklaroval, že jde 
o přírodní produkt, obsahoval tadala-
fi lu mnohem více než schválená léči-
va. Výrobek byl přitom volně k dostání 

především prostřednictvím internetu. 
Na tento přípravek inspekci upozornil 
Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

D o p l n ě k  p ů v o d e m 
z Číny se prodával v ba-
leních po čtyřech kaps-
lích. Do České republiky 
jej v množství 11 tisíc bale-
ní dovezla fi rma Zdravý ži-
votní styl s. r. o. z Uherské-
ho Hradiště. 

Inspekce nařídila zákaz 
prodeje a okamžité staže-
ní tohoto výrobku z obě-
hu. Spotřebitelům, kteří 
mohou mít tento výrobek 
ještě doma, nedoporučuje 
jeho užívání. 

SZPI o případu informo-
vala ostatní členské státy 
EU prostřednictvím Systé-
mu rychlého varování pro 
potraviny a krmiva.  

Nebezpečné SZPI zakázala SZPI zakázala 
nebezpečný doplněk nebezpečný doplněk 
stravy, který měl stravy, který měl 
zlepšit sexuální zlepšit sexuální 
potencipotenci

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Radiová 7, 102 31 Praha 10-Hostivař
tel.: 296 792 111
fax: 272 701 983
e-mail: vupp@vupp.cz
http://www.vupp.cz/

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
nabízí komplexní služby pro potravinářství

• analýzy potravinářských surovin a výrobků 
 (chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy)
• proměřování fyzikálních vlastností potravinářských surovin a výrobků
•  výpočty a experimentální ověřování procesů (vč. mikrovlnného ohřevu, 

vysokotlaké pasterace, rozmrazování a zmrazování)
• vývoj receptur dle speciálních požadavků (vč. dietní výživy)
• poradenství a služby při zavádění IPPC

Inz_VUPP_210x49.indd   1Inz VUPP 210x49 indd 1 2/10/09   12:20:20 PM2/10/09 12:20:20 PM
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potraviny ve světě

V jedné z výstavních hal jste tak 
mohli ochutnat nevšední indické 
speciality nezvyklých chutí a vůní 
(upřímně se přiznám, že ty vůně byly 
tak silné, že jsme se při vchodu až za-
potáceli), na druhé straně jiné haly 
vás zvali na pravého norského lososa 
a v jihoafrickém stánku zase nechybě-
lo vynikající víno a pálenka z cukro-
vé třtiny (upozorňuji, že nejde o rum, 
ale o speciální druh tvrdého alkoho-
lu, který se pije hlavně míchaný napří-
klad s kolou. Ale lze jej popíjet i sa-
motný). Jako zástupce národa pivařů 

nás poměrně překvapila návštěva 
ukrajinského stánku a ochutnávka je-
jich piva s názvem Oboloň, které bylo 
výrazně dobré. Jak nám vysvětlil náš 
ukrajinský kolega novinář, jde o jedi-
ný pivovar na Ukrajině, který nemá 
zahraničního vlastníka. Inu, globaliza-
ce se nevyhýbá ani pivovarnictví, což 
ostatně známe i z našich krajin.

BIO MÁ ZELENOU
Jako jinde v Evropě i ve světě byla 

i na berlínském „Zeleném týdnu“ vel-
kým tahákem „Biohala“ – přesněji ře-
čeno hala, kde jste mohli zhlédnout 
vše, co je bio. Nejen nabídku řady 
opravdu biohotelů, které se v kata-
lozích německých cestovních kance-
láří objevují čím dál častěji, ale i ce-

„Potravinářský veletrh Grüne Woche, který se koná kaž-
doročně ve druhé polovině ledna v německé metropoli 
Berlíně, láká své návštěvníky na mnoho zážitků. Ať už se 
jedná o možnost vyzkoušet regionální potraviny a speci-
ality z jednotlivých spolkových zemí, nebo mezinárodní 
speciality, které návštěvníci naleznou na stáncích jednotli-
vých zemí. A že bylo z čeho vybírat – letošního 74. ročníku 
se zúčastnili zástupci 56 zemí opravdu z celého světa.“

bio
ve znamení
Zelený týden Zelený týden 

Nabídka různých sýrů byla skutečně nepřeberná
a 

Připravila:  Dana Večeřová
Foto: Jana Janků
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potraviny ve světě

lou řadu známých i méně 
obvyklých bioproduktů. Ty 
klasické zastupovaly mléč-
né výrobky jako například 
měkké a tvrdé sýry, masné 
výrobky, mezi kterými kra-
lovaly tradiční norimber-
ské bílé klobásy, ale také 
biopečivo reprezentova-
né chlebem, houskami, ale 
i těstovinami. Mezi tradiční biovýrob-
ky nepochybně patřilo i bílé a červené 
víno z vinařství Schinhamer.

 Mezi ty méně obvyklé se řadil bio-
pivovar, který nabízel klasické, ale 
také pšeničné a kvasnicové pivo pod-
le historických receptur. Biopralinky 
a biozmrzlina tvořily nabídku Eisca-
fé Cadillac s upozorněním, že si po-
chutnáte jako na dovolené v Itálii, ač 
výrobce pochází se severního Brani-
borska. Zkrátka dle nabídky prezen-
tované v Berlíně je jasné, že jako bio 
lze vyrobit takřka vše, nejen mléko, 
maso nebo ovoce a zeleninu. Snad se 
tedy inspirují i naši bioproducenti.

Věděli jste, že v Německu půso-
bí: 28 biopivovarů, 36 výrobců bi-
ošťáv a biovína, 331 biopekáren, 
108 řeznictví a uzenářství, 46 ho-
telů a restaurací a 39 mlékáren.

PARTNEREM BYLA ZEMĚ TULIPÁNŮ 
– NIZOZEMSKO

Takzvanou partnerskou zemí výsta-
vy Grüne Woche je každým rokem jiná 
země světa. České republice se této cti 
dostalo v roce 2004, letos bylo part-
nerskou zemí Nizozemsko. Barvám ve-
letrhu tedy dominovala vedle klasické 
zelené také zářivá holandská oranžo-
vá. Protože jsme na potravinářském 
a zemědělském veletrhu, prezento-
valo se Nizozemsko především ovo-
cem a zeleninou, ale také tradičními 
květinami. V holandské hale jste tak 
mohli narazit přímo na prezentaci vě-
novanou zlepšení prostředí na praco-
višti pomocí pokojových květin. 
Mimo jiné jste se mohli do-
zvědět, že přítomnost květin 
a zelených rostlin na pracoviš-
ti snižuje stres, odbourává po-

city strachu, vzteku a smutku a nao-
pak zvyšuje pozitivní náladu. Rovněž 
napomáhá ke zlepše-
ní ovzduší, obzvláště 
v zimě, kdy zvlhčuje 
vzduch a odstraňuje 
pocity sucha v ústech, 
ucpaného nosu (což často vede k pro-
puknutí rýmy), stejně jako podráždění 
očí a problémy se suchou kůží. Rada je 
jasná: zakupte si do kanceláře květinu 
a nemusí být zrovna holandská.

Věděli jste, že…

Květiny v kanceláři

  Absorbují škodlivé látky
  Filtrují znečištěné ovzduší
  Udržují vzdušnou vlhkost na vy-
rovnané hladině

  Zpříjemňují pobyt v kanceláři
   Obstarávají chlazení
  Snižují stres
  Zvyšují pracovní výkonnost
   Účinkují jako tlumič zvuku

NASHLEDANOU ZA ROK
Jak už bylo řečeno, výstava Grü-

ne Woche otevírá své brány každý 
rok v lednu, v roce 2010 konkrétně 
ve dnech 15.– 24. 1. 2010. Chcete-li 
ochutnat světové kulinářské specia-
lity, nebo se jen tak podívat, co hýbe 
potravinářským světem, či jaké nové 
trendy se objevují ve zdravé výživě či 
zdravém životním stylu (součástí vý-
stavy jsou i kurzy a ukázky cvičení), 
udělejte si výlet do Berlína. Rozhod-
ně to stojí za to. O tom svědčí i téměř 
půl milionů návštěvníků z celého svě-
ta, kteří navštívili letošní ročník. 

P ř i -
p r a v i -
la Dana 
Večeřo-
vá, Foto 

Jana Janků
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měkké a tv
výrobky, me
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biopečivo 
né chlebem
i těstovinam
ky nepochyb
víno z vinař

Mezi ty m
pivovar, kt
také pšenič
le historický

Zelený týden 
Je libo masové kuličky z klokana?

Partner letošního Grüne Woche – Nizozemsko se představilo i národními kroji

V Berlíně se neztratili ani čeští pekaři
i
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PR článek

Připravila: Dana Večeřová

Veletrh G + HVeletrh G + H
kvalita

Připravila: Dana Večeřová

pro gastronomiipro gastronomii
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PR článek

„První březnový týden 
na brněnském výstavišti 
proběhne ve znamení kvalit-
ních potravin, nápojů a vy-
bavení pro profesionální 
kuchyně. Od 4. do 6. března 
2009 se zde koná 4. meziná-
rodní veletrh gastronomie, 
hotelových služeb a veřej-
ného stravování G + H a spo-
lu s ním 14. mezinárodní vi-
nařský veletrh VINEX, který 
se tak vrací k roční periodi-
citě.“

Veletrh G + H

pro gastronomii Konkurence na českém gastrono-
mickém trhu stále roste a tento vývoj 
má pokračovat v nejbližších letech. 
Klíčem k úspěchu se 
tak stává kvalita na-
bídky a schopnost 
odlišit se. Právě v tom 
by majitelům restau-
rací měl pomoci vele-
trh G + H, který před-
staví současné trendy 
a nové možnosti, jak 
hostům poskytnout 
nevšední  zážitek. 
„Ke zvýrazněným tématům veletr-
hu G + H 2009 patří místní speciali-
ty, etno kuchyně a slow food, stejně 
jako wellness a zařízení pro volný čas 
v hotelech a restauracích. Ale nej-
větší pozornost chceme soustředit 
na zdravý životní styl, funkční po-
traviny a biopotraviny, které vyhle-
dává stále více zákazníků,“ popi-
suje vedoucí manažerka projektu 
Ing. Věra Menší-
ková. Mimo jiné 
se chystají ochut-
návky zaměřené 
na čerstvé biopo-
traviny a novinky 
roku 2008 a na veletrhu proběhne 
vyhlášení výsledků sedmého ročníku 
prestižní soutěže Česká biopotravi-
na roku v sekci gastro.

Zásadní novinkou příštího ročníku 
je spojení s veletrhem VINEX, které 
má svou hlubokou logiku – ke kvalit-
ní gastronomii totiž neodmyslitelně 
patří dobré víno. Tuzemští vinaři si 

tohoto odbytového kanálu nesmírně 
cení a Vinařský fond jejich účast pod-
poruje dotací na pronájem výstav-
ní plochy. Vedle velkých producen-
tů v čele se společností Bohemia Sekt 
se tak představí drobnější moravští 
vinaři, v jejichž nabídce nalezneme 

mimo jiné i biovína. 
Rozšíření nabídky by 
mělo na veletrh G + H 
zároveň přivést po-
četnější klientelu. Už 
posledního ročníku 
této specializované 
přehlídky se přitom 
zúčastnilo přes devět 
a půl tisíce návštěvní-
ků, výhradně profesi-

onálů ze segmentu HORECA nebo je-
jich budoucích nástupců – dnešních 
studentů odborných škol. 

Návštěvnost nadcházejícího roč-
níku podpoří rozsáhlá propagační 
kampaň, která cíleně osloví na 25 ti-
síc odborníků v České republice a na 
Slovensku a ve spolupráci s agentu-
rou CzechTrade se zaměří i na další 

vybraná teritoria. 
Návštěvníci z vel-
kých měst a center 
cestovního ruchu 
mohou k dopravě 
na veletrh využít 

výhodné autobusové zájezdy. A co je 
na brněnském výstavišti bude čekat? 
Zatím jsme nezmínili vzorovou re-
stauraci se špičkovými technologie-
mi a permanentní kulinářskou show, 
ani třídenní fi nále 15. ročníku me-
zinárodního mistrovství ČR mladých 
kuchařů, cukrářů a číšníků Gastro Ju-
nior Brno 2009 – Nowaco Cup. Tím 
největším lákadlem ovšem zůstávají 

expozice vystavovatelů, mezi který-
mi nechybějí lídři jednotlivých oborů 
jako Elektrolux, Heineken, Bohemia 
Sekt, Gastroma, Bohemilk, Segafre-
do, Veba a další. 
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seriál

děti!
Vše pro našeVše pro naše

Když jsem tu novinu poprvé ohlá-
sila, následovala hned celá průtrž ra-
dostného hýkání. A ty divné otázky: 
„Co cítíš? A jaké máš pocity?“ Jako 
by snad ještě nikdo jiný na světě ne-
měl ani jedno dítě. Všichni mi chtějí 
sahat na pupík a pokaždé, když teď 
někam vejdu, našlapují kolem mě tak 
nějak zvláštně potichu a zpomaleně, 
jako by se snad s mým příchodem při-

kutálel, kromě toho lehce pnoucího 
se trička na břiše, i soudek s nášlap-
nými minami.

 „No jaký to je…? Rozpačitě odrá-
žím ty infantilní otázky. „Prostě, tako-
vý divný…Taková změna stavu, nor-
málka, jinýho stavu“.

 Ovšem, aby ne; co všechno se 
od okamžiku početí děje v ženském 
těle, je hotová smršť hormonálních 

pochodů – a s nimi i pochodů emoč-
ních. Zlaté stavy ovulační a menstru-
ační nervózy a dojímání! 

To, co musí absolvovat nastávající 
rodiče, když se uděje ten největší zá-
zrak v životě, je opravdu nevyčerpa-
telným zdrojem zvláštních jevů. Pocity 
tetelivého štěstí, které se naráz ode-
hrávají jak uvnitř onoho živého or-
ganismu zvaného rodina, ale i mimo 
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seriál

Vše pro naše něj, ve vesmíru, rozhodně není snad-
né popsat. Jedno je jisté: právě vznik-
nul nový světoobčánek s pořadovým 
číslem deset na miliontouprvou… řekl 
by básník-matematik.

Každopádně to není jen tak. Člo-
věk-matka se musí úplně nově přena-
stavit. Přeprogramovat na zcela jiné 
příjmové a vysílací kanály. A co hůř, 
zásadně „překopat“ rovnou i celou ži-
votosprávu. Je to pěkná fuška, odrá-
žet všechny ty evoluční změny vlastní-
ho těla na všech frontách. Už jen sám 
fakt, že se ten neznámý, „cizí“ před-
mět, ocitnuvší se v mém novém těle, 
snaží organismus vypudit, než pocho-
pí, že nejde o žádného zákeřného ve-
třelce, je skoro akční thriller. To zatra-
cený tělo si se mnou prostě dělá co 
chce. Už jste někdy jeli do práce na-
třikrát? Tak to se mi stává skoro kaž-
dý den. Než dojedu z Proseka do cen-
tra Prahy, musím absolvovat několik 
vynucených přestávek na toaletách 
MHD, protože hned od toho úžasné-
ho okamžiku zahnízdění můj žalu-
dek vyhlásil permanentní stávkovou 
pohotovost. A ty různé pachy! Nikdy 
bych netušila, že člověk v této vesmír-
né fázi může mít tak citlivý čich! Jako 
hlídací fena-ohařka na stopě! A to 
divné pálení mezi žaludkem a krkem! 
Tak tohle je tedy ta věc, které vždycky 
moje babička říká žáha, a bere na ni 
tablety! 

Jenže my, nastávající maminy, se 
práškům a umělým preparátům vyhý-
báme jak čert krucifi xu. Pravda, otra-

vovat své miminko ještě dřív, 
než se narodí, by byl opravdu 
smrtelný hřích. A tak je potře-
ba neustále hlídat, co vlastně 
je vhodné či nevhodné pro ta-
kového cvrčka, jehož hlavička 
ještě není větší než ta špend-
líková.

Na hlídání, co mám nebo 
nemám jíst, u nás ale máme 
novopečeného taťku Mildu. 
I on se rázem chová jako pes – 
vlčák. Střeží každý pohyb smě-
rem od nákupu k ledničce a je 
prakticky vyloučené, abych se 
já, volnomyšlenkářka, dopus-
tila jakékoliv hříšné myšlenky, 
která by byla za hranicí toho, 
čemu se říká „zdravá strava“. 
Ovšem někdy je to až nechut-
né, jaký se z něj rázem vyklu-
bal pedant. Chlapi jsou zkrát-
ka egocentrikové. Myslí si, že 
když do mé útrobní schránky 
uložil část svého pokladu, že má ná-
rok mu dělat toho nejostřejšího bo-
dyguarda div ne s povolením zabíjet 
všechno, co by tu jeho oplodněnou 
spermii mohlo ohrozit. Ale na druhou 
stranu se musí uznat, že se chová i fér, 
a všechno to zdravé nemastné a ne-
slané sdílí spravedlivě rovným dílem 
se mnou. A tak nejskloňovanějším 
slovem a přítelem člověka se v této 
fázi se stal Pan Vitamin. Je prostě všu-

de. Ve špajzu, v ledničce, 
v lékové krabici i na noč-
ním stolku. Ještěže ten 
mimostav trvá jen devět 
měsíců. 

A že vaříme pokud 
možno bez tuků a všech 
těch dobrých přepále-
ných smažených dob-
růtek, holdujeme ovoci 
a zelenině, a běžný bar 
jsme vyměnili za mléč-
ný, vám snad ani nemu-
sím líčit. Konec volnosti, 
konec svoboděnky! 

Zřejmě asi doopravdy 
nastávají ty doživotní 
galeje, na které mě při-
pravovaly starší a zkuše-
nější kolegyně. 

A tak já zase na oplát-
ku musím neustále šim-

rat toho testosteronního pána tvor-
stva pod bradou, že si velice cením 
i společné dobrovolné abstinence 

i v okamžicích, kdy má jako muž své 
dny. Neboť patrně největší obětí, kte-
rou muž může složit na oltář pokra-
čování druhu, je rozlučka s „pánskými 
jízdami“. Vždyť s každým miligramem 
požitého alkoholu nenávratně mizí 
a degenerují v šedé kůře mozkové 
dospělce, natož nenarozence, milio-
ny nervových buněk! Nemluvě o otra-
vě jater a vůbec celého organismu. 
A je jisté, že mít degenerovaného ta-
tínka by si nepřálo žádné dítko.

 A ještě jedno vynucené pozitivum 
ve mně novopečený taťka Milda na-
trénoval: možná se naučím jíst pravi-
delně i jogurt – a to je fakt hustý! Co 
by však člověk neudělal kvůli vývinu 
té centimetr velké kostřičky, že?  

Ale stejně, všechno to odříkání, 
„přípravy“ a změny sebekázně pro-
stě stojí zato! Protože kdybyste vidě-
li tu úžasnou odměnu, která na nás 
vždycky čeká v podobě viditelné so-
nografové fotky onoho rostoucího, 
ovšem zatím jinak neviditelného tvo-
rečka, tak byste se určitě taky stali ná-
hle dospělejšími, lepšími a jaksi „jiný-
mi“: zkrátka zodpovědnými. A to je 
asi ta největší změna v lidském živo-
tě. Dýchat totiž za dva je opravdu to 
nejšťastnější, nejradostnější a nepo-
psatelné dobrovolné pouto!

Jednoduše, jak už to řekl klasik Jack 
London: „Láska byla na světě dřív než 
artikulovaná řeč….“ 

Anička Šafránková
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Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do 23. 3. 2009 správně vyluštěnou tajenku spolu 
se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 23. 2. 2009 do 23. 3. 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

křížovka

objednávka předplatného

OBJEDNÁVÁM: ks předplatného  roční  půlroční 

Příjmení, jméno, název fi rmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

TYP PLATBY: Složenka  bankovní převod  faktura 

PRO ORGANIZACE:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  

Ceny předplatného

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
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www.vzp.cz infolinka 844 117 777

Hlídejte si svou hmotnost
Dobře vypadat a skvěle se cítit. To je výsledek zdravého životního stylu, který podpo-

ruje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Těm, kdo se rozhodli snížit svou hmotnost, nabízí 

fi nanční příspěvky.

   až 1 000 Kč dětem do 18 let na léčbu nadváhy

   až 500 Kč pojištěncům nad 18 let na léčbu obezity (podle BMI)

   bonus až 500 Kč, pokud je žadatelem o příspěvek diabetik

Nepřehlédněte skutečnost, že v roce 2009 nabízí VZP ČR dětem do 18 let s diagnózou 

celiakie příspěvek až 3 000 Kč na bezlepkovou dietu.
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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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