
D
U

B
E

N
 2

0
0

9
 4

8
 K

č 
04
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…

cesty do regionů

Velikonoční tradice 

co jíst při… 

Štítná

Velikonoce

žlázažláza

jsou stále živéjsou stále živé

– VÁŠ ZDRAVÝ STŮL
SVĚTSVĚT
POTRAVINPOTRAVIN

strana 
46

SP_duben_02-ZELI-novy4d PC.indd   1SP_duben_02-ZELI-novy4d PC.indd   1 17.3.2009   23:23:4317.3.2009   23:23:43



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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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,V
kvapem se, alespoň podle kalendáře, neboť počasí tomu příliš neodpovídá, 

blíží jaro a s ním spojené Velikonoce. Právě jim, ale hlavně potravinám, které 
jsou typické pro tyto barevné svátky, je věnováno dubnové číslo Světa potra-
vin. Pevně věřím, že i Vy zde naleznete návod na netradiční velikonoční jídlo, 
například rybu, která je vlastně původním typicky velikonočním jídlem.
Dubnový Svět potravin by ale také Vás, čtenáře, rád pozval ochutnat speciali-
ty a tradiční jídla z cizích – evropských i neevropských – zemí. Jsem přesvědče-
ná, že jen málokdo na dovolené či na zahraniční služební cestě odolá ochut-
návce nějaké místní speciality. Uznávám, že je mnohdy lepší nevědět, z čeho 
je vyrobená, protože mám s těmito informacemi o původu své vlastní zkuše-
nosti. Výborný guláš s trochu tužším masem, který jsem ochutnala v jihoaf-
rickém Mabalingwe, se ukázal být gulášem z krokodýla. Nevolno se mi sice 
neudělalo, ale po zbytek pobytu jsem důsledně nepátrala po tom, co vlastně 
jíme. A najedla jsem se celkem dobře.

Mnoho lidí (a opravdu nevím proč) má také preventivní averzi vůči cizím jíd-
lům. Uznávám, že požívat hýbající se červy nebo uzenou ovčí hlavu i s očima 
(pozor nejde jen o arabskou, ale také o vyhlášenou norskou specialitu) může 
řadě lidí včetně mě způsobit žaludeční i psychické problémy. Ale existují i jíd-
la nevinná, například japonské rýžové koláčky s náplní ze sladkých 
červených fazolí, které nechutnají rozhodně špatně, spíše na 
naše chuťové poměry nezvykle. Když jsem je dovezla z ces-
ty po Japonsku do práce, většina mých spolupracovní-
ků s díky odmítala s tím, že si nehodlají kazit žaludek. 
Inu dobrá, proti gustu žádný dišputát. Pak je mi ale 
záhadou, proč po dvou dnech zůstaly v krabici jen 
prázdné papírky, když jsem milé koláčky nechala 
v kuchyňce k volné nabídce. Myši v práci nemáme 
a kromě toho mnoho myší patrně nezvládá kolá-
ček rozbalit a papírek úhledně odložit vedle. 

Takže nebojte se přiznat, že jste zvědaví a rádi 
byste ochutnali také něco nového. Možnost vy-
zkoušet speciality z evropských regionů jsme měli 
například na začátku března v Praze na Václavském 
náměstí. Kdo jste akci nestihli a nenavštívili, nezou-
fejte, reportáž jsme pro Vás připravili v rubrice Jak to 
chutná Vám… Navíc si můžete ještě upéct tradiční slo-
vinskou gibanicu. Chutná skvěle.

Krásné jaro a veselé Velikonoce za celou redakci přeje

Dana Večeřová
šéfredaktorka
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dopisy čtenářů

můžu spolehnout na to, co je za zdra-
vé vydáváno. Doufám, že se těmto ob-
lastem budete věnovat i dál.

Hana Menšíková, Votice

Psali jste
námnám

Vaše
dopisy

Zdravím Vás z Poděbrad,
jsem velkou fanynkou Milana Šteindle-
ra, takže jsem si ve Vašem časopise 
velice ráda přečetla, co mu chutná. 
Doufám, že v těchto miniportrétech za-
měřených na chutě známých osobností 
budete pokračovat. Také by mě zajíma-
lo, zda chystáte nějakou rubriku o hub-
nutí? Třeba nějaký projekt typu Dok-
torka Kateřina z TV Prima, kdy budete 
sledovat, jak někdo hubne? O tom bych 
si ráda přečetla. Děkuji za odpověď.

Marta Stuchlová, Poděbrady

Dobrý den, 
je skvělé, že se na trhu vyskytl časopis, 
který není jen pro ženy, co vaří, a že 
se do hloubky věnuje jídlu a přináší 
i rubriky, jako je Když to sníš, něco 
zvíš, kde se věnujete historii známých 
jídel. Jsou to velmi zajímavé příběhy. 
Těším se na další. Musím se přiznat, že 
mám doma takovou soukromou sbír-
ku článků na toto téma, které si ar-
chivuji, takže je to voda na můj mlýn. 
Jsem také znalcem vín, proto mě těší, 
že se věnujete této krásné mé zálibě. 
Jen tak dál.

Petr Mandlík, důchodce,
Hustopeče

Milá paní Menšíková, 
vždycky nás velmi potěší, když do-
staneme dopis od čtenářky, která 
nepatří mezi konzumenty nehledící 
na to, z čeho jsou potraviny vyrábě-
ny a jak to v našem potravinovém ře-
tězci vlastně funguje – nebo spíš ně-
kdy nefunguje. Vždyť i to je vlastně 
původním smyslem a záměrem naše-
ho časopisu - aby lidé byli informová-
ni nejen o pozitivech, ale i o věcech, 
na něž si mají dávat pozor. A můžeme 
Vám slíbit, že v tom budeme pokračo-
vat a že vždy s námi najdete zajíma-
vosti, které jste třeba ani netušila.

Redakce Svět potravin

Milá paní Stuchlová, 
děkujeme za Váš ohlas a určitě se může-
te těšit, že příspěvky o hubnutí a o zdra-
vém stylu stravování v našem časopise 
mnohokrát naleznete. Věříme, že nám 
zůstanete i nadále věrnou čtenářkou.

Redakce Svět potravin

Vážený pane Mandlíku,
je pro nás moc dobrá zpráva, že 
máme nejen stejného „koníčka“, ja-
kým je vínečko, ale i upřímou radost 
jste nám, jakožto ženské posádce ča-
sopisu, udělal tím, že si dokonce ar-
chivujete gurmánské příběhy o histo-
rii pokrmů. 
A máme pro Vás nabídku: pokud se 
s námi o ně podělíte, rády některé 
z nich uveřejníme.

Redakce Svět potravin

Milá redakce,
jsem opravdu ráda, že se mi do ruky 
dostal Váš časopis Svět potravin. Kama-
rádka si ho koupila a já se do něj na ná-
vštěvě začetla (což bylo docela nesluš-
né, ale nemohla jsem si pomoct) a tak 
jsem si hned cestou domů musela kou-
pit svůj vlastní výtisk. Myslím, že přesně 
takové periodikum na našem trhu chy-
bělo. Zajímám se velmi o zdravou výži-
vu a biopotraviny, takže jsem si přišla 
na své. Jsem ráda, že nejste další časo-
pis s recepty, ale že jdete pod povrch 
a rozebíráte, z čeho jsou potraviny slo-
žené a jak jako živiny fungují. Jako ma-
minka dvou dětí se samozřejmě snažím 
vařit zdravě a pestře, ale ne vždy se 
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doprovodydoprovody
Hody, Hody, 
  hody  hody,,  

zaostřeno na…

Připravila Iva Peláková

…Právě těmito slovy začíná nejzná-
mější velikonoční koleda. A co to zna-
mená? Velikonoce nejsou jen jarním 
svátkem, při kterém každá žena do-
stane pořádně pomlázkou, ale také 
obdobím hodů. Podle tradice se při-
pravují speciální pokrmy, ale dnes už 
je zná jen málokdo. Komerčně využi-
telné jsou totiž pouze některé sym-
boly, které se dají prodat v podobě 
čokolády nebo nějaké jiné sladkosti 
pro děti.

Velikonoce jsou sice svátkem křes-
ťanským, ale jeho kořeny sahají až do 
doby předkřesťanské. Mezi klasickými 
symboly najdeme i pohanskou tradi-
ci, jídlo nevyjímaje. Beránek je podle 
křesťanů symbol Ježíše Krista, proto-
že on byl obětním beránkem, ale židé 
ho vidí jako symbol božího stáda. Va-
jíčko symbolizuje nový život, ale i ne-
smrtelnost. Symbol zajíčka přišel od 
pohanů, znamenal příchod jara, ale 

křesťané to později vysvětlili jako dal-
ší symbol Ježíše.

Umučení a vzkříšení Krista dopl-
ňuje židovský zvyk slavit vysvoboze-
ní z Egyptského zajetí a příchod Me-
siáše. A když k tomu ještě přidáme 
pohanské Velikonoce, při kterých se 
vítalo jaro a oslavoval se začátek ze-
mědělství, máme z toho zajímavé kul-
turní dědictví.

VELIKONOČNÍ 
TABULE

Jak jistě víte, Ve-
likonocům předchá-
zí dlouhý půst. Není 
tedy divu, že konec 
půstu lidé chtěli osla-
vit. Jak vypada-
lo jídlo během 
Svatého týdne 
před Božím ho-
dem?

Ač ženy bývaly skvělé kuchařky, 
existoval den, kdy se každá z nich 
snažila být co nejhorší. Na Škaredou 
středu mělo jídlo vypadat na první po-
hled nepovedeně a ošklivě. Díky to-
muto dnu vzniklo nové české jídlo – 
trhanec.

Zelený čtvrtek má pravděpodobně 
název od zeleného mešního roucha, 
které se v tento den nosilo. Není ale 
vyloučené, že název byl odvozen od 

„zelené“ stravy. Ve 
čtvrtek se totiž jedla 
výhradně strava této 
barvy, protože lidé vě-
řili, že jim zaručí zdra-

ví po celý rok. Nejčastěji 
byly na stolech vidět špe-

nát, petržel, kopřivy nebo 
zelí.

Velký pátek je 
dnem smutku. 
Ukřižování Krista 

www.svet-potravin.cz6
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zaostřeno na…

s sebou neslo i odpírání v jídle. V ten-
to den se nesmělo jíst maso, byl to 
postní den. Ten, kdo ale půst držet 
nechtěl, dával si rybu nebo těsto ve 
tvaru ryby.

Bílou sobotou skončil půst, hospo-
dyňky začaly vařit, symbolicky chodi-
ly ke kostelu zapálit polínko. Obvyk-
le se připravovala velikonoční nádivka 
a nikde nesměl chybět mazanec.

Na Boží hod velikonoční se prová-
dělo svěcení pokrmů. Už tehdy byla 
s Velikonoci spojena vajíčka, berá-
nek nebo mazanec, ale také obyčej-
ný chléb a víno. Každý, kdo přišel do 
kostela, dostal aspoň kousek posvěce-
ného pokrmu. Jídlo se lišilo podle so-
ciální situace lidí, ale i podle toho, ve 
kterém koutě země bydleli. Nikde by 
ale neměl chybět masový vývar. Bylo 
v podstatě jedno, jaké maso uděláte, 

hlavně když bylo vůbec nějaké. Před-
nost se dávala jehněčímu a skopové-
mu masu. Samozřejmě nesměl chybět 
pečený beránek. Beránka z opravdo-
vého masa si mohl dovolit jen boha-
tý měšťan, a tak se začal nahrazovat 
sladkým beránkem z těsta.

Hody následovaly v pondělí. Den se 
začal pomlázkou, za které chlapci do-
stávali malovaná vajíčka. Dnes dá lec-
který koledník přednost domácí pá-
lence. Dodnes ale převažují pokrmy 
z vajec, dávají se k masu, do salátů 
i do omáček. 

NĚKTERÉ TRADIČNÍ RECEPTY 
PUČÁLKA
Vyklíčený hrách zprudka opečete 

na másle, okořeníte jarními bylinka-
mi, ale můžete zvolit i sladkou verzi 
s cukrem a s rozinkami.

ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA
Čerstvý očištěný špenát spaříme ve 

slané vodě a potom nasekáme na-
jemno. V hrnci rozpustíme máslo, 
přidáme nasekaný špenát, muškáto-
vý oříšek a sůl. Na mírném ohni dusí-
me. Potom přidáme rozšlehaná vejce, 
strouhaný sýr a zamícháme. Nakonec 
zalijeme vývarem a povaříme.

Ať už slavíte Velikonoce tradičně 
nebo po svém, nezapomeňte si z to-
hoto krásného svátku udělat i gur-
mánský zážitek!

maso
edno, jaké m
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VelikonoceVelikonoce

zaostřeno na…

Kořeny této tra-
dice, staré už hez-
kých pár století, leží 
v prvních dávných 
klášterech budova-
ných na sever od Alp, 
do nichž kapr vstou-
pil na svém pochodu 
Evropou z římského 
impéria. Půst v nich 
patřil k závazným ri-
tuálům (však také teh-
dy připadalo na rok 
až 180 postních dnů), 
a tak mniši velice přiví-
tali, že ryby leží mimo 

tento neradostný 
úzus. Nespoléhali při-
tom jen na ryby lovené v to-
cích (to často selhávalo z mnoha ob-
jektivních, například klimatických 
příčin), ale začali ryby, přesněji kap-
ra, sami chovat. Bylo to vítězství ro-
zumu. Kapr patřil k nejchutnějším 
rybám (dostával přednost i před loso-
sem, kterého v oněch dobách bývalo 
v řekách dost), snášel tvrdé podmín-
ky a byl velice životaschopný, oplýval 
vysokou plodností, rostl na přirozené 
potravě (zooplanktonu, bentosu) – 
byl prostě ideální rybou k chovu.

Tak tomu bylo i v následujících sto-
letích. Kapr v té době už opustil kláš-
terní chovy a stal se rybou chovanou 
v šlechtických i městských rybnících. 
Půst sice už netrval tak dlouho jako 
v minulosti, ale byl právě v předve-
likonoční době velice důsledně do-

„Tradiční jarní svátky, symbolicky charakterizované ved-
le své dominantní duchovní náplně především malovaný-
mi vajíčky, pomlázkou či žlutavými housátky, mají i svou typic-
kou kulinářskou podobu. Vedle mazanců, velikonoční sekané 
či jehněčího (v některých regionech kůzlečího) masa to býval 
především kapr, který putoval na sváteční stoly. Mělo to svou 
logiku: po opulentním masopustu, kdy se pilo a hodovalo, při-
cházel půst dovolující pouze konzumaci rybího masa.“

d stný

pic-
ané

s kaprems kaprem
Zdroj: www.rybadomaci.cz

www.svet-potravin.cz8
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držován a tak na úloze kapra jako 
postní ryby se neměnilo zhola nic. 
Ještě v dobách první Českosloven-
ské republiky byl tento církví posvě-
cený postní rituál respektován a kapr 
se dostával na talíře se stejnou sa-
mozřejmostí jako o Vánocích. Sta-
ré statistiky dokazují, že objem jeho 
konzumu byl (zejména v některých 
regionech, především pak na Mora-
vě) jen o málo nižší, než tomu bylo 
ve vánočním období.

Také v současnosti konzumace 
kapra v předvelikonoční době pře-
kračuje standardní úroveň jeho spo-
třeby v průběhu roku bez obdo-
bí Vánoc. To prostě proto, že právě 
v jarním období nám prospívá všech-
no to, čím kapr oplývá. V této době 
potřebujeme lehce stravitelné živo-
čišné bílkoviny, jež nám dodají ener-
gii do nadcházející aktivní části roku. 
V tuku obsažené nenasycené mast-
né kyseliny řady Omega-3 předsta-
vují ideální prevenci před ischemic-
kými chorobami s infarktem v čele. 
Kapří maso nám po „mastném“ ma-
sopustu nabídne i zážitky gurmán-

ského charakteru a posí-
lí i naše vědomí, že se 
prostě neproviňuje-
me proti principům 
zdravé výživy.

Ze široké nabídky 
receptur na úpravu 
kapra jsme vybrali ty, 
které jsou jako ušité 
právě pro Velikonoce. 

Posuďte sami.

KAPR ROYAL
Půlka kapra, 50 g másla, 1 dl 
smetany, 2 dl suchého červe-
ného vína, 1 lžíce hladké mou-
ky, 50 g rozinek, 50 g oloupa-
ných spařených mandlí, pepř, 
cukr, sůl

  Kapra osolíme, vložíme 
na máslo, podlijeme vínem 
a dusíme. Pak kapra vy-
jmeme na mísu, do omáč-
ky přidáme smetanu se 
zakvedlanou moukou, ro-
zinky (předtím nabobtnané 
ve víně), na nudličky nase-
kané mandle, trochu cukru, 
pepř a sůl. Omáčku nechá-
me přejít varem a nalijeme 
na kapra. Ozdobíme čers-
tvou jarní petrželkou.

KAPR VE VINNÉ OMÁČCE
4 porce kapra, 1 cibule, 2 lží-
ce másla, 2 dl suchého bílého 
vína, worcester, sůl, mletý bílý 
pepř, hladká mouka, petržel-
ka, 2 žloutky, 2 lžíce zakysa-
né smetany

  Kůži porcí kapra napříč 
dvakrát či třikrát nařízne-
me, porce osolíme, ope-
příme, obalíme v mouce 
a na másle zlehka opeče-
me. Zalijeme vínem, poka-
peme worcestrem a krátce 
podusíme. Nakonec přilije-
me směs žloutků, smetany 
a nasekané petrželky (na té nešetří-
me). Krátce ještě prohřejeme.

KAPR NA ŠALVĚJI
1 kg kapra, 100g šunky (anglické sla-
niny), sušená šalvěj, mletý černý pepř, 
70 g másla, 0,2 l smetany, petrželka, 
sůl 

  Kapra osolíme, opepříme, do záře-
zů na bocích vložíme plátky šunky či 
slaniny. Pak kapra posypeme roze-
mletou šalvějí. V pekáči vymazeném 
máslem rybu upečeme a do šťávy 
přilijeme smetanu, povaříme a za-
sypeme sekanou petrželkou.

KAPR S KŘENEM
8 porcí kapra, 4 lžíce vepřového sád-
la nebo oleje, sůl, citron, mletý černý 
pepř, čerstvý křen

  Kapra minimálně 3 hodiny před ku-
chyňskou úpravou řádně osolíme, 
pokapame citronovou šťávou a ne-

cháme odležet. Poté jej posypeme 
pepřem a na pánvi smažíme zhru-
ba 15 minut. Hotové porce dáme 
na talíř a posypeme čerstvě na-
strouhaným křenem. Příloha: chléb 
a pivo. 

Tyto a mnoho dalších receptů nalez-
nete na www.rybadomaci.cz.

Už teď vám přejeme dobrou chuť 
a šťastné a veselé Velikonoce. 

zaostřeno na…

kými choroba
Kapří maso nám 
sopustu nabídn

skéh
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jak to chutná Vám...

A bylo rozhodně z čeho vybírat. Od 
českých Štramberských uší, přes víno 
ze Strahovského kláštera, holand-
ských vafl í se sýrem, sýrů ze sloven-
ských salaší až po tradiční řecké speci-
ality a pravé norimberské klobásy.

PRAVÁ CHUŤ ŘECKA 
Svojí nabídkou rozhodně zaujal řec-

ký stánek, který nabízel tradiční slad-
kosti, jako je chalva a tachini, ale také 
typický olivový olej nebo vinné listy 
s různou náplní. Řecká sezamová chal-
va se vyrábí podle tradičních receptur 
z rozemletých sezamových semínek, 
které jsou zdrojem proteinů, vlákniny 
a stopových prvků. 100 g chalvy obsa-
huje 250 mg draslíku, 110 mg hořčí-
ku a 2,5 mg železa. Obvykle se podá-
vá nakrájená na plátky, někdy mírně 
pokapaná citronem a posypaná mle-
tou skořicí, kdy tak nejlépe vynikne 
její typická oříšková chuť. Tachini jsou 
rozemletá sezamová semínka, která 
se nejčastěji podávají smíchaná s me-
dem či jogurtem.  

NEODOLATELNÉ BELGICKÉ PRALINKY
Kdo by neznal neuvěřitelnou chuť 

pravých belgických pralinek, které se 
vám rozplynou na jazyku, a kouzlo 

okamžiku dotvoří rozličná náplň ne-
obvyklých chutí. Mimochodem, vědě-
li jste, že náplň pralinek nemusí být 
jen nugátová, oříšková, smetanová 
citronová, zkrátka sladká? Je to tak. 
Jeden z nových belgických mistrů čo-
kolády Dominique Persoone používá 
do svých pra-
linek odvážné 
chuťové kom-
binace – olivy, 
speciální octy, 
sýr a různé ko-
ření.  Ostat-
ně, když může 
existovat chil-
li čokoláda, 
proč ne čoko-
láda s olivami. 
Nutno podo-
tknout, že pra-
linky jsou ve velké většině vyrábě-
ny podle tradičních rodinných receptů, 
které se předávají z otce na syna.

SÝRY, BYLINKY, KLOBÁSY
Zatímco Evropu reprezentovaly vět-

šinou jednotlivé země, sousední Slo-
vensko a Česká republika představily 
jednotlivé regiony. Takže Pardubic-
ký kraj přivezl do Prahy typický per-

...z evropských...z evropských

 regionů regionů
„Většina lidí patří do kategorie zvědavců, tedy do katego-
rie lidí, kteří při návštěvě cizích měst a států neodolají a musí 
ochutnat nějakou místní specialitu. Ať tekutou, vařenou, sma-
ženou nebo syrovou. Pro toho, kdo této zálibě holduje pouze 
při dovolené, a zbytek roku se mu po pokušení neznámých po-
krmů stýská, ale i pro lidi, kteří Václavským náměstím na začát-
ku března jen procházeli, byla určena přehlídka a ochutnávka 
produkce řady evropských regionů.“

Připravila Dana Večeřová 
Foto Radek Mikuláš

Belgickým pralinkám odolá jen málokdo

Štramberské uši propagoval v Praze i Turek, který stojí u zrodu této regionální speciality

Pro Holandsko jsou typické sýry
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jak to chutná Vám...

...z evropských
ník, Štrambersko naprosto ojedině-
lou sladkou pochoutku Štramberské 
uši a jižní Morava samo-

zřejmě víno. Slovensko nezů-
stalo pozadu a tak kromě vína moh-
li návštěvníci ochutnat také tradiční 
ovčí sýry, například ze salaše Krajinka 
z dolního Liptova. Zde se ovce chovají 
pastevním způsobem a nadojené ovčí 
mléko se na sýry zpracovává tradičním 
ručním způsobem.

Regionální kuchyni a výrobky před-
stavily také Německo a Rakousko. No-
rimberská bílá klobása reprezentovala 
Bavorsko a kdo chtěl, mohl tento vyni-
kající produkt specifi cké chuti ochut-
nat grilovaný s notnou dávkou hořčice 

přímo na bavorském 
stánku. Třináctero 
bylin z alpských strá-

ní je zase tajnou přísadou dol-
norakouské bylinné limonády 
Almdudler.

SLOVINSKÁ GIBANICA
Slovinsko zřejmě není nutné příliš 

obyvatelům České republiky předsta-
vovat. Ruku na srdce, kdo z nás ne-
byl někdy v bývalé Jugoslávii nebo 
v současném Chorvatsku, Slovinsku 
či v Černé Hoře. V každém případě 
je Slovinsko zemí, která má všechno 
– slunečné Julské Alpy jako stvořené 
pro vysokohorskou turistiku, pobřeží 
se starobylými městy, jako je Piran či 
Izola, ale také tajemný Kras s mnoha 
krasovými závrty a jeskyněmi.

Slovinsko je ale také vinařskou 
zemí se třemi vinařskými oblastmi – 
Přímořím, Posávím a Podrávím. Na-
příklad Posáví je domovem slovinské 
speciality – vína Cviček. Jídlo slovin-

ské kuchyně má původ ve třech vel-
kých kulturách – panonské, alpské 
a středomořské. Nejstarší slovinská 
jídla se připravují z mouky a krupice. 
Pravou slovinskou specialitou je poti-
ca – moučník pro sváteční příležitos-
ti, který je také připravován s velkým 
množstvím náplní.

Zkrátka a dobře, komu se nechce za 
kulinářskými zážitky cestovat, mohl 
je snadno objevit v Praze ve spod-
ní části Václavského náměstí. Může-
me jen doufat, že nezůstane pouze u 
této jedné příležitosti, jak se seznámit 
s kuchyní našich spoluobčanů v Unii.

  Makovou náplň vyrobíte z 300 g máku, 100 g cukru 
a jednoho sáčku vanilkového cukru.
  Tvarohová náplň je z 1,2 kg tvarohu, žloutků ze 
dvou vajec, 100 g cukru, dvou sáčků vanilkového 
cukru a špetky soli. Míchá se tak dlouho, až je náplň 
hladká a dobře se roztírá.

  Ořechová náplň v sobě kombinuje 300 g vlašských 
ořechů, 100 g cukru a jeden sáček vanilkového cukru.
  Jablečná náplň je připravena z 1,5 kg jablek, 120 g 
cukru, dvou sáčků vanilkového cukru a skořice.

  Smetanovou náplň připravíte z 8 dl zakysané smetany 
a tří vajíček. Odděleně smíchejte žloutky se zakysanou 
smetanou a poté opatrně přimíchejte sníh z bílků.

Jako tuk se používá 250 g rozpuštěného margarínu, 
rozpuštěného másla nebo rostlinný olej.

Základem gibanice je vrstva křehkého těsta, na 
kterou s položí tenká vrstva listového těsta a polovina 
makové náplně. Lehce se potře tukem nebo olejem 
a smetanovou náplní. Dále přichází na řadu druhá 
vrstva listového těsta s tvarohovou náplní, třetí vrstva 
je listové těsto s ořechovou náplní a vrstva čtvrtá 
listové těsto s jablečnou náplní. Každou vrstvu náplně 
je třeba potřít tukem nebo olejem a smetanovou 
náplní. Poté opakujte střídání vrstev znovu od začátku 
ve stejném pořadí. Poslední vrstvu tvoří listové 
těsto potřené tukem nebo zakysanou smetanou 
s rozmíchaným vaječným žloutkem. Moučník se peče 
při teplotě 160 – 180 ºC nejméně hodinu a půl.

JAK SE DĚLÁ GIBANICA

Prekmurjska gibanica, pocházející, jak název napovídá, z oblasti Prekmurje, patří 
rovněž k jedněm z nejstarších tradičních a slavnostních jídel ve Slovinsku. 

Pro přípravu gibanice buď ve tvaru obdélníku o rozměrech 40 x 35 cm, nebo kulaté o průměru 
30 až 35 cm, oboje s výškou 7 až 9 cm, potřebujete: křehké těsto, listové těsto, 1,5 kg jablek, 1,2 kg 
tvarohu, 420 g krystalového cukru, 300 g máku, 300 g vlašských ořechů, 250 g margarínu, másla nebo rostlinného 
oleje, 8 dl zakysané smetany, 5 vajíček, 6 sáčků vanilkového cukru, skořici, sůl.

Recept

Dobrou chuť

Do Řecka se nejspíše vydáte za olivami, olivovým olejem, 
ale také za chalvou a sezamovými tyčinkami

Slovinský pršut je právem považován 
za delikatesu

Třináctero bylin z alpských strání dává chuť nápoji Almdudler
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Dětské obezitě a špatné výživěDětské obezitě a špatné výživě  
mohou zabránit 
hlavně rodiče

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

„Civilizační problémy se nevyhýbají ani dětem. 
V dnešní době je díky výběru potravin velmi 
snadné získat špatné stravovací návyky. Obe-
zita je již běžně nazývána epidemií naší doby. 
O tom, jak dát vlastním potomkům správ-
né stravovací návyky a předejít i pozdějším 
zdravotním komplikacím, jsme hovořili 
s paní doktorkou Dagmar Čechovu 
z Dietologického centra v Brně, 
která pomáhá malým 
i velkým pacientům 
žít zdravěji.“
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě?

Dětské obezitě a špatné výživě NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDELNÍČKU: 

   Nepravidelnost ve stravování (jí dlo 
by mělo být 5x až 6x denně), neza-
pomínat na svačiny a snídaně

   Nadměrná energetická hodno-
ta (tučné a sladké potraviny),
nedostatek tradičních pokrmů (čoč-
ka, fazole, jáhly, pohanka a krou-
py)

   Nedostatek ovoce a zeleniny (5 por-
cí denně)

   Nedostatek kvalitních mléčných vý-
robků (sýry, tvarohy, jogurty a ke-
fíry)

   Nedostatečná konzumace ryb (ale-
spoň 2x týdně, a to i ryby sladko-
vodní)

   Nadměrné solení a používání koře-
nících přísad ( u dětské stravy s ko-
řením velmi opatrně)

   Nesprávná úprava potravin (sma-
žení a grilování)

   Nedostatečný příjem čisté vody 
(nadměrné pití sladkých a kolových 
nápojů)

 JAKOU NEJČASTĚJŠÍ CHYBU DĚLAJÍ 
RODIČE PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDELNÍČKU? 

Rodiče dělají největší chybu 
v tom, že se sami většinou špatně 
a nezdravě stravují. Když budete 
dítěti nutit „mrkev“, ale sami si 
vezmete párek nebo oplatek, tak 
dítěti nemůžete předat dobrý 
návyk. Důležité je uvědomit si jednu 
věc. Jsme tak zdraví či nemocní, jak 
se stravujeme. Pokud bude naše 
strava vyvážená a zdravá i naše tělo 
bude v pořádku. Pokud ale budeme 

konzumovat potraviny nekvalitní, 
tučné, plné jednoduchých sacharidů 
a se spoustou konzervačních látek, 
naše tělo dříve či později zareaguje 
na vzniklou situaci onemocněním.
 Všechny civilizační choroby, jež 
jsou všeobecně známé, souvisí více 
či méně s výživou a nedostatečným 
pohybem. Dříve se tyto choroby 
objevovaly až v dospělosti či stáří, 
dnes se objevují i u 10letých dětí, 
a to je alarmující. 

 ZDÁ SE VÁM, ŽE SE DNEŠNÍ DĚTI 
STRAVUJÍ ZDRAVĚJI NEŽ DŘÍVE, 
ANEBO JE TOMU NAOPAK?
OVLIVŇUJE DNEŠNÍ HEKTICKÁ 
DOBA PRAVIDELNOST STRAVY 
I U DĚTÍ?

Dnešní doba samozřejmě ovlivňuje 
pravidelnost v příjmu potravy. Česká 
republika se vyznačuje všeobecně vel-
mi dobrým školním stravováním. Po-
kud děti chodí na oběd ve škole, nebo 
se stravují ve školce celodenně, dá se 
říci, že v těchto případech je z hledis-
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě? 

ka výživy o ně dobře postaráno. Zlep-
šit se dá určitě spousta věcí, ale toto 
také souvisí s fi nanční částkou, kte-
rá na školní stravování připadá. Pro-
blém se špatným stravováním dětí je 
mimo školní zařízení. Rodiče moc ne-
řeší, co děti jedí odpoledne či večer. 
Případy z ordinace naznačují, že děti 
si berou z lednice to, na co mají chuť 
a to většinou není ani vyvážené, ani 
moc zdravé jídlo.

JAK BY MĚL VYPADAT VYVÁŽENÝ 
JÍDELNÍČEK PRO DĚTI? A JE PODOB-
NÝ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY 
DO PATNÁCTI LET?

Jídelníček dětí by měl obsahovat 
všechny složky potravy ( sacharidy, 
tuky, bílkoviny, minerální látky, vi-
taminy, vlákninu a vodu). 

Sacharidy můžeme rozdělit na jed-
noduché a složené. Jednoduché sa-
charidy nejsou vhodné, o to větší 
pozornost bychom měli věnovat 
sacharidům složeným (chléb, pe-
čivo, celozrnné výrobky, ovesné 
vločky, rýže, jáhly, pohanka, těs-
toviny atd).

Tuky by se měly objevovat v jí-
delníčku pravidelně, protože jsou 
součástí všech buněčných membrán 
a jsou nezbytné pro hormonální sys-
tém. Vhodné tuky pro výživu jsou: 
kvalitní oleje (slunečnicový a olivový), 

pravidelná konzumace ryb, které ob-
sahují nenasycené mastné kyseliny. 

Bílkoviny – kvalitní masa všeho dru-
hu, libová šunka, vejce, luštěniny, tva-
rohy, jogurty a mléko. Energetické 
nároky se podle věku mění, výběr po-
travin zů-
stává. 

Výjimkou jsou děti, které trpí alergií, 
tam je vhodné poradit se s odborní-
kem.

Minerální látky a vitaminy dostane-
me v optimální míře z ovoce a zele-
niny. Denně by mělo dítě sníst 5 por-
cí ovoce a zeleniny.

Vláknina je obsažena taktéž v ovoci, 
zelenině a celozrnných výrobcích.

Jako vhodný nápoj pro dítě mů-
žeme použít vodu nebo neslaze-
ný čaj či velmi naředěné ovocné 
šťávy.

DÁ SE SPRÁVNÝM 
JÍDELNÍČKEM V DĚTSTVÍ 
A PUBERTĚ ZABRÁNIT 
ZDRAVOTNÍM PROBLÉMŮM 

V BUDOUCNOSTI?
Správnou výživou se dá jedno-

značně předcházet mnoha civi-
lizačním chorobám. Mezi tyto 
choroby patří například: dia-
betes mellitus II. typu, zvýšená 
hladině cholesterolu, onemoc-
nění střev, onemocnění sliniv-
ky a jater, onemocnění tlusté-
ho střeva, onemocnění ledvin, 

onemocnění srdce a cév atd. 

Upozorňuje na pozdější možné 
problémy PhDr. Dagmar Čechová.
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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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testovali jsme za Vás

VelikonočníVelikonoční
čokoládyčokolády

Připravil Petr Havel

ZÁKLADNÍ ORIENTACE
Patrně nejdůležitější, obecně 

platnou poučkou pro spotřebitele, 
podle níž odliší „zrno od plev“, 
čili skutečnou čokoládu od imitací, 
je samotný název výrobku, který 
kupuje. Pokud totiž v tomto názvu 
není obsažen pojem „čokoláda“ nebo 
alespoň „čokoládový“, lze o obsahu 
čokolády v produktu s úspěchem 
pochybovat. Alespoň o obsahu, který 
by stál za řeč. Podle příslušné vyhlášky 
k zákonu o potravinách lze přitom do 
pojmu čokoláda zahrnout prakticky tři 
kategorie výrobků – hořkou čokoládu, 
která musí obsahovat minimálně 35 
procent kakaových součástí, mléčnou 
čokoládu s obsahem minimálně 25 
procent kakaových součástí a bílou 

čokoládu s minimálním obsahem 20 
procent kakaového másla. Hořká 
čokoláda může obsahovat třeba i 95 
procent kakaových součástí, přičemž 
jejich stoupající podíl je známkou 
vyšší kvality čokolády. V praxi je 
ale nejvhodnější hranice mezi 60 
až 70 procenty, vyšší obsah se totiž 
projevuje přílišnou hořkostí a výrobek 
pak spotřebitelům, a zejména dětem, 
nechutná. Kromě čokolády jako 
takové jsou další potravinářskou 
kategorií čokoládové bonbony, kde 
musí tvořit celkový obsah jednoho 
druhu čokolády nebo směsi čokolád 
nejméně 25 procent celkové hmotnosti 
výrobku. Dříve se tyto výrobky 
nazývaly čokoládové cukrovinky. 
A aby to bylo ještě o něco složitější, 

pak u názvu cukrovinky, která 
nesplňuje požadavky na čokoládu, 
ale obsahuje minimálně pět procent 
kakaových součástí, lze použít pojem 
„s čokoládou“.

KAMUFLÁŽE
Řada výrobců bohužel nahrazuje 

původní kakaový tuk rostlinnými tuky, 
zejména pak kokosovým tukem nebo 
ztuženým tukem. Samozřejmě tím 
dosahují nižších cen, což by spotřebitelé 
mohli dokonce i přivítat. Kdyby ovšem 
náhražkové tuky neobsahovaly látky, 
jejichž konzumace organismu, a ještě 
navíc dětskému, opravdu neprospívá. 
Konkrétně jde o transmastné a vyšší 
mastné kyseliny, jako je kyselina 
palmitová nebo myristová. Právě 

„Do všech možných odstínů hnědé barvy zabarvené výrobky zejména pro děti, 
které opticky vzbuzují dojem čokolády, ve skutečnosti vůbec být z čokolády nemusí. 
Klamání spotřebitele, tak časté u různých druhů potravin, je v případě čokolády 
o to nebezpečnější, že jde o pochoutky pro nejmladší generaci.“

Není všechno čokoláda, co se jako čokoláda tváří

www.svet-potravin.cz16
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testovali jsme za Vás

z toho důvodu je opravdu žádoucí 
obsah látek na „čokoládových 
výrobcích“ pozorně sledovat. A jak již 
bylo řečeno, sledovat je nutné také 
jejich názvy. Příkladem jsou pojmy 
jako cukrovinka, kakaová pochoutka 
nebo třeba výživná pochoutka. To 
platí i v případě pochutin, které na 
pohled vypadají jako čokoláda a díky 
tomu, že se tváří jako luxusní zboží, 
mají i „luxusní názvy“. Modelovým 
příkladem jsou oblíbené „čokoládové“ 
napodobeniny pralinek. Čokoláda 
složkou těchto výrobků skutečně je – 
jenže jenom jako tenká poleva. Každý 
se o tom může přesvědčit sám, když 
příslušný výrobek rozkrojí. Viditelně 
jiná barva náplně, nejen v tomto 
případě, obvykle znamená – ochucený 
ztužený tuk.

NUTRIČNÍ VLASTNOSTI ČOKOLÁD
Hořká, nazývaná také pravá 

čokoláda neobsahuje kromě čistého 
kakaového másla 
j iný  druh tuku. 
Neobsahuje mléko 
a má tedy nižší 
obsah bílkovin 
a  t a k é  m é n ě 
v á p n í k u .  N a 
druhou stranu je 
v hořké čokoládě 
v y š š í  o b s a h 
hořčíku nebo 

železa a má méně kalorií, takže se 
hodí i jako doplněk diety. 

Obsah kakaa je 35 až 99 procent. 
Mléčná čokoláda obsahuje až 
55 procent kakaových součástí 
a díky podílu mléka má vyšší obsah 
bílkovin, vápníku a také cukru. Nelze 

ji považovat za dietní stravu. Bílá 
čokoláda obsahuje kakaové součásti 
(kakaové máslo), avšak žádnou 
kakaovou sušinu, obvykle je ale 
obohacena vyšším obsahem vitaminu 
A. Nepravá čokoláda obsahuje pouze 
kakaový prášek, kakaové máslo je 
nahrazeno rostlinnými tuky, bohužel 
většinou takovými druhy, jejichž 
složení není pro lidský organismus 
vhodné. 

RIZIKA NĚKTERÝCH ROSTLINNÝCH 
TUKŮ

Právě na tomto místě je vhodné 
zmínit jeden z velkých potravinářských 
mýtů o vlivu tuků na náš organismus. 
Ačkoli je spotřebitelská veřejnost 
neustále bombardována informacemi 
o prospěšnosti rostlinných tuků 
a naopak škodlivosti tuků živočišných, 
zdaleka to takhle jednoznačně neplatí. 
Právě díky obsahu mastných kyselin 

mají některé přírodní rostlinné tuky 
(kokosový, palmojádrový atd.) vysoký 
obsah rizikových nasycených mastných 
kyselin a kromě toho obsahují některé 
průmyslově vyráběné rostlinné tuky 
(částečně nebo zcela ztužené tuky) 
a ještě rizikovější transnenasycené 
kyseliny. 

Jednotlivé skupiny mastných kyselin 
se přitom označují následovně:

   SFA
nasycené mastné kyseliny 
(např. palmitová, myristová)

   MUFA  
monoenové mastné kyseliny 
(mononenasycené, např. olejová)

   PUFA  
polyenové mastné kyseliny 
(polynenasycené, např.linolová, 
linoleová)

   TFA
transnenasycené mastné kyseliny

Charakteristika jednotlivých skupin:
   SFA – některé z nich (jmenované 
palmitová, myristová) zvyšují 
hladinu celkového a LDL („zlého“) 
cholesterolu v krvi, ostatní se 
chovají neutrálně

   SFA – snižují hladinu celkového 
cholesterolu a LDL cholesterolu 
v krvi, neovlivňují „hodný“ HDL 
cholesterol

   SFA – snižují celkový cholesterol
   SFA – vysoký pří jem TFA je 
významným rizikovým faktorem 
nemocí srdce a cév, podílí se na 
vzniku diabetu II. typu, možný je 
i negativní vliv na lidský organismus 
a vliv na nádorová onemocnění 
tlustého střeva
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co jíst při…

Štítná žláza, latinsky tyreoidea, je 
malý útvar sídlící na našem krku těs-
ně pod ohryzkem. Jde o životně důle-
žitý orgán, který ovlivňuje celou řadu 
funkcí a orgánů.

Problém s ní má dnes velká část žen, 
méně častěji muži. Patří k nejrozšíře-
nějším onemocněním vůbec a léčí se 
s ní miliony lidí. 

Co když jste to právě vy?! 

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ 
PROBLÉMY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, 
NA TO JSME SE ZEPTALI 
MUDr. MILANA ŠIMONA, 
ODBORNÉHO LÉKAŘE 
Z ENDOKRINOLOGICKÉHO 
ÚSTAVU V PRAZE.

„Nejznámějším onemocně-
ním je zvětšení štítné žlázy – 
struma.  

Ono, lidově řečeno, jelítko na krku 
nebo také vole, vzniká z nedostatku 
jódu, který je nezbytný pro správnou 
tvorbu hormonu štítné žlázy. Než ale 
vyroste, chvíli to trvá, takže jeho ná-
růst často ani nezpozorujeme. Odhalí 
se teprve až když nás lékař nebo ně-
kdo jiný upozorní, že s naším krkem 
není vizuálně něco v pořádku.“

DÍVEJTE SE PO KRKU!
Štítná žláza zvětšuje svůj objem, 

bytní, proto, aby stačila tělu zajistit 
dostatečný přísun hormonu do těla. 
Někdy se stává, že takto zvětšená 
má sklon ke vzniku uzlíků, které mo-
hou být rizikové vzhledem k rakovin-
nému bujení. Vznik strumy však ješ-
tě ve všech případech neznamená, 
že musí být narušena i funkce štít-
né žlázy. 

Ale v každém případě se dívejte 
po krku! Jakmile spatříte na sobě či 
na svých blízkých cokoli jiného než 
pravidelný útlý kr-
ček, vyšlete varovný 
signál a bez odkla-
dů ho vyžeňte k lé-
kaři. Vždyť problémy 
štítné žlázy postihu-
jí každou jedenapůl-
tou ženu! 

TROCHA CHEMIE… 
„Nejčastějšími poru-

chami, souvisejícími se 
štítnou žlázou, je nedo-
statečná či nadbytečná 
tvorba hormonu štítné 

Připravila  Zdenka Ulmannová

Ach, ty hormony…!Ach, ty hormony…!
Štítná žlázaŠtítná žláza

„Cítíte se tak nějak neurčitě divně, jste žena a tloustne-
te, aniž byste cokoli změnila na své životosprávě? Pak se 
nespokojujte s vágní odpovědí, že se přejídáte nebo že 
jste v přechodu. Může jít totiž o něco mnohem závažněj-
šího: o poruchu štítné žlázy.“zyy.
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Ach, ty hormony…!

co jíst při…

žlázy v závislosti na dostatku jódu 
a dalších vlivů. Hormon štítné žlázy 
Tyroxin (T4) ovlivňuje energetickou 
výměnu, termoregulaci, růst a další 
procesy v těle, protože zrychluje me-
tabolismus. Další hormon, jejž pro-
dukuje štítná žláza, je Trijodtyronin 
(T3), který řídí bazální metabolismus, 
udržuje homotermii – lidskou teplotu 
a ovlivňuje růst.

Kalcotonin, který také vzniká 
ve štítné žláze, neboli hypokalcemic-
ký hormon, snižuje hladinu vápníku 
v krvi.

V těsné blízkosti štítné žlázy sou-
sedí příštítná tělíska, která pro-
dukují parathormon (PTH), jenž 
zvyšuje hladinu vápníku v krvi,“ 
vysvětluje MUDr. Milan Šimon.

Toto jsou základní pojmy, se 
kterými se setkáte, dostanete-li 
se do ordinace endokrinologa. 
Čím dříve se k němu vypravíme, 
tím více komplikací v životě si mů-
žeme ušetřit.

PORUCHA FUNKČNOSTI ŠTÍTNÉ 
ŽLÁZY – ZMĚNA ZEVNĚJŠKU 
I NAŠICH PROJEVŮ

Když je hormonu štítné žlázy málo, 
hovoříme o hypofunkci štítné žlázy.

Typickým projevem takto postiže-
ného člověka je určitá zpomalenost.

Pacient se cítí unaven, mívá problé-
my s pamětí, poruchy soustředění, de-
prese a v neposlední řadě se porucha 
štítné žlázy pozná i tím, že tloustne-
te zdánlivě bez příčiny. Následují dal-
ší možné příznaky jako lomivost neh-
tů, zácpa, pomalý srdeční tep, u žen 
i prodloužení intervalů menstruace či 
silnější krvácení, a vzhledem k nepra-
videlné ovulaci může nastat i kompli-
kace při početí nebo při těhotenství 

a porodu. 
Tento stav se sám o sobě ne-

vyléčí, ale pomoc je relativně 
snadná: hormon se dá nahradit 
tabletami. Ale pozor na dávko-
vání! Nadměrnou dávkou zvy-
šujeme riziko osteoporózy – 
řídnutí kostí a srdeční arytmie, 
nedostatečnou dávkou zase 
zvýšíme krevní tlak a hladinu 
cholesterolu.

SLOŽITÁ ALCHYMIE
Je-li hormonu štítné žlázy 

nadbytek, jde o hyperfunkci 
štítné žlázy.

Příznaky jsou přesně opač-
né než u hypofunkce: pacien-
ti se cítí hyperaktivní, ale sou-
časně se mohou cítit zchváceni 
ze svého zrychlení. Projevují se 
nervózně a podrážděně, mají 
stálé pocity horka, zrychlenou 
tepovou frekvenci, cítí svalo-
vou slabost, častěji vyměšují 
a ubývají na váze při stále stej-
ném příjmu potravy, ženy mí-

vají kratší interval menstruace a slabší 
krvácení. Doprovodným jevem mo-
hou být zarudlé a citlivé oči, zvýšený 
tlak na oční nerv a tkáň v očnici, kte-
ré způsobuje tzv. vylézání očí z důl-
ků, neboli Basedovu chorobu, a čas-
to teprve až problémy s očima člověka 
doženou k lékaři. 

Léčení není tak snadné jako u hy-
pothyreosy, neboť je potřeba zastavit 
zvýšenou aktivitu štítné žlázy. Lze ji 
ovlivnit a upravit několika způsoby: po-
dáváním radioaktivního jódu na osla-
bení činnosti štítné žlázy, podáváním 
léků na zastavení produkce hormonu, 
nebo chirurgickým odstraněním štítné 
žlázy a její nahrazení správně dávko-
vanou lékovou terapií.

 Dalším velmi častým onemocně-
ním štítné žlázy, které však nesouvisí 
s příjmem jódu, jsou záněty štítné žlá-
zy. Jde většinou o autoimunitní pro-
blém, kdy tělo v rámci obranyschop-
nosti začne vytvářet protilátky proti 
vlastním strukturám štítné žlázy. Po-
čet těchto onemocnění v posledních 
letech stoupá a má se zato, že je 
toto civilizační onemocnění závislé 
na zhoršujícím se životním prostředí 
a také na genetické zátěži. Postihu-
je nejčastěji děti, ženy v těhotenství 
a v přechodu.

NIKOLI NADÁVKA, NÝBRŽ 
DIAGNÓZA

V důsledku snížení hla-
diny hormonů štítné žlá-
zy v období vývoje plodu 

nebo časně po narození dítě-
te může dojít následkem nedo-

statečného vývoje mozku k útlumu 
růstu (trpasličí vzrůst), případně vzác-
ně endemicky – v oblastech, kde je ab-
normálně snížený obsah jódu ve vodě 
a půdě, k tzv. endemické mentální re-
tardaci, kterenismu. Proto se u ohro-
žených novorozených dětí stanovuje 
v krvi tyroxin nebo thyreotropin a ty, 
které trpí jejich nedostatkem, jsou 
ihned léčeny hormonální substitucí. 
Léčba je ve většině případů bezpro-
blémová a substituční terapie nemá 
žádné nežádoucí vedlejší účinky.

ZPOMALENOST NEMUSÍ BÝT LENOST
U některých pacientů se potíže se 

štítnou žlázou začnou projevovat vel-
mi nenápadně a jejich okolí má často 
zato, že jsou líní. Ona únavnost, po-
malost a zdánlivá lenost nebo někdy 
i depresivnost, lítostivost či podráž-
děnost však může pramenit právě 
z poruchy štítné žlázy. Buďme pro-
to – než začneme své blízké pesko-
vat – informovaní a tolerantní; vždyť 
co když podobný problém jednou po-
tká i nás? 

v

Jezte mořské ryby!Pravidelný přísun přírodního jódu z potravin je vhodnouprevencí už od nejútlejšího věku.
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tisková zpráva

Konference Bio Summit 2009, 
která proběhne 25. března 2009 
ve zbrusu novém kongresovém cen-
tru U Hájků v samém centru Prahy, 
se zaměří na praktické návody, jak 
úspěšně vytvářet marketingové stra-
tegie pro biopotraviny v době klesa-
jící ochoty spotřebitelů nakupovat. 

V rámci programu Bio Summi-
tu 2009 odborníci představí nejen 
své zkušenosti, ale i nové možnos-
ti uplatnění biopotravin na malo-
obchodním i gastronomickém trhu 
a návody, jak i v současné době lze 
budovat silné značky a vytvářet 
dlouhodobou loajalitu zákazníků.

Pro maloobchodníky bude jistě 
velkou inspirací vystoupení pana 
Georga Sedlmaiera, člena předsta-
venstva maloobchodního řetězce 
tegut. Tegut je jedním z nejúspěš-
nějších maloobchodníků s biopotra-
vinami v Německu. 

Zoltán Csóka, COO společnosti 
BILLA, se následně podělí o své zku-
šenosti při budování portfolia vlast-
ních biopotravin pod novou značku. 
Účastníci tak zažijí premiéru nové 
privátní maloobchodní bioznačky 
na českém trhu. 

V následující panelové diskusi za-
zní názory zástupců českých malo-

obchodníků nejen na aktuální stav 
trhu, ale také na vztahy mezi malo-
obchodníky a jejich dodavateli. Ak-
tuální statistiky za rok 2008 předsta-
ví Tom Václavík z Green marketing 
a velkou inspirací bude rozhodně po-
hled dlouholetého vedoucího náku-
pu biopotravin v britském maloob-
chodním řetězci Sainsbury’s Roberta 
Duxburyho na budování efektivních 
vztahů mezi obchodníky a jejich do-
davateli bioproduktů. 

Mléčné biovýrobky jsou největ-
ší českou kategorií v oblasti biopo-
travin. Karel Quast, jednatel Lacrum 
Velké Meziříčí, představí pozadí 
marketingu své úspěšné bioznač-
ky Amálka. S novinkami v kategorii 
biopečiva se na českém trhu v po-
slední době roztrhl pytel. O tom, jak 
reagují obchodníci na novou řadu 
biopečiva a jakou marketingovou 
strategii zvolili, se účastníci dozví 
od Jana Jedličky, výkonného ředi-
tele pekárny United Bakeries. 

Maloobchod ovšem nemá v žád-
ném případě exkluzivitu na prodej 
biopotravin. Popularita bioproduk-
tů sílí také v gastronomii a v oblasti 
hromadného stravování. S aktuální-
mi daty v této oblasti nejen v Čes-
ké republice se podělí Karel Ma-
yer, Consultant OTC & Hospitality 
z agentury Incoma Research. Miro-

slav Kubec, Executive Chef Hotelu 
Intercontinetal a prezident Sva-
zu kuchařů a cukrářů České repub-
liky, se zaměří na praktické uplat-
nění biopotravin v oblasti hotelové 
gastronomie. 

Veliký potenciál pro uplatnění 
bioproduktů skrývá oblast veřejné-
ho stravování. Průkopníkem v tom-
to směru je Německo, a proto jsme 
pozvali Christopha Reingena z ban-
ky West LB, jejíž kuchaři ve své pod-
nikové jídelně denně z bioproduktů 
připravují stovky pokrmů. O praktic-
ké zkušenosti z českého prostředí se 
s účastníky Bio Summitu podělí Mi-
roslav Korbička, majitel dvou brněn-
ských restaurací Rebio, které biopro-
dukty běžně používají. 

Všichni účastníci konference Bio 
Summit se po jejím skončení setka-
jí ještě večer na neformálním Gala-
večeru, na kterém budou mimo jiné 
vyhlášeny výsledky soutěže Česká bi-
opotravina roku 2008. Prostředí ho-
telu InterContinental a umění tam-
ních šéfkuchařů je jistě dostatečnou 
zárukou skvělé akce. 

Zlatými partnery konference jsou 
společnosti Billa a United Bakeries. 
BioSummit probíhá ve spolupráci 
s organizátory veletrhu BioStyl, kte-
rý se uskuteční o 2 měsíce později, 
ve dnech 22.–24. 5. 2009. 

Více informací o akci včetně on-
line registrace lze získat na adre-
se www.biosummit.cz nebo přímo 
na adrese sekretariátu summitu 
info@BlueEvents.eu. 

šance jak participovatšance jak participovat
      na dynamicky rostoucím      na dynamicky rostoucím
  českém biotrhu   českém biotrhu 

Bio Summit 2009Bio Summit 2009

„Český trh s biopotravinami vzrostl v roce 2007 o 70 %. 
Pro rok 2008 počítají odborníci minimálně s 50% růstem. 
Český biotrh tak nabízí neopakovatelnou příležitost pro 
vaše produkty.“

www.svet-potravin.cz20
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Připravila  Zdenka Ulmannová

na straně spotřebitele

Jak to tedy se zdravými účinky vajec 
je, jsme se zeptali odborníků na Vyso-
ké škole chemicko-technologické, kon-
krétně doc. Ing. Kamily Míkové, CSc.

JE MOŽNÉ OVLIVNIT KRMENÍM, 
ABY SLEPICE SNÁŠELA VEJCE SE 
SPECIÁLNÍMI ÚČINKY NA NAŠE 
ZDRAVÍ?

Složení slepičích vajec lze modifi -
kovat složením krmné směsi.

JAK JE TO S OBSAHEM SELENU 
VE VEJCÍCH?

Krmná směs se obohacuje zdravot-
ně nezávadnými sloučeninami selenu 
a tím se zvýší i obsah selenu ve vej-

cích (až na 30 % DDD na 1 vejce). Ob-
dobné je to i u dalších vajec, kde je 
garance, že navíc mají nosnice krm-
nou směs složenou pouze z rostlin-
ných složek (zrnin), zastoupení jed-
notlivých zrnin má vliv na kvalitu, 
např. na barvu žloutku. Selenem se 
samozřejmě neobohacuje zrní, ale 
přidává se jako doplněk do krmné 
směsi.

TYP VAJEC SE ZVÝŠENÝM 
OBSAHEM OMEGA 3 MASTNÝCH 
KYSELIN JE TEDY PATRNĚ NOVÝM 
„VYNÁLEZEM“?

To je v současné době velký hit 
ve všech vyspělých zemích (k nám 
přichází poněkud se zpožděním). 
Princip tkví v zásadě v tom, že krm-
ná směs musí obsahovat složky bo-
haté na n-3 mastné kyseliny (např. 
rostlinné a rybí oleje) a z nich se při 
tvorbě vejce tyto kyseliny přenášejí 
do žloutku. Pokud je poměr n-6 ky-
selin ku n-3 polynenasycených mast-
ných kyselin maximálně 3 : 1 (nor-
málně bývá 10–14 : 1), pak lze tato 
vejce označit jako omega 3 a dekla-
rovat jejich pozitivní účinky.

TYTO NOVÉ VÝROBKY JSOU 
OCENĚNÉ MINISTERSTVEM 
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR NÁRODNÍ 
ZNAČKOU KVALITY KLASA. JSOU 
POD KONTROLOU, JESTLI STÁLE 
SPLŇUJÍ UVEDENÉ SLOŽKY?

Všechny tyto záležitosti jsou de-
fi novány legislativou, výrobce musí 
provádět rozbory, aby garantoval, že 
takto označená vejce skutečně spl-
ňují požadavky a jsou pozitivní pro 
zdraví. Tato vejce by měla být kont-
rolována, protože může dojít ke zne-
užití těchto zdravotních tvrzení při 
nesprávném a neoprávněném použí-
vání názvů jako Omega apod. Bohu-
žel spotřebitelské povědomí je v této 
oblasti poměrně nízké. 

Děkuji za rozhovor

pozitivně na zdraví?pozitivně na zdraví?

s

Působí vejce Působí vejce 

„Od producentů vajec se můžeme občas dozvědět zajímavé informace, uváděné 
v reklamních sděleních, že vejce jsou (vzdor povšechnému povědomí, že obsahu-
jí vysoký obsah cholesterolu) zdravá, protože obsahují celou řadu nutričně význam-
ných látek, např. fodsfolipidy, vitaminy, cholin, minerální látky a také polynenasyce-
né mastné kyseliny, zejména řady n-3, které např. u dětí pozitivně ovlivňují nervový 
systém. U dospělých působí proti kardiovaskulárním chorobám a dokonce snižují hla-
dinu cholesterolu. Do některých krmných směsí se navíc přidává selen, který je znám 
svými antioxidačními účinky a může mít i pozitivní vliv jako prevence rakoviny.“

www.svet-potravin.cz22
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na straně spotřebitele

BARVA ŽLOUTKU
O tom, zda budou světlé, nebo tma-

vé, rozhoduje krmivo. Slepice, kte-
rá se pase, získá rozhodující barviva 
– xantofyly – z trávy nebo z vojtěš-
ky. Ale i ve velkochovech, kde slepice 
nemá přístup k zelenému krmivu, je 
možné barvu žloutku ovlivnit správně 
nakombinovanou krmnou směsí.

PEVNOST SKOŘÁPKY
Pevnost skořápky záleží na pleme-

ni nosnice (bílá vejce mají slabší sko-
řápku než hnědá) a na výživě. Pokud 
v chovech šetří na krmných směsích, 
nosnice nemá odpovídající výživu 
a skořápky mohou být křehké. Kva-
litní vejce má čistou, nepoškozenou 
a neporušenou skořápku. Skořápka 
nesmí být naprasklá, nebo do-
konce rozbitá, znečištěná tru-
sem, peřím, ani vaječným ob-
sahem. Žloutek by měl být 
žlutý a pevný, bílek by se ne-
měl roztékat. Vejce musí mít 
předepsanou hmotnost pro 
uvedenou hmotnostní tří-
du. Žloutky ani bílky by ne-
měly obsahovat cizí tělíska, 

např. krevní skvrny či ma-
sové skvrny.

ČERSTVOST VAJEC
Čerstvost je u vajec 

relativní pojem. Záleží 
hlavně na podmínkách 
skladování, především 
na teplotě. Čím je nižší, 
tím déle si vejce udrží 
své vlastnosti, ale musí 
být do chladu uloženo 
hned po snesení. Když 
je správně skladované v chladu, tedy 
při teplotě mezi 5 a 8 stupni, mělo by 
být i po 28 dnech dobře použitelné. 
Od momentu snesení začnou probí-
hat biochemické změ-

ny: čím je vajíčko star-
ší, tím jich je víc. Když ho necháte při 
pokojové teplotě, za týden bude mít 
vlastnosti starého vejce. Čerstvá vej-
ce lze prodávat nejpozději 7 dnů před 

uplynutím data minimální trvan-
livosti. Některá vejce ale mo-

hou ztratit čerstvost během 
přepravy nebo při nevhod-
ném skladování v nevyho-
vujících teplotních pod-
mínkách i v polovině doby 

záruky. Se ztrátou čerst-
vosti se zvyšují zdravot-
ní rizika. 

Jak by mělo
vypadat

kvalitní vejcekvalitní vejce

duben 2009 www.svet-potravin.cz 23
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na straně spotřebitele

VELIKONOČNÍ RADA

  Budete-li připravovat velikonočního 

beránka z piškotového těsta, radě-

ji neolizujte měchačku, neboť nikdy 

nevíte, zda je vejce stoprocentně tak 

čerstvé, aby neobsahovalo chorobo-

plodné zárodky. Za čerstvá se pova-

žují vejce prvních devět dnů po snášce 

od neinfi kovaných slepic. Od desáté-

ho dne vejce používejte k vaření a pe-

čení.

  Vejce můžete i zamrazit, bez skořáp-

ky, ale žloutek s bílkem musíte dob-

ře rozmíchat.

  K barvení velikonočních vajec použí-

vejte jen barviva určená pro potravi-

ny, pak se nemusíte bát, když barva 

pronikne až k bílku.

  Zelená barva vařeného žloutku neva-

dí, je to jen estetická vada způsobená 

reakcí sirných sloučenin se železem.

  Nekupujte neoznačená vejce od ne-

známých prodejců, pokud nevíte, jak 

jsou stará a odkud pocházejí

  Vajíčka od přímých chovatelů razítko 

mít nemusí, za zdravotní nezávadnost 

však odpovídá farmář sám.

TŘÍDĚNÍ VAJEC
Vejce smějí třídit a balit pouze 

schválené třídírny, které mají přidě-
lené registrační číslo. V třídírně se vej-
ce prosvítí, všechny kusy, které neod-
povídají požadavkům (např. skořápky 
musí být čisté, nepoškozené, bílek 
průhledný, čirý, želatinové konzisten-
ce, bez jakýchkoliv cizích látek, výška 
vzduchové bubliny nesmí přesáhnout 
6 milimetrů…), jsou vyřazeny do ja-
kostní třídy B. Ta je určena k průmys-
lovému zpracování, v obchodech se 
nesmí nabízet. Do třídy A by se vů-
bec neměla dostat vejce, která ob-
sahují masové či krevní skvrny. Také 
vejce znečištěná žloutkem z jiných va-

jec, trusem nebo jakoukoliv 
jinou nečistotou musí být při 
třídění vyřazena, neboť ne-
čistoty na skořápce zvyšují ri-
ziko mikrobiální kontamina-
ce obsahu. 

SKLADOVÁNÍ
Vejce musí být od výrob-

ce až po prodej konečnému 
spotřebiteli uchovávána v su-
chu, chráněna před sluncem 
a skladována a přepravová-
na při nekolísavé teplotě pro-
středí v rozmezí nejméně plus 
5 °C a nejvýše plus 18 °C.

BALENÍ A ZNAČENÍ VAJEC
Pro moderního uvědomě-

lého spotřebitele má význam 
i informace, za jakých pod-
mínek byly chovány slepice. 
Způsob chovu slepic je uve-
den v následující tabulce.

0 =   Vejce nosnic v ekologic-
kém zemědělství

1 =   Vejce nosnic ve volném 
výběhu

2 =  Vejce nosnic v halách
3 =  Vejce nosnic v klecích

Přímo na skořápce musí být 
razítko s označením původu 
a u nabídky zase datum mini-
mální spotřeby a velikost-
ní třída. 

PORUŠENÁ VEJCE SE PRODÁVAT 
NESMĚJÍ

Nakřáplá a špinavá vejce by měl 
prodejce sám vyřadit, ale pro jisto-
tu je vždy lepší se do krabičky ještě 
před zaplacením podívat. Jak se za-
chovat, pokud si přinesete natluče-
ná vajíčka domů? Není-li porušena 
blána pod skořápkou, je vhodné vej-
ce co nejdříve zpracovat. Když už va-
jíčko teče, mělo by se ihned uvařit, 
v syrovém stavu už by se konzumo-
vat nemělo. Pokud v obchodě zjistí-
te, že jsou nabízena natlučená vejce, 
upozorněte na nedostatek prodavače 
nebo vedoucího a taková vejce v žád-
ném případě nekupujte.

RIZIKO ONEMOCNĚNÍ
Vejce patří k mikrobiologicky riziko-

vým potravinám kvůli mikroorganis-
mům, jako je např. salmonela. Důležité 
je vejce důkladně tepelně upravit, což 
znamená ohřát je alespoň na 70 °C. 
Nejvíce salmonel ale najdeme na sko-
řápce vejce od infi kované slepice. Je 
proto důležité si při manipulaci s vejci 
důkladně omývat ruce. 

Veterináři říkají, že riziko ptačí 
chřipky z vajec nehrozí, protože ne-
mocná slepice přestane snášet. Rizi-
kovým může být období před pro-

puknutím nemoci. Slepice 
může být bacilonosičem 
a viry přenášet krevní 

cestou do žloutku. 
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Nenahraditelný pomocník v každodenních situacích, v nichž se můžete ocitnout i Vy. Jedinečný 
kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí, garantovaný odbornými poradci.
Nyní ve Vašem knihkupectví.
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Informace z Technologické platformy pro potraviny

VÁŽENÝ PANE MINISTŘE, VÁŽENÝ PANE PREZIDENTE, 
DÁMY A PÁNOVÉ, 

již na loňském Žofínském fóru, které neslo název Renesance 
světového zemědělství, jsem říkal, že žádnou renesanci kon-
krétně potravinářského průmyslu nevidím. Což bylo již teh-
dy zarážející, protože zemědělský a potravinářský sektor jsou 
velmi úzce propojeny, takže mi bylo záhadou, jak to že jed-
na část tohoto celku takzvanou renesanci prožívá a druhá ni-
koliv. Vidíte, stačí 365 dnů a zdá se, že můj loňský, poněkud 
skeptický pohled se naplnil, o čemž svědčí i název letošního 
Žofínského fóra – Včera renesance, dnes propad.

Bohužel, za oněch zmíněných 365 dnů se toho totiž mnoho 
nezměnilo. Je mi až trapné, že zde znovu musím hovořit o již 
notoricky známé podpoře likvidace odpadů živočišného půvo-
du či o podpoře vyšetření BSE, o kterých již s ministerstvem více 
než rok bez úspěchu diskutujeme. Přitom nechceme nic jiného 
než stejné podmínky jako mají naši kon-
kurenti ze sousedních zemí.
CHYBÍ KONKRÉTNÍ KONCEPCE POTRA-
VINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU I CELKOVÁ 
KONCEPCE ZEMĚDĚLSTVÍ

A mohu pokračovat. Stále neexistu-
je věrohodná a konkrétní koncepce po-
travinářského průmyslu jako fi nálního 
zpracovatele domácí zemědělské suro-
viny, ale ani koncepce zemědělství jako 
základ všech dalších úvah, kam směřo-
vat zemědělský a potravinářský sektor 
v této republice. Oba dokumenty by 
měly jasně, věcně a správně popsat stá-
vající stav sektoru a navrhnout možnos-
ti jeho řešení, ze kterého by následně 
vyplynuly hlavní zájmy v oblasti země-
dělství a potravinářství, které by Česká republika měla prosa-
zovat v rámci reformované Společné zemědělské politiky. Je 
zřejmé, že bez zcela jasné „společenské objednávky“ defi nu-
jící, co stát očekává v oblasti agrární a zpracovatelské, co a ja-
kým způsobem bude podporovat a chránit a kde naopak ne-
chává veškerou rozhodovací odpovědnost na podnikatelské 
sféře, se nelze zodpovědně a koncepčně rozhodovat. I nadá-
le pak bude docházet k mrhání soukromými i veřejnými zdro-
ji i k růstu pocitu frustrace a marnosti mezi podnikateli. A už 
vůbec nechápu, jak se můžeme vyjadřovat k návrhům Evrop-
ské komise, když žádný stabilní názor sami nemáme.

O tom, že Potravinářská komora od začátku nabízí svoji po-
moc při zpracování této koncepce už snad ani nechci hovořit. 
A k čemu neexistence koncepce vede? Jednoznačně k tomu, 
že vzniklé problémy se pak řeší systémem „hasíme požár“ - 
tedy dnes je krize v tomto odvětví, tak rychle nasypeme pení-
ze sem, zítra nám bude hořet někde jinde, tak peníze poputu-
jí na jinou hromadu. To ale v žádném případě není systémové 
řešení, které by umožnilo navázat mezi zemědělci a zpracova-
teli dlouhodobé vztahy, které přinášejí užitek oběma stranám. 
A to zejména v těchto dobách krize, protože právě v takových 
dobách jim smlouvy tohoto typu zaručují stabilitu, ale přede-
vším únosné podnikatelské prostředí.

Klasickým příkladem této nekoncepčnosti je již několik mě-

síců přetrvávající situace na trhu s mlékem. Na trhu jsou obrov-
ské přebytky, které nikdo nechce. Tím pádem se plní sklady, 
protože není komu prodávat a kam vyvážet, a logicky klesá 
výkupní cena mléka. Výkupní ceny klesají ve většině států Ev-
ropské unie. Meziročně se o více než 30 % snížily ceny kro-
mě České republiky také v Belgii, Polsku a hlavně v Němec-
ku, které si tak rádi bereme za příklad.

 Po sáhodlouhých debatách Brusel souhlasil s exportními 
subvencemi a intervenčním nákupy. Otázkou je, zda tyto ná-
hrady jsou vzhledem k situaci na světových trzích, ale i na 
domácích trzích adekvátní. Například exportní subvence pro 
máslo je tak nízká, že českým zpracovatelům se intervenční 
nákup téměř nevyplatí. 
V PODPOŘE EXPORTŮ JSME PŘÍLIŠ NEPOKROČILI

Ostatně, pokud jde o podporu exportu, již dlouhou dobu 
se snažíme apelovat na vládu, aby podpořila export českých 

potravinářských výrobků na zahranič-
ní trhy. Zatím ovšem celkem bezúspěš-
ně. Dodnes nebyla provedena žádná 
analýza možností exportu a tím pádem 
není stanoveno, na které trhy se zamě-
řit, ani jak bude podpora vypadat. Za 
tu dobu jsou ovšem mnohé, dříve ote-
vřené a nám nakloněné trhy obsazeny 
jinými hráči, takže boj o pozice je vel-
mi obtížný, ne-li nemožný.

V souvislosti se současnou situa-
cí v sektoru mléka se nemohu nezmí-
nit o budoucnosti. Po roce 2014 bu-
dou zrušeny mléčné kvóty, ale jak je 
vidět, již dnes při zvýšení mléčných 
kvót o pouhé jedno procent nevíme 
co s přebytkem mléka! Co tedy s tako-

vými přebytky budeme v budoucnu dělat, kam je vyvezeme, 
komu je prodáme, když ve stejné situaci bude 27 států Unie, 
z nichž řada již má vytvořené vazby na trhy ve třetích zemích, 
kterých se bude zuby nehty držet! Zrušíme chovy krav a pře-
staneme produkovat a zpracovávat mléko? 

Obávám se ale, že mlékem naše problémy nekončí. Podobnou 
situaci máme již několik let u vepřového masa, kdy se v dneš-
ní době již téměř třetina domácí spotřeby masa dováží. Jeden 
z hlavních důvodů? Snižování počtu chovů prasat. A co se může 
stát v případě neřešení mléčné krize? Prakticky totéž - snižování 
stavů krav, méně telat, méně vykrmovaného dobytka a zvyšová-
ní dovozů. A jsem zase u koncepce zemědělství. O co má tento 
stát vlastně zájem – o chov skotu, prasat a jinou zemědělskou 
výrobu, nebo o masivní dovoz zahraničních výrobků?

Ostatně zahraniční potravinářské výrobky již velmi úspěš-
ně obsazují regály obchodních řetězců. Podle informací z ČSÚ 
a statistiky ministerstva zemědělství činí podíl dovezeného 
mléka do České republiky více než 35 % domácí spotřeby. Zce-
la markantní situace je především u sýrů a tvarohů, kdy se do-
váží téměř třikrát více těchto produktů, než se vyváží. 
JAK ZMÍRNIT DOPADY KRIZE

Jako by nestačila krize v jednom ze sektorů, musela na ze-
mědělsko-potravinářský sektor u nás dopadnout i světová fi -
nanční krize. Před několika měsíci při své návštěvě v Praze sice 

Výtah z projevu prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., 
na Žofínském fóru
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komisařka Fischer-Boel tvrdila, že našeho sektoru se krize díky 
dotacím z EU příliš nedotkne, ale už tehdy jsem byl k tomuto 
tvrzení značně skeptický. V polovině února Potravinářská ko-
mora, jakožto zástupce potravinářského průmyslu v České re-
publice, provedla průzkum mezi svými členy o dopadech krize 
na jejich podnikání a výsledky rozhodně nejsou povzbudivé. 
Ze šetření jasně vyplynuly tři zásadní okruhy problémů: vztah 
s bankami a dostupnost fi nančních zdrojů, vztah s obchodními 
řetězci a obchodní podmínky a ohrožení konkurenceschop-
nosti. Chtěl bych ještě upozornit, že jde o průzkum skuteč-
ně reprezentativní, protože byly osloveny podniky v souhrnu 
představující více než 90 % výkonů oboru. 

Pokud jde o banky, více než polovina dotázaných uvedla, 
že se jim prodloužila doba jednání o úvěrech, zvýšila se úro-
ková sazba z poskytnutých úvěrů a ztížilo se samotné získá-
ní úvěru. Téměř polovina výrobců uvádí, že byli nuceni odlo-
žit plánované investice.

Bohužel, i v této situaci, kdy potravinářskému sektoru jde sku-
tečně o každou korunu, ministerstvo změnilo podmínky dotač-
ního titulu 13, takže nyní jsou náklady kofi nancovány pouze do 
25 %. Naštěstí alespoň celková částka se oproti loňsku nezmě-
nila a je stále na úrovni 220 milionů Kč. Ministerstvo se ovšem 
také soustavně snaží zmírnit požadavky na hygienické podmín-
ky u zpracovatelů produkce přímo na farmách. To rozhodně 
není dobrým signálem pro potravináře, kteří bez rozdílu veli-
kosti musí dodržovat stále přísnější hygienické a bezpečnostní 
předpisy. V případě, že některý typ výrobce bude mít tyto hy-
gienické požadavky mírnější, nejde z pohledu potravinářské-
ho sektoru o nic jiného než o nekalou konkurenci.

Průzkum mezi potravináři dále ukázal, že více než dvě tře-
tiny výrobců potravin zaznamenaly při jednání s obchodními 
řetězci zhoršení obchodních podmínek, požadavky dalšího 
nestandardního plnění a tlak na snižování cen. Současně více 
než dvě třetiny dotázaných uvádí výrazné zhoršení platební 
morálky odběratelů a zhoršení vlastního cash fl ow. 

Mezi opatření, které výrobci potravin považují za žádoucí 
k překonání krize, patří bankovní garance a záruky za úvěry, 
dotace úroku z úvěrů, posílení státní podpory formou investič-
ních podpor přes operační programy a národní dotace a v sou-
vislosti s hledáním nových trhů také zvýšené exportní podpory 
a pojištění exportů. O podporách přes PGRLF jednáme s minis-
terstvem zemědělství již od konce listopadu loňského roku a vše 
se zdá být na dobré cestě. Bohužel, vše také trvá nesmírně dlou-
ho a bylo by potřeba přislíbená opatření schválit co nejdříve, aby 
jich bylo vůbec možné využít. Stále se zhoršující obchodní pod-
mínky by podle dotázaných pomohlo vyřešit urychlené přijetí 
zákona o významné tržní síle a jejím zneužívání. 

Samotnou kapitolu potom tvoří avizované zvýšení poplatků 
za zpětný odběr a využití odpadů z obalů, které vnímají více 
než dvě třetiny výrobců rovněž jako silně poškozující zásah do 
jejich ekonomické situace. Zároveň odmítají tvrzení, že třídění 
odpadů je záležitostí průmyslu, tudíž je na něm, aby situaci ře-
šil. V této souvislosti bych také rád upozornil ministerstvo život-
ního prostředí, že vytříděný papír, se kterým jsou nyní největší 
problémy, z velké části z průmyslu nepochází a že nesouhlasí-
me s přenášením dalších „ekologických“ zátěží na průmysl. 

 Podle mého názoru je nutné hledat řešení jinde. V prvé 
řadě musí být odstraněny legislativní bariéry bránící rozsáh-
lejšímu energetickému využívání odpadů, ale je také nutné 
otevřít a přepracovat Plány odpadového hospodářství a v ne-

poslední řadě uvažovat o tom, že část nákladů systému tří-
děného sběru bude hrazena z prostředků například Státního 
fondu pro životní prostředí. Jen pro vaši informaci, právě do 
Státního fondu pro životní prostředí odvedli v minulých le-
tech výrobci potravin jen na registracích stovky milionů ko-
run. Radši se neptám, kam tyto peníze přišly.
POZITIVNÍ KROK: PROSAZOVÁNÍ KVALITY POTRAVIN

Vím, že dnes je moje vystoupení velmi skeptické, ale bo-
hužel i přes veškerou snahu se mi nepodařilo nalézt, kromě 
snahy pomoci potravinářům přes PGRLF, další alespoň trochu 
pozitivní věc v zemědělsko-potravinářském sektoru. Snad jen 
prosazování kvality potravinářských výrobků, které má mi-
nisterstvo jako jednu z hlavního priorit probíhajícího před-
sednictví v EU. Jsem rád, že se v rámci konference na vysoké 
úrovni, která se koná v Praze již tento čtvrtek, bude hovořit 
o systému ochranného značení původu a zeměpisného zna-
čení i o tradičních specialitách. Naši výrobci těchto ochran-
ných značení využívají ve velké míře a v případě plánované-
ho zjednodušení systému jejich udělování by se jejich zájem 
nepochybně ještě zvýšil.

Ani v tomto případě bychom ale neměli zapomenout na 
značku kvality Klasa. Rozhodně nesouhlasím s tím, že Klasa 
je přežitkem, který nemá již dále co říci. Samozřejmě, že od 
vzniku Klasy uplynulo už téměř 6 let a je tedy nutné zaměřit 
pozornost také na jiné aspekty propagace kvality. To je na-
příklad podpora prodejních míst, zvýšení atraktivity značky 
pro potravinářské výrobce nebo projekt Regio Klasy, díky kte-
rému by se dostaly do podvědomí tradiční regionální specia-
lity. O tomto zaměření se ostatně snažíme přesvědčit minis-
terstvo zemědělství a SZIF.

V každém případě je ale naprosto nezbytné hlídat kvalitu 
oceněných výrobků. Jak pro výrobce, tak pro spotřebitele je 
zcela nepřijatelné, aby výrobky se známkou kvality KLASA byly 
medializovány jako neodpovídající kvalitě, čí dokonce jako vý-
robky s klamavým názvem jako v nedávném případě poma-
zánkového másla nejmenované moravské společnosti
JAKÉ ZÁVĚRY

V zemědělsko-potravinářském sektoru se pohybuji dost 
dlouho na to, abych věděl, že vládou tolik proklamovaný li-
beralismus v tomto odvětví v ČR, navíc v rámci Evropské unie 
sešněrované pravidly, není nejlepším řešením a nepřináší nic 
dobrého ani zemědělcům, ani potravinářům. Je více než zjev-
né, že v tomto zápase o místo na slunci totiž v rámci EU jedno-
značně vítězí ty státy, které své zemědělce štědře dotují – ve-
řejně i neveřejně, a i jinak domácí trhy ochraňují. Ať se tedy na 
to dívám z jaké chci strany, vychází mi jen jedno – buď pokra-
čující pseudoliberální politika ministerstva zemědělství, ale mi-
nimální rozvoj zemědělství a potraviny z dovozu, anebo kon-
cepce zemědělství s jasným stanovením toho, co zde chceme 
vyrábět a podporovat s příslušnou ochranou domácích trhů. 
Pak ale bude třeba ustoupit z čistých liberálních zásad včetně 
takzvané inovace bankovních produktů, které jak víme, přines-
ly ekonomickou krizi. Koneckonců po schválení health chec-
ku vlastně žádná Společná zemědělská politika existovat ne-
bude, protože každý členský stát Unie si vyjednal pro sebe tak 
specifi cké podmínky, že společný zůstává v zemědělské poli-
tice už jen název.

Ostatně, ekonomická liberální teorie je poměrně důsledně 
světovými ekonomy opouštěna. Asi zjistili, že ten trh přece jen 
všechno nevyřeší. Snad na to přijde brzy i naše vláda.  
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NOVÁ NAŘÍZENÍ – CO SE ZMĚNILO
Nová nařízení o označeních jakosti příslušné systémy pod-

statně zjednodušily. V minulosti například žadatelé (skupiny 
producentů) podávali žádost o zápis názvu produktu orgánům 
svého členského státu. Tyto orgány žádost prověřily a pak ji 
celou předaly Evropské komisi, která obvykle prováděla celé 
posouzení znovu. Podle nových pravidel budou žádosti posu-
zovat členské státy v souladu s nařízeními a pokyny stanove-
nými na úrovni EU. Komise se pak zapojí do přezkumu hlav-
ních údajů (uvedených v „jednotném dokumentu“, který byl 
zveřejněn v Úředním věstníku EU), aby bylo zajištěno, že žá-
dosti splňují podmínky stanovené příslušnými nařízeními a že 
všech 27 členských států EU uplatňuje jednotný přístup. Tím 
by se měl zrychlit postup zápisu nových žádostí.

Další změna, která je zčásti výsledkem rozhodnutí Světo-
vé obchodní organizace (WTO) z roku 2005, spočívá v tom, 
že EU nyní může přijímat žádosti producentů ze třetích zemí 
o zápis názvu produktů v rámci systému EU, které jsou za-
slány přímo Komisi. Dříve se tito producenti museli nejprve 
obracet na orgány svých zemí, které nebyly nutně ochotny 
nebo schopny žádosti zpracovat.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI – JAK SE STÁT ŽADATELEM
Žádost o zápis je dobrovolná – o tom, zda v tomto směru 

vyvinou iniciativu, rozhodují sami producenti. Prvním krokem 
je podání žádosti o zápis 
názvu produktu, přičemž 
se producenti na základě 
vlastností svého produktu 
rozhodnou, zda požádají 
o CHOP nebo o CHZO.

Žádosti jsou obvykle po-
dávány skupinami produ-
centů, kteří založili sdru-
žení. Pravidla EU vždy 
bránila tomu, aby byla ja-
kákoli specifi kace produk-
tu sestavena způsobem, 
který by dával právní mo-

nopol na výrobu dané potravin jedinému producentovi.

TRANSPARENTNOST
Systém EU je transparentní a otevřený. Specifi kace jsou 

zveřejňovány členskými státy nebo Komisí (u označení pro-
duktů ze třetích zemí). Během posuzování žádosti mají zú-
častněné strany možnost podávat námitky na základě řady 
různých důvodů.

Spotřebitelé získávají tyto hlavní výhody:
 Úloha vnitrostátních orgánů

Po revizi příslušných 
nařízení v březnu 2006 
podávají producenti žá-
dosti o zápis označení 
produktu i nadále pro-
střednictvím svých vnitros-
tátních orgánů. Vnitrostát-
ní orgány zajistí, aby byla 
podaná žádost náležitě zve-
řejněna a aby mohla každá 
zúčastněná strana v daném 
členském státě podat případ-
né námitky. Pokud přijetí žádosti nic nebrání, členský stát ji 
zašle Komisi k zápisu, v opačném případě ji zamítne.

 Úloha Evropské komise
Komise zkoumá žádosti zaslané členskými státy, včetně hlav-
ních údajů o specifi kaci, které jsou vždy souhrnně uvedeny 
v „jednotném dokumentu“, a posuzuje, zda splňují poža-
davky příslušných nařízení. Jestliže žádost o zápis odpovídá 
pravidlům, jednotný dokument týkající se dané žádosti se 
zveřejní v Úředním věstníku. Komise posuzuje také veškeré 
námitky proti zápisu označení podané třetími stranami. Při-
tom si může vyžádat nezávislé vědecké doporučení.

 Ostatní subjekty na úrovni EU
Obecná pravidla pro označení jakosti byla stanovena naříze-
ními, které přijala Rada ministrů EU na návrh Evropské komi-
se. Během přijímání těchto nařízení Rady zaujal stanovisko 
také Evropský parlament. Od okamžiku, kdy nařízení vstou-
pila v platnost, je odpovědností Komise zajistit jejich uplat-
ňování. Rada ani Evropský parlament se nezabývají žádost-
mi, které se týkjí jednotlivých produktů.

 Jak dlouho celý proces trvá?
Podle předchozích nařízení byla Komise povinna žádosti o zápis 
posuzovat ve lhůtě šesti měsíců. Pokud to považovala za nutné, 
mohla si vyžádat doplňkové informace nebo podrobnější vy-
světlení. Vzhledem ke složitosti předkládaných žádostí a jejich 
potřebnému administrativnímu zpracování, včetně požadavků 
na překlady a průtahů při získávání doplňkových informací, či-
nila celková doba, kterou Komise potřebovala k zápisu názvu, 
přinejmenším 18 měsíců a často byla ještě mnohem delší. Ten-
to časový rámec by se měl zkrátit díky tomu, že nová nařízení 
zavedla postupy s menší administrativní zátěží.

 Mohou se připojit další producenti?
Nárok na používání zapsaného názvu při uvádění dotyčné-
ho produktu na trh má každý producent nebo skupina pro-
ducentů v zeměpisné oblasti, k níž se označení CHOP nebo 
CHZO vztahuje, pokud dodržuje podmínky produkce stano-
vené ve specifi kaci produktu. To je mimo jiné důvod, proč 
žádosti o zápis většinou podávají skupiny producentů, kte-
ré obvykle zastupují všechny zúčastněné producenty v da-
ném místě. Tyto skupiny mohou zahrnovat i spotřebitele či 
další zúčastněné strany

 Lze žádost o zápis napadnout?
  V rámci přezkumu musí členský stát,   který se žádostí zabývá, 
  zahájit vnitrostátní řízení o námitce,   přičemž odpovídajícím 

Jak chráněné označení původu 
(CHOP) a chráněné zeměpisné 
označení (CHZO) fungují v praxi
EU aktualizovala svá nařízení o CHOP a CHZO v březnu roku 
2006 (Nařízení Rady (ES) č. 510/2006). Přitom bylo provedeno 
několik důležitých úprav, včetně otevření systému EU přímým 
žádostem skupin producentů z nečlenských zemí EU. Postup 
zápisu do rejstříku probíhá stejně v případě CHOP i CHZO.
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„Tento závazek je dalším z kroků, kterým čeští potravináři 
chtějí přispět svým dílem k podpoře zdravého 

životního stylu,“ uvedl prezident Potra-
vinářské komory ČR Miroslav Toman. 

„Celkový denní příjem sodíku, zvláš-
tě soli, potravou by neměl převy-
šovat 2,4 g na dospělého. Tato do-
poručení tuzemských odborníků 
i Evropské komise a Světové zdra-
votnické organizace si uvědomu-
jeme a iniciativa výrobců znač-
kových kulinářských výrobků jde 
tímto žádoucím směrem,“ dodal.  
Dobrovolnou iniciativu snižování 

obsahu sodíku v potravinách zastře-
šuje i partnerství, do něhož s Evropskou 

komisí a s WHO v Evropě vstoupila Evropská potravinářská 
a nápojářská konfederace CIAA, jejímž je Potravinářská ko-
mora ČR členem. Česká iniciativa zohledňuje závazek Evrop-
ské federace asociací výrobců dehydratovaných kulinářských 
výrobků (FAIBP) snižovat v období 2009-2014 postupně ob-
sah sodíku ve výrobcích. 

„Naši členové přitom nezačínají od nuly, jednotlivé fi rmy již 
své individuální projekty zahájily,“ doplnil Miroslav Toman. 
Dále zdůraznil, že spotřebitelé budou moci postup plnění to-
hoto závazku u konkrétních značkových výrobků kontrolovat, 
protože výrobci postupně zavádějí označování doporučené-
ho denního množství živin (tzv. GDA) a obsah sodíku včetně 
přepočtu na 1 porci je mezi nimi. 
Dobrovolný závazek charakterizují následující prvky: 

   Na bázi vlastních již probíhajících projektů snižování obsahu 
sodíku snížit postupně a plynule v letech 2009-2014 obsah 

Zbytečná sůl z potravin bude mizet 
Členové Potravinářské komory ČR - Hugli Food, Nestlé Česko, Unilever, Vitana – se rozhodli dobrovolně snížit obsah sodíku 
ve značkových dehydratovaných kulinářských výrobcích nejméně na úroveň poloviny doporučeného denního množství, tj. 
1,2 gramu sodíku či méně, na jednu porci. Tento program má probíhat v letech 2009 – 2014 a koncem roku 2010 bude po-
stup plnění tohoto programu vyhodnocen.

způsobem zajistí zveřejnění žádosti a poskytne dodatečnou 
lhůtu,   během níž může podat námitku každá fyzická nebo 
právnická osoba s oprávněným zájmem,   která je usazená nebo 
má bydliště na území tohoto členského státu. Námitku může 
vznést kterákoli osoba nebo skupina. Existuje také ustanove-
ní na úrovni EU,   podle kterého může vznést námitku (předlo-
žením řádně odůvodněného prohlášení Komisi) každý členský 
stát nebo třetí země a každá osoba s oprávněným zájmem, 
  která je usazena nebo má bydliště ve třetí zemi,   a to do šesti 
měsíců ode dne zveřejnění žádosti v Úředním věstníku.
Při posuzování námitek musí Komise provádět určité úko-
ny, např.:
•  posouzení přípustnosti námitky podle příslušných pravi-

del (zamítnutí nepřípustné námitky),
•  zahájení smírčího řízení mezi dotčenými stranami s cílem 

nalézt oboustranně přijatelné řešení,
•  přijetí konečného rozhodnutí v případě, že nelze dospět 

k oboustranně přijatelnému řešení.
Není-li podána žádná námitka, zápis se provede bez opako-
vaného posuzování dokumentace.

 Je snazší dosáhnout zápisu názvu jako CHZO než jako CHOP?
Z hlediska postupu neexistuje velký rozdíl mezi žádostí 

o CHOP a žádostí o CHZO. V případě CHOP musí být souvis-
lost se zeměpisnou oblastí silnější, to znamená, že je obvykle 
třeba předložit pádnější důkazy o příčinné souvislosti. Roz-
díly v požadavcích pro zápis jsou však poměrně nevýznamné 
a snadnost získání zápisu je dána spíše tím, nakolik je pro-
dukt pro zápis způsobilý.

 Lze zamítnout žádost o zápis nebo zápis zrušit?
Žádosti mohou být zamítnuty, jestliže členský stát anebo Ko-
mise zjistí, že daný produkt nesplňuje regulační požadavky. 
Existuje také možnost zrušení zápisu názvu, která se posuzu-
je na žádost kterékoli osoby s oprávněným zájmem, jež po-
žadavek na zrušení náležitě odůvodní, nebo na základě zá-
věru Komise, že již nelze zajistit dodržování specifi kace.

 Názvy, které byly v roce 2006 již zapsány
Po vstupu nových nařízení v platnost se jimi poskytovaná 
ochrana automaticky vztahuje na již zapsané názvy, které 
byly rovněž automaticky zařazeny do 
rejstříku. 

POSTUP ZÁPISU OZNAČENÍ JAKOSTI
  Skupina producentů musí svůj produkt vymezit podle 
přesné specifi kace.
  Žádost včetně specifi kace je třeba zaslat příslušnému 
členskému státu.
  Vnitrostátní orgány žádost o zápis prostudují, rozhod-
nou, zda bude přijata, a své rozhodnutí pak zašlou 
Komisi

  Pokud žádost splní příslušné požadavky, zúčastněné 
strany jsou o tom informovány prostřednictvím zve-
řejnění v Úředním věstníku Evropské unie

  Evropská komise je povinna zveřejňovat (například na 
svých internetových stránkách) aktuální seznam názvů 
produktů, o jejichž zápis bylo požádáno, včetně infor-
mací o jejich specifi kách.

s
k

aticky vztahuje na již zapsané názvy, které
omaticky zařazeny do 

t splní příslušné požadavky zúčastněné
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Informace z Technologické platformy pro potraviny

Je zřejmé, že jedním z průvodních jevů současné celosvěto-
vé hospodářské krize je i kolaps cen druhotných surovin a pro-
blémy s odbytem některých vytříděných surovin. Autorizova-
ná společnost EKO-KOM s komunální sférou se snaží předejít 
rozpadu systému sběru, ale hlavní náklady těchto opatření 
dopadnou právě na potravinářský průmysl 

V současné době dochází k tomu, že v souvislosti se zvyšová-
ním poplatků za třídění odpadů za účelem ekonomické udr-
žitelnosti systému po výpadku příjmů z prodeje druhotných  
surovin rovněž podstatně rostou také náklady výrobců na fi -
nancování tohoto sběru. Jednotlivé potravinářské podniky se 
v současné době nacházejí v obtížné situaci a zvýšení poplat-
ků je bezesporu významným zásahem do jejich ekonomické 
situace, nicméně je jen jednou ze součástí dalších položek, u 
kterých v současné době ekonomické krize dochází k pohy-
bu. Nelze proto říct, že právě tyto poplatky povedou k oka-
mžitému zvýšení ceny potravin.

Za situace, kdy vláda přijímá nejrůznější opatření pro pod-
poru a záchranu fi rem, je Potravinářská komora ČR přesvěd-
čena, že za současné celosvětové krize nelze na tuzemskou 
podnikatelskou sféru přenášet další „ekologické“ zátěže a že 
je nutné hledat řešení jinde. Je třeba si uvědomit, že je nutné 
odstranit legislativní bariéry bránící rozsáhlejšímu využívání 
odpadů, ať umožněním energetického využití odpadů nebo 
zrevidováním recyklačním cílů pro další léta. Je nutné otevřít 
a přepracovat plány odpadového hospodářství a v neposled-
ní řadě uvažovat o tom, že část nákladů systému tříděného 
sběru bude hrazena z prostředků například Státního fondu 
pro životní prostředí, kam v minulých letech odvedli výrobci 
potravin jen na registracích téměř 200 milionů korun. Potra-
vinářská komora ČR je přesvědčena, že nezbytné kroky musí 
učinit především vláda. 

sodíku ve značkových dehydratovaných kulinářských výrob-
cích, jmenovitě v dehydratovaných polévkách a v dehyd-
ratovaných hotových (zpravidla těstovinových) pokrmech. 
Tyto značkové výrobky tvoří základ portfolia na trhu, mají 
jasně defi novanou spotřebitelskou porci a jsou určeny k pří-
mé spotřebě. Do tohoto závazku nejsou zahrnuty značko-
vé výrobky, které slouží jako základ pro přípravu pokrmů 
(bujony, kořenící kostky, omáčky a základy jídel pro zapé-
kání, tzv. fi xy apod.), k nimž se před konečnou spotřebou 
přidávají další ingredience, resp. které se dalším způsobem 
upravují a kde je množství sodíku v konečné spotřebitel-
ské porci výrobcem neovlivnitelné.

   Uplatnit na obalech svých značkových výrobků, určených 
pro konečného spotřebitele, dobrovolné označování ener-

gie a dalších výživově významných složek včetně obsahu 
sodíku nejen v přepočtu na 100g/100ml, ale též v přepočtu 
na porci, s indikací doporučeného denního množství (tzv. 
GDA) v %, přijímaného v jedné porci. 

   Usilovat o to, aby při zachování kvalitativních a chuťových 
vlastností výrobků byl nejpozději na konci sledovaného 
období denní příjem sodíku z jedné porce jejich výše uve-
dených značkových výrobků stejný nebo nižší než 50 % 
doporučeného denního množství (GDA) sodíku, tj. 1,2 g 
sodíku či méně. 

   Vrátit se k tomuto závazku nejpozději koncem roku 2010, 
vyhodnotit dosažený pokrok jak v tuzemském, tak evrop-
ském kontextu a v případě potřeby tento závazek dále 
upřesnit. 

Zdraží krize ve zpracování druhotných surovin potraviny?
Potravinářská komora ČR odmítá přenášení další „ekologic-
ké“ zátěže na potravinářský průmysl a nesouhlasí s tvrzením, 
že zvýšení poplatků za zpětný odběr a využití odpadů z oba-
lů povede k okamžitému zvýšení cen potravin.
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Hotel Mědínek, Palackého náměstí 316, 284 01 Kutná Hora, 
tel.: 327 512 741, 327 512 742, fax: 327 512 743, www.medinek.cz / hotel@medinek.cz

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

Co je Vám k dispozici?

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

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

 noční prodej, sauna a fi tness a další služby na základě dohody
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Ekologicky se v Česku podle údajů 
MZe hospodaří již na bezmála 350 000 
hektarech a podíl ekologického země-
dělství na celkové výměře zemědělské 
půdy přesáhl osm procent. Výměra 
orné půdy, na které rolníci hospodaří 
ekologicky, se loni zvýšila o 20 procent 
na více než 35 000 hektarů.

Stejně jako zájem o ekologické ze-
mědělství roste v ČR poptávka po 
biopotravinách, i když je jejich cena 
většinou vyšší. Podle údajů MZe bio-
potraviny kupuje 39 procent spotře-
bitelů, z toho 14 procent pravidelně, 
tedy alespoň jednou týdně.

„Potvrzuje se, že stabilní státní pod-
pora, a to jak dotační pro zeměděl-
ce, tak osvětová a informační směrem 
ke spotřebiteli, přináší dynamický roz-
voj celého sektoru ekologického ze-
mědělství a biopotravin. Spotřebite-

lé jsou již dostatečně informovaní 
o přednostech biopotravin a stále více 
jich biopotraviny kupuje,“ sdělil mi-
nistr zemědělství Petr Gandalovič.

V roce 2007 Češi spotřebovali bio-
potraviny celkem za 1,29 miliardy ko-
run. Pravidelně předloni nakupovalo 
biopotraviny téměř pět procent Če-
chů, v roce 2005 to přitom byla jen tři 
procenta. Průměrně v roce 2007 kaž-
dý Čech utratil za biopotraviny 126 
korun. Obrat trhu s biopotravinami 
by se podle údajů z ročenky agentu-
ry Green marketing měl do roku 2010 
zvýšit pětinásobně na 6,5 miliardy ko-
run. Spotřeba biopotravin v Česku by 
tak měla růst o 70 procent ročně.

V oblibě mají Češi zejména mléč-
né biovýrobky, které podle průzku-
mu společnosti Nielsen vkládá do ná-
kupních košíků 68 procent z těch 

spotřebitelů, kteří tyto produkty na-
kupují. Následuje ovoce a zelenina 
(23 procent), ovocné nápoje a džusy 
(22 procent), maso (18 procent), drů-
bež a vejce (13 procent), dětské jídlo 
(osm procent) a na posledním místě 
je z hlediska obliby biočaj a biokáva 
(sedm procent).

Zhruba 60 procent biopotravin 
prodávaných na českém trhu ale stá-
le pochází z dovozu. Obchodníci vy-
soký podíl zahraničních biopotravin 
zdůvodňují tím, že tuzemští ekologič-
tí zemědělci i zpracovatelé zatím ne-
mají kapacity na jejich dostatečnou 
produkci, která by pokryla poptáv-
ku. MZe předpokládá, že díky rych-
lému růstu počtu tuzemských výrobců 
biopotravin se bude podíl zahranič-
ních biopotravin na českém trhu sni-
žovat. 

Zdroj: SOS, ČTK

Počet ekologickýchPočet ekologických
   zemědělců   zemědělců

se zvýšilse zvýšil

„Počet ekologických zemědělců loni v Česku stoupl téměř o polovinu na 1946 farem. 
Rolníci přecházejí na ekologické zemědělství kvůli rostoucí poptávce po biopotravinách, 
která se v loňském roce projevila i v meziročním nárůstu počtu registrovaných výrob-
ců biopotravin o 169 na 422. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnilo ministerstvo ze-
mědělství.“

palec nahoru, palec dolů
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Výše zmíněná polévka obsahuje 
bramborovou kaši sušenou, modi-
fikovaný bramborový škrob, látku 
zvýrazňující chuť a vůni (glutamát 
sodný), krutony (celých 9 procent!), 
rostlinný tuk, jedlou sůl s jódem, 
pšeničkou mouku instantní, směs 
koření, směs zeleniny, rostlinný bíl-
kovinný hydrolyzát, aroma, palmo-
vý olej, cukr, majoránku, laktozu, 
mléčné bílkoviny, barvivo (amoni-
ak sulfitový karamel).

Jak vyplynulo z vyjádření dozo-
rového orgánu, s ohledem na to, 
že složení gulášové polévky ani 
guláše neřeší  žádný evropský 

předpis, ani žádná česká vyhláš-
ka, je vše v pořádku. „Obecně lze 
uvést, že samotné slovo „guláš“ je 
v názvu potraviny většinou spoje-
no s dalším doplňujícím výrazem, 
například: „vepřový, hovězí, krů-
tí, fazolový, sójový, drůbeží, buř-
tový, maďarský, český, chalupář-
ský, trampský apod. Většina takto 
označených pokrmů sice obsahu-
je i nějaký druh masa, ale napří-
klad guláš vegetariánský, fazolo-
vý nebo sójový jsou většinou bez 
masové složky. 

Z uvedeného je zřejmé, že samot-
né slovo „guláš“ je spojeno spíše  

se způsobem úpravy pokrmu při 
použití typické směsi koření (sladká 
i pálivá paprika, pepř, sůl, česnek 
apod.), a to, zda obsahuje masovou 
složku, se pro orientaci spotřebite-
le uvádí slovním spojením (hovězí, 
vepřový). Pokud je tedy potravina 
označena pouze slovem „guláš“, 
nelze nijak dovodit, že musí vždy 
obsahovat masovou složku,“ píše 
se ve vyjádření SZPI. 

SOS se v žádném případě s výše 
uvedeným výkladem neztotožňu-
je a bude zkoumat možnosti, jak 
dosáhnout, aby podobné názvy vý-
robků byly uznány za klamavé. 

Zdroj: SOS

„SOS dalo před několika týdny podnět Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekci. Důvodem byla Instantní gulášová polévka s krutony 
českého výrobce, která neobsahuje ani gram masa. SOS bylo přesvěd-
čené, že název výrobku klame spotřebitele.“

palec nahoru, palec dolů

Gulášová polévkaGulášová polévka
bez masabez masa je OKje OK
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cesty do regionů

„Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské 
církve, který je spojen s památkou umučení a následným 
vzkříšením Ježíše Krista. Velikonoce se však slavily ješ-
tě v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na svátek 
židovský – pesach, což je památka na vysvobození židů 
z egyptského zajetí a později také na oslavu příchodu 
Mesiáše. Pohané v tento čas vítali jaro a začátek země-
dělských prací.“

jsoujsou
stále živéstále živé

Velikonoční Velikonoční 
tradice tradice 

Připravil Jaroslav Švach
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Na Velikonoce se křesťané připra-
vují 40denním obdobím nazývaným 
postní doba, které začíná Popeleč-
ní středou. Vlastní Velikonoce se sla-
ví v tzv. svatém týdnu, který začíná 
Květnou nedělí. 

Boží hod velikonoční je slavná ne-
děle. Věřící spěchají do chrámu Páně 
na slavné bohoslužby, omládlá příro-
da slibuje a člověk její slavnostní slib 
nového života přijímá. V minulosti se 
k Božímu hodu vázalo mnoho tradic 
ve spojení s jídlem. Toho dne se to-
tiž v kostele světí pokrmy. Na Bechyň-
sku tento obřad krásně popisuje J. 
K. Hraše v Českém lidu, roč. II. Mla-
dé hospodyňky a vyšňořené dcerky 
ze statků a mlýnů v národním kro-
ji, v pěkných špenzrech, vyšívaných 
a pestrých živůtkách, krátkých sukén-
kách, širokými pentlemi lemovaných, 
v bílých punčoškách a lesklých stře-

víčkách, v plenách, šá-
tečkách jemných 
na hlavách, pospí-
chají z domu na hru-
bou mš i  svatou. 
V levé ruce motlitby 

se šátečkem, v pra-
vé uzlík sněhobílý 

a v něm talíř s ma-
zancem a vejci, červe-

ně, modře, žlutě a jinak zbarvenými. 
Při hrubé postavila svůj uzlík každá 
před sebe a když bylo po mši, kráče-
ly všechny k hlavnímu oltáři a klad-
ly uzlíky své, poněkud je uvolnivše, 
na oltář ku posvěcení. Když se tak 
stalo, odstoupily opět do lodi chrá-
mové, pan farář vystoupil ze sakris-
tie a jakmile vystoupil, spustili hudeb-
níci na kůru pochod, a hráli jej tak 
nadšeně, jakoby o nějakém svateb-
ním průvodu. Zatím světil pan farář 
mazance a vejce, a když bylo po svě-
cení, ubíraly se hospodyňky a dívky 
zpět k oltáři, aby si požehnané opět 
vzaly. A co si tak pro ně vykračovaly 
a s nimi se vracely, hudba stále hrá-
la. S posvěcenými mazanci a vejci po-
spíchaly domů a postavily je na stůl. 
Hospodář požehnav ještě křížem ty 
věci, ukrojil před obědem každému 
domácímu po krajíčku mazance a dal 
každému i vejce. Teprve potom nastal 
oběd božihodový.

 Býval rozšířený zvyk, že se jedlo 
na Velikou neděli společně vejce, kte-
ré bylo vařeno na Velký pátek. Kdyby 
někdo zabloudil, měl si vzpomenout, 
s kým jedl na Boží hod vejce a hned 
nalezl správnou cestu. Na Pardubicku 
se k tomu účelu vařilo vejce s prout-
kem žluté vrby, jasanu a střemchy. 

jsou

cesty do regionů
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inzerce

Na Bydžovsku neopominul hospo-
dář donést na Velkou neděli na za-
hradu, na pole a do studny kousek 
svěceného mazance, vejce a vína, aby 
měl hojnost ovoce, obilí a vždy dob-
rou pitnou vodu. Chodové jídlo, po-
svěcené v kostele, pojídali vestoje. 
Když přišel během jídla někdo do sta-
vení, byť i žebrák, dostal také kou-
sek posvěceného pokrmu. Na Moravě 
v některých regionech světil panáček 
po hrubé mši vejce, buchty i masité 
pečeně, které děvčata a ženy donesly 
v šátcích do kostela. Doma pak, když 
zasedli všichni ke stolu, rozdělil před 
obědem hospodář posvěcené potra-
viny mezi přítomné a jedly se ještě 
před polévkou. Na Valašsku vhazova-
li v tento den do studny sůl, aby měli 
po celý rok dostatek vody. Někde se 
místo soli vhazuje sladké dřevo, a po-

kud není, tak stačí dře-
vo opálené.

Nejvýznamnějším ve-
likonočním obyčejem 
je pomlázka, šlahačka, 
šmygrust nebo jak se 
tento zvyk v různých re-
gionech nazývá. Na Ve-
likonoční pondělí ráno 
chodí chlapci a muži 
po domácnostech vět-
šinou svých známých 
děvčat a žen a šleha-
jí je převážně ručně vy-
robenou pomlázkou, ži-
lou, jalovcem, vařejkou, 
podle tradice, jak se kde 

zachovala. Pomlázka se vyráběla již 
před Božím hodem z vrbových pru-
tů a zdobila se fáborkama. Na jižní 
Moravě přivazuje mašli na žilu děv-
če, které bylo vyšleháno. Při tomto 
obřadu se říkají různé koledy jako: 
Hody, hody doprovody, dejte vejce 
malovaný, když nedáte malovaný, 
dejte aspoň bílý, slepička vám snese 
jiný. Za kamny v koutku, na ze-
leným proutku. Proutek se 
ohýbá, slepička kokrhá. 
Dejte jí jísti, dejte jí 
píti, dejte jí semenec, 
ona vám snese za den 
100 vajec, jako ta mly-
nářova slepice. V ně-
kterých moravských 
krajích bývalo obyče-
jem, že chasníci ráno po-
lévali děvčata vodou a někdy 

je dokonce házeli do potoka. 
K pomlázce patří různě malova-

ná vajíčka zvaná kraslice. Dostává je 
hoch jako dárek od děvčete za šle-
hání. Je to prastarý obyčej číhat již 
zrána na děvčata a vyšlehat je, aby 
neoprašivěla. Vyšlehané děvče se prý 
stane zdravějším, veselejším a ty star-
ší omládnou. Hospodáři v minulosti 
šlehali všechna děvčata z čeládky, aby 
nebyla líná.

Vajíčka se barví jasnými barvami 
a v minulosti stačil odvar z cibule nebo 
černá káva. Dnes dovedné ruce pře-
vážně žen, které se zabývají výrobou 
kraslic, dovedou různými technikami 
ztvárnit na malé ploše skořápky pří-
mo umělecká díla. 

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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23.4 – 24.4.
Historicky první mezinárodní setkání vinařek na území ČR se uskuteční v Mikulově. Mezinárodní sympozium je především určeno ženám - vinařkám, které se zabývají vinohradnictvím, vinařstvím a vínem profesně, ale také ženám, kterým se stalo vinařství, víno a dění kolem něj životním koníčkem a láskou. Sympozia se zúčastní více než stovka žen ze šesti států, v prů-běhu bude dán prostor všem účastníkům, kteří projeví zájem představit svou zemi, oblast, vinařství a vína a hodlají se po-dělit se svými zkušenostmi a problémy v oboru. Více informa-cí na www.bakchantky.cz

tipy na vinařské akce

duben
2.4.
V pražských Holešovicích se ve sklípku Vaše víno opět uskuteční srov-

návací degustace. Tentokrát budou moci její návštěvníci ochutnat a 

posoudit rozdílnost cca 12 až 15 vzorků vín odrůdy Rulandské mod-

ré. Více informací na www.vasevino.cz

4.4.
 Velkomoravská výstava vín – to je akce, kterou budou návštěv-

níci moci navštívit v Kulturním domě v Mikulčicích. Tato míst-

ní výstava proběhne letos poprvé v návaznosti na akci Silniční 

běh Velká Morava. Začátek v sobotu ve 14 hodin. 

 Až 550 vzorků bude čekat na degustaci na tradiční místní 

výstavě vín vinařů ze Šardic a okolí v obecní hale U Orla Šar-

dice. Více informací na www.sardice.cz

 Toužíte odhalit tajemství zaprášených lahví? Poznat jejich 

příběhy ve vzácné chvíli odhalení jedinečných ročníkových 

zrození, dlouhých cest lahvového zrání i jejich poutavého 

propojení s příběhy lidskými? Jeden neobvyklý večer v podobě 

setkání majitelů právě takových lahví v Čejkovicích vám tuto 

možnost nabízí. Více informací na www.yaxi.cz

 Tradiční otevření sklepů místními vinaři ve Velkých Bílovicích 

proběhne i letos. Akce pořádaná od roku 2006 v loňském roce 

otevřela 40 sklepů a zaregistrovalo se na ní 2200 návštěvníků. 

Více informací na www.velkebilovice.com

24.4.
VII. ročník mezinárodní soutěže kupáží a známkových vín 

Cuvée 2009 Ostrava je jedinou soutěží vín v Moravskoslezském 

kraji. Cílem Cuvée Ostrava je renesance dobrého jména kupáží 

a návrat kvalitních cuvée na přední místa nabídky našich vina-

řů. Slovy duchovního otce soutěže prof. Viléma Krause: „Není 

cuvée jako cuvée“. Více informací na www.cuvee.cz

3.4.
Objevit kouzlo vín z moutnických a těšanských vinic boudou moci návštěvníci ochutnávky růžových vín v Židlochovicích. Více in-formací na www.rozarin.cz

8.4.
Třetí ročník jarního koštu vybraných vzorků mladých vín v Pra-
ze proběhne v Národním domě vína na Malé Straně. Více in-
formací na www.narodnidumvina.cz

11.4.
 Prohlídku vybraných vinných sklepů spojenou s ochutnáv-kou vín nabídne Den valtických sklepů. Více informací na www.radnice-valtice.cz
 Na tradiční výstavě pálavských vín v Pavlově bude vystaveno kolem 500 vzorků vín z Pálavy a širšího okolí včetně zahranič-ních vzorků. Více informací na www.obec-pavlov.cz

12.4.
 Akce s dlouhou tradicí, to je tradiční velikonoční výstava vín v obci Bořetice. Více informací na www.republikakravihora.cz Velikonoční výstava vín v Boršicích je pořádána Českým za-hrádkářským svazem a jeho sekcí místních vinařů. Koná se každoročně na Neděli velikonoční v sále kulturního domu a jsou zde vystavovány vzorky vín v počtu okolo jednoho ti-síc. V jednotlivých odrůdách soutěží celá řada šampionů. Více informací na www.borsice.cz

 Výstava vín spojená s ochutnávkou se nevyhne ani Bolera-dicím. V sále městyse mimo jiné zahrají dvě cimbálové mu-ziky a jedna dechová hudba. Více informací na www.vinar-stvikorab.cz
 16. soutěžní přehlídka vín vinařských obcí Nový Šaldorf, Sedlešovice, Konice, Popice, Havraníky a partnerských rakous-kých obcí z vinařské oblasti Weinviertel se uskuteční v obec-ním sále v Novém Šaldorfu. Více informací na www.cvns.cz Vinaři z Rakvic srdečně zvou všechny příznivce a milovníky vína na tradiční velikonoční košt, který se koná v sále soko-lovny od 10 hodin. K ochutnání budou stovky vzorků míst-ních i okolních vinařů a vinařských fi rem. Zahraje cimbálová muzika. Více informací na www.rakvice.cz

Kompletní přehled akcí naleznete 
na www.wineofczechrepublic.cz v kalendáři vinařských akcí. 

17.4 – 18.4.
VII. Vinařské Litoměřice – to je mezinárodní výstava vín, která 

je součástí kulturně-propagačních akcí při předsednictví ČR v 

EU. Více informací na www.ortopedicke-centrum.cz

28.4. – 30.4.
12. mezinárodní nápojový veletrh pro gastronomii Víno & 

Destiláty se letos opět uskuteční na Výstavišti v pražských 

Holešovicích. Informace o této prestižní akci, na které vás 

opět čeká den moravských a českých vín, naleznete na www.

vinodestilaty.cz

25.4.
 35. výroční výstava vín v Újezdě u Brna všem milovníkům vína nabídne bohatou ochutnávku, jejíž součástí bude i III. ročník sou-těže o nejlepší Neuburg. Pro návštěvníky bude připravena teplá i studená kuchyně a k poslechu zahraje cimbálová muzika. Mělník, město vína Winefest 2009 – to je 9. prestižní me-zinárodní soutěžní výstava vín a sektů se specializací soutěž-ních kategorií na vína z Čech, sekty z Čech, Moravy a Sloven-ska, vína růžová, Rulandská a přírodně sladká z Čech, Moravy a Slovenska. Více informací na www.winefest.cz Sdružení místních vinařů vás srdečně zve na výstavu vín Hru-šovanský košt 2009, která se již tradičně koná poslední dub-novou sobotu v Hrušovanech nad Jevišovkou.  Ve 14 hodin bude zahájen 19. ročník výstavy vín předáním cen v Dobšicích u Znojma. Další občerstvení a hudba k tanci i k poslechu zajištěna. Na setkání s kvalitními víny a dobrou zábavu srdečně zvou pořadatelé.

27.4. – 3.5.
V Praze 10-Strašnicích je největší zahradní restaurace s kapacitou 
400 míst, která má již pětiletou tradici. Na jaře zde proběhne 
prodejní výstava vína s degustací, kdy každé víno, které se bude 
nabízet, mohou návštěvníci také ochutnat. Akce bude zaměřena 
na vína z vinařství, která jsou součástí Degustační galerie Pálava 
v Mikulově. Více informací na www.galant.cz
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Připravil Radek Jaroš

když to sníš, něco zvíš 

OukropOukrop

česnečkačesnečka
čiličili

„Každý u nás ví, co je česnečka. Zeptáte-li se však na 
oukrop, dostanete většinou nejasnou odpověď, že jde 
snad o něco s kroupami. A možná ještě navrch s houba-
mi… Tedy, pokud se zeptáte v Praze či v jiném velkém 
městě. Na venkově je tomu zřejmě jinak…“

www.svet-potravin.cz38
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když to sníš, něco zvíš 

NOVOROČNÍ OUKROP 
DLE M. D. RETTIGOVÉ

Ingredience

1 ½ litru vody, sůl, 5 stroužků čes-
neku, na špičku nože strouhaného 
zázvoru, špetku majoránky, kmín, 
20 dkg brambor, 10 dkg chleba, 
4 dkg sádla, špetku pepře

Ingredience

15 dkg anglické slaniny, 4 bram-
bory, 1 palice česneku, lžíce majo-
ránky, půl lžičky drceného kmínu, 
půl lžičky mletého pepře, sůl, troš-
ku petržele

Podle výzkumu Sociologického ústa-
vu AV ČR z roku 2003 patří oukrop 
neboli česnečka, společně s brambo-
račkou, kulajdou a zelňačkou mezi 
nejoblíbenější tradiční české polévky 
a pokrmy vůbec. Veliká obliba polé-
vek mezi naší populací má prvopočá-
tek v krušných pobělohorských dobách 
17. století, kdy se polévka často stáva-
la pro poddanský lid hlavním jídlem. 
Maso se většinou jedlo jen o svátcích 
a syté polévky, společně s luštěninami 
(hrách), obilninami, zeleninou a pří-
padně sladkovodními rybami, tvořily 
páteř výživy prostého lidu.

BÝVALA ČESNEČKA MALINKO 
JINAČÍ

Zajímavostí je rozhodně skutečnost, 
že oukrop se v té době připravoval 
trochu jinak než dnes. Rozetřený čes-
nek se společně s dalšími ingredien-
cemi (brambory atd.) vařil ve vodě 
od samého počátku, a navíc se, opro-
ti dnešku, přidával zázvor. Výsledná 
chuť tedy nebyla až tolik česneková, 
jak to známe u dnešní česnečky. Svě-
dectví o tomto postupu při přípravě 
oukropu podává věhlasná „Domácí 
kuchařka aneb Pojednání o masitých 
a postních pokrmech pro dcerky čes-
ké a moravské“ Magdaleny Dobromi-
ly Rettigové. Kdo má zájem, ať chutě 
a odvážně vyzkouší tuto prapůvodní 
verzi oukropu. Recept je zde…

Oloupané stroužky česneku ro-
zetřeme se solí a dáme do osole-
né vody na polévku. Přidáme kmín, 
na kostečky nakrájené brambory, zá-
zvor, majoránku a husí nebo vepřové 
sádlo. Vaříme tak dlouho, až brambo-
ry změknou. Hotovou polévku ope-
příme a přidáme nakrájený, na sádle 
opečený chléb.

Původní recepturu oukropu přejí-
má, v podstatě beze změny, ve dva-
cátých letech minulého století i dal-
ší slavná kuchařka – „Kniha rozpočtů 
a kuchařských předpisů“ Marie Jan-
ků-Sandtnerové, která se stala best-
sellerem českých domácností.

NYNÍ SI OUKROP S NEVAŘENÝM 
ČESNEKEM VYSTAČÍ

Kdy a proč došlo k „technologic-
kému zvratu“ při přípravě oukro-
pu do dnešní podoby, nevíme. Jisté 
je, že dnes se přidává rozetřený čes-
nek do polévky až na samotný závěr 
a používání zázvoru jako přísady zce-
la vymizelo. Rozhodně tím však čes-
nečka získala na léčebné síle, protože 
silný antibakteriální účinek česneku 
je nejvyšší zasyrova a varem dosti vy-
prchává. Oukrop je tak ideálním při-
rozeným léčebným prostředkem při 
začínající chřipce či nachlazení. Lék, 
který opravdu chutná…

NOVOROČNÍ VYPROŠŤOVÁK
V povědomí veřejnosti má oukrop 

i slavnou pověst coby zázračný pro-
středek proti neblahým následkům al-
koholových „kómat“. Mechanismus 
blahodárného působení sice není pří-
liš jasný, ba ani vědecky potvrzený, 
nicméně po této vonící horké spáse 
sahá každoročně velká spousta lidí. 
A nejen po Silvestru… 

Recept na opravdu silný novoroční 
vyprošťovák je zde:

Nadrobno nakrájenou slaninu 
a brambory vaříme až do změknutí 
brambor a pak přidáme veškeré ko-
ření a rozetřený česnek. Do horké po-
lévky můžeme přidat ještě opečené 
kostičky chleba či housky. Tento vy-
prošťovací oukrop rozhodně nepodá-
váme dětem…

V CIZÍCH KRAJÍCH MAJÍ JINÝ 
OUKROP

V některých zemích Evropy se lze 
rovněž setkat s polévkami blízce pří-
buznými s naším oukropem. Jednu za-
jímavou, která se však podává zastu-
dena, si klidně zkuste. Jmenuje se Ajo 
blanco a je národním španělským pokr-
mem, oblíbeným hlavně v Andalusii. 

Stroužek česneku utlučeme s 7–8 
sladkými mandlemi a utřeme s olivo-
vým olejem, přidávaným po kapkách, 
až vznikne jemné těsto. Těsto se roz-
míchá s 1 litrem studené vody, přidá-
vané po částech. Osolíme, opepříme 
a podáváme s houskou nebo bílým 
chlebem. 
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PR článek 

BALENÍ POTRAVIN A BUDOUCÍ 
VÝVOJ

Stěžejní součástí doprovodného 
programu letošního EmbaxPrintu 
bude potravinářská konference „Food 
& Packaging“, která se tematicky za-
měří na aktuální problematiku potra-
vinářského průmyslu a také na proble-
matiku obalového průmyslu ve vazbě 
na výrobu potravin. V programu za-
zní témata jako inovace v potravinář-
ském průmyslu, inteligentní obaly, 
biopolymery v obalech, biodegrado-
vatelné obaly. Nemalá pozornost bude 
věnována značení a vysledovatelnos-
ti potravinářských produktů, která 
vede k zajištění bezpečnosti potra-
vin. Dvoudenní konference je urče-
na všem zástupcům fi rem podnikající 
v potravinářském a obalovém průmys-
lu. Na jejím pořádání se podílí Potravi-
nářská komora ČR, sdružení GS1, vyda-
vatelství ČON a Veletrhy Brno, a. s.

Dle slov prezidenta Potravinářské 
komory ČR Miroslava Tomana je ne-
zpochybnitelným faktem, že obal 
hraje zejména v potravinářské výro-
bě hlavní roli. „Spotřebitelé sáhnou 
raději po přitažlivém obalu, který je 
na první pohled zaujme. Sebekva-

litnější výrobek v nevábném oba-
lu si své zákazníky hledá jen obtíž-
ně. Vizuální působení je ovšem jen 
jednou stranou mince, tou druhou 
je 20 – 30% podíl obalových materi-
álů na odpadu z domácnosti. Převa-
žující podíl na tomto druhu odpadů 
je spojen s balením potravin a tedy 
s potravinářským průmyslem. Vzhle-
dem k narůstajícím ekologickým pro-
blémům ve světě, ale i se zvyšujícími 
se legislativními požadavky na výrob-
ce potravin v souvislosti s obaly je pro 
nás zcela prioritní věnovat pozornost 
funkčnímu baleni potravin, ale také 
vhodné konstrukci obalů a jejich vy-
lehčeným variantám.

Jsem přesvědčen, že konferen-
ce o inteligentních obalech přinese 
odpovědi i na výše zmíněné otázky 
atraktivity obalů pro spotřebitele, či 
na problémy a fi nancovaní odpadové-
ho hospodářství s obalovými materiá-
ly,“ dodává Miroslav Toman.

ČESKÉ OBALY DO ZAHRANIČÍ
Inovované produkty, a to jak v ob-

lasti použití materiálů, tak i při využití 
potisků, bude prezentovat na veletrhu 
EmbaxPrint také Svaz českých a mo-

„Obalový průmysl je velmi úzce spjat s balením potravin, a proto návštěvníci jarního 
veletrhu EmbaxPrint, který se v Brně uskuteční od 19. do 22. května, spatří nejnověj-
ší stroje na výrobu obalů, balicí stroje i řadu praktických ukázek výroby a potisku oba-
lů. EmbaxPrint slaví letos již 40 let od svého vzniku a za tuto dobu si vybudoval pevné 
místo v České republice i na mezinárodním poli. Ročník 2009 by si neměli nechat ujít 
zástupci potravinářské branže, pozornost se soustředí na inteligentní obaly.“

Inovace a Inovace a inspirace inspirace 
v balení potravin nabídnev balení potravin nabídne 
veletrh EmbaxPrint 2009
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ravských výrobních družstev (SČMVD). 
Jeho nabídku tvoří pestrá škála obalů 
z papíru, lepenky, dřeva, ale i z plas-
tů. Obchodní partneři naleznou v Brně 
kompletní přehled v katalogu obalů.

Produkty Svazu znají nejen lidé 
z tuzemska, ale i z dalších evropských 
států. Například na Slovensku je zá-
jem především o výrobky z kartoná-
že - krabice na dorty a pizzu. SČMVD 
do této sousední země dodává i dár-
kové luxusní krabice na víno a obaly 
z plastů. Do Německa pak putují oba-
ly na nápoje, které jsou určeny do fi t-
ness center a clip boxy. Do Švýcarska 
svaz exportuje obaly z plastů – krabič-
ky na hodinky. „Tam je však již znát 
příklon k šetrnému ekologickému 
chování k životnímu prostředí, a tak 
plastové obaly jsou postupně nahra-
zovány obaly z papíru a dřeva,“ uve-
dl Jiří Šťastný, ředitel odboru podni-
katelských služeb Svazu.

FIRMA MAŠEK PŘEDSTAVÍ
Novinky pro návštěvníky potravinář-

ské branže chystá představit na veletr-
hu EmbaxPrint 2009 také fi rma Ing Ru-
dolf Mašek - packaging machines. Jde 
o stroj na stavění sáčků a nový verti-
kální balicí stroj. Další podrobnosti fi r-
ma zatím neprozradila, ale návštěvníci 
veletrhu v Brně se jistě mají na co tě-
šit. Připomeňme, že součástí výrobní-
ho programu fi rmy Mašek je například 
nejrychlejší vertikální balicí stroj Twin-
ner VC 250. Jeho unikátní konstruk-
ce, chráněná několika světovými i ev-
ropskými patenty, spočívá především 
v systému příčného svařování, který je 
tvořen dvěma páry letmo uložených 
svařovacích čelistí. 

„Díky použití speciálních materiálů 
může tento systém dosahovat vysokých 
výkonů při zachování velké tuhosti me-
chanismu. V minulém roce doznal tento 
stroj několik změn, díky kterým se zvý-
šila rychlost balení, umožňují snadnější 
obsluhu stroje,“ uvedl obchodní zástup-
ce vlašimské fi rmy František Charouz.  
Stroj Twinner VC 250 je především určen 
pro balení sypkého, drobného kusového 
produktu (oříšky, bonbony, tvrdé krátké 
těstoviny apod.) do plochých sáčků. Stroj 
je samozřejmě možno použít i v nejná-
ročnějších pracovních podmínkách pro 
balení mraženého zboží, syrové zeleni-
ny či sýra. Díky svým vlastnostem patří 
stroj Twinner VC 250 ke světové špičce 
v oblasti balení.

VELTEKO SE ZAMĚŘUJE NA STROJE 
S NÍZKOENERGETICKOU SPOTŘEBOU  

Na nízkou spotřebu energie klade 
důraz VELTEKO s. r. o., která se zabývá 
projekcí, výrobou a dodávkami tech-
nicky vyspělých balicích linek, zejmé-
na do potravinářského průmyslu. 

Podstatnou část svých produktů 
bude prezentovat na letošním Em-
baxPrintu v Brně. „Zásady naší výro-
by jsou jednoduché. Přednostně pou-
žíváme spotřebiče energie s vysokou 
účinností, což znamená vyhnout se, 
pokud je to možné, pneumatickým 
a hydraulickým pohonům. Ty pou-
žíváme pouze v případě, kdy je po-
žadován jen občasný pohyb a náhra-
da pneumatického pohonu jiným by 
byla neúměrně nákladná. Hydraulic-
ké pohony nepoužíváme vůbec,“ vy-
světlil komerční manažer společnosti 
Ing. Marek Škvor. Podle něho ke sní-
žení energie přispívá i minimalizová-
ní mechanických ztrát ve strojích. To 
umožňují valivá uložení pro rotač-
ní i lineární pohyby. Společnost kon-
struuje pohyblivé díly zařízení o nízké 
hmotnosti z vysokopevnostních slitin 
hliníku a skořepinové konstrukce. 

VELTEKO pomáhá svým zákazní-
kům doporučením při volbě obalo-
vého materiálu. Při návrhu využívá 
svých zkušeností s fóliářskými fi rma-
mi jako MONDI PACKAGING, BISCHOF 
+ KLEIN, které dodávají fólie na testy 
a pro výstavy. „V současnosti rostou 
požadavky našich zákazníků zejména 
na možnost opakovaně uzavírat sáč-
ky. Řešení tohoto problému spočívá 
např. v tom, že každý sáček je opat-
řen dvěma systémy uzavření,“ konsta-

toval Škvor. Primární systém je tvo-
řen klasickým svarem, který, kromě 
hermetičnosti, zajišťuje sáček i z hle-
diska bezpečnosti. Do sáčku se ne-
lze dostat bez jeho mechanického 
poškození. Nejčastěji používané se-
kundární uzavírací systémy jsou uzaví-
rání pomocí zipu, oboustranně lepící 
pásky, etikety, šroubovacího uzávě-
ru a pomocí uzavírání pomocí pamě-
ťové pásky. Právě tento trend obalo-
vé techniky bude fi rma prezentovat 
na letošním veletrhu EmbaxPrint.

Pro více informací o veletrhu 
navštivte webové stránky www.
embaxprint.cz, kde si na základě 
registrace můžete vyt i sknout 
zlevněnou vstupenku na veletrh nebo 
se můžete přihlásit na konferenci 
Food & Packaging. 

PR článek
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představujeme

PENAM SPOLUPRACUJE S ODBOR-
NÍKEM NA VÝŽIVU

Při rozšiřování výroby z Mora-
vy na celé území ČR od roku 2007  
značka Penam také změnila de-
sign, nově rozdělila sortiment vý-

robků a navázala spolupráci s od-
borníkem na výživu, s dietoložkou 
Monikou Divišovou. Na webových 
stránkách www.penam.cz najdete 
v sekci „Žijte zdravě“ spoustu za-
jímavých informací, které připra-
vujeme ve spolupráci s výživovou 
poradkyní. Můžete si také nechat 
poradit se sestavením jídelníčku 
nebo si udělat test, zda přijímáte 
dostatek vlákniny. Cílem těchto ak-
tivit bylo a je nabídnout spotřebi-
telům více informací o trhu pečiva, 
pomáhat s výběrem a předávat in-
formace o výživových vlastnostech 
pekárenských výrobků.

NABÍDKA ZNAČKY PENAM
Máme v nabídce jak výrobky zá-

kladní pod řadou Dobrý den, mezi 
které patří např. konzumní chléb, 
rohlík, houska nebo veka, tak i vý-
robky s vyšší přidanou hodnotou. 

U výrobků s přidanou hodnotou 
jsme se zaměřili jak na výrobky ur-

čené především ženám-maminkám, 
které nakupují pro rodinu, tak na 
výrobky zaměřené na spotřebitelky, 
které dbají o zdravou výživu.  

VÝROBKY PRO RODINU
Pro ženy, které se starají o rodinu, 

jsme připravili řadu Lepší den, která 
nabízí řadu chlebů, které obsahují 
vždy něco navíc pro zdraví či extra 
chuťový zážitek. Výrobky nabízíme 
v 500g balení. Toto balení se setká-
vá s velkým ohlasem také proto, že 
menší balení umožňuje vybrat si po-
každé jiný chléb a tím dodat snídani 
na rozmanitosti a vyhovět různým 
„chutím“ členů rodiny. 
Z této řady je vel-
mi oblíbený např. 
Chléb zábrdovic-
ký, Chléb Labuž-
ník nebo Chléb 
Kozácký. Nově Pe-
nam nabízí v této 
řadě Chléb Gurmán, 

„Původně moravská společnost PENAM, a. s., prošla během posledních dvou let 
dynamickým rozvojem. V současnosti zaujímá druhé místo na pekárenském trhu a její 
výrobky značky Penam můžete najít v obchodech po celé České republice. PENAM 
vyrábí pekárenské, cukrárenské a mlýnské výrobky ve 13 pekárnách a 4 mlýnech. Při 
každodenní výrobě dbá na kvalitu a čerstvost výrobků jako základní předpoklad pro 
dodání výrobků k zákazníkům. Denně probíhají na všech provozech kontroly kvality, 
aby se ke spotřebitelům dostalo kvalitní zboží.“

ii  zdravězdravě
Mlsat můžeteMlsat můžete

Ing. Hana Kamińska
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Blíže se čas Velikonoc, čas radostných a sladkých svátků. O Velikonocích 
se říká, že jsou to svátky jara, svátky nové naděje. Pro mnoho žen jsou 
svátky spojené také s předsvátečním shonem, aby vše bylo včas a pěkně 
nachystáno a svátky byly takové, jaké mají být. 

Aby byly Vaše Velikonoce co nejpohodovější, společnost Penam pro 
Vás a Vaše blízké napekla spoustu tradičních velikonočních dobrot. Vy-
berte si z naší nabídky beránka nebo zajíčka s tmavou či bílou polevou, 
mazanec s rozinkami nebo mazanec máslový s rozinkami a sypaný man-
dlemi. Sváteční tabuli můžete dozdobit dobrotami ze sváteční kolek-
ce čajového pečiva, lineckými koláčky, sněhovým pečivem, vanilkovými 
rohlíčky nebo fl orentýnkami. 

Pro děti jsme připravili perníky s velikonočními motivy s ovocnou ná-
plní, a také perníky ve tvaru vajíčka a beránka, které mohou posloužit 
jako malý dárek. 

Přání

představujeme

k t e r ý
 m á 
vláčnou 

chuť díky 
obsahu pečlivě 

vybraných olejnatých 
semen.

Pro ty, kteří mají rádi tousty, 
máme v nabídce Rosický chléb tous-
tový a také výrobek Supersandwich. 
Pokud máte rádi sladké, určitě si vy-
berete ze široké nabídky buchtiček, 
závinů, špiček, koláčů a dalších vý-
robků z řady Sladký den. 

VÝROBKY ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVOU 
VÝŽIVU

Pro spotřebitele, kteří dbají na 
zdravou výživu, pří jem kalori í 
a svou kondici, nabízíme řadu Pe-
nam Fit den. Najdete v ní výrobky 
s vyšším obsahem vlákniny, plné mi-
nerálů a výživných látek. Každý vý-
robek má na obale tabulku výživo-
vých hodnot a přehledné označení 
hlavních benefitů výrobku. 

BIOVÝROBKY
Čím dál více spotřebitelů se zají-

má o biopotraviny. Značka Penam 
reagovala na tento trend a na mai-
ly, které nám chodily od zákazníků 
prostřednictvím naší webové strán-
ky www.penam.cz. V nabídce Bio pe-
čiva jsou různé typy chlebů, pečiva 
i sladkého. Tak, aby si každý zákaz-
ník mohl vybrat dle své chuti. 

LZE MLSAT ZDRAVĚJI? 
Pokud si kladete tuto otázku, 

máme pro vás odpověď. Ať už se 
snažíme sebevíc, většina z nás se 
neubrání tomu, aby si někdy „ne-
osladila“ život. Jak chuť na sladké 
skloubit se zdravým životním sty-
lem? Lze mlsat zdravěji? Přináší-
me odpověď, nové cereální sladké 
výrobky s vyšším obsahem vlákni-
ny. Jedná se o 5 výrobků: cereální 
koláče s bohatou ovocnou náplní: 
hruškovo-fíkovou, jablečnou a po-
vidlovou, cereální závin s müsli ná-
plní a cereální pletenec. Dietolož-

ka Monika Divišová zdůrazňuje 
význam vlákniny v našem jí-

delníčku: „Zdravý dospě-
lý člověk by měl přijmout 
asi 20-30 gramů vlákniny 
denně. Většina lidí dnes 
bohužel konzumuje den-

ně pouze poloviční množství, což 
může vést ke vzniku cukrovky, sr-
dečních chorob, zažívacích 
problémů a zejména ra-
koviny tlustého střeva. 
Proto každý nový výro-
bek se zvýšeným obsa-
hem vlákniny, dostup-
ný v běžné síti prodejen, 
může přispět k jejímu celko-
vému dennímu příjmu. Sladké 
pečivo je u nás velmi oblíbené, a 
proto jakékoli ozdravení těchto 
výrobků je i velmi pozitivní.“

OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ GDA 
IKONKAMI

Řada sladkého cereálního pečiva 
je první řadou značky Penam, kte-
rá na obalu přináší informace o do-
poručených výživových hodnotách 
– tzv. GDA ikonky. Mezinárodní 
výživová doporučení (GDA) vyda-
la Světová zdravotnická organiza-
ce jako vodítko pro stravování. Do-
poručované hodnoty se týkají nejen 
energetické hodnoty, ale i nejdůle-
žitějších živin. U značky Penam jsme 
začali řadou Sladký Fit den, další vý-
robky budou následovat.

CO PŘINESE PENAM ZÁKAZNÍKŮM 
V BUDOUCNU?

Budeme dále pracovat na nových 
výrobcích, sledovat trendy, potře-

by a přání zákazní-
ků a pokračovat ve 

spolupráci s výživovou poradky-
ní. To znamená, že budeme dělat 
vše pro to, aby nabídka naší znač-
ky byla pro spotřebitele vždy něčím 
výjimečná.  
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Připravila Dana Večeřová, foto: BVV

vystopováno

Na letošním ročníku se představi-
li významní dodavatelé pro gastro-
nomii a hotelnictví z České republiky 
i zahraničí. Zatímco v nabídce vín ne-
chyběly vzorky z několika kontinen-
tů, okolní země byly zastoupeny ze-
jména potravinářským sortimentem. 
Své umění na veletrhu po celé tři dny 
předváděli mistři kuchaři, kteří se za-
měřili na prezentaci tradiční české a 
moravské kuchyně. Vařilo se nejen ve 
vzorové restauraci vybavené profesi-
onálními spotřebiči Electrolux (inici-
ativa na podporu regionálních spe-
cialit Gastronomia Bohemica), ale 
také v prostorách Vinařského fondu 
ČR (úvod do problematiky snoubení 
vín a pokrmů) a v expozici společnosti 
Hei neken ČR (kuchařská show s Kru-
šovickým černým pivem). V samostat-
né sekci se představily bioprodukty.

PROSAZUJÍ SE LEDOVÁ 
A SLÁMOVÁ VÍNA

Vinaři na jižní Moravě v po-
sledních pěti letech rozšířili sor-
timent, například o slámové a le-
dové víno. Na veletrhu Vinex je 
prezentovala řada fi rem. K jejich 
výrobcům patří například Znovín 
Znojmo, ale i řada drobných pěs-
titelů révy a výrobců vína.

„Hrozny při produkci slámového 
vína musejí minimálně tři měsíce le-
žet na slámě nebo rákosových roho-
žích. Po tuto dobu se z nich odpa-
řuje voda, vinaři pečlivě odstraňují 
špatné bobule. Po vylisování musí 
mít mošt minimálně 27 stupňů nor-
movaného moštoměru (představu-
je to 27 kilogramů ve 100 kilogra-
mech moštu). Výjimkou však není 

ani cukernatost 39 stupňů,“ vysvět-
lil nám Jaroslav Osička, který vyu-
čuje obor vinohradnictví na jediné 
vinařské škole svého druhu v ČR ve 
Valticích. 

Cukernatost vína ověřují pracov-
níci Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce. Slámové víno se neřa-
dí mezi nejlevnější nápoje, litr přijde 
zákazníka od dvou tisíc korun výše. 
Zatímco při lisování čerstvě sklize-
ných hroznů získá vinař z celkové-
ho množství až 75 procent moštu, 
u slámových vín je to jen asi 20 pro-
cent. Tento vzácný nápoj se vyrábí 
na jižní Moravě především z odrůd 
Neuburg a Veltlínské zelené. 

Nezasvěcení nevědí, že i velké 
vinařské podniky vyrábějí slámo-
vé víno ručně, ne tedy na žádných 
moderních linkách. Jeho produkce 
realizovaná v malém množství vy-

ÚspěšnáÚspěšná
  premiéra spojení  premiéra spojení

G + H a VINEXG + H a VINEX
„Čtvrtý ročník veletrhu G + H se poprvé konal na 
brněnském výstavišti ve společném termínu s ve-
letrhem VINEX, který se tak vrátil k jednoroční pe-
riodicitě.“
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vystopováno

Úspěšná
  premiéra spojení

žaduje speciální technologii, mošt 
se zakvasí a dále se školí. Hotové 
víno stáčejí výrobci do láhví o ob-
sahu 0,2 litru, cena speciality za 
tento objem dosahuje kolem 500 
korun. Potěšitelné je, že se slámo-
vému vínu začínají na jižní Mora-
vě věnovat i soukromé farmy, čímž 
zvyšují nabídku sortimentu v pro-
deji ze dvora.

JAK SE VYRÁBÍ LEDOVÉ VÍNO
Dalším produktem je víno ledové, 

kdy podle normy musí přes hroz-
ny „přejít mráz“ šest stupňů Cel-
sia. Tyto bobule, které zůstávají na 
keřích, dosahují cukernatost přes 
25 procent. Vinaři ponechávají na 
dřevinách především odrůdy Neu-
burské, Ryzlink rýnský, Svatovavři-
necké a Chardonnay. Znalci tvrdí, 
že se jedná o nápoj z čisté přírody, 
v němž je zkoncentrováno to nejlep-
ší - bobule se lisují svou vlastní va-
hou. Pokud je dobrý rok, zisky i při 
malých výnosech jsou astronomic-
ké. Tato vína se většinou v nejvyšší 
tuzemské soutěži dostávají do elitní 
kolekce stovky nejlepších vín České 
republiky a jsou vysoce hodnocena i 
v silné evropské konkurenci. 

BIOVÝROBKY „TÁHNOU“
Spotřeba biopotravin na českém 

trhu rychle stoupá a do budouc-
na jí odborníci předpovídají další 

růst. Po obchodní síti se biopotra-
viny začínají prosazovat také v gas-
tronomii, kde je vyhledává už ne-
jen zahraniční klientela.

V rámci veletrhu G+H tak měli 
možnost návštěvníci ochutnat bio 
máslo společnosti Polabské mlékár-
ny, bio bramborové halušky a bio 
chléb kmínový či vícezrnný společ-
nosti Labeta, olivové krekry s čes-
nekem a majoránkou nebo s chilli 
papričkami, které vyrábí společnost 
Bionebio, pšeničné celozrnné lupín-
ky nebo bio chlebíčky firmy Prago-
soja nebo bio jemné párky společ-
nosti Moravan 
masná výro-
ba. Zapíjet je 
mohli Hostě-
tínským má-
t o v ý m  b i o 
m o š t e m  č i 
H o s t ě t í n -
s k ý m  b i o -
moštem Ze-
lená  ener-
gie, jejichž 
d o d a v a t e -
lem je spo-
lečnost Tra-
dice Bílých 
Karpat.

Pot rav i -
nářská ko-
m o r a  Č R 
ve spolu-

práci s Pro-Bio svazem vyhlašuje 
každoročně soutěž Česká biopotra-
vina roku 2008, kde mohou výrob-
ci biopotravin soutěžit v řadě ka-
tegorií. I v rámci veletrhu G + H se 
v Brně vyhlašovala jedna z katego-
rii již 7. ročníku soutěže, a to „Bio-
výrobky pro gastronomii“, kterou 
vyhrál pan Josef Sklenář z Biofar-
my Sasov u Jihlavy výrobkem bio -
 brambory vařené vakuované. 

Josef Sklenář je zkušený ekolo-
gický zemědělec a průkopník eko-
logického chovu prasat v České 
republice. Od loňského roku se vě-
nuje také dalšímu zpracování bio-
brambor a jejich uvádění na trh. 
Právě v oblasti gastronomie vidí 
pan Sklenář ideální uplatnění svých 
biobrambor: „Naše vařené, vakuo-
vě balené brambory jsou ideálním 
výrobkem pro kuchyně, které chtějí 
do svého jídelníčku zařadit biopo-
traviny.“ 
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Zdroj: SOS

Sýry
náhražka 

pozor, informace o potravinách na trhu

„Společně s představiteli mlékárenského průmyslu pomá-
há Sdružení obrany spotřebitelů rozpoznat kvalitní produk-
ci a zejména pak, jak ukazuje letitá kauza tzv. analogových 
sýrů, hájit zájmy spotřebitelů vůči poněkud nekorektnímu 
postupu některých výrobců a obchodníků.“

versusversus

Problém sýrových náhražek, tedy 
výrobků tvářících se jako sýr, v nichž 
však je část nebo dokonce veškerý ži-
vočišný tuk nahrazen rostlinným, se 
vynořil před více než třemi roky. Pra-
covníkům SOS se nezdála chuť a kon-
zistence smaženého sýra v jedné 
restauraci. Při zkoumání složení na-
bízeného pokrmu zjistili, že v trojoba-
lu jim přinesli právě náhražku. 

Následující zkoumání toho, co se 
jako tento pokrm, v tuzemsku mi-
mořádně oblíbený, nabízí v dalších 
restauracích, přineslo zásadní zjiště-
ní. Chuťově se v této úpravě praktic-
ky nedá „analog“ odlišit a pouze jako 
neprůkazné vodítko může posloužit 
to, že se táhne méně než sýr. Napro-
sto bez šance je spotřebitel v případě 
použití náhražky na pizzu, do šopské-
ho salátu apod.

Nic, prakticky nic nepozná ani při 
konzumaci náhražky klasického tvr-

dého sýra, tvrdí zkušení ochutnávači. 
Výrobci se vyrovnali i s poslední indi-
cií, kvůli níž se zřejmě analog zaváděl: 
cenou. Původně chtěli používáním 
levnějšího rostlinného tuku vyhovět 
tlaku obchodníků na její snižování – 
ostatně požadavek spotřebitelů na-
kupovat co nejlaciněji způsobil i v ji-
ných potravinářských oborech, hlavně 
v uzenářství, masivní zavádění náhra-
žek (kuřecí separát apod.). 

Posléze však zjistili, že neexistuje 
nejmenší důvod, aby analog cenově 
vybočoval z řady. A pokud se umístí 
do jednoho oddělení, či dokonce re-
gálu se sýrem, aniž se řádně označí, 
mají producenti i prodejci vyděláno.

Právě před takovým postupem varo-
vala Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce (SZPI). Prostřednictvím 
Svazu obchodu a cestovního ruchu in-
formovala všechny obchodní řetězce, 
jak má prodej náhražek vypadat. 

Laboratoře inspekce nezjistily 
ve vzorcích tvrdých a tavených sýrů 
(a másla) odebraných při loňské kon-
trole nedeklarované rostlinné tuky. 
Inspektoři však odhalili řadu nedo-
statků při kontrole podmínek prode-
je v obchodních řetězcích. „Analogy“ 
se mnohde nabízely v chladicích vit-
rínách mezi mléčnými výrobky, aniž 
byly od nich odlišeny. Regálové štítky 
někdy neodpovídaly údajům na oba-
lu potraviny – uváděly, že jde o sýr, 
byť to byla náhražka. Uvést stav jejího 
nabízení do souladu s předpisy tvoři-
lo součást opatření inspekce a pod-
le posledních informací tak obchod-
níci učinili.

Celý článek o náhražkách sýrů si 
můžete přečíst v novém čísle SOS ma-
gazínu, který vyšel 9. února pro členy 
SOS, jimiž se může stát každý z vás. 
Bližší informace na webu „Služby pro 
spotřebitele“. 
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pozor, informace o potravinách na trhu

„Přední tuzemské potravinářské fi rmy se dohodly, že 
do roku 2014 sníží obsah sodíku ve značkových dehyd-
ratovaných výrobcích nejméně na polovinu doporučené-
ho denního množství. Jedna porce dehydratovaného jíd-
la by tak měla obsahovat nejvýše 1,2 gramu sodíku. Češi 
podle lékařů konzumují soli příliš mnoho a snížení obsa-
hu soli představuje jednoduchou a účinnou prevenci vy-
sokého tlaku.“

Potravináři sníží Potravináři sníží 
množství sodíku množství sodíku 
v jídlech v jídlech 

„Celkový denní příjem sodíku, zvláš-
tě soli, potravou by neměl převyšovat 
2,4 gramu na dospělého. Tato dopo-
ručení tuzemských odborníků i Evrop-
ské komise a Světové zdravotnické or-
ganizace si uvědomujeme a iniciativa 
výrobců značkových kulinářských vý-
robků jde tímto žádoucím směrem,“ 
sdělil prezident Potravinářské komo-
ry ČR Miroslav Toman.

Česká iniciativa podle Tomana zo-
hledňuje závazek Evropské federa-
ce asociací výrobců dehydratovaných 
kulinářských výrobků snižovat v ob-
dobí 2009 až 2014 postupně obsah 
sodíku ve výrobcích. „Naši členové 
přitom nezačínají od nuly, jednotlivé 
fi rmy již své individuální projekty za-
hájily,“ podotkl Toman.

Spotřebitelé budou moci postup 

plnění tohoto závazku u značkových 
výrobků kontrolovat. Potravinářské 
fi rmy totiž postupně zavádějí označo-
vání doporučeného denního množství 
živin a obsah sodíku včetně přepočtu 
na jednu porci.

Potravinářští vý-
robci budou sni-
žovat množství 
sodíku v dehydra-
tovaných polév-
kách a hotových 
pokrmech. Tyto 
výrobky podle Po-
travinářské komo-
ry ČR tvoří základ 
portfolia na trhu, 
mají jasně defi no-
vanou spotřebitel-
skou porci a jsou 

určeny k přímé spotřebě. Do závaz-
ku naopak nejsou zahrnuty výrobky, 
které slouží jako základ pro přípravu 
pokrmů, mezi něž patří bujony, ko-
řenící kostky, omáčky a základy jídel 
pro zapékání.

Obyvatelé střední Evropy, včetně 
Rakouska a Německa, podle odbor-
níků ve spotřebě soli převyšují dopo-
ručené dávky tři až pět gramů za den 
zhruba pětinásobně. 

Zdroj:  SOS
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Klasa – značka domácí kvality

kabátěkabátě
Připravila  Dana Večeřová

„Český spotřebitel se stává stále sofi stikovanějším a jeho orientace na kvalitu potra-
vin začíná být zřetelně patrná. S rostoucí kupní silou obyvatelstva v minulých letech 
rostla chuť dopřávat si něco dobrého a kvalitního. V posledních pěti letech rostla prefe-
rence kvalitnějších a „originálních“ potravin a celkově pak poptávka po tradičních, lo-
kálních výrobcích a značkách. Čeští spotřebitelé rádi a často vaří a více jak 35% z nich 
se snaží kupovat pouze velmi kvalitní potraviny.“

Aktuální ekonomická krize ještě 
více prohloubí nutnost cílené marke-
tingové podpory, zaměřené na zvýše-
ní preference kvalitních potravinář-
ských výrobků. Značka kvality KLASA 
se tak stane právě tím ostrovem kva-
lity, prezentujícím spotřebitelům jas-
nou přidanou – výjimečnou hodnotu 
označených výrobků. Marketingovou 
podporu a propagaci značky kvality 

KLASA budou od roku 2009 zajišťo-
vat nové agentury vybrané na zá-
kladě řádného výběrového řízení 
Státním zemědělským intervenčním 
fondem. Vybrány byly z důvodu za-
jištění kvalitnějšího servisu specia-
lizujících se agentur na jednotlivá 
odvětví propagace. Mediální kam-
paň značky KLASA zajistí agentura 
MediaCom Praha s. r. o., komunikač-

ní ATL/BTL podporu poskytne agen-
tura McCANN – ERICKSON PRAGUE 
spol. s. r. o. Pro zajištění PR podpory 
značky KLASA byla vybrána agentu-
ra Crest Communications a. s.

Výsledky výzkumů jasně ukazují 
rostoucí trend znalosti značky KLA-
SA a především její smysluplnost při 
prosazování kvalitních potravin v Čes-
ké republice. „KLASA se za uplynu-
lých téměř pět let určitě se ctí zhosti-
la svého prvotního úkolu, a to zvýšit 
povědomí veřejnosti o výrobcích, kte-
ré se od ostatních liší nadstandardní 
kvalitou,“ uvádí Ing. Dana Večeřová, 
tisková mluvčí Potravinářské komo-
ry ČR. „I když je zřejmé, že marketin-
gové aktivity KLASY je potřeba v ná-
sledujícím období zaměřit novým 
směrem, neznamená to v žádném 
případě, že by KLASA patřila do sta-
rého železa. Na trhu totiž není žád-
ný jiný nástroj, který by spotřebitele 
upozorňoval na nadstandardní kvali-
tu potravinářských výrobků,“ dodává 
Ing. Dana Večeřová. 

Právě proto v tomto období KLA-
SA rozjíždí novou kampaň s názvem 

V novémV novém
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„Výjimečná kvalita zaručena“, čímž 
by chtěla navázat na svou dosavadní 
činnost. KLASA je unikátní značka vý-
jimečné kvality a mělo by být 
v zájmu každého na-
kupujícího, aby 
to věděl, pro-
tože s KLA-
SOU může 
b ý t  v e l -
mi snadné 
orientovat 
se v š iroké 
nabídce potravi-
nářských produktů. Spo-
třebitel se jen těžko vyzná v jednot-
livých segmentech potravin. Rozdíly 
ve výrobě, v ingrediencích a v kvali-
tě nejsou na první pohled vidět. Pro-
to je tu KLASA, státní garance kvality, 
která upozorňuje na výjimečné pro-
dukty. Kampaň bude v letošním roce 
zaměřena především na podporu re-
gionálních aktivit. Jejím cílem je po-
stupně spotřebitele naučit poznávat 
rozdíly v kvalitě potravin, ukázat jas-
ná měřítka kvality a vysvětlit jim, proč 
je důležité a výhodné upřednostňo-
vat právě potraviny označené logem 
KLASA. Dále se zaměří na aktivity spo-
jené s podporou prodeje oceněných 
výrobků. Z výsledků průzkumu vyplý-
vá, že orientace spotřebitelů na kvali-
tu potravin je patrná a certifi kát kvali-
ty působí na spotřebitele kladně.  

Cílem kampaně je nejenom snaha 
podpořit známost značky, ale také 
dát spotřebitelům důvod takto ozna-
čené výrobky vyhledávat. Kampaň je 

inovována také po grafi cké stránce. 
Spotřebitelům tak budou představe-
ny nové vizuály, které na první po-

hled upozorňují na rozdíly po-
travin. Produkty vypadají sice 

stejně, protože od-
lišnosti ve výrobě 
a v kvalitě rozhod-

ně nemůže zá-
kazník pou-
hým okem 
rozpoznat, 
ale právě 

proto je tu 
KLASA, pouka-

zující na výjimečné výrobky. 
To jistě ocení zákazníci, kteří radě-
ji vybírají dobré a kvalitní potraviny. 
Nárůst takových zákazníků je v po-
sledních letech evidentní. 

O kvalitách produktů s oceněním 
KLASA budou spotřebitelé informo-
váni také prostřednictvím roadshow, 
putujících po českých městech. V hy-
permarketech budou probíhat akce, 
kde se lidé o rozdílech v potravinách 
dozvědí a budou je moci také ochut-
nat. KLASA neopomíjí ani komuni-
kaci s výrobci, a to jak se stávajícími 
držiteli certifi kátu, tak s těmi poten-
cionálními. A to například formou 
prezentace výrobků KLASA na růz-
ných veletrzích.

Národní značka kvality KLASA je 
udělována pouze prověřeným po-
travinářským výrobkům, které spl-
ňují nadstandardní kvalitativní krité-
ria i legislativní požadavky ČR a EU.  
KLASA při udělování certifi kátu dbá 
na vysokou úroveň oceňovaných pro-
duktů. Kvalita výrobků je následně 
kontrolována Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí ve spo-
lupráci se Státní veterinární sprá-
vou ČR. Cílem této kontroly kvality 
je podpora výrobků, které vykazují 
výjimečné kvalitativní charakteristi-
ky, jež zvyšují jejich přidanou hodno-
tu a zaručují jedinečnost oproti běž-
ným výrobkům dostupným na trhu. 
Požadavky pro udělení značky KLA-
SA jsou přísnější než běžné hygienic-
ké a potravinářské normy. Značka je 
udělována již šestým rokem a v uply-
nulém roce získalo toto ocenění 130 
produktů od 55 výrobců. To dokládá 
i nadále stoupající zájem o tento cer-
tifi kát kvality. 

Klasa – značka domácí kvality
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potraviny ve světě

TUMBO NAHRADIL CITRON
Každá restaurace či domácnost má 

svůj vlastní tajný recept na cebiche. 
Neptejte se na ně, stejně vám ho ne-
prozradí. Ochutnat vám ale dají rádi 
a největší radost jim uděláte, když po-
chválíte jeho chuť. Ta je stejně důle-
žitá jako konzistence ryby. Pokud je 
správně připravená a v marinádě strá-
vila patřičnou dobu, bude se vám na 
jazyku přímo rozplývat. K tomu čers-
tvá zelenina, skvělá šťavnatá vařená 
peruánská kukuřice a brambory.

Cebiche má sice původ na peruán-
ském pobřeží, ale jeho dnešní chuť 
ovlivnil příchod španělských con-
quistadorů. Domácí totiž mořskou 

bez pečeného morčete

V Peru si žádnou oslavu V Peru si žádnou oslavu 
nedovedou představit nedovedou představit 

Potraviny ve světě

V místní vývařovně

Morče upečené do křupava

„Když zavítáte do Peru, budou vám určitě všichni doporučovat, abyste jako první 
ochutnali tamější specialitu cebiche (čti sebiče). Po čase ovšem zjistíte, že ačkoliv jde 
vždy o marinovanou rybu, chutná pokaždé jinak.“

Text a foto Jana Janků
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rybu původně namáčeli do marinády 
z chilli papriček a kyselé šťávy z rost-
liny tumbo. Když však Španělé přivez-
li z Evropy a Afriky citrony, Peruán-
ci jimi začali marinádu dochucovat. 
V podstatě je to však vždy jídlo kyse-
lé chuti. Proto ho maurští otroci, kte-
ré si přivezla španělská Pizzarova voj-
ska, nazývali seibech. V arabštině to 
znamená kyselý. Odtud tedy zřejmě 
pochází i současný název pokrmu. Dal-
ší verze původu názvu je humornější, 
ale kdoví? Prý vznikl po výkřiku ang-
lických námořníků, kteří když zjistili, o 
jak pálivé jídlo se jedná, zvolali: „Son 
of the bitch“, což se později změnilo 
na sonabitch a potom cebiche.

Ještě běhají v ohrádce na dvoře

Čerstvou šťávu vám vyrobí z jakéhokoliv ovoce

Potraviny ve světě
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ZAPOMEŇTE NA PŘECITLIVĚLOST
Když přijedete do úchvatného bý-

valého hlavního města zaniklé říše 
Inků – Cuzca, neměli byste si nechat 
ujít ochutnávku incké speciality. Prav-
da, jen pokud nejste příliš přecitlivě-
lým Evropanem. Tuto specialitu totiž 
chovají na mnoha dvorcích ve městě 
a jde o milá zvířátka – morčata. Kte-
rá v našich končinách patří spíše k do-
mácím miláčkům. Barva kožíšků není 
důležitá. Asi jako v případě králíků 
– někdo chová bílá, někdo strakatá. 
Ale nejvíce rozšířená chovaná morča-
ta v Peru jsou hnědobílé barvy.

V peruánšťině se tyto speciality na-
zývají cuy a pod tímto názvem ji hle-
dejte i na jídelních lístcích tamějších 
restaurací. Do křupava upečené mor-
če – cuy chactado – nemůže chybět 
na žádné slavnostní tabuli Peruánců, 
ať už jde o svatební, narozeninovou 
či vánoční. Toto jídlo se podává tře-
ba i na oslavě Dne matek, Dne dětí či 
na konci školního roku. Pečené morče 
vám obvykle donesou s čerstvou ze-
leninou, vařenou kukuřicí a brambo-
rami, které původně pocházejí právě 
z Jižní Ameriky. 

V některých restauracích vám uká-
žou i pec, kde morčata pečou na roš-
tech spolu s bramborami. Někdy je 
z toho Evropanovi trochu smutno. 
Zvláště když jen pár metrů od pece 
pobíhají v ohrádce zvířátka, která ješ-
tě vykrmují.

Chuť pečeného morčete je něco 
mezi králíkem a kuřetem. Až na to, 
že masa je v poměru ke kostem po-

skrovnu. Obírání kostí je tak práce na 
celý večer. Přitom se ovšem debatu-
je a popíjí víno či pivo, takže je čas si 
vše vychutnat.

Tradice cuy pochází z doby Inků. 
Raritou je, že toto jídlo najdete na 
stole i na obrazech Poslední večeře 
Ježíše Krista a jeho učedníků ve více-
rých peruánských kostelech. Nechybí 
například na plátně slavného Marco-
se Zapaty v Katedrále v Cuzcu. Tomu 
se dnes říká spojení globálního s lo-
kálním.

PISCO JE NEJLEPŠÍ S LIMETKOU
Dříve, než se v Peru pustíte do jídla, 

je třeba si dát něco na povzbuzení do 
žaludku. Nejen jako aperitiv, ale také 

jako digestiv vám celkem jistě nabíd-
nou chutné pisco. Tento národní ná-
poj má rovněž své kořeny v dobách 
španělské kolonizace. Byli to právě 
Španělé, kteří přinesli do této jiho-
americké krajiny první viničné štěpy 
z Kanárských ostrovů a Andalusie.

Horké klima peruánského pobřeží 
však těmto odrůdám příliš nesedělo 
a neprospívalo ani kvasnému procesu 
při výrobě vína. Navíc španělští produ-
centi i královští místodržitelé se začali 
obávat, aby Iberijský poloostrov neza-
plavila vln nadprodukce vína z nových 
kolonií. Kvůli tomu král Carlos III. za-
vedl velmi vysoké dovozní daně. To 
způsobilo, že peruánským pěstitelům 
se nevyplatilo víno prodávat a radě-
ji začali hroznovou šťávu destilovat. 
A tak se zrodil nápoj pisco. Samotný 
název je odvozený z dubových nádob, 
ve kterých obyvatelé pobřeží Ica – Pis-
kové kvasili budoucí destiláty.

A jak chutná pisco? Je to lahod-
ný nápoj. Málokdo ho totiž pije čis-
té. Mnohem oblíbenější verze je pis-
co sour. Do destilátu vám přidají šťávu 
z limetky, našlehaný vaječný bílek 
a ještě také namočí okraj skleničky 
do jemného krystalového cukru. To 
všechno zjemňuje chuť, jde tedy o ja-
kýsi koktejl. I když jsme se první den 
pobytu v Peru báli konzumace vaječ-
ného bílku, rychle jsme na to zapo-
mněli. Vždyť destilát všechno vydezin-
fi kuje. Včetně našich žaludků. A bez 
přípitku piscem bychom si rychle ne-
dovedli představit ani jeden oběd či 
večeři.

Mnohé ulice Cuzca jsou postavené na základech inckých staveb

I já mám navařeno

Cuzco je zapsané na seznamu UNESCO

Potraviny ve světě
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seriál

a Rákosníčeka Rákosníček

Nástěnky, ra jská, Nástěnky, ra jská, 
čočka s va jíčkem čočka s va jíčkem 

duben 2009 www.svet-potravin.cz 53

SP_duben_02-ZELI-novy4d PC.indd   53SP_duben_02-ZELI-novy4d PC.indd   53 17.3.2009   23:28:2817.3.2009   23:28:28



Se slzami v očích se vracíte na místo 
a snažíte se pozřít neidentifi kovatel-
nou směs. Pak se napijete přeslazené-
ho „čaje“, připravovaného z hodně 
starých červených ponožek. Po chvíli 
to vzdáte a vytáhnete nepozorovaně 

ubrousek. Zbytky do něj vyplivnete 
a strčíte to do kapsy. Obsah prosakuje 
přes kalhoty, ale to už je vám jedno. 
Rychle s talířem k okýnku. 
„Tak vidíš, že to šlo!“ hřímá 
nadšeně Kováčová. „Však já 
vás, naučím, vy vybíravci!“ 

Po 30. letech máte deja 
vu. Vedete dítě do školky. 
Zatím jen zkušebně, na pět 
dní v měsíci, a můžete tam 
být s ním. Je to krása. Změnil 
se režim, v obchodech máte 
na výběr a máte i dostatek 
informací o zdravé a rozma-
nité stravě. Dítě do dvou let 
hýčkáte vybranými potravi-
nami. Snažíte se vařit méně 
tučně, bez konzervantů, 
hodně rýže, ovoce a zeleni-
ny, kuřecí maso a ryby. Je to 
sice fi nančně náročnější, ale 
co naplat. 

Pak stojíte ve školce před 
nástěnkou, svrchovaným to 

komunikačním nástrojem (kam se 
hrabe internet). Mnete si oči. Zapo-
mněl snad někdo ten jídelníček už 30 
let vyměnit? K svačině chleba s poma-
zánkou a čaj (vidíte hrníček a už zdál-
ky poznáváte sladkou vůni ponožek) 

a jedna švestka. Dále po sobě ná-
sledují: rajská polévka, šunkof-

leky, hrachovka a žemlovka 
– zkrátka nestárnoucí ever-
greeny naší české závodní 
kuchyně. Pátráte rychle oči-
ma po zdi a hledáte ten ob-
raz, abyste se ujistili, že tam 
nevisí Husák. Sláva, nevisí. 

Se zatajeným dechem sledu-
jete, jak vaše dítě skutečně nese 
k ústům lžící s nechutnou čoč-
kovou kaší a vajíčkem. Vzorně 
chroupá. Holčička vedle se pere 
s učitelkou. Ještě lžičku, Nikolko, 
jsi moc hubená! 

Přemýšlíte, zda existuje nějaký 
speciální obchod, kde na přípra-
vu těchto superjídel prodávají su-
roviny. Všechno je už předem hod-

ně šedohnědé, zamíchané a splácané. 
Odebírají to především školy a nemoc-
nice. Ve stejném obchodě se zřejmě fa-

suje i nestárnoucí „okénková“ paní ku-
chařka s předem nastavenou hláškou: 
„Dojíst!“ 

Chce se vám dítě sebrat a utíkat pryč. 
Na druhé straně ale víte, že tohle je rea-
lita. A vyhýbat se tomu lze stejně jen do-
časně. Buď můžete dítě zavřít do skleně-
ného zámku a ládovat ho lososem, nebo 
zaplatit vybranou soukromou školu, kde 
ho budou za příplatek krmit za vás, ane-
bo zbývá tohle. 

Chápu, že jde o peníze a že je to 
státní zařízení, ale opravdu nejde va-
řit lépe? Opravdu by se rodiče ve státní 
škole tolik bouřili, kdyby jídlo stálo více 
než 27 Kč na den? Nebo je za tím jen le-
nost a nekonečná rutina? 

V obchodě si můžete koupit téměř 
cokoliv, od hraček, které samy mluví, 
skáčou a fosforeskují, až po vybrané 
ovoce a dětskou šunku. Stejně však na-
konec vaše děti budou sedět pod ná-
stěnkou nad hrachovou kaší a koukat 
na stejné Jůůheláky, Tipy a Tapy, Rá-
kosníčky a Bzuky a Ťuky jako my před 
30 lety. Husákův duch se bohužel stále 
vznáší nad vodami. 

Tereza Boehmová
Administrátorka BLOGU iDNES.CZ

„Školní jídelna. Odhodlaně vstanete a nesete 
poloprázdný - poloplný talíř před sebou, nohy 
vám těžknou, oči zapíchnuté do země. Kuchař-
ka, stokilová paní Kováčová, podupává přísně 
nohou a u okýnka vás nemilosrdně pošle zpát-
ky: DOJÍST!“

www.svet-potravin.cz54
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Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do 20. 4. 2009 správně vyluštěnou tajenku spolu 
se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 23. 3. 2009 do 20. 4. 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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25. mezinárodní veletrh 
obalu, tisku a marketingové 

komunikace

Brno - Výstaviště
19.  - 22. 5. 09

18
PONDùLÍ

19
ÚTER¯

20
ST¤EDA

21
âTVRTEK

22
PÁTEK

23
SOBOTA

24
NEDùLE

kvûten 200921. t˘den

EMBAX
PRINT

KONFERENCE FOOD & PACKAGING
TRENDY V BALENI POTRAVIN
SETKANI S OBALARI

VYTISKNOUT VSTUPENKU Z WEBU EMBAXU

ZAREGISTRUJTE SE NA
www.embaxprint.cz
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