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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,V
 tak už nás konečně přepadlo plnou silou jaro, tedy spíše léto, alespoň podle 
venkovních teplot nad 20 °C soudě. Jenom pevně doufám, že letní období ne-
vyčerpalo svůj potenciál a sílu na duben a podobného a ještě lepšího počasí 
se dočkáme i o prázdninách. Byla bych poměrně nerada, kdyby se naplnilo 
rčení jedné mé sousedky, která s oblibou tvrdí, že se dostáváme do zajíma-
vých časů, kdy 180 dní v roce je zima a zbývající část roku chladno.

 Síla slunečních paprsků netahá ven jen trávu a lístečky na stromech, ale 
taky ojedinělý český fenomén – zahrádkaře a samozřejmě chataře a chalu-
páře. Poměrně dobře si pamatuji, jak jsem vysvětlovala své americké učitelce 
angličtiny fakt, že téměř každý obyvatel České republiky vlastní chatu, cha-
lupu nebo alespoň zahrádku. Tehdy úplně nepochopila, a myslím, že to po-
dobně jako mnoho cizinců nechápe doteď, jaká síla nutí tři čtvrtiny ná-
roda rýpat se dobrovolně v hlíně. 

 Mně osobně se zahrádkaření líbí. Nejenže vi-
díte výsledky své práce, když vyplejete nebo 
osázíte pěkně upravený záhon, ale plody 
své práce můžete také konzumovat nebo 
dát do vázy. A to už vůbec nemluvím 
o blahodárném účinku pobytu na 
zdravém vzduchu, ruční práce 
a fyzické aktivity. Zvláště pro 
ty z nás, kteří tráví pracovní 
dobu zavření v temných kan-
celářích před blikajícími mo-
nitory počítačů. 

 Zahrádkaření i tomu, co lze 
na zahrádce na jaře vypěsto-
vat, je věnováno květnové čís-
lo Světa potravin. Přijměte tedy 
pozvání do království bylinek 
a jarní zeleniny, ale i k návodům, 
jak je vypěstovat a jak se vlastně 
stát tím pravověrným zahrádkářem. 
A nebojte se, na zahradě zůstaneme 
i v příštích číslech. Koneckonců, kde jinde 
se dá grilovat, že?

Krásné slunečné dny Vám za celou redakci přeje

Dana Večeřová
šéfredaktorka
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Vaše
dopisy

Dobrý den,
velmi mne zaujal Váš časopis a především 
jedna jeho rubrika – „Když to sníš, něco 
zvíš“. Myslím, že není zajímavá jen pro 
kuchaře a lidi z oblasti gastronomie, ale 
zaujme i nás nekuchaře – jedlíky. Bylo 
by možné v rámci této rubriky uveřej-
nit článek o staročeském trdlu a boršči? 
Děkuji. 

Pavel Richter, Opočno

Vážená redakce,
obracím se na Váš časopis s prosbou. 
Objevila jsem Vás teprve nedávno 
a oslovili jste mne tím, že Váš časopis je 
věnován gastronomii jako celku. I přesto 
bych uvítala více receptů (především 
u článků věnovaných zdrávemu život-
nímu stylu a bio výživě).
Hodně energie do dalších čísel přeje 
čtenářka 

Milada Dolejšová, 
Kralupy nad Vltavou

Vážená paní Pospíšilová,
děkujeme za pochvalu – náš redakč-
ní tým byl z velikonočního čísla také 
nadšen. Už při jeho tvorbě na nás 
dýchlo jaro. 
Naším cílem je především přínos dů-
ležitých informací pro spotřebitele 
– tak, abychom spotřebiteli pomoh-
li vybrat ty nejvhodnější potraviny. 
Problematika dětské obezity a špat-
ných stravovacích návyků nás také za-
jímá (viz článek o dětské obezitě ve 
velikonočním čísle) a slibujeme, že se 
této problematice budeme věnovat 
i nadále.

Redakce Svět potravin

Vážená paní Dolejšová,
články věnované zdravému životní-
mu stylu a biopotravinám je možné 
nalézt v každém naše čísle. Víme, že 
přechod k tomuto životnímu stylu 
není otázkou jediného rozhodnutí, 
a proto se snažíme přinášet informa-
ce z této oblasti průběžně. Naší sna-
hou do budoucna je i více receptů, 
v nichž budou využity produkty bio-
logického zemědělství. 
Děkujeme za Vaše přípomínky. 

Redakce Svět potravin

Milý pane Richtere,
jsme rádi, že se Vám tato rubrika líbí. 
Do budoucna v ní samozřejmě hod-
láme pokračovat. Jednotlivé náměty 
jsou v jednání, za vaše podněty Vám 
děkujeme. Určitě Vás zaujmou i ně-
které z připravovaných článků do rub-
riky Vystopováno. 

Redakce Svět potravin

Milá redakce,
chtěla bych Vám poděkovat za minu-
lé číslo, ve kterém jste se věnovali Ve-
likonocím. Díky Vašemu časopisu jsem 
na sobě konečně pocítila pravou jar-
ní náladu. Nejvíce mne zaujal článek 
„Velikonoční čokolády“. Už několik let 
řešíme spolu s kamarádkami stejné di-
lema jako na Mikuláše – překrmování 
našich dětí s velkou dávkou sladkostí. 
Díky článku, který jsem ukázala i své 
matce, tak letos moje děti dostanou 
jednu kvalitní a dražší čokoládu místo 
desítky nekvalitních čokoládových fi -
gurek. Velmi vám děkuji a pokračujte 
dále v šíření těchto informací.

Jana Pospíšilová, Praha

Psali jste
námnám

dopisy čtenářů
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 Imunitní systém je na počátku na-
šeho života dán geneticky, ale po-
stupně stále více nabývá na významu 
způsob našeho života, naše fyzická 
aktivita, stres a samozřejmě výživa.
Některé byliny a zelenina, respektive 
látky v nich obsažené, nám mohou 
pomoci při posilování imunity. Půso-
bí jako prevence proti nejrůznějším 
zdravotním potížím nebo usnadňují 
jejich léčení. K nim je však třeba při-
dat i pohyb na čerstvém vzduchu, do-
statek spánku atd.

 Z nejznámějších bylin to jsou na-
příklad:

TŘAPATKA NACHOVÁ (Echinacea pur-
purea), která má přímo v popisu práce 
posilovat imunitní systém. V prodeji je 
více přípravků, ale můžeme si je snad-

no připravit i sami naložením kousků 
kořene nebo jazykovitých květů na-
příklad do vodky. Navíc třapatka je 
krásná trvalka, které se stala dokon-
ce trvalkou letošního roku. 

PLODY PLANÝCH RŮŽÍ - ŠÍPKY jsou vý-
znamným zdrojem vitaminu C, který 
je pro vytvoření dostatečně silné imu-
nity velmi důležitý. Zároveň nás zba-

vuje i volných radikálů. Šípkovým ča-
jem zaháníme nachlazení a chřipku. 
Je však třeba čaj (správně nálev) při-
pravovat velmi šetrně.

KOPŘIVA je typickou jarní bylin-
kou, kterou používáme nejenom do 
velikonočních nádivek společně
s POPENCEM, ale kopřivový čaj má 
čisticí účinky. Rovněž kopřivový špe-

bylinky a zeleninabylinky a zelenina

S jarní únavou S jarní únavou 
 pomohou  pomohou 

Připravili Ivan Dvořák, Jan Stanzel 

„Cítíte se po zimě sklesle? Válčíte s rýmami, chřipkou, trápí vás kašle? Zíváte a plazíte 
se s námahou do schodů? A co jste dělali v zimě? Trochu přibrali, na ovoce a zeleninu 
nezbýval čas? Co pobyt venku? Že by psa nevyhnal? Tak se nesmíte divit. Nedostatek 
pohybu, vitaminů, minerálů a sluníčka, špatná životospráva si vybírají svou daň.“

zaostřeno na...

www.svet-potravin.cz6
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nát je tradiční jarní zdravou krmí. 
Když je řeč o jarních bylinkách, ne-
měli bychom zapomínat přidávat do 
jarních zeleninových salátů také listy 
PAMPELIŠEK, SEDMIKRÁSKY A PTA-
ČINEC ŽABINEC, který obsahuje velké 
množství vitaminu C a spoustu důle-
žitých minerálních látek.

PLODY RAKYTNÍKU ŘEŠETLÁKOVÉHO 
sice nepatří mezi jarní byliny, ale 
v jarním období jsou silným pomoc-
níkem proti onemocněním a posilují 
imunitu. Obsahují velké množství 
vitaminu C, antioxidanty a další bio-
logicky aktivní látky. Užíváme ho nej-
častěji jako sirup. Mnozí zahrádkáři 
si jej připravují sami, ale je možné jej 
zakoupit.

ŘEŘICHA je něco mezi bylinkou a ze-
leninou. Každý ji zná. Lze si ji velmi 
snadno vypěstovat na okně na kous-
ku vlhké vaty během několika dnů. 
Zvládne to každý. Řeřicha má výraz-
nou chuť a přestože je drobná, skrývá 
v sobě poklad v podobě látek posilují-
cích imunitu a působících antioxidač-
ně. Jde především o vitamin C, thi-
amin - vitamin B1 a beta karoten. 
Obsahuje také draslík, železo, hoř-
čík, vápník a další důležité látky. 
 Řeřicha zbavuje ledviny a močo-
vé cesty toxických látek a odstraňuje 
mikroorganismy, které by mohly způ-
sobit záněty. Dále podporuje tvorbu 
trávicích šťáv, povzbuzuje činnost 
žlučníku a jater. Pomůže nám trávit 

tučná jídla. Podobně jako kopřiva 
i řeřicha je vhodným čističem našeho 
těla, především ledvin a krve.
 Chuť řeřichy je podobná ředkvič-
ce. Výborná je stejně jako ředkvička 
na chlebu s máslem, přidáváme ji i do 
salátů, pomazánek, polévek, na vaře-
né brambory či míchaná vajíčka.
 Rostlinky řeřichy lze zakoupit 
v plastových vaničkách nebo jsou ce-
loročně v prodeji semena.

ČESNEK A CIBULE nejsou jarní zele-
ninou, ale boj proti chřipkám si bez 
nich mnozí neumí představit. Obsahu-
jí látky, které označujeme jako přírod-
ní antibiotika, a dále vitaminy a mi-
nerály. Užívat bychom je měli jako 
prevenci a v případě ochoření ještě 
zvýšit dávky. 

JARNÍ ZELENINA
Mezi klasiku patří zcela jistě ŘEDK-
VIČKA, která pochází z Japonska. 
U nás však zdomácněla a patří k ob-
líbeným zeleninám, které si na jaře 
pěstujeme nebo koupíme ve svazcích. 
Kromě vitaminu C, kyseliny listové, 
karotenu, vitaminu B a důležitých 
minerálů obsahuje i dostatek tolik 
potřebné vlákniny. Dokáže si pora-
dit s mnohými střevními bakteriemi, 
zlepšuje trávení, posiluje imunitu, sni-
žuje cholesterol, ochraňuje tělo před 
volnými radikály, čistí tělo od těžkých 
kovů, podporuje tvorbu hormonů 
štítné žlázy, působí proti tvorbě žlu-
čových, ledvinových a močových ka-

menů - mají močopudné účinky. Onu 
známou štiplavou chuť, na kterou si 
někdy stěžujeme, způsobují hořčičné 
oleje, které však působí jako dezin-
fekce. Chrání nás však před bakterie-
mi a plísněmi na sliznicích.

 Již dávno jsou ty tam doby, kdy 
ředkvičky byly jen červené nebo čer-
venobílé, kulaté nebo oválné. Dnes si 
můžeme vypěstovat i ředkvičku bílou, 
fi alovou nebo žlutou. Atraktivní jsou 
i ředkvičky dorůstající velkých rozmě-
rů, přitom jsou velmi chutné.
 Zahrádkáři většinou vědí, kolik 
hnojiva ředkvičkám dopřáli a dají si 
pozor na přehnojení. Dusičnany by 
našemu tělu neprospěly. Jistotou by 
měly být bioprodukty. Určitě však ne-
kupujeme ředkvičky povadlé až gu-
mové, případně popraskané. Čerstvé 
ředkvičky mají svěží listy, jsou pevné, 
křehké a šťavnaté.

První KEDLUBNY jsou další oblíbenou 
jarní zeleninou, která obsahuje hod-
ně vitaminu C, karotenu, vitaminu E, 
vitaminy skupiny B a také vitamin K. 
Je v nich rovněž kyselina nikotino-
vá, listová a panthothenová, vápník, 
draslík, železo, zinek, draslík, fosfor, 
hořčík, sodík, chlór, bór, železo, jód, 
kobalt, měď, molybden, nikl, stříbro, 
chróm, fl uor, zinek, síra a selen. Zapo-
menout nesmíme na vlákninu, která 
napomáhá trávení. Celkově kedlub-
ny podporují látkovou výměnu a tím 
nám mohou pomoci od přebytečných 

S jarní únavou 
 pomohou 

zaostřeno na...
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zaostřeno na…

kil. Kedlubny, podobně jako další bru-
kvovité zeleniny, působí jako prevence 
rakoviny. Zvyšují vylučování žluči, 
urychlují vyprazdňování žlučníku. 
Ozdravují pokožku a vlasy. V nepo-
slední řadě díky látce inositolu zvyšu-
jí naši odolnost vůči stresu a napomá-
hají schopnosti soustředit se. 
 Vitamin K působí preventivně pro-
ti vnitřnímu krvácení.

CHŘEST čili Asparagus sice u nás nemá 
takovou tradici jako například v sou-
sedním Německu, ale jeho léčivé a re-
generační účinky byly známé již nej-
méně před pěti tisíci lety. Nejstarší 
doklady o pěstování chřestu pochá-
zejí z egyptské pyramidy u Sakkary. 
Egypťané chřest přinášeli jako oběť 
bohům, staří Řekové a Římané si zase 
cenili chřestu jako afrodiziaka.
 Chřest obsahuje velké množství be-
takarotenu, vitaminu E a C a vitami-
ny skupiny B - thiamin (B1), ribofl avin 
(B2), pyridoxin (B6), biotin (H) a ni-
acin (B3), kyselina pantotenová (B5) 
a velké množství kyseliny listové (B9). 
Ze stopových prvků chřest obsahuje 
draslík a zinek, dále fosfor, železo, jód 
a sodík.
 Chřest bývá považován za přírodní 
tonikum a afrodiziakum, což vysvětluje 
právě vysoký obsah vitaminů a mi-
nerálů a celkově příznivé účinky na 
lidské zdraví. Stimuluje tvorbu krve, 
udržuje v kondici cévní systém a srd-
ce, zlepšuje zásobování mozku kyslí-
kem. Obsahuje kyselinu listovou a ni-
acin, které jsou nezbytné pro obnovu 
buněk, krvetvorbu a správné fungo-
vání hormonálních procesů. Napo-
máhá i zdravému spánku, působí na 
nervovou soustavu, zvyšuje schopnost 

soustředění. Podporuje čištění orga-
nismu, působí močopudně a zbavuje 
tělo škodlivin. 
 Pouze lidé trpící dnou by chřest ne-
měli příliš konzumovat, protože ob-
sahuje purin, který zvyšuje hladinu 
kyseliny močové v těle. 
 Bohužel u nás je asi lepší si chřest 
pěstovat, než si pro něj zajít do ob-
chodu. Koupit kvalitní čerstvý chřest 
dá shánění, což je asi způsobeno ma-
lou poptávkou. Datum sklizně bývá 
uvedeno málokdy. Výhonky musí být 
pevné, nescvrklé, hlavičky nepovadlé, 
a hlavně se podívejte na spodní část, 
která bývá často chycená plísní!
 Naopak zahrádkáři mohou být vel-
mi úspěšní. Chřest je vytrvalý a jeho 
pěstování snadné. Je však třeba po-
čkat s první sklizní tři roky od výsadby, 
dokud rostliny nezesílí. Optimál-
ní jsou chráněná a slunná stanoviš-
tě s propustnou a živinami dobře zá-
sobenou půdou. Dobře zapěstovaný 
chřest budeme sklízet po mnoho let 
a ještě zbyde trochu zeleně do kytice. 
Pěstuje se buďto zelený chřest, nebo 
výhonky zakrýváme a získáme chřest 
bílý. Existuje více odrůd.
 Chřest můžeme zpracovávat na 
různé způsoby. Nejjednodušší je va-
řit oloupaný chřest v osolené vodě 
10-15 minut, pak nechat okapat a na 
talíři jen omastit máslem nebo po-
kapat olivovým olejem. S novými 
brambory je to pochoutka. Výhodné 
je vařit celý svazek pohromadě, což 
zabrání polámání. K tomuto účelu se 
používají speciální hrnce.
 Naše tělo si žádá rostlinnou slož-
ku potravy: vlákninu, vitaminy, aro-
matické látky, rostlinné enzymy, mi-
nerálie obsažené v zelenině. Snad ani 

nemá takovou potřebu energie, jak se 
obyčejně říká. Zejména v zimě, po ob-
dobí zvýšeného přísunu masa, salámů 
a výrobků z bílé mouky, cukru, oře-
chů, máme pocit dluhu, nedostatku 
vitaminů. Zpravidla v momentě jdeme 
do sebe a začínáme žít, na přechodné 
období, zdravě, snažíme se vitaminy 
a vše zdravé doplnit. S nástupem jara, 
s příchodem slunečných dní nabývá-
me pocit, že se vše vrací k dobrému 
a že slunce nám dává vše, co potře-
bujeme, zeleninu (podle intenziv-
ních reklamních kampaní) nahradíme 
průmyslově vyráběnými vitaminy. 
I přestože bereme vyvážené množ-
ství desítek vitaminů a minerálů, za-
čínáme trpět již zmíněnou takzvanou 
jarní únavou, jejíž jednou příčinou je 
nedostatek „živých“ vitaminů a ostat-
ních aktivních látek obsažených v ze-
lenině a ovoci. 
 Přidáme ještě několik pravd, které 
hovoří ve prospěch zeleniny, nejen 
té jarní. Konzumace zeleniny člově-
ka „vnitřně vylehčuje“, vláknina v ní 
obsažená čistí jeho útroby od těžkých 
kovů, snižuje hladinu škodlivé formy 
cholesterolu. Zelenina má v racionál-
ní výživě člověka důležitou hodnotu 
pro vysokou biologickou a nízkou 
energetickou hodnotu. Obsahu-
je minimum tuků (do 0,5 %), bílko-
vin okolo 2 % (česnek má cca 6,8 
% bílkovin). Velká většina z nás na 
to zapomíná a bere zeleninu jen 
jako doplněk stravy, ne jako základ-
ní složku. Přitom naši předkové se 
museli obejít (do určité doby) bez 
brambor, fazolí, bez velké spousty 
bílého i celozrnného pečiva, bez 
masa, mléčných a masných výrobků 
v míře dnes snadno dostupné. Pro ně 

byla zelenina 
(se svou nízkou 
energetickou 
hodnotou!) zá-
kladní složkou 
potravy. Ved-
le toho, že měli 
menší  přísun 
energie, prav-
d ě p o d o b n ě 
měli na druhou 
stranu větší vý-
dej energie. Co 
bylo tím ome-
zeným energe-
tickým zdro-
jem? V zimě 
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zaostřeno na…

měli prakticky jen uskladněné zelí, 
pastinák, tuřín, řepu, možná mr-
kev, česnek, cibuli, jako zdroj cukrů, 
škrobů hrách, bob, vikve, hrachory, 
obilí (jedli výrobky z mouky pšenič-
né, ječné, žitné...), sušené ovoce, med. 
Živočišnou složku tvořila nejspíše zvě-
řina, vodní ptactvo, ryby, někdy i něja-
ké to domácí zvíře, ale jen tehdy, když 
již nebylo vhodné k chovu, nebo ne-
bylo čím krmit, či zvířata strádala ze 
zdravotního hlediska. 
 Skloníme-li se v pokoře před zku-
šenostmi našich dávných předků a vy-
jdeme z jejich zkušeností, měli bychom 
v zimě jíst co nejpestřejší spektrum vší 
zeleniny, kterou lze v běžných pod-
mínkách domu se sklepem uchovat. 
Tedy zelí, omezeně kapustu, červe-
nou řepu, kořenovou zeleninu (mr-
kev, pastinák, celer, petržel), černý 
a ovesný kořen, pór, cibuli, česnek, 
černou ředkev, křen. Z listové zeleniny 
lze uchovat poměrně dlouho endivii, 
štěrbák, mangold, v zimě se rychlí če-
kanka (ve tmě se rychlí jen poslední 
dvě století), ne již tak často i pampe-
liškové puky.
 I když je nám na odiv kladen vysoký 
obsah vitaminů v paprice, zajímavé 
látky obsažené v rajčatech, lilku, me-
lounech (jsou zeleninou), pokusme se 
založit stravu na „domácí“, celoročně 
dostupné zelenině.
 Naši předkové vítali příchod jara 
dosti bouřlivě. Dokázali i na konci 
zimy připravit hodnotné pokrmy, a to 
nejen z pohledu energetického. Pod 
sněhem čekaly sedmikrásky, drobné 
brukvovité plevele, kořeny pampe-
lišek velmi rychle obrážely jemnými 
nahořklými listy. Jakmile vyrašily 
kopřivy, mohl se začít vařit špenát. 
Do špenátu patřila i lebeda a merlí-
ky, které porůstaly komposty, rostly 
tam, kde byl v půdě dostatek dusí-
ku. Popenec, řeřišnice, řeřichy, bršlice 
kozí noha dávaly jarním salátům své 
aroma, nikdo nehledal bazalku či sa-
turejku, když se nad sněhem objevil 
kopeček tymiánu, který přežil se ze-
lenými listy do jara.
 Módní či moderní - rychlené vý-
honky (naklíčená vojtěška = alfa-alfa, 
ředkvička, baby mungo, sedmidenní 
mungo, cizrna, fazole adzuki, vlastně 
i řeřicha, lichořeřišnice) mají svého 
předchůdce v pučálce, namočeném a 
naklíčeném hrachu. V teple, ve tmě 
pod pokličkou v troše pravidelně vy-

měňované vody se nechal narašit hrá-
šek. Ten se v době, kdy se nad slupkou 
ukázal klíček, osušil a upražil, mož-
ná na másle, možná jen tak nasucho. 
Přidal se k němu na zkaramelizování 
cukr, med nebo sůl s kořením a jídlo 
plné vitaminů a růstových látek bylo 
na světě.  
 Vlastníci zahrádek mají možnost 
mít v podstatě čerstvou zeleninu 
i v zimě. Ten, kdo má možnost hos-
podařit na své zahradě, může mít po 
dobu, kdy není zamrzlá zem, stále 
čerstvou mrkev či karotku. Stačí ji vy-
sít někdy koncem léta, ranější a rané 
odrůdy i v září. Podle toho, jak která 
odrůda narůstá, se řídí sklizeň. Od té 
narostlé, nejmohutnější, k té nejslab-
ší. Aby příliš brzy nezamrzla v zemi, 
je vhodné řádky schovat pod peřinu 
ze suchého listí, vysévat karotku do 
pařeniště, studeného skleníku. Pozor! 
Je třeba ji sklidit do dubna, jakmile 
se začne chystat na kvetení, ztrácí 
na chuti, šťavnatosti. Porosty se musí 
chránit nejen před zimou, ale i před 
hlodavci. Ty je třeba nakrmit něčím 
jiným. Před zimou, v srpnu, září se 
seje i špenát, polníček, zimní salá-
ty, květák, kapusta, cibule. Začínají 
na jaře dříve vegetovat než první raná 
zelenina, přinášejí dřívější sklizně. Ne-
jsou sice tak jemné a křehké jako sa-
láty ze skleníku, ale přinášejí své. Vý-
hodou ozimé zeleniny je vyšší obsah 
vlákniny, než je v zelenině rychlené. 
Od podzimu pod sněhem čeká stará 
dobrá kadeřavá kapusta, zimní cibu-
le, pór. Když si uvědomíte, kolik salá-
tu na vás při obědě čtyřčlenné rodi-
ny z jedné hlávky zbude, nebudete se 
trápit s dusičnany…
 Naučíte-li se pěstovat mrkev či 
karotku na zimní sklizeň, podobně 
budete sklízet i lahůdkovou či chřes-
tovou zeleninu – černý nebo ovesný 
kořen. Pravý chřest můžete sklízet 
z hrůbků nebo zpod hliněných zvo-
nů někdy od dubna do 25. června. 
Od té doby musíte chřest začít hno-
jit a nechat ho růst, aby nabyl síly do 
dalšího roku. V dubnu se ze země tla-
čí i rebarbora. Kdy ji budete sklízet, je 
na vás. Možná při délce řapíků oko-
lo 15 cm. Rebarboru hnojte a zalévej-
te, ať rychle narůstá, nemá v „ston-
ku“ tolik tuhých vláken. Objeví-li se 
květenství, vylomte ho, ať rostlinu ne-
vysiluje. Jedna rostlina koláč je málo, 
když jsou tři, vylomí se z každé 3-4 lis-

ty, za 14 dnů další. Když vás omrzí 
mřížkový koláč s rebarborou, udělej-
te si z ní pikantní zavařeninu, zamraz-
te ji na zimu.
 Pokud vysejete na zimu kedlubny 
a podaří se vám je uchovat před vět-
šími mrazy, porostou také dosti časně 
– i když budou tužší – budou vaše! 
Kupujete-li ředkvičky na časné vý-
sevy, nechte si poradit informacemi 
na zadní straně obalu, najděte si na 
internetu, jaká ředkvička je vhodná 
k rychlení, jaká na výsev ven. Když je 
zaměníte, budete čekat na sklizeň ze 
skleníku delší dobu, než byste měli, 
ani kvalita sklizně nepotěší. Z vašich 
kedluben i ředkviček můžete použít 
i listy. Starší kedlubnové do polévky, 
mladé do salátu společně s ředkvičko-
vými. Ty dodají salátu pikantní, pepr-
nou chuť. 

Jak přežít ve zdraví a v pohodě 
přelom zimy a jara je v podstatě 
velmi snadné. Pročíst pár knížek 
o zdravé výživě, vyhledat si v nich 
to pravé pro vás. K tomu přidat 
procházky, práci  na zahradě, 
pravidelnou konzumaci zeleniny.
Vytvoření malé zahrádky, třeba 
i jen doma za oknem, vám zkrátí 
čekání na to pravé jaro ve zdraví 
a radostném očekávání.
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jak to chutná Vám...

 Když se v česku řekne „Hra o jabl-
ko“ nebo „Monology vagíny“, každý 
hned ví, že je řeč o herečce, režisérce, 
spisovatelce, vysokoškolské učitelce 
a české Australance Dáše Bláhové.

CO VLASTNĚ V SOUČASNÉ DOBĚ 
DĚLÁ?
 „Už osmým rokem poté, co se jsem 
se vrátila z Austrálie, řídím Intimní di-
vadlo Bláhové Dáši. Hrajeme v Černé 
labuti v Praze a jezdíme po celé re-
publice.“
 Repertoár je veleslavný. „Monology 
vagíny“ – už osm let, protože o před-
stavení je nekonečný zájem a sehnat 
na ně lístky je takřka nemožné. Další 
hra „Tělo“ je volným pokračováním 
„Vagíny“, třetím kusem jsou „Mrchy“. 
A teď nová hra „Evropa“. 

 „Jde ve všech případech o intimní té-
mata; „Monology vagíny jsou jasné“, 
„Tělo“ je o tom, proč a pro koho ženy 

dělají se svým tělem věci, které mu 
často škodí. „Mrchy“ je hra o ženách 
po padesátce a „Evropa“ o starší ženě 
a mladším milenci, kde ještě navíc ona 
je Evropanka a on cizinec. Dále učím 
už dvanáct let na FAMU, v angličti-
ně i v češtině, a zároveň jsem v tele-
vizním seriálu „Velmi křehké vztahy“, 
kde hraji Elišku, což je rázná divadelní 
režisérka a vůbec rázná paní.“ 

CO SI DÁŠA MYSLÍ JAKO ŽENA O VA-
ŘENÍ, O KUCHAŘENÍ, O STAVU PO-
TRAVIN A JEJICH KVALITĚ?
JE MOŽNÉ MÍT JISTOTU, ŽE JSOU 
V POŘÁDKU?
 „Leda víra tvá tě uzdraví, řekla 
bych. Ale jinak musím vycházet ze 
svých zkušeností, kdy jsem žila dvacet 
let v Austrálii – tam je přehršel oprav-
du čistých potravin, velmi pestrá stra-
va, od ryb po zeleninu, která je tak 
různorodá, že se to tady nevidí. Při-
znám se, že v tomto směru já tady tro-

chu trpím, protože mám ráda všechno 
zelené. A nevím, nakolik jsou ty zdej-
ší listy zdravé a kolik je v nich třeba 
dusičnanů. Přesto je jím, protože mi 
chutnají. V Austrálii už před dvaceti 
lety existovaly Health Food, tak zvané 
zdravotní obchody. Jsou tam běžně 
farmy, kam chodí pracovat celé ko-
munity lidí a za odměnu si vezmou 
ty zdravé plodiny, takže je přímo vidí 
pěstovat na polích. Ale tady nevím, 
protože se i ty zdravé potraviny pro-
dávají v normálních obchodních sítích, 
v řetězcích. A v obchodech jde o co? 
O peníze. A jakmile jde o peníze, tak 
víra má je podlomená. Přesto jíst mu-
síme, a i když se na výrobku píše, že 
je certifi kovaný, tak stejně nemůže 
stát u každého kontrola. Já si ještě pa-
matuji, jak tady v Čechách byla celá 
žlutá pole řepky, protože se to vypla-
tilo pěstovat, a navíc to byl tak straš-
ný alergen – žlutá a oteklá byla celá 
republika! Ovšem proč ti farmáři pěs-

paní Bláhová?paní Bláhová?
Jak to chutná Jak to chutná 
Vám... Vám... 

S Dášou Bláhovou rozmlouvala Zdenka Ulmannová
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tují jenom to, co se jim nejvíc vypla-
tí a upřednostňují byznys nad jinými 
hodnotami, mi není jasné. V Austrá-
lii je všechno v tomhle smyslu zásad 
zdravých potravin mnohem víc v lidech 
zakotveno. V restauracích je všech-
no rozmanité, jak jsou zde národ-
nosti promísené, a musí být bezpod-
mínečně všechno čerstvé a kvalitní.
To je naprostým základem, jinak to 
prostě nejde. Já jsem byla v Austrálii 
vegetariánka, ale když jsem se vrá-
tila sem, tak jsem s tím musela pře-
stat. Ale nejsem masožravec, a tak 
třeba dělám zrovna dnes vegetarián-
ský den.“ 

A CO VAŠE ÚPLNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
JÍDLO?
 „Úplně nejoblíbenější těžko říct, 
ale miluju dobré krevety, třeba po 
thajsku. Thajci všechno dělají čerstvé 
v těch jejich jídelnách, to je základ je-
jich kultury. Já mám ráda třeba i páli-
vé, Asii, a sama ji často vařím. Naproti 
tomu můj muž vaří česky, to umí a má 
na to chuť. Já jsem víc ovlivněná tím 
mořem a mísením kultur.

 Anebo mám ráda krevety, když se 
třeba udělají jen tak na grilu a polijí 
se šampaňským nebo pivem. Ale tady 
se je bojím jíst. Protože jsem viděla 
pořad, kde je Vietnamci přivážejí z ta-
kových chovných kaluží, do kterých 
se přidávají hormony. A jsou červené 
– to znamená hned uvařené, a tím pá-
dem nejsou čerstvé a pak nevím, co se 
do nich dává. 
 V Austrálii jsou k dostání různé 
druhy krevet, zelené, žluté, ale ne-
jsou uvařené, tedy ne červené. Nebo 
krevety po řecku s feta sýrem a raj-
čatovou salsou. To je pochoutka! 
Anebo ústřice, to je obrovský rozdíl 
tady a jinde. Tady jsou ty opravdu 
čerstvé ústřice nesrovnatelně drahé. 
Ale když jsou čerstvé, tak chutnají 
jako oříšky a jsou vynikající. Zásadně 
nejím mražené ryby. Někdy si kou-
pím třeba čerstvého lososa, ale jedině 
když ho krájí přede mnou. Češi někdy 
dělají fi lé v různých úpravách, aby tak 
zakrývali tu nečerstvou chuť.
 Jinak moje kuchyně se neobejde 
bez zelených cibulek – ty používám 
na všechno.“ 

V roce1980 Dáša Bláhová emigrovala do Austrálie. V té době už byla dva měsíce na světě dcera Maia, dnes 
úspěšná režisérka žijící v Austrálii. V Austrálii byla Dáša velmi slavná. Vystupovala v televizi, kde se proslavila 
jako Maria v populárním seriálu „Sousedé“ (obdoba amerických Přátel), získala prestižní cenu pro nejlepší 
herečku kontinentu za výkon v dramatu „Vykořenění lidé“(Display Persons). Tento fi lm byl nejméně tak 
populární jako v Česku slavná „Hra o jablko“. Právě nezapomenutelná „Hra o jablko“ režisérky Věry Chytilo-
vé jí pootevřela dvířka k úspěchu i v Austrálii. Našla si tam agenta, kterému se tento fi lm moc líbil. 
V té době se, mimochodem, staral také o Mela Gibsona. Dáša kromě hraní i úspěšně režírovala v tamní Opera 
House a v Puppet Theathre, hrála v Sydney v Národním divadle. Její další uměleckou tváří je spisovatelská 
a dramatická práce. Napsala například hru o anglické básnířce Christině Rosseti „Zakázané ovoce“ nebo hru 
o Marině Cvetajevové „Cesta končí“. Obě měly premiéru v Sydney a pak i v divadle Labyrint v Praze. Psala 
i pohádky „Tiché moře vypráví“ na motivy příběhů ze všech ostrovů v jižním Pacifi ku, Fidži, Cookovy ostrovy, 
Vanuatu, Nový Zéland, a ještě další pohádkové příběhy „Pohádky z klokaní kapsy“.
Dáša Bláhová zrovna letos v lednu vdávala dceru. Svatba se konala v tropickém parku uprostřed Sydney. 
Svatby však jako matka bere s rezervou, a kdyby to nebylo na svatbě nevkusné, řekla by: „Holčičko, uvědom 
si, že každá svatba je začátek rozvodu. Dvakrát se mi stalo, že mě chlapi nechali samotnou s dítětem a já jsem 
se musela postarat. Ze všech malérů mi nakonec vždycky pomohla práce.“ Nyní Dáša žije se sedmnáctiletým 
synem a se svým mladším partnerem v Praze nedaleko Národního divadla.

jak to chutná Vám...

Batáty – červené brambory a normální brambory ve 
slupce umýt, nakrájet na kolečka, spousta cibule, 
taky na kolečka, paprika zelená a žlutá, česnek celý. 
Pokladu do pekáče, poliji olivovým olejem, osolím, 
mohu okořenit, ale není to podmínkou. Peču v troubě 
hodinu a půl a ke konci nakrájím na kousky mozza-
relu. Batáty kupuji v Tescu. 

OBLÍBENÉ VEGETARIÁNSKÉ JÍDLO DÁŠI BLÁHOVÉ

Dáša Bláhová * 8. 3. 1949
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víte, co je zdravé - tudíž vhodné pro Vaše dítě?

 mentální  mentální 
    anorexie     anorexie 
nebo bulimie?nebo bulimie?

Ohrožuje Ohrožuje 
vaše dítěvaše dítě

Zpracoval Martin Chlup

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

MENTÁLNÍ ANOREXIE 
 postihuje nejvíce dívky v době do-
spívání. U chlapců je vzácná. Popisuje 
se jako odmítání stravy a zkresleně ne-
gativní představa o svém těle – dívka 
se vidí silnější, než ve skutečnosti je, 
a i když je velmi hubená, nepřestá-
vá chtít dále hubnout. Často dochází 
ke změnám nálad, zhoršuje se kvalita 
vlasů a pleti. Vlivem dlouhotrvající-
ho hladovění dochází v organismu 
k defi citu bílkovin, tuků, sacharidů 
i vitaminů a minerálů. To může mít 
za následek selhání důležitých funk-
cí a v krajním případě způsobit smrt.

MENTÁLNÍ BULIMIE
 je charakteristická opakovanými, 
nezvladatelnými záchvaty přejídání, 
při kterých jsou během krátké doby 
konzumovány enormní dávky jídla. 
Následuje snaha zbavit se nežádou-
cích kalorií zneužíváním projímadel či 
anorektik (prostředky ke snížení chuti 
k jídlu), přísnými dietami nebo opako-
vaným zvracením, které však způso-
buje dehydrataci organismu, vyvolá-

vá poškození zubní skloviny a jícnu 
a může vést až k poruchám srdeční-
ho rytmu a srdeční zástavě.

Mezi nejvíce postižené mentál-
ní bulimií patří dívky kolem 17 let, v 
dětském věku je bulimie vzácná. Paci-
enti trpící mentální bulimií se odlišu-
jí od nemocných s mentální anorexií 
tím, že jedí a nemusí být extrémně 
vyhublí. Bulimie se může vyvinout 
z anorexie a naopak. Obě onemoc-
nění mají společné důležité sympto-
my – zejména postoj ke své tělesné 
hmotnosti a tvaru postavy. Dívky se 
považují za odporně tlusté nezávisle 
na reálné hmotnosti. Častý je odpor 
k vlastnímu břichu, které nemocným 
připadá ošklivě vypouklé. Anorektič-
ky si zpravidla neuvědomují, že jejich 
nejedení není normální. Bulimičky na-
opak ano a přejídání i zvracení před 
ostatními tají. Anorektičky bývají pyš-
né na svou pevnou vůli a sebeovlá-
dání, bulimičky se stydí a nenávidí za 
svou slabost. 

DOPORUČENÍ
  Sledujte stravovací návyky dětí, pře-
devším dívek v pubertálním a ado-
lescentním období. Jen na vás zá-
leží, zda postřehnete poruchu, než 
se nebezpečně rozvine. U větších 
dětí mohou poruchy příjmu potra-
vy dlouhodobě unikat pozornosti. 
Dítě slibuje, podvádí, lže, chrání si 
své návyky – to vše patří k charak-
teru daného onemocnění.

  Udělejte si na své děti čas. Věnuj-
te se jim a snažte se je chápat. Na 
vznik poruch přijímání potravy má 
rodina významný vliv. Nemocné děti 
se často tím, že nejedí, snaží upo-
zornit na to, že si jich rodiče nevší-
mají, na své problémy nebo na pro-
blémy v rodině. 

  Společné stolování by mělo být pří-
jemně prožitým časem pro celou ro-
dinu.

  Děti nenuťte za každou cenu vše 
sníst, ale pokud toho sní málo, ne-
nechte je dojídat se sladkostmi. 

  Nezakazujte dětem sladkosti a věci, 
které mají rády, jen je limitujte. 

  Neříkejte dětem, že nesmějí jíst, aby 
nebyly tlusté. Ani je nenuťte za kaž-
dou cenu k jídlu. Je to často kontra-
produktivní. 

„Mentální anorexie a bulimie jsou psychosomatické choroby a patří k vážným poru-
chám příjmu potravy. Nejrizikovějším obdobím, kdy se mohou projevit jejich příznaky, 
je období dospívání. Poruchy se vyskytují častěji ve vyspělých zemích, kde štíhlá 
postava představuje ideál krásy a základní předpoklad úspěchu, a to jak osobního 
(tlustá = nezadaná), tak profesního (tlustá = hloupá a líná). Tento stereotypní, zkreslený 
obraz reality, prezentovaný v časopisech, reklamách, filmech i televizi, ovlivňuje 
především dospívající dívky.“

JAK ROZPOZNÁTE MENTÁLNÍ 
ANOREXII U SVÉHO DÍTĚTĚ?

  úmyslný úbytek tělesné 
hmotnosti 

  nepřiměřené vnímání 
hmotnosti nebo postavy

  chorobné zabývání se vlastní 
hmotností nebo postavou

  tendence úmyslné hladovění 
popírat 

  stížnosti na nechutenství 
a bolesti břicha
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víte, co je zdravé - tudíž vhodné pro Vaše dítě?

  Rozhodně se vyhněte tomu, abyste 
zesměšňovali postavu dítěte nebo 
jeho péči o postavu.
  Pamatujte, že necitlivý přístup 
může skutečné poruchy příjmu po-
travy vyvolat. 
  Nechte dceru, ať si udělá místo spo-
lečné vydatné večeře nebo oběda 
něco lehčího podle svého gusta 
(třeba salát). To není nemoc! Do-
hlížejte spíš na to, aby její jídelní-
ček byl pestrý.

  A co dělat, když máte podezření, 
že s vaší dcerou není vše v pořád-
ku? Rozhodně nekřičte, nevyčítej-
te a neztrapňujte ji. Nejistý mladý 
člověk s tím nemůže sám bojo-
vat. Snažte se co nejdříve poradit 
s psychologem. Téměř v každém 
městě působí instituce, kde vám po-
radí, zda je třeba se v konkrétním 
případě obávat bulimie či anorexie 
a jak postupovat. Na internetu na-
jdete řadu dietologických poraden. 
Obrátit se můžete také na občanské 
sdružení Anabell, které nabízí po-
moc a podporu osobám ohroženým 
poruchami příjmu potravy. 

  Léčba dětí s poruchou příjmu potravy je komplexní – zahrnuje 
psychoterapii, medikaci a úpravu stravovacích zvyklostí – často 
svízelná a vyžaduje velkou trpělivost celé rodiny. Je to však nutné, 
protože rozvíjející se změny v organismu mohou dítě závažně 
ohrozit na životě či recidivovat a přetrvat až do dospělosti. 

  Nejtěžším a nejdůležitějším krokem v léčbě je přiznat si problém 
a mít odvahu požádat o pomoc. Mnoho nemocných i jejich pří-
buzných si bohužel myslí, že mít poruchu příjmu potravy je ostuda 
nebo že se jim někdo snaží „udělat z dítěte blázna“. Tak tomu 
v žádném případě není. Mentální anorexie a bulimie, stejně jako 
jiné nemoci, potřebují přiměřené léčení a motivovaného pacienta. 
Jedině tak jsou vyléčitelné.

  Rodinná terapie je zejména u dětí považována za jednu z nejúčin-
nějších metod léčby mentální anorexie a bulimie. Jde v ní primár-
ně o hledání způsobů, jak se může rodina s takto náročnou situací 
co nejlépe vypořádat.

Léčba
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WWW.RYBADOMACI.CZ

Pochutnejte si 
na sladkovodních rybách

Víte, že vyšší příjem sladkovodních ryb vede k dosažení 
vyššího věku? A navíc: Starší obyvatelé zemí s vysokou 
spotřebou ryb jsou prokazatelně zdravější a aktivnější. 
Je to díky vzácným složkám rybího ruku, které vznikají 
v rostlinném planktonu - počátku potravního řetězce 
ryb. Jezte ryby dvakrát týdně a bojujte tak aktivně 
proti infarktu.

To byste nevěřili… 

modrá linka 810 810 820 (cena za sazbu místního hovoru)

Nejí ryby.  Jí ryby. E V R O P S K Ý  R Y B Á Ř S K Ý  F O N D
INVESTOVÁNÍ DO UDRŽITELNÉHO 

RYBOLOVU
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 Kousky kapra do měkka vaříme 
s kořenovou zeleninou v osolené vodě. 

 Uvařeného kapra dáme stranou 
a vzniklým vývarem ředíme světlou jíš-
ku tak, aby se vytvořila řidší omáčka. 

 Do omáčky zavaříme zelenou 
petrželku i žloutky a vše dobře roz-
kvedláme. 

 Podáváme s bramborem, knedlíkem 
anebo těstovinami.

Ingredience

1 kg masa kapra, sůl, 10 dkg 
kořenové zeleniny, 3 dkg másla, 
3 dkg hladké mouky, 2 žloutky, 
lžíce sekané zelené petrželky

Kapr vařený Kapr vařený 
na zelenona zeleno

ReceptRecept
INZERCE

SP_c5-kveten_2009-20.indd   15SP_c5-kveten_2009-20.indd   15 4/14/09   3:03:52 PM4/14/09   3:03:52 PM



Soutěž Česká biopotravina roku 
2008 má svého vítěze. Stal se jím Vi-
taminátor 100% jablečná šťáva, který 
vyrábí Slavomír Soška na Opavsku. Ví-
těz převzal cenu na slavnostním gala 
večeru v pražském hotelu InterCon-
tinental. 

Do sedmého ročníku soutěže při-
hlásilo 27 českých potravinářských fi -
rem celkem 52 biopotravin. 

POROTA OCENILA NOVÁTORSKÝ 
KONCEPT

Odborná porota se letos na celko-
vém vítězi, 100% jablečné šťávě Vita-
minátor, shodla jednomyslně. Vedly ji 
k tomu nejen největší počet získaných 
bodů a výborná chuť moštu, ale pře-
devším skutečnost, že mošt vzniká 
prostřednictvím pojízdné moštárny. 
Jde o prototyp vyrobený na míru v Ra-
kousku. Firma zpracovává nejen vlast-
ní produkci, ale službu nabízí i dalším 
pěstitelům ovoce či zeleniny. Jejich su-
roviny zpracuje do pěti- či desetilitro-
vých balení, která díky pasterizaci vy-
drží až rok, po otevření zhruba šest 
týdnů. Sady Sosnová pěstují ovoce 
zhruba na stovce hektarů, jablka 
pak na 35 hektarech. Měsíčně zpra-
cují zhruba 4,4 tuny ovoce, ze které-
ho vyrobí 3 500 litrů šťáv.

„Porota ocenila, že přesun moštár-
ny za producentem je mnohem ele-
gantnější řešení, než hromadné svá-
žení jablek. Lokální produkt má pak 
konkrétního výrobce i jasný původ. 
Navíc technologie produkcí fi nálního 
výrobku přímo na místě řeší problémy 
dlouhodobého uskladnění a kvality 
moštu u menších producentů jablek,“ 
zhodnotil vítězný produkt Pavel Mau-
rer, předseda poroty. „Během sezo-
ny s moštárnou objíždíme celou řadu 
pěstitelů, zajíždíme i na Slovensko. Vy-

rábíme 100% šťávu z jakéhokoliv ovoce 
a zeleniny. Od loňského podzimu zpra-
cováváme také v certifi kované biokva-
litě,“ říká Slavomír Soška, vítěz soutě-
že. „Výhodou mobilní zpracovny je její 
fl exibilita. V sezoně lze nápoj vyrábět 
přímo u pěstitelů ovoce. Technologie 
umožňuje také zpracovávat kombinace 
různých druhů ovoce, například rybíz, 
višně, maliny nebo jahody, a také zele-
ninu, například mrkev, celer, červenou 
řepu a jiné,“ doplňuje pan Soška. 

HODNOTILO SE CELKEM SEDM KA-
TEGORIÍ

Nárůst počtu potravin od počátků 
soutěže je markantní. Z tohoto důvo-
du během minulého ročníku porota 
rozhodla, že se budou biopotraviny 
hodnotit také v kategoriích pečivo, 
mléko a mléčné výrobky, maso a vý-
robky z masa, nápoje, ovoce a zele-
nina a pochutiny. Nejlepší biopotravi-
nou, a tedy defi nitivním vítězem, však 
zůstává jen jedna. 

SILNĚ OBSAZENÉ KATEGORIE BIOPE-
ČIVA
Kategorii Mlýnské a pekárenské vý-
robky vyhrály Čoko-kokosky s fair tra-
de kokosem a kakaem Bio z Biope-
kárny Zemanka. Čokoládové kokosky 
porazily biopečivo od výrobců United 
Bakeries, Country Life, Labety, Lifefo-
od, Pro-bio a Jizerských pekáren. Bi-
opekárna Zemanka tuto kategorii vy-
hrála i vloni s celozrnnými krekry. Do 
této kategorie bylo již podruhé za se-
bou nominováno nejvíce biopotravin. 
„Ačkoli trvanlivé a čerstvé biopečivo 
tvoří jen 3 procenta z celkové spotře-
by biopotravin v ČR, počet biopekařů 
stále přibývá a obliba biopečiva trvale 
roste,“ komentoval výsledky Tom Vác-
lavík, organizátor soutěže.

BIOMLÉKA JE STÁLE NEDOSTATEK
Vítězem kategorie Mléko a mléčné 

výrobky se letos stalo biomáslo z Po-
labských mlékáren. O titul v této ka-
tegorii letos soutěžily dále biojogurty 
z Mlékárny Valašské Meziříčí, biomás-
lo fi rmy Ekomilk a kefírové biomléko 
z Olmy. Mléčné bioprodukty jsou jasně 
nejoblíbenější kategorií mezi českými 
spotřebiteli, na trhu se však stále ne-
dostává domácí suroviny. 

BIOPARK NEMĚL KONKURENCI 
Do kategorie Maso a masné výrob-

ky nominovala tři své produkty fi rma 
Biopark a jeden výrobek fi rma Hamé. 
Porotu nejvíce zaujalo Bio jehněčí na 
gril s rozmarýnem fi rmy Biopark. „Bi-
opark je největším zpracovatelem ho-
vězího biomasa v ČR, v loňském roce 
přidala také jehněčí, letos se pouští 
do kuřecího biomasa,“ komentoval 
výsledky Tom Václavík. Společnost 
Hamé do této kategorie přihlásila ko-
jeneckou výživu Bio Hamánek, Tele-
cí se zeleninou. „Je to velmi kvalitní 
výrobek, biomaso pochází z českých 
chovů a kategorie kojeneckých bio-
výživ je v obchodech dosud zastoupe-
na především zahraničními výrobky,“ 
říká Jiří Urban, náměstek ministra ze-
mědělství a člen poroty. 

OVOCNÁ KATEGORIE PRO HAMÉ
Společnost Hamé sice neuspěla 

v kategorii masa, nicméně zvítězila 
v kategorii Ovoce a zelenina a výrob-
ky z nich. Višňový biodžem Hamé po-
rotu nadchnul svojí chutí, konzisten-
cí i velmi zdařilým obalem. Hamé do 
této kategorie nominovala dva další 
výrobky: Znojmia Bio okurky a OTMA 
Bio kečup jemný.

Českou biotravinou Českou biotravinou 
roku 2008roku 2008       je      je 
VitaminátorVitaminátor

testovali jsme

Připravila Dana Večeřová
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BRAMBOROVÝ KNEDLÍK NEJLEPŠÍ PO-
CHUTINOU

Vítězem kategorie Pochutiny a 
ostatní potravinářské výrobky se stal 
Bio bramborový knedlík vyráběný Jo-
sefem Sklenářem z Jihlavy. V silně za-
stoupené kategorii porazil bramboro-
vý knedlík například snídaňové směsi 
fi rmy Country Life a Emco, čokoládové 
ozdoby fi rmy Heinz Food, Bio Well-
ness Cake společnosti Nutrend, kre-
kry fi rmy Bionebio či Živou čokoládu 
od výrobce Lifefood. 

Kromě bramborového knedlíku 
dodává pan Sklenář na trh také další 
bramborové speciality: Zmrazené bio 
bramborové hranolky a Zmrazené bio 
bramborové tolárky. 

BIONÁPOJE CHUTNALY 
V kategorii Nápoje zvítězil Vitami-

nátor 100% jablečná šťáva, celkový ví-
těz soutěže. Ve své kategorii soupe-
řil s Bio kombuchou fi rmy Stevikom, 
dvěma druhy Hostětinských biomoštů 
z Tradice Bílých Karpat, Konopným ča-
jem Emilie Citterbartové a dvěma jab-
lečnými mošty z Moštovny Lažany. 

BIOPOTRAVINY PRO GASTRONOMII 
LETOS POPRVÉ 

Vítězem kategorie Bio výrobky pro 
gastronomii byly vyhlášeny Bio bram-
bory vařené vakuované, vyráběné pa-
nem Josefem Sklenářem z Biofarmy 
Sasov u Jihlavy. 

Josef Sklenář se od loňska kromě 
ekologického chovu prasat věnuje 
také dalšímu zpracování biobrambor 
a jejich uvádění na trh. Právě v oblas-
ti gastronomie vidí pan Sklenář ideál-
ní uplatnění svých biobrambor: „Naše 
vařené, vakuově balené brambory 
jsou ideálním výrobkem pro kuchyně, 
které chtějí do svého jídelníčku zařa-
dit biopotraviny. Jejich příprava je vel-
mi jednoduchá a rychlá,“ říká Josef 
Sklenář. Zpracování biobrambor pro-
bíhá ve fi rmě Mrazírny Brtnice, a. s.

 „Biopotraviny si získávají v oblasti 
gastronomie stále větší oblibu. Proto 
byla letos poprvé v soutěži vytvořena 
nová kategorie „gastro“. Jejím cílem 
je podpořit vývoj nových domácích 
biovýrobků a dodavatelského řetěz-
ce v oblasti gastronomie a veřejného 
stravování,“ říká Tom Václavík. 

Porota v kategorie „gastro“ vybí-
rala celkem ze tří výrobků. Kromě ví-
tězného to byly ještě Bio Moravský 
knedlík od fi rmy Svoboda - výroba do-
mácích knedlíků s. r. o. a druhý výro-
bek od pana Sklenáře, Zmrazené bio 
bramborové hranolky.

NEJDE JEN O CHUŤ
Porota hodnotí přihlášené výrob-

ky podle kritérií, odrážejících nejen 
chuť, ale také způsob zpracování po-
užité suroviny a její původ. Hodnotí 
i celkový koncept výrobku, od výhod 
pro zákazníky, přes celkový vzhled až 
po použitý marketingový mix. „Krité-
ria soutěže také slouží k informování, 
inspiraci a jako měřítko pro začínající 
i stávající výrobce biopotravin,“ kon-
statoval Tom Václavík. Vítěz soutěže 
má právo užívat pro vítězný výrobek 
označení Česká biopotravina roku.

SOUTĚŽ MÁ PRESTIŽ A SILNÉ ZÁZEMÍ
 Soutěž Česká biopotravina roku, 
která se konala již posedmé, se sym-
bolicky vrací ke svým začátkům. V roce 
2002 získal první cenu Bio Jablečný 
mošt z produkce občanského sdruže-
ní Tradice Bílých Karpat v Hostětíně. 
Od té doby soutěž o nejlepší českou 
biopotravinu udělala notný kus cesty 
kupředu.

Soutěž vyhlašuje Potravinářská ko-
mora České republiky společně s PRO-
BIO Svazem ekologických zemědělců. 
„Cílem soutěže je podpořit vynikají-
cí kvalitu v celém dodavatelském ře-
tězci oboru biopotravin a zviditelnit 
nejkvalitnější české biopotraviny,“ 
komentoval výsledky soutěže Tomáš 

Kreutzer, ředitel úřadu Potravinářské 
komory ČR. „Uplatnění českých bio-
produktů na domácím trhu je zásadní 
pro trvalý a úspěšný rozvoj českého 
ekologického zemědělství,“ dodá-
vá Kateřina Nesrstová, manažerka 
PRO-BIO Svazu ekologických země-
dělců.

Zlatým partnerem soutěže je spo-
lečnost Bureau Veritas. „Chceme pod-
porovat domácí výrobce biopotravin 
a napomoci tím také ke zvýšení pově-
domí o kvalitách a výhodách biopo-
travin a představit ty nejlepší biopo-
traviny českého původu,“ říká Josef 
Venc, marketingový manažer společ-
nosti Bureau Veritas. 

Výherci soutěže 
Česká biopotravina roku 2008

č.
Kategorie a název 
výrobku

Výrobce

Česká biopotravina roku 2008

1
Vitaminátor 100% 
ovocná šťáva Jablko

Slavomír Soška

Mlýnské a pekárenské 
výrobky

2
Čoko-kokosky s fair trade 
kokosem a kakaem Bio

Biopekárna 
Zemanka-Jan Zeman

Mléko a mléčné výrobky

3 Bio máslo 
Polabské 
mlékárny a. s.

Maso a výrobky z masa

4
Bio jehněčí na gril 
s rozmarýnem

Biopark s. r. o.

Nápoje

5
Vitaminátor 100% 
ovocná šťáva Jablko

Slavomír Soška

Ovoce a zelenina a výrobky 
z nich

6 Bio džem Hamé, Višeň Hamé, a. s.

Pochutiny a ostatní 
potravinářské výrobky

7 Bio bramborový knedlík Josef Sklenář

Biovýrobky pro gastronomii 

8
Bio brambory vařené 
vakuované

Josef Sklenář

11

22

33

44

55

66 77

88

testovali jsme
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co jíst při…

PROČ ČLOVĚK TLOUSTNE?
Přibíráme na váze, jestliže je náš 

energetický příjem vyšší než výdej, 
tedy pokud toho sníme a vypijeme 
víc, než naše tělo spotřebuje. Chce-
me-li tedy snížit nadváhu, měli by-
chom přehodnotit svůj životního styl 
(víc se pohybovat) nebo stravovací ná-
vyky, nejčastěji obojí.

DŮLEŽITÉ JE JÍST PRAVIDELNĚ
Ideální je mít čtyři až šest jídel den-

ně. Tak nedochází k poklesu klidové-
ho energetického výdeje – tělo nemá 
potřebu šetřit, protože minimálně 
každé 4 hodiny dostane nový přísun 
kalorií (a samozřejmě také nemáme 
velký hlad). Pravidelně přijímanou 
energii z jídla také bezezbytku zu-
žitkujeme.

PITNÝ REŽIM
Dostatek tekutin je důležitý, protože 

pomáhá dobrému trávení i vylučová-
ní škodlivých látek.

Ideálně bychom měli vypít 2–2,5 l 
tekutin denně. Pokud je horko nebo 
vyvíjíme náročnou fyzickou aktivitu, 
je potřeba tekutin větší. Pít bychom 
měli pravidelně v průběhu celé-
ho dne.

Nejvhodnějším nápojem 
je voda bez bublinek a ne-
slazené ovocné čaje. Ne-
vhodné jsou všechny 
slazené a energetic-
ké nápoje, stejně 
jako alkohol.

BÍLKOVINY 
Při redukci nadváhy 

je nutné jíst bílkoviny 
ve větším množ-
ství, jinak hrozí 
úbytek svalové 
tkáně a pokles 
imunity. Bílkovi-
ny by měly být za-
stoupeny v každém 
větším jídle.

Z živočišných bílkovin doporučuje-
me především libové maso a nízkotučné 
sýry, z rostlinných luštěniny a sóju.

Jak se Jak se 
stravovat stravovat 

při nadvázepři nadváze
„Nevěřte zázračným dietám! Sice mohou být účinné, ale vždy jen krátkodobě. 
Základním předpokladem hubnutí je mít zdravé stravovací návyky. V tomto článku si 
shrneme, na co bychom se – máme-li nadváhu – měli soustředit především. Jednodu-
še a přehledně.“

Zpracoval Martin Chlup

www.svet-potravin.cz18
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co jíst při…

SACHARIDY
Sacharidy pro většinu buněk v těle 

představují nejvýhodnější zdroj ener-
gie. Když je cukru málo, není to pro 
tělo dobré – vázne výživa buněk. Ale 
ani opačná situace není žádoucí. Při 
vyšší dodávce sacharidů dochází k je-
jich přeměně na tuky a následně se 
uloží do podkožních zásob, což způ-
sobuje nadváhu. Omezte cukry!

TUKY
Zaměřte se na omezení spotřeby 

tzv. skrytých tuků, které jsou obsa-
ženy např. v uzeninách, tučném 
mase, tučných mléčných vý-
robcích, sladkém a trvanli-
vém pečivu apod. Vybírej-

te si kvalitní rostlinné tuky. Vhodné 
jsou např. olivový nebo řepkový olej, 
nízkotučné margaríny. Nejezte sádlo 
ani máslo. 

VLÁKNINA 
Zvlášť při nadváze je velmi vhod-

ná, protože má nízkou energetickou 
hodnotu a rychle navozuje pocit sy-
tosti. Nejvýznamnějšími zdroji vlákni-
ny jsou zelenina a ovoce, luštěniny, 
ořechy a pečivo z celozrnné a tmavé 
mouky. Vlákniny většina lidí jí málo – 

abychom pokryli doporučenou 
denní dávku vlákniny, měli 

bychom sníst například – 
4 celozrnné rohlíky, 1 pa-

priku a 2 jablka. 

 
 1. Jezte celozrnné pečivo a těstoviny, neloupanou rýži.
 2. K hlavním jídlům si jako přílohu dejte zeleninový salát 
  s olivovým olejem. 
 3. Jezte každý den čerstvé ovoce.
 4. Každý den si dopřejte trochu pohybu. 
 5. Jezte pomalu a do polosyta. 
 6. Nepijte slazené nápoje.
 7. Nejezte tučné sýry.
 8. Nejezte smažená jídla.
 9. Nejezte čokoládu a sladkosti.
 10.  Omezte nadměrné solení. 

Desatero 
doporučení
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Nutriční významNutriční význam
mléčnýchmléčných
 výrobků výrobků

Mléko a mléčné výrobky představují 
v našich podmínkách již od nepaměti 
základní potravinu. Mléčné výrobky 
obsahují lehce stravitelné bílkoviny 
a tuky a celé spektrum vitaminů s vý-
jimkou vitaminu C. Mléko je důleži-
tým zdrojem dobře vstřebatelného 
vápníku a dalších minerálních látek.

MLÉČNÉ BÍLKOVINY tvoří podstatu 
života. Jsou základní součástí buněč-
ných struktur, mezibuněčných tkání, 
hormonů a enzymů.

Podle chemických a fyzikálních 
vlastností dělíme bílkoviny mléka na 
kasein, který tvoří podstatu bílkovin 
sýrů, a dále na rozpustné nutričně vel-
mi hodnotné albuminy a globuliny.

Konzumní mléko obsahuje obě tyto 
složky, a to v průměru 32 g v jednom 
litru, z toho 80 % kaseinu a 20 % al-
buminů a globulinů, včetně dalších 
cenných bílkovinných substancí.

MLÉČNÝ TUK je významným zdrojem 
energie (9 kcal/g). Plnotučné konzum-
ní mléko obsahuje v 1 litru 32 – 34 g 
tuku, který je tvořen v podstatě lipidy, 
pouze velmi nepatrný podíl připadá 
na fosfolipidy, cholesterol a vitaminy 
A, D a E. V mléčném tuku bylo iden-
tifikováno více než 400 mastných 
kyselin, které se dělí podle délky 

uhlíkového řetězce a počtu dvoj-
ných vazeb. Mléčný tuk obsahuje 
60 – 70 % nasycených a 30 – 40 % 
nenasycených mastných kyselin, které 
působí na cévní systém velmi blaho-
dárně.

CHOLESTEROL
Cholesterol je základní součástí 

buněčných membran a prekursorem 
hormonů. Je esenciální pro život. Tělo 
obsahuje asi 150 g cholesterolu. Pře-
míra nasycených mastných kyselin 
v mléce je často označována za příči-
nu zvýšené hladiny cholesterolu v krvi 
a zvýšeného výskytu kardiovaskulár-
ních onemocnění. Nicméně při běžné 
konzumaci mléka a mlékárenských vý-
robků v rámci vyváženého režimu vý-
živy takové nebezpečí zdaleka nehro-
zí a pro zdravou populaci prakticky 
neexistuje. Potvrzuje to orientační 
porovnání denního doporučeného 
limitu obsahu cholesterolu ve stravě 
– 300 mg například s obsahem chole-
sterolu v 1 litru polotučného mléka 
ve výši 50 mg, nebo se 100 g tvr-
dého sýra s obsahem cholesterolu 
60 – 90 mg. Při průměrné roční spo-
třebě másla – 4,6 kg činí jeho průměr-
ná denní spotřeba 13 g, které odpoví-
dá obsah cholesterolu pouze 36 mg, 
tj. 12 % z jeho denního doporučeného 

příjmu. Pro bližší porovnání je možno 
uvést, že jedno vajíčko obsahuje zhru-
ba 250 mg cholesterolu, přibližně to-
lik jako 100 g másla, takže v případě 
přípravy oblíbené smaženice ze 3 va-
jec na 20 g másla přijme organismus 
750 mg cholesterolu z vajec a pouze 
50 mg z másla. Nasycené mastné 
kyseliny s krátkým řetězcem jsou zvlášť 
dobře stravitelné, takže máslo je pro 
pacienty trpící zažívacími chorobami 
často jediným tukem, který snášejí.

NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY
Z nenasycených mastných kyselin je 

z nutričního hlediska velmi význam-
ná mononenasycená kyselina olejová, 
která představuje zhruba jednu třeti-
nu mléčného tuku a cévní systém na-
prosto nezatěžuje.

Velmi nízký podíl nenasycených 
mastných kyselin připadá na polyne-
nasycené mastné kyseliny (cca 4 %) 
jednak řady omega 6 – reprezento-
vané kyselinou linolovou, která sni-
žuje hladinu cholesterolu, jednak na 
polynenasycené mastné kyseliny řady 
omega 3, které jsou důležitým pre-
kursorem pro vznik dalších biologicky 
důležitých metabolitů a které se v ko-
nečné podobě např. hormonů podíle-
jí na řízení důležitých fyziologických 
procesů v lidském organismu.

Připravil Ing. Milan Křivánek, ČMSM

na straně spotřebitele
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Nutriční význam
mléčných
 výrobků

METABOLICKÝ PARADOX
Polynenasycené mastné kyseliny 

obsažené v mléce nejsou doposud 
plně doceněny. Současný výzkum sle-
dování efektu národních diet z hle-
diska jejich vlivu na úmrtnost na cho-
roby cévního systému se zaměřil na 
dvě dobré diety, dietu středomořskou 
a dietu francouzskou, které obě, přes-
tože neobsahují ve stravě málo tuku, 
docilují z hlediska vlivu na zdraví mi-
mořádně příznivé výsledky. Jejich pří-
činy výzkumníci spatřují v tom, že obě 
národní diety obsahují dostatek cen-
ných nenasycených mastných kyselin, 
a to středomořská z olivového oleje 
a ryb, zatímco francouzská ze sýrů 
a jogurtů. Jedná se o „metabolický 
paradox“, který je předmětem dalšího 
výzkumu a bude znamenat významný 
pokrok v rehabilitaci mléčného tuku 
zatíženého cílenou anti-
propagandou.

SACHARIDY jsou zdrojem energie 
(4 kcal/g) a podílejí se na stavbě bu-
něk. Mléko jich obsahuje 48 g/l, pře-
devším ve formě laktózy, která se ve 
střevech štěpí na glukózu a galaktó-
zu. Laktóza podporuje rozvoj a vyvá-
ženost střevní mikroflóry, omezuje 
množství škodlivých bakterií a pod-
poruje vývoj bakterií příznivě půso-
bících na střevní fl óru.

MINERÁLNÍ LÁTKY, zejména vápník 
a fosfor, obsažené v mléce ve vhod-
ném vzájemném poměru, jsou z hle-
diska výživy mimořádně důležité. Hra-
jí nezaměnitelnou roli pro stabilitu 
kostry. Pro potřebu zdravého vývoje 

musí organismus akumulovat od na-
rození do dospělosti 1 až 1,2 kg váp-
níku, což představuje průměrnou re-
tenci (zadržení) 100 – 180 mg tohoto 
prvku denně.

Denní doporučený příjem vápníku 
se pohybuje v průměru od 0,8 – 1,2 g. 
V dospělosti ubývá 0,5 – 1 % kostní 
hmoty ročně, čemuž lze čelit zajiště-
ním dostatečného příjmu vápníku po-
travou spolu s vitaminem D, který je 
důležitý pro jeho vstřebávání orga-
nismem.

Obsah vápníku v kostech je jedním 
z rozhodujících činitelů kvality živo-
ta ve stáří, protože jeho nedosta-
tek je úzce spojen s osteoporotický-
mi zlomeninami. Vzhledem k tomu, 
že se osteoporóza vyvíjí nepozorova-
ně, bývá nazývána „tichým zlodějem 
kostí“.

Mléko a sýry jsou bohatým zdrojem 
vápníku,

jehož přísun potravou je pro každé-
ho jedince nesmírně důležitý, a  to již 
v období před jeho narozením až do 
vysokého stáří.

Mléko obsahuje ve 100 g 0,120 g 
vápníku a ve 100 g tvrdého sýra 
0,800 – 0,900 g vápníku.

Denní potřebu vápníku lze uhradit 
konzumací 0,8 l mléka anebo 0,5 l 
mléka 50 g sýra. 

VÁPNÍKOVÝ PARADOX
Podle výsledků výzkumných prací 

dochází při nedostatku vápníku v di-
etě k jeho uvolňování z kostní tká-
ně. Tímto složitým fyziologickým me-
chanismem se zvyšuje obsah vápníku 

v buněčném prostředí nad žádoucí 
úroveň. Zvýšený obsah intracelulár-
ního vápníku vyvolává celou kaskádu 
nežádoucích metabolických změn po-
dílejících se na vzniku tzv. „metabolic-
kého syndromu“, který např. zvyšuje 
v krvi tonus hladkého svalstva cév-
ního systému (krevní tlak), zvyšuje 
srážlivost krevních destiček, vyvolává 
inzulinovou rezistenci a další nepříz-
nivé důsledky.

Skutečnost, že nedostatečný obsah 
vápníku v dietě vyvolává jeho zvýšený 
obsah v buněčném prostředí orga-
nismu, se nazývá „vápníkovým pa-
radoxem“ a lze mu čelit konzumací 
dostatečného množství vápníku ob-
saženého v mléčných výrobcích.

STOP OBEZITĚ
O mimořádném významu dostatku 

vápníku z mléčných výrobků v dietě 
svědčí další výsledky výzkumu zamě-
řeného na boj proti obezitě, podle 
kterého nízkoenergetická dieta bo-
hatá na vápník brání zvyšování hmot-
nosti a působí jako redukční dieta.

Svědčí o tom například poznatky, 
podle kterých nedostatek vápníku ve 
stravě dětí zvyšuje jejich hmotnost, 
zatímco jeho dostatek podporuje 
vzrůst a příznivý vývoj indexu těles-
né hmotnosti. 

VITAMINY
Mléko je vynikajícím zdrojem širo-

kého spektra vitaminů rozpustných 
ve vodě (vitaminy skupiny B) a roz-
pustných v tucích (vitaminy skupiny 
A, D, E). Jeden litr mléka například 
pokrývá doporučený příjem vitaminu 
B12 důležitého pro metabolismus gly-
cidů a bílkovin a polovinu potřebného 
množství vitaminu A v plnotučném 
mléce důležitého pro ochranu zraku, 
sliznic a odolnosti proti infekcím.

ZÁVĚR
Z uvedených údajů o prospěšnosti 

mléka ve výživě jednoznačně podle 
současného stavu poznání vyplývá, že 
prvotní cíl naší populace by měl spočí-
vat ve vyvážené dietě, jejíž esenciální 
součástí jsou mléčné výrobky. Nabídka 
a konzumace široké palety mléčných 
výrobků představuje pro současnou 
etapu málo přirozeného životního 
stylu významný faktor a velkou šan-
ci v boji proti riziku vzniku arozšiřo-
vání obezity. 

na straně spotřebitele
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KLASA KLASA 

KLASA

„Kategorie mléka a mléčných výrobků, oceněných značkou 
kvality Klasa, zahrnuje celkem 278 výrobků od 33 výrobců.  
Podobně jako u masa a masných výrobků, oceněných značkou 
KLASA (Svět potravin 3/09), není v našich silách představit na 
stránkách našeho časopisu všechny tyto výrobky, i když by si to 
nepochybně zasloužily. Pokusíme se tedy alespoň o vytvoření 
určitého přehledu výrobků podle jednotlivých výrobců, abyste 
vy čtenáři získali představu, jaké druhy produktů jsou v kategorii 
mléka mléčných výrobků zastoupeny.“
JOGURT Z JIŽNÍCH ČECH S PŘÍCHUTÍ 
– AGRO-LA, SPOL. S R. O.
 Klasický jihočeský jogurt vyrábě-
ný tradiční technologií zakysáváním 
přímo ve skle, bez škrobů a želatin! 
Jogurty jsou vyráběny klasickou techno-
logií z pasterovaného mléka, u kterého 
není upravován obsah tuku a je přidá-
váno pouze určité množství sušeného 
odstředěného mléka s použitím po-
měrně přesně defi novanou mikrobiální 
kulturou, která je sestavena z vlastních 
zdrojů. Společnost vyrábí jogurt bílý 
a jogurt s příchutí, a to meruňka, bros-
kev, jahoda, malina-ostružina, borůvka, 
čokoláda-oříšek, hruška-jablko a višeň.

TRVANLIVÉ MLÉKO 1,5 % - BOHE-
MILK A. S.
 Trvanlivé mléko s obsahem tuku 
1,5 % a s obsahem 15 % doporučené 
denní dávky vápníku ve 100 ml. Má vy-
nikající kvalitu, chuť a stabilní vlastnosti 
i při vyšších teplotách, takže je možné 
použít je do strojů na přípravu cappu-
ccina. Další výhodou výrobku je mini-
mální trvanlivost 4 měsíce a praktické 
skladování při teplotě do 24 °C.

ZAKYSANÁ SMETANA BOHUNKA 
S ČOKOLÁDOU A S NUGÁTEM – BO-
HUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA, A. S.
 Obzvláště jemná zakysaná smeta-
na je vyrobená z pasterované smetany 
o tučnosti 16 % a minimálně 24 % su-
šiny s trvanlivostí 30 dnů. Na zakysání 
se používá smetanový zákys. 

CHOCEŇSKÉ POMAZÁNKOVÉ MÁSLO 
DELIKATES – CHOCEŇSKÁ MLÉKÁR-
NA, S. R. O.
 Choceňské pomazánkové máslo pat-
ří k výrobkům s novější tradicí, v mlékár-
ně v Chocni byla jeho výroba zahájena 
na počátku roku 1980. Choceňské po-
mazánkové máslo je vyráběno ze slad-

– mléko a mléčné – mléko a mléčné 
      výrobkyvýrobky

Podle materiálu SZIF připravila Dana Večeřová
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ké smetany a konečný výrobek obsahu-
je min. 31 % tuku, takže tento výrobek 
má přibližně poloviční energetický ob-
sah oproti klasickému máslu. Choceň-
ské pomazánkové máslo má hladkou, 
snadno roztíratelnou konzistenci. Chuť 
a vůně je lahodně nakyslá, příjemná, 
bez cizích příchutí a pachů. Používá se 
zásadně pro přímý konzum, do stude-
ných pokrmů, krémů či pomazánek.

BIO MÁSLO – EKOMILK, S. R. O.
 Tento výrobek je zpracován z kvalit-
ní suroviny, která zaručuje dobré sen-
zorické vlastnosti. Je vyroben tradiční 
metodou stloukání, známou v České re-
publice několik desetiletí. Ekomilk je je-
den z mála, ne-li jediný výrobce tohoto 
druhu výrobku v České republice. Ved-
lejší produkty vzniklé při produkci Bio 
másla jsou dále zpracovávány, tudíž vý-
roba je ve 100 % šetrná vůči životní-
mu prostředí. Surovina se dováží pou-
ze ze schválených farem pro výrobu Bio 
mléka. Ekomilk pravidelně provádí od-
běr vzorků a vizuální kontrolu na mís-
tě produkce Bio mléka.

 Obal výrobku je recyklovatelný. 
Svého spotřebitele zaujme svým výraz-
ným grafi ckým ztvárněním.
Bio máslo vyráběné v Ekomilku je tra-
dičním českým výrobkem s dobrými 
chuťovými vlastnostmi, který, i přes 
svou vysokou kvalitu, je cenově přija-
telný pro českého spotřebitele. Mlé-
kárna Ekomilk s. r. o. našla díru na čes-
kém mlékárenském trhu a jako jedna 
z mála začala vyrábět a nabízet tento 
druh výrobku.

SELSKÝ JOGURT – OVOCNÁ BOWLE – 
HOLLANDIA KARLOVY VARY, A. S.
 Selský jogurt ovocná bowle s probi-
otickou kulturou BiFi. Ustátý ochucený 
kysaný mléčný výrobek s probiotickou 
kulturou. Jogurt fermentovaný v obale, 
s přídavkem probiotických kultur Bifi do-
bacterium a Lactobacillus acidophylus.

ARCHIVNÍ SÝR – JAROMĚŘICKÁ MLÉ-
KÁRNA, A. S. 
 Tento čistě přírodní sýr eidamského 
typu pochází z kvalitního mléka z pro-
středí Českomoravské vysočiny. Tradiční 
receptura a nejméně čtyři měsíce zrá-
ní umožňují, aby sýr získal a rozvinul 
své nejlepší vlastnosti - lahodnou, ne-
opakovatelnou chuť a vynikající aroma. 
Jako vybranou lahůdku ho mistři vinaři 
doporučují k těm nejlepším vínům.

COTTAGE, ČERSTVÝ SÝR VE SMETA-
NĚ – MADETA, A. S.
 Čerstvý přírodní sýr ve smetaně 
vzhledu malých kulovitých zrnek oba-
lených v lahodné smetaně. Ideální vý-
robek racionální výživy díky vysokému 
obsahu stravitelných bílkovin. Je mož-
no jej konzumovat samostatně s celo-
zrnným pečivem, hodí se i jako přísada 
do zeleninových salátů nebo jednodu-
še na těstoviny nebo brambory.

ŠUHAJ – PAŘENÝ POLOTVRDÝ NEZRA-
JÍCÍ SÝR UZENÝ – MILTRA B S. R. O.

 

Sýr s lehce nakyslou mléčnou chutí pa-
řeného nezrajícího sýru, doplněný chutí 
po uzení. Sýr je bez konzervantů. V roce 
2008 obdržel tento výrobek v porcova-
né podobě navíc označení „Mls Pardu-
bického kraje“.

JESENKA – MLÉKÁRNA HLINSKO, S. R. O.
 Jesenka je zahuštěné slazená smeta-
na vyrobená výhradně ze smetany čás-
tečným odpařením vody a s přídavkem 
sacharózy. Základní surovinou je mlé-
kárensky ošetřená smetana získaná ze 
syrového kravského mléka. Je vhodným 
doplňkem kávy nebo čaje. (Poznámka 
redakce: Upřímně, neznáme mnoho 
lidí, kteří by neznali již z mládí tuto po-
choutku. Dodnes patří k pravidelným 
položkám našeho nákupu).

CAFFÉ LATTÉ CAPPUCCINO – MLÉ-
KÁRNA KUNÍN, A. S.
 Mléko použité při výrobě pochá-
zí z ČR, speciálně z Moravy. Patří mezi 
jedinečné produkty na českém trhu. 
Splňuje požadavky zákazníků vzhle-
dem k současnému modernímu životní-
mu stylu. Výrobek je ošetřen UHT tech-
nologií, což zaručuje vysoký standard 
bezpečnosti výrobku a rovněž dlou-
hou garanci výrobku, aniž by ošetře-
ní mělo vliv na senzorické vlastnosti 
produktu. Obal je vhodný pro okamži-
té použití a převlečné víčko umožňuje 
dočasně výrobek uzavřít a chránit. Vý-
robek obsahuje 0,4 % kávového extrak-
tu, dále mléko, přičemž celková tučnost 
je 1,2 % tuku.

RABÍN – MLÉKÁRNA OLEŠNICE, ROL-
NICKÉ MLÉKAŘSKÉ DRUŽSTVO
 Bílý nezrající sýr s výraznou chutí 
česneku a majoránky s obsahem 38 %. 
Mlékárna Olešnice je tradičním čes-
kým výrobcem mléčných výrobků. V je-
jím výrobním programu zaujímá před-
ní místo produkce spotřebiteli vysoce 

KLASA
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hodnoceného másla a čerstvého mléka. 
Vysoce hodnoceny jsou ale i bílé nezra-
jící sýry, jejichž řada je nositelem znač-
ky KLASA.

BALKÁNSKÝ SÝR S  KOŘENÍM 
– MLÉKÁRNA POLNÁ, SPOL. S R. O.
 Sýr pochází z Balkánského poloos-
trova a spotřebitelé byli mateni názvy 
vycházející z řeckého slova FETA – tedy 
tenký, odřezaný plátek. Od roku 2004 
je FETA chráněnou značkou pro sýr z 
ovčího nebo kozího mléka, vyrobený 
na území Řecka. Balkánský sýr z Mlé-
kárny Polná se vyrábí z mléka kravské-
ho pomocí speciálních kultur, které za-
jistí hluboké prokysání sýřeniny, a tak 
připraví pro uživatele svěží, nakyslou 
chuť. K balkánskému sýru patří ostřej-
ší slaná chuť. Sýr je tak pořád čerstvý 
a plný „šťávy“. Správný balkánský sýr 
musí být slaný tak, aby neodradil zá-
kazníka od dalšího sousta a byly cítit 
ostatní chutě a ne víc, než je potřeba 
k podpoře pití dobrého nápoje k sýru. 
Užití sýra je tak pestré, jaká je nápadi-
tost kuchaře. Hodí se do salátů, polé-
vek, smažený v oleji i trojobalu nebo 
jen tak prostě si ho přikrajovat k čers-
tvému chlebu s máslem a zapíjet sme-
tanovým zákysem.

KEFÍROVÉ MLÉKO NÍZKOTUČNÉ 
JAHODA – MLÉKÁRNA VALAŠSKÉ 
MEZIŘÍČÍ, SPOL. S. R. O.
 Kysaný ochucený mléčný výrobek 
obohacený bifi dogenními mikroorga-
nismy (Lactobacillus acidophilus, Bifi -
dobacterium, Streptococcus thermo-
philus), ochucený ovocnou složkou 
s vitamíny A, C, E a obsahem tuku 0,8 
%. Díky obsahu živých bakterií mléčné-
ho kvašení a komplexu vitaminů A, C 
a E zvyšují odolnost organismu.  

EXCELENT SE ZELENÝM PEPŘEM 
– MORAVIA LACTO, A. S.
 Řada ochucených přírodních sýrů 
v několika příchutích – zelený pepř, 
zelený pepř s chilli, kmín, pažitka, uze-
ný s česnekem – oceněná značkou 
KLASA. Slogan společnosti Moravia Lac-
to – „Vím co piju, vím co jím“ - odpoví-
dá fi lozofi i fi rmy dodávat na trh mléko 
a výrobky z něj v jejich nejčistší podo-
bě, nezatížené chemickými konzer-
vanty, bez použití stabilizátorů a dal-
ších nepřirozených látek. 
 Za plněním náročných kvalitativ-
ních parametrů stojí především pečli-
vý výběr dodavatelů mléčné suroviny 
a její zpracování moderními technolo-
giemi.

SYCHROV – ARCHIVNÍ SÝR S TVOR-
BOU OK – PLASTCOM, A. S.
 Přírodní tvrdý sýr z Českého ráje. Sýr 
je vyroben z čerstvého českého mléka 
pocházejícího z Jizerských hor, České-
ho ráje a okolí. Jedná se o přírodní tvr-
dý sýr s delší dobou zrání. Při jeho výro-
bě se používají kromě mléčných kultur 
i speciální doplňkové sýrařské kultu-
ry (Propionibacterium, Lb. helveticus), 
které zlepšují zrání, dodávají sýru lepší 
originální chuť a vůni.

OVOCNÝ TVAROH NÍZKOTUČNÝ 
S VLÁKNINOU (RŮZNÉ PŘÍCHUTĚ) 
– POLABSKÉ MLÉKÁRNY, A. S.
 Tyto tvarohy (v příchutích malina-ja-
hoda, aloe vera-zelené jablko, citron-
limetka, bílý, ananas-kokos, jahoda-
jablko) jsou vyrobeny z nízkotučného 
tvarohu, smetany a ovoce, obohaceny 
rozpustnou vlákninou inulinem a syro-
vátkou. 
 Přírodní rozpustná vláknina inulín je 
zcela přírodní produkt vyrobený z ko-
řene čekanky, která posiluje imunitní 
systém, snižuje cholesterol, zvyšuje do-
stupnost minerálů, především vápníku. 
Přídavek syrovátky zbavuje organismus 
škodlivých látek a díky vysokému obsa-
hu lehce stravitelných bílkovin napo-
máhá trávení.

SEDLČANSKÝ VLTAVÍN – POVLTAVSKÉ 
MLÉKÁRNY, A. S.
  Jedinečný dvouplísňový sýr s kombi-
nací dvou chutí klasického camembertu 
a modré plísně rocquefortového typu. 
Kromě značky KLASA se Vltavín honosí 
rovněž titulem Nejoblíbenější novinka 
roku 2006 z Volby spotřebitelů 2006

ST. PIERRE – JOGURT Z KOZÍHO MLÉKA 
– ST. PIERRE – ING. VLADIMÍR MAŠ-
TALÍŘ
 Bílý jemný jogurt z kozího mléka la-
hodné chuti vhodný jako malá svačin-
ka, lehká zálivka do salátů i jako základ 
sladkých dezertů v BIO kvalitě.

KOŠÍK 0% - JOGURT – RŮZNÉ PŘÍCHUTĚ 
– YOPLAIT CZECH, A. S.
 Lahodný jogurt (malina, jahoda, os-
tružina, meruňka) s nízkým obsahem 
tuku, plný pečlivě vybraných šťavnatých 
kousků ovoce. Obsahuje pouze přírod-
ní aromata a barviva a je vhodný i pro 
diabetiky. Společnost má značku KLA-
SA udělenu i pro řadu jogurtů Light 
a Košík. 

KLASA
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INZERCE

SmartDate 5 přináší v oblasti pří-
mého transferového tisku novou úro-
veň značení - data, šarži a tím zpětné 
dohledání kódů. Umožní tak zajistit 
přesné údaje o produktu od ingredi-
encí až po čárový kód pro potraviny 
a farmaceutický průmysl po celém svě-
tě. Poslední model tiskárny je charak-
terizován vysokou produktivitou, vý-
konem, efektivitou a fl exibilitou.

 „SmartDate 5 je schopna potisko-
vat PP a PE fólie, savý i nesavý papír 
nebo karton. Pro potisk různých ploch 
má k dispozici barvicí pásky v různých 
kvalitách a barvách. Vyznačuje se jed-
noduchou obsluhou s WYSIWYG ba-
revným touch screen displayem a bez-
konkurenční rychlostí tisku. Nový 
systém úspory termopásky řadí tento 
model na pomyslný vrchol přímého 
potisku folií ve své kategorii ve svě-
tě,“ uvedl Pavel Ondrášek, jednatel 
fi rmy. 

TECHNOLOGIE, KTERÁ NEMÁ VE 
SVĚTĚ KONKURENCI: TISKÁRNA 
VELKÝCH ZNAKŮ S HORKÝM 
INKOUSTEM

K označování obalů potravin jsou 
mimo jiné určeny přesné a spolehlivé 
tiskárny velkých znaků 5200 a 5400 
s vysokým rozlišením, které používají 
horký inkoust Touch Dry. Výsledkem 
je kvalitní a výrazný tisk na krabi-
cích a balicích fóliích. Horké inkousty 
tisknou symboly, jež usychají okamži-

tě po kontaktu s materiálem. Přitom 
nedochází k rozpíjení nebo ztrátě vý-
raznosti tisku - tisk čárových kódu je 
tedy stoprocentně čitelný. Touch Dry 
inkousty jsou bez obsahu ředidel, šetr-
né k životnímu prostředí a zacházení 
s nimi je pro uživatele přívětivé. 

KVALITA ČÁROVÝCH KÓDŮ 
Značení potravin bude také před-

mětem mezinárodní potravinářské 
konference Food & Packaging, která 
se v rámci EmbaxPrintu uskuteční ve 
dnech 19. až 20. května. Právě druhý 
den konference vystoupí čeští oborní-
ci – zástupci sdružení GS1 Czech Re-

public s problematikou systému kó-
dování a identifi kace zboží a kvality 
čárových kódů. Právě kvalita čárových 
kódů se v oblasti automatické iden-
tifi kace opět dostává do popředí zá-
jmu. Skutečnost, že nekvalitní čárové 
kódy postihují každého partnera lo-
gistického řetězce, si již začíná uvědo-
movat mnoho uživatelů systému GS1, 
zejména pak obchodních organizací, 
kde je počet snímatelných jednotek 
relativně vysoký. „Většina lidí zná si-
tuaci, kdy stojí u kasy v supermarketu 
a pozoruje operátora, jemuž se neda-
ří po několika pokusech naskenovat 
symbol s následným pípnutím. Ten na-
konec musí ručně natypovat numeric-
ké sekvence z obalu se zcela nečitel-
ným čárovým kódem. Tyto problémy 
pak přinášejí nejen časové, ale i eko-
nomické ztráty,“ uvedl Michal Bílý z 
GS1 Czech Republic. 

V rámci konference zazní také před-
nášky zahraničních expertů na témata 
Trendy obalového designu v Evro-
pě a Biopolymery v obalech. Stěžejní 
pozornost věnují pořadatelé v čele 
s Potravinářskou komorou ČR inteli-
gentním obalům. Pokud vás zaujala 
témata konference Food & Packaging, 
navštivte stránky www.embaxprint.cz, 
kde najdete kompletní program a mů-
žete se zde přímo přihlásit k účasti. 
Registrace je možná i na jednotlivé 
dny. 

za jistí přesné úda je za jistí přesné úda je 

Termosferový tisk Termosferový tisk 
na obalna obal  

„Nejnovější technologie v oboru značení obalů v potravinářském průmyslu najdou 
návštěvníci veletrhu EmbaxPrint, který se uskuteční od 19. do 22. května 2009 v areálu 
brněnského výstaviště. Poslední generaci tiskáren SmartDate představí společnost 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM ve své expozici (pavilon F, stánek 69), kde bude možnost 
poprvé zhlédnout ucelenou nabídku výrobků, které nabízí fi rma MARKEM a IMAJE pod 
jednou střechou.“
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Informace z Technologické platformy pro potraviny

VÁŽENÍ ČLENOVÉ POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY,
v poslední době se velmi často hovoří o projektu RegioKlasa. 

Pro tento projekt se Potravinářská komora rozhodla právě 
proto, že vnímá nutnost posilování regionální identity výrob-
ců potravin a propagací regionálních výrobků.

Projekt rozhodně není stavěn na zelené louce. Již něko-
lik let probíhají v jednotlivých regionech pod různými názvy 
soutěže o nejlepší výrobek regionu – kraje, které organizují 
místní pobočky Agrární komory nebo hejtmanství. Snahou 
Potravinářské komory ČR je navázat na tyto prospěšné akti-
vity, ale především je posílit a umožnit tak důraznější a širší 
propagaci oceněných regionálních výrobků. Právě k tomu-
to účelu slouží obecné a specifi cké podmínky udělení značky 
RegioKlasa, které budou pro všechny regiony společné a vy-
tvoří tak základ pro shodné posuzování výrobků. Protože jde 
ale o značku, která postihuje právě regionální tradice a zvyk-
losti, je tento fakt zohledněn v třetí části podmínek udělení 
značky - v tzv. regionálních pravidlech. Ty nesmí být v rozporu 
s obecnými a specifi ckými pravidly, ale musí postihovat žá-
doucí „regionální“ specifi cké vlastnosti výrobků, například 
se vyrábí výhradně v určitém kraji nebo se vyrábí unikátním 
způsobem apod. Splnění všech kvalitativních kritérií by ově-
řovala a hodnotila Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce ve spolupráci se Státní veterinární správou (na úrovni 
krajských středisek).

Své výrobky by mohli přihlašovat potravinářští výrobci bez 
rozdílu velikosti - tedy jak malí, tak velcí výrobci. Jsme pře-

svědčeni, že i u velkých výrobců lze najít regionální specialitu, 
která si zaslouží větší propagaci i mimo území, kde je vyrá-
běna.

V souvislosti s novým projektem RegioKlasy nemůžeme ani 
nechceme zapomínat na značku kvality KLASA. Jak už jsem 
několikrát při různých příležitostech uvedl, od vzniku Klasy 
uplynulo už téměř 6 let a je tedy nutné zaměřit pozornost 
také na jiné aspekty propagace kvality. Jsou jimi například 
podpora prodejních míst nebo zvýšení atraktivity značky pro 
potravinářské výrobce.

Rozhodně je potřeba také nepolevit ze strany SVS, SZPI 
i SZIF v kontrolách výrobků oceněných značkou KLASA. Na 
druhé straně ale není možné odebírat značku KLASA bezmyš-
lenkovitě, jen na základě pocitu posuzovatelů. V takovém pří-
padě dochází pouze k negativnímu pocitu u výrobce, protože 
nechápe, proč mu vlastně KLASA byla odebrána.

Poslední věc, o které bych se rád zmínil, je návrh zákona 
o významné tržní síle. Jistě všichni víte, že měl být ve druhém 
čtení již na březnové schůzi Poslanecké sněmovny. Z mno-
ha různých důvodů (demise vlády, vyjednávání o nové vládě 
apod.) byl ale z programu jednání vyškrtnut. Další řádná schůze 
Poslanecké sněmovny bude zahájena 28. dubna a její pro-
gram není ještě znám. Předpokládá se však, že na pořad jed-
nání budou zařazeny všechny neprojednané body z minulé 
schůze, tedy i druhé čtení návrhu zákona o významné tržní 
síle. Pevně věřím, že tentokrát na programu schůze zůstane 
a posuneme se dále k cíli. 

Ing. Miroslav Toman, CSc.,
prezident PK ČR

Výsledky projektu NUTRASTRESS (Nutraceutický význam 
piva) potvrzují, že pravidelná umírněná konzumace piva čes-
kého výrobce v modelu akademického stresu (tj. během zkouš-
kového období) vedla k jeho snížení. Studenti po dobu 60 dní 
konzumovali jedno pivo denně (velké pro muže, malé pro 
ženy). Po této době nedošlo k očekávanému obvyklému po-
klesu absolutního počtu lymfocytů u sledovaných osob, což je 
průvodní jev období, kdy na člověka negativně působí stres. 
Naopak, v hodnocené skupině došlo k průměrnému vzestupu 
absolutního počtu lymfocytů o 8 % neboli k posílení obran-
ného systému zkoumaných osob. Lymfocyty, které jsou dru-
hem bílých krvinek, tvoří základ obranného (imunitního) sys-
tému lidského organismu. Toto zjištění vyplynulo z průzkumu, 
který uskutečnil odborný tým vedený doc. MUDr. Petrem Pe-
trem, PhD., vedoucím pracoviště Klinické farmakologie Ne-
mocnice České Budějovice, a. s., a nesl název „Vliv frekvent-
ní umírněné konzumace piva na absolutní počet lymfocytů 
u člověka v modelu akademického stresu“. Výzkum patří do 
úkolů, na jejichž řešení se podílí i Výzkumný ústav pivovar-
ský a sladařský, a. s.

Do projektu majícího charakter přehledu spotřebitelského 
chování vstoupilo 21 probandů. Projekt dokončilo 19 osob, 

studentů a studentek českých vysokých škol zařazených ve 
studijních programech bakalářských, magisterských a dokto-
randských. Průměrný věk zkoumaných osob byl 27 let. Všich-
ni probandi si nechali vyšetřit celkový počet lymfocytů před 
zahájením konzumace a po skončení konzumace. 

„Tento projekt je součástí celosvětového trendu sledovat 
účinky konzumace fermentovaných potravin na obranyschop-
nost organismu a na rozvoj, průběh a prognózu některých 
civilizačních onemocnění,“ uvedl doc. MUDr. Petr Petr, PhD., 
vedoucí pracoviště Klinické farmakologie Nemocnice České 
Budějovice, a. s. „Potvrdily se závěry obdobných výzkumů, 
které prováděly např. tým profesorky Ascensión Marcoso-
vé z madridského Institute Frío nebo u nás tým prof. Racka 
z  LF UK v Plzni či skupina doc. Kohouta z Fakultní Thomayero-
vy nemocnice v Praze právě u fermentovaných potravin obecně 
a prebiotik, probiotik a synbiotik zvláště,“ dodal docent Petr.
 „O pozitivních účincích piva na lidský organismus 
byla napsána řada odborných studií a každý další vědec-
ký výzkum pojednávající o pozitivním vlivu piva na stres 
jako součást civilizačních chorob je třeba přivítat,“ uve-
dl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivova-
rů a sladoven. „Výzkum chápeme jako cenný příspěvek 

Umírněná konzumace piva působí proti stresu

Posilování regionální identity výrobců potravin
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k objektivnímu hodnocení českého piva a jeho významu 
pro lidské zdraví,“ dodal Jan Veselý.

Zkoumaní jedinci požívali denně 
na noc stejnou dávku piva značky Du-
dák, výrobce Měšťanský pivovar Stra-
konice, obsah ethanolu 5,2 vol. %, 
po dobu 60 dnů, mezi 15. květnem 
a 15. červencem roku 2007. Ostatní diet-
ní návyky neměnili a drželi se svých ná-
vyků/habitů. Přitom muži požívali 660 ml 
a ženy 330 ml v souladu s doporučeními 
Světové zdravotnické organizace WHO 
ohledně denní dlouhodobě tolerovatel-

né dávky etanolu na osobu. Podávané pivo bylo čerstvě vy-
stavené, nepasterované. Všich-
ni probandi byli před zahájením 
projektu, během něho i po něm 
klinicky zdrávi a s normálními 
hodnotami krevního tlaku, zá-
kladního klinického vyšetření 
a tzv. jaterních testů. 

Další informace naleznete na 
internetových stránkách České-
ho svazu pivovarů a sladoven 
www.cspas.cz.

 Čím se vyznačuje specifi kace ZTS?
 Systém ZTS od produktů vyžaduje tyto zvláštní vlastnosti:

•  použití tradičních surovin při výrobě potraviny
•  tradiční složení
•  způsob produkce nebo zpracování odpovídající tradičním 

metodám.
Stručně řečeno může označení ZTS získat jedině tradiční pro-
dukt s vlastnostmi, které jej odlišují od jiných produktů.

 Tradiční názvy
Významem „tradiční“ se rozumí prokázané používání na 

trhu EU po období, které vykazuje znaky předávání mezi ge-
neracemi. To obvykle znamená alespoň 25 let.

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS SYSTÉMU ZTS
Označení ZTS slouží především k tomu, aby se jakostní pro-

dukty, které nutně nemají vazbu na zeměpisnou oblast, moh-
ly odlišit od ostatních produktů a díky tomu docílit vyšší cenu 
na trhu. Tento systém rovněž přispívá k zachování původních 
produktů, jež patří ke kulturnímu dědictví EU. 

 Postup
 K žádosti musejí být připojeny specifi kace, které umož-
ňují splnit podmínky zápisu, tedy přinejmenším tyto údaje:

•  název, jenž má být zapsán, a údaj o tom, zda producent 
nebo skupina žádá o zápis do rejstříku s výhradou názvu, 
nebo bez výhrady a zda název může být zapsán jen v jed-
nom jazyce nebo ve více jazycích

•  popis vlastností produktu zahrnující jeho hlavní fyzikální, 
chemické, mikrobiologické anebo organoleptické vlast-
nosti, které se vztahují k jeho zvláštní povaze

•  popis metody produkce, včetně povahy a vlastností pou-
žívaných surovin anebo přísad, případně metody přípra-
vy produktu

•  údaje umožňující posoudit tradiční povahu produktu, 
tj. klíčové body, které vymezují a prokazují jeho zvláštní 
povahu

•  opatření v oblasti certifi kace či kontroly. 

 Žádost o zápis názvu do rejstříku ZTS lze podat s výhradou 
názvu, nebo bez výhrady názvu, přičemž:

•  výrazem „bez výhrady názvu“ se rozumí, že zapsaným 
názvem lze i nadále označovat produkty, které neodpo-
vídají zapsané specifikaci, 
ale nesmí se přitom použít 
označení „zaručená tradiční 
specialita“, zkratka ZTS ani 
příslušné logo EU (přikladem 
ZTS bez výhrady názvu je sýr 
Mozzarela)

•  výrazem „s výhradou názvu“ 
se rozumí, že názvem se již 
nesmějí označovat podob-
né potraviny neodpovídající 
zapsané specifi kaci, a to ani 
v případě, že k němu není připojeno označení „zaruče-
ná tradiční specialita“, zkratka ZTS ani příslušné logo EU 
(příkladem výhrady názvu je Jamón Serrano – sušená špa-
nělská šunka).

ZÚČASTNĚNÉ STRANY
 Zúčastněnými stranami jsou stejné zemědělské či zpraco-
vatelské subjekty, vnitrostátní orgány a orgány EU jako v pří-
padě CHOP a CHZO.

 Systém ZTS je otevřen i nečlenským zemím
 V systému ZTS mohou žádosti podávat i producenti ze tře-
tích zemí. Systém je otevřen producentům z celého světa, kteří 
dodržují příslušné specifi kace a podléhají náležitým mecha-
nismům ověřování a kontroly. 

Zaručená tradiční specialita

Aby mohl být název zapsán podle předpisů o za-
ručené tradiční specialitě (ZTS), musí mít daný pro-
dukt vlastnosti, které jej odlišují od ostatních pro-
duktů. Především musí být tradiční a mít zvláštní 
povahu, tedy vlastnosti, kterými se zřetelně odlišuje od ji-
ných podobných potravin stejné kategorie.

w
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Informace z Technologické platformy pro potraviny

 Z průzkumu, který provedla v první polovině února 2009 
Potravinářská komora ČR mezi podniky potravinářského prů-
myslu, jasně vyplynuly tři zásadní okruhy problémů: vztah 
s bankami a dostupnost fi nančních zdrojů, vztah s obchod-
ními řetězci a obchodní podmínky a ohrožení konkurence-
schopnosti. Zároveň byla navržena ze strany výrobců potravin 
i opatření, která by sektoru v současné době pomohla.

 Pokud jde o banky, více než polovina dotázaných (byly oslo-
veny podniky v souhrnu představující více než 90 % výkonů 
oboru) uvedla, že se jim prodloužila doba jednání o úvěrech, 
zvýšila úroková sazba z poskytnutých úvěrů a ztížilo samot-
né získání úvěru. Téměř polovina výrobců uvádí, že byli nu-
ceni odložit plánované investice.
Více než dvě třetiny výrobců potravin zaznamenaly při jed-
nání s obchodními řetězci zhoršení obchodních podmínek, 
požadavky dalšího nestandardního plnění a tlak na snižová-
ní ceny. Současně více než dvě třetiny dotázaných uvádí vý-

razné zhoršení platební morálky odběratelů a zhoršení vlast-
ního cash fl ow.
 Také náhlé zvyšování poplatků za zpětný odběr a využití 
odpadů z obalů vnímají více než dvě třetiny výrobců jako sil-
ně poškozující zásah do jejich ekonomické situace a odmítají 
tvrzení, že třídění odpadů je záležitostí průmyslu, tudíž je na 
něm, aby situaci řešil. V této souvislosti poukazují na fakt, že 
vytříděný papír, se kterým jsou nyní největší problémy, z vel-
ké části z průmyslu nepochází.

 V rámci boje za udržení konkurenceschopnosti více než dvě 
třetiny potravinářských výrobců uvádějí, že uvedou na trh lev-
nější výrobky a pokusí se nalézt nové trhy pro svoje produkty. 
Stejný podíl výrobců se vyjádřil, že ani v této situaci nepřesta-
nou investovat do nových technologií a inovovaných výrob-
ků, protože přerušení toku fi nancí do těchto aktivit by ohro-
zilo konkurenceschopnost výrobců v budoucnu.

 Mezi opatření, které výrobci potravin považují za žádoucí 
k překonání krize, patří bankovní garance a záruky za úvěry, 
dotace úroků 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 podpo-
ry a pojištění exportů. Stále se zhoršující obchodní podmínky 
by podle dotázaných pomohlo vyřešit urychlené přijetí záko-
na o významné tržní síle a jejím zneužívání. 

 Více než 250 účastníků, zástupců potravinářských a zpra-
covatelských fi rem, mělo možnost seznámit se jak s aktuál-
ními otázkami a trendy legislativy životního prostředí v ČR, 
prostřednictvím přednášky zástupce ministerstva životního 
prostředí, tak i s legislativním procesem ve vztahu k otáz-
kám bezpečnosti potravin a s rolí Potravinářské komory ČR 
v něm. 

 Přednášky zástupců ministerstva zemědělství, které zazně-
ly v rámci seminářů, se týkaly fi lozofi e a procesu integrova-
ného povolování směrnice IPPC, environmentálních techno-
logií a nových trendů v ČR a EU. 

 Příklady řešení environmentálních problémů v podmínkách 
výroby potravin představil zástupce Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. 

 Rakouští lektoři 
se ve své přednáš-
ce mimo jiné za-
měřili na situaci 
a perspektivy ra-
kouského potra-
vinářského sekto-
ru, na regionální 
a tradiční potravi-
nářské koncepce 
a na inovace po-
t rav inářských 
podniků za po-
moci poskytova-
telů služeb vý-
zkumu a  vývoje. 

 Obsahová ná-
plň a průběh se-
minářů byly ze 
strany účastní-
ků i organizátorů 
hodnoceny velice 
kladně. 

Dopady krize na potravinářský průmysl

Ze seminářů PK ČR

 Ze šetření prováděného Potravinářskou komorou ČR mezi 
podniky potravinářského průmyslu vyplynulo, že více než 
padesát procent potravinářských výrobců má problémy v jed-
nání s bankami a získáváním úvěrů a více než dvě třetiny vý-
robců se potýkají se zhoršenými obchodními podmínkami ze 
strany obchodních řetězců a zhoršením dodavatelsko-odbě-
ratelských vztahů.

 Potravinářská komora ČR uspořádala v období od 20. ledna 
do 24. března 2009 již druhý cyklus seminářů v rámci projek-
tu Programu rozvoje venkova nazvaný tentokrát „Požadavky 
na ochranu životního prostředí a jejich dopady do konkuren-
ceschopnosti zpracovatelských podniků“. Semináře úspěšně 
proběhly na deseti místech České republiky a přednášeli na 
nich odborníci nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

www.svet-potravin.cz28

SP_c5-kveten_2009-20.indd   28SP_c5-kveten_2009-20.indd   28 4/14/09   3:04:33 PM4/14/09   3:04:33 PM



Co se děje v potravinářském sektoru

Irská Kerry Group koupila společnost DERA Holding NV, 
výrobce a distributora potravinářských ingrediencí a koření. 
V České republice podniká DERA Holding NV prostřednictvím 
dceřiné společnosti DERA FOOD TECHNOLOGY-CZ, s.r.o., která 
v roce 2007 dosáhla tržeb necelých 250 mil. Kč. Důvodem pro 
akvizici byla podle sdělení tiskového mluvčího Kerry Group 
snaha o jednoznačné rozšíření obchodních aktivit v rostou-
cím regionu východní Evropy a vybudování pozice na trhu. Na 
trhu v ČR a SR se dá předpokládat zintenzivnění obchodních 
aktivit DERA pod taktovkou Kerry a bude zajímavé sledovat 
geografi cké rozšiřování obchodních aktivit do jiných regio-
nů jako Balkán nebo Ukrajina.

Tato transakce vypovídá o snaze velkých potravinářských 
hráčů nejen přežít na velice konkurenčním trhu, 
ale dokonce posílit své pozice prostřednic-
tvím akvizic a konsolidací fi rem.

MLÉKÁRENSTVÍ
Schyluje se k jedné z největších 

transakcí v mlékárenství v Ni-
zozemí – ARLA Foods uzavřela
předběžnou smlouvu o akvizici 
části nizozemské fi rmy Friesland 
Campina. Předmětem transak-
ce bude zpracování mléka, pří-
slušná aktiva a některé zavede-
né značky. Akvizice by měla být 
dokončena v druhé polovině to-
hoto roku.

ARLA Foods je globální zpraco-
vatel mléka a výrobce mléčných vý-
robků a ingrediencí s výrobními zá-
vody zejména ve Skandinávii a Velké 
Británii, ale i v Číně, Brazílii, Kanadě 
a USA. Tržby společnosti za rok 2008 čini-
ly více než 176 mld. Kč a společnost zpraco-
vala přes 8,24 tun syrového mléka. Touto akvizicí 
získá ARLA Foods výrobní závody v Nizozemí a zave-
dené značky na místním trhu. Společnost přitom hledá dal-
ší akviziční příležitosti na trhu v Německu a Polsku. Vlastníky 
společnosti ARLA Foods jsou farmáři, kteří jsou zároveň i je-
jími dodavateli.

PRODEJ PIVOVARU NÁCHOD
Liberecká společnost LIF, a.s., která má již majetkové po-

díly v pivovarech Rohozec a Svijany, získala Pivovar Náchod. 
Bohužel tato změna vlastnictví přinesla i spory o způsobu 
provedení výběrového řízení, které řeší Krajský soud v Hrad-
ci Králové a ÚOHS. Pro obdobné výrobce je však zajímavěj-
ší informací dosažená cena za prodej 100 % akcií, tj. 150 mil. 
Kč. Pivovar však stabilně dosahuje ročních tržeb okolo 180 
mil. Kč (při roční produkci 130 tisíc hektolitrů) a EBITDA (zisk 
před úroky, daně z příjmů a odpisů) za rok 2007 činil 24 mil. 
Kč a za rok 2006 28 mil. Kč při zadluženosti u bank v roce 2007 
v celkové výši 83 mil. Kč.

Za předpokladu, že výsledky pivovaru za rok 2008 neby-

ly významně pozitivnější a zadluženost větší než stav za rok 
2007, je dosažená cena nadstandardní.

Kromě společnosti LIF, a.s. na trhu výroby piva působí dal-
ší skupiny – K Brewery Group (Pivovar Klášter, Platan, Lob-
kowiczký pivovar, Pivovar Jihlava a Pivovar Janáček) a PMS 
Přerov (Pivovar Zubr, Litovel a Holba).

OBCHODNÍ ŘETĚZCE
Britský obchodní řetězec Sainsbury's vyhlásil rozšíření na-

bídky zboží od britských mlékáren Dairy Crest a Wiseman’s, 
zejména v sortimentu vlastních značek mléka, sýrů a smetany. 
Tento krok je učiněn na podporu domácích výrobců.

Problém zastoupení produktů českých a slovenských výrob-
ců v obchodních řetězcích je hodně 

citlivé téma pro naše farmáře 
a zpracovatele. Bohužel 

systém dotací extrémně 
zvýhodňuje výrobce 
ze „starých“ zemí EU 
a v mnoha případech 
není lokální výrobce 
schopen cenově kon-
kurovat. Výše uvede-
ná zpráva by mohla 

být vzorem chování 
pro obchodní řetězce 

zastoupené v ČR a na 
Slovensku, navíc v době, 

kdy tržby za potraviny 
v ČR v lednu 2009 meziroč-

ně vzrostly o 2,5 %. 

PŘIPRAVOVANÉ FÚZE V RA-
KOUSKU
Společnost Landfrisch – rakouská 

privátní mlékárna s ročním objemem 
zpracovaného mléka ve výši 126 milio-

nů kg otevřela jednání o vstupu strategic-
kého partnera. Předseda představenstva Landfrisch 

zdůraznil, že vstup strategického partnera není vynucený 
ekonomickými okolnostmi, ale snahou získat výhody ze spo-
jení dvou konkurentů. Pro jednání byly vybrány dvě rakous-
ké mlékárny – společnost Berglandmilch (ročně zpracuje 837 
milionů kg mléka) a Gmundner Milch (ročně zpracuje 305 mi-
lionů kg mléka). Toto připravované spojení hodnotíme jako 
opatření proti stávající recesi a jako snahu o realizaci budou-
cích synergií a úspor v rámci spojení.

Otevřenou otázkou zůstává možný dopad koncentrace v Ra-
kousku na české farmáře a zpracovatele. Předpokládáme, že 
pro české farmáře, resp. jejich svaz, může vzniknout význam-
ný odběratel syrového mléka (všechny z výše uvedených mlé-
káren mají výrobní závod v blízkosti hranic s ČR) a naopak pro 
české zpracovatele vyroste významný konkurent. 

Informační materiál společnosti TPA Horwath Notia 
Consulting s. r. o.
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Spotřeba biopotravin v ČR Spotřeba biopotravin v ČR 

vzrostla vzrostla 
v roce 2008 v roce 2008 o 40 %o 40 %
Spotřeba biopotravin v České republice dosáhla v roce 2008 1,8 miliardy korun, což 
je nárůst o 40 procent oproti roku 2007. Vyplývá to z pravidelných šetření agentury 
Green marketing, prezentovaných na konferenci Bio Summit v Praze. 

 Češi utratili v loňském roce za bio-
potraviny 1,8 miliardy korun, tedy o ce-
lých 510 milionů korun více než před-
loni. Za poslední dva roky tak spotřeba 
vzrostla o více než 1 miliardu korun. Trh 
s biopotravinami je v ČR trvale rostoucí, 
od roku 2005 se obrat zvýšil o více než 
250 %. Průměrná spotřeba na osobu 
tedy vloni činila 176 korun a podíl bio-
potravin na celkové spotřebě potravin 
a nápojů vzrostl o více než třetinu na 
0,75 procenta. 
 Podíl biopotravin z dovozu na cel-
kové spotřebě vloni zastavil v minulos-
ti stoupající tendenci a klesl o 5 procent 
na 57 procent. Podíl v České republi-
ce vyrobených biopotravin tak dosáhl 
podílu 43 procent. Je třeba si nicmé-
ně uvědomit, že řada v České republi-
ce „vyráběných“ biopotravin obsahuje 
dovážené suroviny nebo se v tuzemsku 
pouze přebaluje. Podíl čistě českých 
biopotravin tak stále zůstává výrazně 
pod polovičním podílem. 
 „Počet domácích výrobců biopotra-
vin ale razantně roste a s tím i objem 
české bioprodukce. Zejména v kate-
goriích hovězího masa, pečiva, mléka 
a koření je vysoký podíl domácích bio-

potravin,“ komentuje výsledky šetření 
Tom Václavík z agentury Green marke-
ting. 
 Největší kategorií biopotravin zůstá-
vají „Zpracované biopotraviny“, i když 
její podíl nepatrně klesl na 46 procent. 
Stabilní nárůst zaznamenává katego-
rie „Mléko a mléčné výrobky“, její po-
díl vloni dosáhl 22 procent, a kategorie 
„Ovoce, zelenina“, jejíž podíl vloni či-
nil 6 %. Absolutně největší subkatego-
rií v objemu spotřeby biopotravin jsou 
kojenecké a dětské výživy - uka-
zuje se, že maminky při náku-
pech pro své děti sahají po nej-
vyšší kvalitě. 
 Nejčastějším místem nákupu 
biopotravin pro Čechy zůstá-
vají hypermarkety a supermar-
kety. Jejích podíl na celkových 
obratech dlouhodobě roste, 

v roce 2008 dosáhl podílu 72 procent, 
o téměř 5 procent více než předlo-
ni. Tento trend bude pravděpodob-
ně nadále pokračovat s tím, jak ma-
loobchodní řetězce zavádějí vlastní 
bioznačky a dávají biopotravinám 
stále větší prostor. Nadále klesá po-
díl prodejen zdravé výživy a biopro-
dejen, jejich podíl klesl z 22,5 procen-
ta v roce 2007 na 19 procent vloni.  
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Připravil Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Spotřeba biopotravin v ČR 

 Státní veterinární správa ČR je oprav-
du citlivá na občasná tvrzení, že se 
u nás drůbež „krmí“ antibiotiky. Není 
tomu tak, jednak se to nesmí a jednak 
se o tom přesvědčujeme na základě 
monitoringu cizorodých látek v suro-
vinách a potravinách živočišného pů-
vodu, tj. i v kuřecím mase. 
 Dokonce se to dá nazvat i tak, že je 
„Státní veterinární správa na toto téma 
alergická“, jak se zmiňuje 13. 3. Hanka 
Michopulu v Lidových novinách v člán-
ku o biokuřatech (Jak chutná kuře za 
pětistovku). Tato „alergická“ reakce je 
celkem pochopitelná, když se i v tomto 
článku čtenář dozví, že biokuře mimo 
jiné „nepojídá antibiotika“, jakoby ku-
řecí brojleři z „konvenčních“ chovů je 
pojídali. 
 Zkrátka tedy lze říci, že drůbež z při-
rozených chovů, popřípadě z těch bio, 
má nepopiratelně odlišnější kulinář-
ské vlastnosti, avšak také do porážko-
vé váhy doroste za třikrát delší dobu 
(jak i správně Hanka Michopulu píše), 
proto je i dražší. Je ale, domníváme se, 
zbytečné zdůrazňovat absenci antibio-
tik v krmné dávce. Antibiotika musejí 
absentovat v krmné dávce všech zvířat, 
jejichž produkty končí na kuchyňském 
stole. To znamená, že se antibiotiky ne-
krmí ani drůbež, ani skot, ani prasata!
 Snad lze doplnit, že se samozřejmě 
mohou použít léčiva, i na bázi antibio-
tik, ale jak z pojmenování vyplývá, jen 

z léčebných důvodů a v ochranné lhů-
tě, před porážkou se musejí vysadit. 
Jinak skončí „produkty“ v asanačním 
podniku. Používání antibiotických lé-
čebných prostředků u kuřat na maso 
je málo časté, právě vzhledem k jejich 
krátkému životu.
 Možná ještě jeden dovětek ke zmí-
něnému článku, v němž je na konci po-
vzdech, že se o tvrzení Státní veterinární 
správy chtěla v chovu přesvědčit na vlast-
ní oči novinářka, která si chtěla situaci 
natáčet skrytou kamerou….. a nebyla 
vpuštěna. Však to je správné, do chovů 
hospodářských zvířat žádné cizí osoby 
nesmějí, vyplývá to i z veterinárního 
zákona. Důvodem je případné zavle-
čení nějakého onemocnění (důkazem 
může být rozvlečení ptačí chřipky na 
Královéhradecku v roce 2007). Do cho-
vů smějí pouze zde zaměstnané oso-
by, veterinární lékař a státní veterinár-
ní dozor, samozřejmě za stanovených 
hygienických podmínek. 
 O tom, že kuřecí maso antibioti-
ka neobsahuje, se může každý pře-
svědčit z výsledků veterinárních kon-
trol - na stránkách www.svscr.cz 
je publikace o kontaminaci potrav-
ního řetězce. Kontaminace cizoro-
dými látkami, tj. těžkými kovy, PCB, 
antibiotiky apod., je prakticky setr-
vale pod povolenými limity. A po-
kud se přece jen v rámci rutinních 
i cílených kontrol veterinární dozor se-

tkal s problémem, vždy tomu dosud 
bylo ještě před tím, než se surovina 
či potravina mohla dostat do tržní 
sítě. 

Další informace z oblasti 
Státní veterinární správy lze 
získat na internetových stránkách 
SVS ČR: www.svscr.cz. 
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 Konec května se bude na Výstavišti 
Incheba Expo Praha již popáté nést ve 
znamení ekologie, zdravé výživy a ži-
votního stylu, ale také alternativní me-
dicíny či duchovních nauk. Do nového 
ročníku vkročí veletrh BIOSTYL a ESO-
TERIKA s řadou novinek. Největší no-
vinkou je veletrh ECOWORLD, který ná-
vštěvníkům veletrhu přinese ještě více 
informací o ekologických alternativách 
a možnostech jak přispívat k ozdravení 
naší planety.

 

Zatímco Esote-
rika s mottem „...a skryté se stává 
zjevným“ se věnuje duchovním na-
ukám, kulturním tradicím a sebe-
poznání člověka, BIOSTYL na toto 
téma navazuje určitým způsobem 

především návratem k přírodě, k je-
jím produktům a celkově k ekologii. 
Na veletrhu Biostyl se návštěvníci do-
zvědí vše o zdravém těle a zdravé stra-
vě, Ecoworld se zabývá zdravím Země 
a našeho životního prostředí, Esoterika 
je věnována zdravé a zvídavé duši, 
komplexně pohlížející na svět očima 
různých světových kultur – letos se ve-
letrh zaměří zejména na kultury vý-
chodní. Významnou součástí veletrhů 
je pestrý doprovodný program, který 
bude současně probíhat na několika 
místech Průmyslového paláce. Již tra-
dičně bude tvořit základ Střední hala 
Průmyslového paláce.
 Hlavním hostem veletrh 
je doktor alternativní medi-
cíny a jeden z nejznámějších 
specialistů na světě na vý-
zkum vody a jejího vlivu na 
léčbu onemocnění Dr. Masa-
ru Emoto z Japonska. Dále se 
návštěvníci mohou těšit např. 
na vědce a představitele 
organizace Věda o spirituali-
tě Jeho Svatost Sant Rajinder 
Singh Ji Maharaj z Indie, kte-
rý je po celém světě uznáván 
jako člověk usilující o dosa-
žení vnitřního i vnějšího 
míru prostřednictvím spiri-
tuality; na umělce a geomanta Marko 
Pogačnika ze Slovinska, který vyvinul 

moderní způsob jak přiblížit mnohoroz-
měrnost Země a lidské kultury. Kromě 
zajímavých přednášek proběhne na ve-
letrhu spousta dalších akcí, jako jsou vý-
stavy, autogramiády, křty, workshopy, 
taneční vystoupení a prezentace. Je za-
jištěna účast širokého spektra účastníků 
– od osvědčených jmen po zcela nové 
tváře z Česka i ze zahraničí.

 Loňského ročníku veletrhů se 
účastnilo více než 300 mezinárod-
ních vystavovatelů a na zajímavé 
přednášky, ukázky, autogramiády 
a další lákavé body programu se přišlo 
podívat 17 000 návštěvníků. 

22. - 24. 5. 200922. - 24. 5. 2009
zdravé tělo - zdravá duše - zdravá zemězdravé tělo - zdravá duše - zdravá země

PR článek

Soubor veletrhů ESOTERIKA – BIOSTYL – ECOWORLD 
se těší na Vaši návštěvu 22. – 24. května 2009 
na Výstavišti Incheba Expo Praha Holešovice.
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tipy na vinařské akce

květen
1.5.
 Pravidelná regionální výstava vín, co do počtu druhá největší 

na Uherskohradišťsku (v loňském roce cca 860 soutěžních vzorků 
vína ve 43 odrůdách), to je XXXI. mařatická výstava vín. Výstava 
je doplněna o prezentaci přívlastkových speciálních vín. Pořada-
telé Vás zvou na zimní stadion v Uherském Hradišti. 

 Na Dnu lidových řemesel v Moravské Nové Vsi budou moci ná-
vštěvníci ochutnat „Neoveská vína“. Celodenní akce s bohatým 
kulturním programem, vystoupeními folklorních souborů, jarmar-
kem a degustací vzorků proběhne přímo na náměstí Republiky. 
Více informací na www.mnves.cz

 Ochutnávku vín místních vinařů nabídne Prvomájová výstava 
vín Českého zahrádkářského svazu v Hustopečích. V místním spo-
lečenském domě bude kromě občerstvení zajištěna i cimbálová 
muzika. 

 Tradiční ochutnávka vín nejen z Jaroslavic, to je XXXVI. oblast-
ní výstava vín Jaroslavice 2009. Více informací na www.obec-ja-
roslavice.cz

 Májová výstava vín nebude chybět ani v Bzenci. Ve sklepích 
pod Sokolovnou se zde totiž opět uskuteční regionální akce s více 
než padesátiletou tradicí. Ochutnávat bude možné z více než 700 
vzorků. 

14.5.
V pražských Holešovicích opět proběhne srovnávací degustace, 

která bude tentokrát věnovaná odrůdě Sauvignon. Návštěvníci 

budou mít možnost ochutnat a ohodnotit cca 12 až 15 vzorků 

vín. Více informací na www.vasevino.cz

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

8.5. – 9.5.
Celostátní výstava vín s mezinárodní účasti, to jsou dvouden-

ní Valtické vinné trhy, které se uskuteční na valtickém zámku. 

Tato soutěžní přehlídka se poprvé konala již v roce 1967 a or-

ganizačně ji v současnosti zajišťuje Společnost Valtické vinné 

trhy ve spolupráci se Střední vinařskou školou ve Valticích. 

Cílem je odborně posoudit vína z různých vinařských oblastí, 

obcí a tratí a tím podpořit výrobu a prodej co nejkvalit-

nějších vín, zprostředkovat osobní výměnu zkušeností 

a poznatků z vinohradnicko - vinařského oboru a posloužit 

k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a spole-

čenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebi-

teli. Do soutěže je možno přihlásit vína ročníku 2008 a star-

ší, přičemž se očekává až na 800 vzorků vín. Více informací 

na www.vvtvaltice.cz

16.5.
 Výstava a ochutnávka vín malovinařů regionu Porta Bohemi-

ca spojená s jarmarkem a nabídkou vinařských doplňků. To vše 
nabídne Žernosecký košt. Více informací na www.mesta.obce.
cz/velkezernoseky

 32. Jihomoravská výstava vín na brněnském výstavišti je spo-
jena s prezentací fi rem, s přehlídkou vítězů oblastních výstav, se 
sekcí růžových vín a s prezentací vín pro gastronomii. Výstavní 
vzorky bílých vín budou podávány z chladících boxů. Výstava je 
spojena s ochutnáváním a prodejní aukcí vybraných šampiónů 
v odrůdách. Více informací na www.vinobrno.eu

 Žádovičtí vinaři Vás zvou na putování za vínem Slovácka - Žá-
dovice 2009. V Kulturním domě v Žádovicích můžete ochutnat 
široký sortiment vín od vinařů a vinařských fi rem regionu Bze-
necka a Kyjovska. Vinařské fi rmy budou mít vína i k zakoupe-
ní. Specialitou pak budou grilovaná selata. Více informací na 
www.vinomanak.cz

 Jubilejní desátý zámecký košt vín, který se koná v překrásných 
prostorách renesančního zámku v Bučovicích, odstartuje v 10 ho-
din. Letošní desátý ročník bude nadmíru bohatý svým progra-
mem a minimální počet 1000 vzorků vín jistě nadchne i největší 
znalce. Více informací na www.bucovice.cz

 Vinařský časopis Víno&Styl, vinařský hotel Vinum Coeli a vinař-
ský publicista Branko Černý pořádají přehlídku růžových vín a 
klaretů spojenou s prezentací gastronomie, grilováním, kuchař-
skou show a růžovou taneční zábavou. O kuchařskou exhibici 
se postará šéfkuchař Jaroslav Dufek, člen reprezentačního týmu 
ČR. V sobotu od 12 do 24 hodin v hotelu Vinum Coeli v Dolních 
Kounicích. Více informací na www.vinnysklep.cz

8.5.
 Páteční den 8. května 2009 se zapíše tučným a nesmazatelným 

písmem do historie jak samotného města Velké Pavlovice, 

tak i do dějin místní turistiky. Obec všem milovníkům krajiny 

otevře novou rozhlednu na místě, jež zaručuje úžasný výhled do 

dalekého okolí. Při této příležitosti se návštěvníci mohou těšit 

na zajímavý kulturní a společenský program, který vyvrcholí 

v nočních hodinách nádherným ohňostrojem. Spolu s tím na 

návštěvníky čeká také možnost návštěvy velkopavlovických 

sklípků spolu s cimbálovou kapelou a soutěží o vinné ceny. 

 Město Dolní Kounice pořádá již druhý ročník Svatogothardských 

vinařských slavností. Akce se uskuteční na Masarykově náměstí. 

Více informací na www.dolnikounice.cz

23.5 – 24.5.
XIV. vinné trhy v Čejkovicích nabídnou prezentaci a ochut-

návku místních vín s kulturním programem. Více informací na 

www.vinozcejkovic.cz

3.5.
Na slavnostní otevření místní vinařské stezky v Šardicích se 

můžete vypravit na kole, na koni i pěšky. Více informací na 

www.sardice.cz

23.5. – 27.5.
Na kole krajem památek a vína, to je čtvrtý ročník cyklistické 

jízdy obcemi a sklepními uličkami po Moravských vinařských 

stezkách. Pět dní na kole za pohostinnými vinaři, ale i vý-

znamnými společnostmi, které podporují vinařskou turisti-

ku. Více informací na www.vinarske.stezky.cz

2.5.
 Velkobílovická výstava vín svou historií sahá až do roku 1961. 

Návštěvníci se mohou těšit na dechovou i cimbálovou muziku. 

Více informací na www.velkebilovice.com

 Pořadatelé srdečně zvou na přehlídku vín vinařů z Kobylí. 

Akce začíná v 13 hodin v místní sokolovně. 

15.5.
Regionální turistické informační centrum a Vinotéka 

v Židlochovicích pořádá Cyklus povídání o víně: Veltlínské 

zelené a Cabernet Moravia. Návštěvníci se seznámí s 

vybranou odrůdou od původu přes charakteristiku až po 

degustaci. Přednáší Ing. Ivana Flajšingerová. Více informací na 

www.zidlochovicko.cz

15.5. – 17.5.Základní informace o víně během víkendu stráveného v hlav-
ním městě vína, to je víkendový seminář o víně ve Valticích. 
Určeno všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje, zejmé-
na začátečníkům a mírně pokročilým.
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zahrádkařenízahrádkaření
ČeskéČeské

KE KOŘENŮM
Historie zahrádkaření u nás je spo-

jena především s dějinami ovocnář-
ství, vinařství a zahradnictví. Vůbec 
první zmínky o ovocných sadech se 
objevují už v 10. století v zakládacích 
listinách některých klášterů. Bouř-
livý rozvoj vinařství a ovocnářství 
byl zaznamenán za doby vlády Kar-
la IV. a pak za vlády Jiřího z Podě-
brad. V druhé polovině 17. století žil 
Jiří Holík, který objevem nových ště-
pařských metod proslavil české ovoc-
nictví po celé Evropě. Vzpomenout 
je třeba také poděbradského děka-
na Matěje Rösslera, který ve své za-
hradě vysázel na dva tisíce ovocných 
stromů a všechny odrůdy popsal ve 
své knize Pomona Bohemica. Již za 
vlády Marie Terezie se objevují prv-
ní snahy o spolkovou činnost. V roce 
1750 vzniklo Bratrstvo zahradnické. 
O dvacet let později sama panovni-
ce založila Společnost pro zvelebová-
ní hospodářství a svobodného umění 
v Království českém. Dále to byly: Prv-
ní zahrádkářsko-ovocnicko-vinařský 

spolek, založený 1816 v Brně, Spolek 
českých zahradníků, který 1880 zalo-
žil Benedikt Roezel, a Ovocnický spo-
lek pro Království české.

K významným postavám první po-
loviny 19. století patřil Josef Eduard 
Proche z Nového Bydžova, který naše 
ovocnictví postavil na vědecký základ. 
Největším českým pomologem byl do-
zajista autor desetidílné pomologie 
České ovoce Jan Říha. Na Moravě byl 
nejvýznamnější postavou mezi ovoc-
náři František Suchý, autor pomolo-
gie Moravské ovoce. Nesmíme zapo-
menout ani na Josefa Vaňka, autora 
desetidílné Lidové pomologie. Ten na 
začátku 20. století vybudoval v Chru-
dimi jeden z nejlepších zahradnických 
závodů v Evropě. Od konce 19. a za-
čátkem 20. století vznikaly živelně za-
hrádkářské spolky. Některé zakládali 
sami zahradníci a měly funkci na způ-
sob cechovních organizací, jiné zaklá-
daly místní úřady za účelem údržby 
zeleně, tzv. okrašlovací spolky. Mezi 
těmito spolky byly organizace skuteč-
ně zájmové, například Svaz zahrádká-

řů a přátel přírody v Brně, Spolek za-
hrádkářů Praizler apod. 

Za války byly snahy okupantů spol-
ky sjednotit a mít pod kontrolou. Ně-
které spolky však raději činnost pře-
rušily. Po osvobození se objevuje 
Jednota zahrádkářů a až v roce 1957 
byl založen Československý svaz za-
hrádkářů a ovocnářů.

Historii zahrádkaření připomíná Za-
hrádkářské muzeum, které bylo v lis-
topadu 1999 otevřeno v Hradci Krá-
lové. Tvoří je vlastní muzejní prostor, 
archiv a čítárna. Je zde trvale instalo-
vána výstava nejcennějších exponátů. 
Návštěvu je třeba předem domluvit, 
kontaktní informace jsou uvedeny na 
www.zahradkari.cz.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Současný Český zahrádkářský svaz 

vznikl přejmenováním Českosloven-
ského svazu zahrádkářů a ovocnářů. 
Organizace prošla vývojem jako celá 
společnost a současnost dokazuje, 
že o zahrádkaření je stále mimořád-
ný zájem. Vlivem změn ve společnos-

Podle materiálů ČZS připravil a nafotil Jan Stanzel

„Zahrádkaření se stalo skutečným českým fenoménem. Nevím, zda okřídlené rčení: 
„Co Čech, to muzikant“ stále platí, ale stejně tak můžeme říci: „Co Čech, to zahrádkář“. 
Vždyť se stačí rozhlédnout všude kolem. U každého rodinného domu je zahrada, v těs-
ném sousedství vesnic i měst jsou zahrádkové osady. I v novodobých sídlištích – „sa-
telitech“ jsou zahrady a zahrádky. Jistě, rozdíl je ve výši zájmu o zahradu, zda je jen 
okrasným doplňkem či znamená pro svého majitele mnohem víc. Zahrádkáři někdy 
s nadsázkou říkají: „Chceš-li se radovat jediný večer, opij se, chceš-li se radovat celý 
rok, ožeň se, chceš-li se radovat celý život, pořiď si zahrádku“. Zahrádkaření opravdu 
není krátkodobá záliba, mnohé výsledky práce se projeví až po letech a tudíž tato zá-
liba žádá kromě nějakých znalostí také pěknou dávku trpělivosti.“

cesty do regionů
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ti sice počet organizací i členů pokle-
sl, ale dosud je takto organizováno 
bezmála 200 tisíc občanů ve více než 
třech tisících organizacích. Zprvu ČZS 
sdružoval především zahrádkáře v osa-
dách. V období před rokem 1989 jim 
byla přidělována často obtížně využi-
telná půda. Mnohé osady vznikaly na 
skládkách. Dnes naopak díky nezájmu 
obcí tito lidé o zúrodněnou půdu při-
cházejí a ustupují nekonečnému řetězci 
super a hyper marketů. Další složkou, 
která v současnosti má značný vý-
znam, jsou zahrádkáři přídomní. Třetí 
složkou jsou tzv. specializované orga-
nizace, které nabývají stále na význa-
mu. Jejich počet se neustále zvyšuje. 

Zahrádkářské organizace mají kro-
mě zahrádek i svá hospodářská zaříze-
ní. V provozu je bezmála 500 moštá-
ren, asi 70 sušáren, 50 povidláren, 
38 palíren a přes 20 prodejen.

ČZS A EVROPA
Zahrádkaření a s tím spojená spol-

ková činnost nejsou výsadou naší re-
publiky. Podobné organizace existu-

jí v celé Evropě. Míra zahrádkaření 
u nás je však o hodně vyšší. Vždyť ještě 
v nedávné době měla jen Praha tolik 
organizovaných zahrádkářů jako celé 
Rakousko. Český zahrádkářský svaz se 
stal v roce 1996 členem Evropské ligy 
zahrádkářů a hned následující rok při 
příležitosti svého čtyřicátého výročí 
hostil zástupce národních zahrád-
kářských svazů z Polska, Slovenska, 
Švédska, Rakouska, Francie, Belgie, 
Holandska, Velké Británie, Norska, 
Švýcarska a Německa. Jak z jednání 
vyplynulo, v ostatních zemích se po-
dobných příležitostí účastní běžně 
i ministři či premiéři a zájmovým orga-
nizacím se snaží pomoci. Možná i zde 
se začíná blýskat na lepší časy. V sou-
časné době se jedná o návrhu záko-
na o zahrádkářské činnosti, ve kterém 
by mělo být považováno zahrádkaře-
ní za obecně prospěšné. Mnohdy to-
tiž zahrádkové osady bývají zelenými 
oázami měst. Samozřejmě najdou se 
i osady, které připomínají něco jiné-
ho. Na ty je třeba působit, aby se tato 
situace změnila. 

SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE 
Členy ČZS jsou kromě běžných přídomních a osadních zahrádkářů také lide specializovaní na pěstování 
určitého druhu nebo menší skupiny rostlin. Tito nadšenci bývají mnohdy rozptýlení po celé republice. 
Přesto se chtějí scházet, vyměňovat si rostliny i zkušenosti. Tyto organizace se pak velmi často prezentují 
na zahrádkářských výstavách. Většina z organizací vydává své interní zpravodaje. V současné době existuje 
těchto specializovaných organizací 17:

  Achillea (Mělník) nese jméno po řebříčku a jsou v ní sdruženy zájemkyně o aranžování květin.
  Citrusáři sdružují především zájemce o pěstování tropických a subtropických rostlin. 
  Dagla sdružuje pěstitele a šlechtitele jiřinek a mečíků. Informace o nich najdete na http://mujweb.cz/zabava/
dagla.
  Gladiris sdružuje pěstitele a šlechtitele mečíků a kosatců a jiných hlíznatých a cibulnatých květin, v poslední 
době též denivek.
  Hortiklub sdružuje zájemce o aranžování rostlin, pěstování bonsají, zahradní architekturu a výstavnictví.
  Chryzantéma sdružuje pěstitele chryzantém. V současné době existují organizace Chryzantéma Hlinsko 
a Chryzantéma Jižní Morava. Více na www.chryzantema.wz.cz.
  Iris sdružuje pěstitele a šlechtitele hlíznatých a cibulových květin, zejména narcisů, kosatců, lilií a mečíků. 
  Jahodáři Brno sdružují pěstitele jahod.
  Kaktusáři sdružují pěstitele kaktusů a sukulentních rostlin.
  Lilium Brno, Lilium Hodonín, Martagon sdružují pěstitele a milovníky lilií. Informace najdete např. na www.
martagon.cz.
  Narcis sdružuje pěstitele narcisů, tulipánů a drobných cibulovin.
  Pelargonie sdružuje pěstitele muškátů.
  Pěstitelé klatovských karafi átů se zabývají pěstováním této unikátní květiny.
  Rosa klub sdružuje pěstitele a šlechtitele růží. Informace o nich najdete na www.rosaklub.cz
  Saintpaulia sdružuje zájemce o pěstování afrických fi alek, gloxinií, achimenesů a dalších příbuzných rostlin 
z čeledi podpětovitých. Více najdete na www.saintpaulia.cz

Navštívenky jednotlivých specializovaných organizací najdete na stránkách ČZS: www.zahradkari.cz.

cesty do regionů
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ZAHRÁDKAŘENÍ A MLÁDEŽ
V době, kdy vztah k přírodě je ve 

školách okrajovou záležitostí, tuto 
funkci kromě osvícených rodičů a pe-
dagogů zajišťují právě zahrádkáři pro-
střednictvím mnoha přírodovědných 
a pěstitelských kroužků, jejichž ve-
doucími jsou nezřídka právě zahrád-
káři. Jsou si dobře vědomi, že pokud 
se budou mládeži věnovat a vzbudí 
v ní zájem o přírodu a pěstování, děti 
nejenomže si práce budou vážit, ale 
časem se samy stanou pěstiteli. Již 
více než 20 let se každoročně konají 
na mnoha místech republiky oblast-
ní kola soutěže Mladý zahrádkář. Je-
jich pořadateli jsou především Územ-
ní sdružení ČZS. Vždy v červnu se pak 
sjedou vítězové těchto kol, aby spo-
lu změřili síly v celonárodním kole 
této soutěže. Letošní proběhne již 
potřetí v Kroměříži. Soutěží se vždy 
ve dvou kategoriích – mladší a starší 
žáci. Na pořadu soutěže je písemný 
test a praktické poznávání rostlin, se-
men, plodů apod. Znalosti této omla-
diny jsou obdivuhodné. Kromě této 
soutěže ČZS pravidelně vyhlašuje i vý-
tvarnou soutěž, které se účastní žáci 
mnoha základních škol z celé repub-
liky.

ODBORNOST A PORADENSTVí
Jednou ze základních výhod spolko-

vé činnosti je kromě setkávání podob-
ně zaměřených lidí výměna jejich zku-
šeností a možnost odborného růstu. 
ČZS zajišťuje veřejnosti poradenskou 
službu na mnoha výstavách i při síd-
lech územních sdružení. V organizaci 
pracují stovky tzv. odborných instruk-
torů, kteří mají výborné znalosti ve 
svém oboru a předávají je prostřed-
nictvím četných přednášek a školení. 
V roce 1973 vznikla myšlenka tříleté 
odborné průpravy některých členů 
pod názvem Ústřední zahrádkářská 
akademie. První tříletý cyklus byl za-
hájen již v březnu 1974. Během šesti 
semestrů tito lidé studovali pod do-

hledem středoškolských a vysokoškol-
ských odborných pedagogů a cyklus 
zakončovali obhajobou diplomové 
práce. Nezískali žádný titul, pouze 
znalosti. Od té doby proběhly čtyři 
cykly akademie. Jejich frekventan-
ti se zabývali tématy od jedlých hub 
přes léčivé rostliny, konzervárenské 
zpracování vín a moštů, výživu rost-
lin, ovocnářství, zelinářství, květinář-
ství, sadovnictví, vinohradnictví až po 
ochranu rostlin a životní prostředí. 
Dosud prošlo přednáškovými poslu-
chárnami akademie bezmála tři sta 
zahrádkářů.

VÝSTAVY, VÝSTAVY, VÝSTAVY
Jednou z hlavních činností, při které 

se zahrádkáři mohou pochlubit svými 
výsledky, jsou výstavy. Bezpočet výstav 
se především během jara a podzimu 
koná v mnoha obcích v celé republice. 
Pořádají je základní organizace, pří-
padně územní sdružení. Na těch nej-
větších expozicích, které jsou součás-
tí výstav pořádaných na výstavištích 
v Olomouci, v Lysé nad Labem, v Os-
travě, Českých Budějovicích a v Lito-
měřicích, se podílí také ústředí ČZS. 
K velmi navštěvovaným patří pře-
devším expozice narcisů, mečíků, li-
lií, ale také odrůd jabloní, révy vin-
né apod. Výstavy jsou aranžované na 
profesionální úrovni. Navíc veřejnost 
seznamují s velmi širokým sortimen-
tem květin, ovoce i zeleniny. Některé 
výstavy zahrádkářů, například Zahra-
da východních Čech v Častolovicích, 
Zahrada Vysočiny v Žirovnici, Svět 
květin v Trutnově, Květy podzimu na 
Kladně, Pelargonie v Loděnici a mno-
hé další, mají velmi vysokou úroveň. 
K tomu je třeba připočítat i akce jako 
je Cibulový jarmark v Hořovicích, nebo 
floristická soutěž s výstavou prací 
Flora – člověk - fantazie, rovněž pra-
videlně pořádaná hořovickými za-
hrádkáři. Výstavy bývají velmi často 
doplňovány přednáškami a odbornou 
poradnou.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ TISKOVINY
Pro svoje interní účely si Český za-

hrádkářský svaz vydává několikrát 
do roka Věstník, který slouží k infor-
mování jednotlivých organizací pře-
devším o organizačních a ekonomic-
kých záležitostech. 

K tomu každý člen každoročně do-
stává Rukověť zahrádkáře, příručku 
věnovanou odborné problematice za-
hrádkaření. Dále ČZS vydává časopis 
Zahrádkář, který však se svým stoti-
sícovým nákladem a více než tříset-
tisícovou čteností přesahuje rámec 
Svazu. Tento časopis v loňském roce 
oslavil 40. výročí. Kromě rad a inspi-
rací ze všech oborů zahrádkářské čin-
nosti v něm pravidelně vychází příloha 
Zahrádkářka, věnovaná aranžování, 
kulinářským receptům, bylinkám a vý-
robě nejrůznějších dekorací. Čtenáři 
v něm najdou i pozvánky na většinu 
zahrádkářských akcí. 

V neposlední řadě k informování ne-
jenom členské základny slouží webové 
stránky Svazu: www.zahradkari.cz.

ZÁVĚREM
Kdo by nad činností zahrádkářů 

snad chtěl nevěřícně kroutit hlavou 
a myslet si, že zaspali dobu, měl by 
se zajít podívat na nějakou z výstav či 
přednášek. Na jedné straně je zde zá-
jem a zaujetí, na straně druhé pohyb 
na čerstvém vzduchu a radost z toho, 
jak nám to krásně roste. 

Zahrádkářství je v nás zkrátka zako-
řeněné, ale mnozí k němu musí tepr-
ve dorůst. 

Jak napsal nesmrtelný Karel Čapek 
ve svém Zahradníkově roku: Proti vše-
mu zdání zahradník se nerodí ze se-
mene, výhonku, cibule ani štupru, 
nýbrž vzniká zkušeností, okolím a pří-
rodními podmínkami. Dokud jsem byl 
malý, měl jsem k otecké zahradě po-
měr vzpurný, ba i škodolibý, protože 
jsem měl zakázáno šlapat po záho-
nech a trhat nezralé ovoce. 
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PŘISTUPTE DO VLÁČKU, JEDEME …
Unikátní vzdělávací program je sym-

bolizován hravým vláčkem Banbin, 
který děti během 12 měsíců bezpečně, 
radostně a kreativně „proveze“ uce-
lenou škálou témat a oblastí integro-
vaných do měsíčních bloků. Přistoupit 
do vláčku se dá kdykoliv. 

Nový systém vzdělávání předškoláků, 
který je samozřejmě plně v souladu se 
školním zákonem, je natolik zajímavý 
a atraktivní, že se Studio Banbin roz-
hodlo nabídnout možnost dalšího roz-
šíření i jiným zařízením, a to formou 
franchisingové licence. Nemáte zá-
jem, věřte, že se jistě dohodnete… 

„Máte dítě v předškolním věku a chcete, aby již v tomto období získalo mimořádně 
kvalitní vzdělávací průpravu, díky které získá harmonicky a hravou formou pevné, 
velmi hodnotné základy pro budoucí úspěšný život? Právě pro takové starostlivé rodiče 
byl ve spolupráci se špičkovými odborníky vyvinut patentovaný vzdělávací program, 
který nyní s velkým úspěchem realizuje dětské předškolní zařízení Studio Banbin. 
Exkluzivita vzdělávacího programu je zde založena na individuálním přístupu k dětem, 
vysoké profesionalitě výchovného personálu a mimořádné časové fl exibilitě, která 
plně vychází vstříc i nejnáročnějším požadavkům dnešních zaměstnaných manažerů 
a podnikatelů. Umístěním dětí do tohoto výchovného programu pak získávají jejich 
rodiče nejen záruku nejvyšší kvality vzdělání – v češtině i angličtině, ale i volný čas pro 
sebe a celou rodinu.“ 

unikátní vzdělávací program unikátní vzdělávací program 
předškolní výchovy dětípředškolní výchovy dětí

PředstavujemePředstavujeme

Otevírací doba Studia Banbin 
je od pondělí do pátku od 8.00 do 
18.00 hodin, a to včetně školních 
prázdnin. Nedávno zde proběhly 
úspěšné zápisy…

PR článek
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když to sníš, něco zvíš 

KoblihyKoblihy

pečivo pečivo 
masopustnímasopustní

nejennejen

„Víte, že za posledních 300 let byly koblihy jasně nejslavnostnější 
celoroční lahůdkou v celých Čechách, a to jak na venkově, tak i ve 
městech? Pekly se při všech významných církevních svátcích, k ma-
sopustu, na svatby, křtiny, dožínky, poutě, posvícení i pro zimní 
koledníky. Nejen každý kraj, ale i řada města a vesnic má svůj 
tradiční recept, předávaný z generace na generaci. Ale přes je-
jich obrovskou oblibu nejde o výjimečnou českou specialitu a pů-
vodní možná ano, možná ne… O prvenství a původ koblih s námi 
soupeří hned několik zemí – zejména Rakousko, ale i Švýcarsko, 
Německo a další…“

Připravil Radek Jaroš
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když to sníš, něco zvíš 

JE KOLÉBKOU KOBLIH RAKOUSKO 
ČI ČESKO?
 Rakušané si například nárokují jejich 
autorství, díky jisté ctihodné pekařce 
Cäcilii Krapfen, která údajně poprvé 
osmažila koblihy o masopustu léta 
páně 1690 a naplnila je zavařeninou. 
Jiná věrohodná zpráva zase připisuje 
prvenství jisté nejmenované kuchař-
ce, která je prvně upekla na setkání 
císařů v roce 1812 ve Vídni… Jenže již 
v 16. století se v Čechách přezdívalo 
masopustu „Karneval z Koblihovic“. 
Koblihy se připravovaly sladké i plněné 
zeleninovými či masovými náplněmi 
(ale i račí směsí), tehdy vždy na másle. 
V rodinách bohatých i chudých. V kro-
nikách jsou zaznamenány obrovské 
požáry, které vznikly právě od hořícího 
másla při pečení koblih. Jihlava vyho-
řela celá v roce 1523. Zbyl jen klášter 
sv. Kříže, dům kata a dům povětrných 
ženštin. Bylo i 22 mrtvých…To prý se 
opily ženy soukeníků a dostaly chuť 
na koblihy… V 19. století už přípravu 
koblih ovládlo levnější a snadno ucho-
vatelné sádlo.

VŠE ZAČALO KOBLÍŽKY
 První zmínky o specializovaném 
pekaři kobližníkovi pocházejí již ze 
14. století. O něco mladší jsou zmínky 
o ženách - kobližnicích. Ve středověku 
slovo koblih symbolizovalo masopust. 
Ve středověkých receptářích se setká-
me s rozličnými náplněmi a různými 
druhy koření, které hospodyňky do 
koblížků přidávaly. Jedná se třeba 
o řeřichu, šalvěj či kdoule. Koblihy se 
smažily ve vysoké vrstvě toho nejlep-
šího oleje (někdy i bukvicového). Olej 

lidé nedokázali konzervovat, a proto 
si v zimním období, kdy se lisoval, oblí-
bili právě smažené koblihy.

MASOPUST? JEDINĚ S KOBLIHAMI…
 Nejstarší zmínka o v Čechách slave-
ném masopustu pochází již ze 13. sto-
letí. Koblihy (vdolky, kraple či šišky) se 
začínaly smažit na tzv. tučný čtvrtek 
(poslední čtvrtek masopustu). Hospo-
dyňky si na nich dávaly záležet a plnily 
je rozličnými náplněmi, např. marme-
ládou, mákem a povidly. Koblihy se 
staly dárkem pro fašankovníky, bab-
kovníky, masopustníky i maškarád-
níky, kteří obcházeli vesnice a zpívali 
veselé písně. 
 Dnes již tato tradice pomalu upadá, 
ale koblihy zůstávají. Přidávají se i roz-
ličné náplně, kterými se plní. Třeba 
náplň čokoládová, nugátová či borův-
ková. Koblihy se plní i šlehačkou nebo 
krémem s vaječným likérem. Často se 
dělají i prázdné, zato se bohatě zdobí 
rozličnými ovocnými omáčkami či po-
levami a sypou moučkovým cukrem.

KOBLIHY VE SVĚTĚ
 V Polsku jsou koblihy spojeny 
s tamním ofi ciálním svátkem - Tlustým 
čtvrtkem. V Rakousku jsou koblihy, 
„krapfen“, spojovány s výše zmíněnou 
pekařkou Cäcilii Krapfen, po které do-
staly jméno, Zejména ve Vídni se kob-
lihy těší velké oblibě, a to hlavně kob-
lihy plněné meruňkovou marmeládou 
nebo nugátovou či vanilkovou náplní.
 Ve Francii se o masopustu stále 
také koblihy připravují. Francouzi mají 
mimo jiné oblíbená dvě masopust-
ní jídla, „merveilles“ a „francouzské 

koblihy“. A ani takové země jako USA 
či Austrálie nejsou ohledně koblih 
„vosk“…tady se nazývají doughnuts 
a často bývají zdobeny rozličnými po-
levami (viz foto).

CHCETE RECEPT NA MASOPUSTNÍ 
KOBLIHY?

 Do vlažného mléka vsypeme lžíci 
cukru, lžíci mouky a rozdrobíme drož-
dí. Necháme vzejít kvásek. Mouku smí-
cháme se zbylým cukrem, špetkou soli, 
vzešlým kváskem a změklým máslem, 
v němž jsme ušlehali žloutky. 

 Těsto důkladně propracujeme va-
řečkou, přikryjeme utěrkou a nechá-
me asi hodinu vykynout. 

Pak je na vále vyválíme asi na 1 cm sil-
nou placku, vykrájíme kolečka, lžičkou 
naneseme marmeládu, prázdným ko-
lečkem přikryjeme, okraje stiskneme 
a přesahující těsto odkrojíme. Ještě 
chvíli necháme kynout. 

 Mezitím rozehřejeme větší vrstvu 
tuku, aby v něm koblihy plavaly. Sma-
žíme po obou stranách dozlatova. 
Usmažené koblihy pocukrujeme a vy-
chutnáváme a vychutnáváme… 

Ingredience

400 g mouky polohrubé, 200 g 
mouky hladké, 8 ks vajec, 3 lžíce 
moučkového cukru, 100 g más-
la, 0,3 l mléka, 42 g droždí, 3 lžíce 
rumu, sůl, marmeláda, olej
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představujeme

Jan Všetečka Jan Všetečka 
– čtrnáctý nejlepší    – čtrnáctý nejlepší    
      kuchař světa      kuchař světa

„Letošní lednové klání nejlepších kuchařů světa 
bude nesmazatelně zapsáno do českých kulinář-
ských dějin. Poprvé ve více než dvacetileté historii 
proslulé gastronomické soutěže Bocuse d´Or před-
vedl v rámci soutěže své kulinářské umění český re-
prezentant. Sous Chef restaurace Kampa Park Jan 
Všetečka, který strávil téměř celý rok náročnými 
přípravami na soutěž, obsadil ve středu 28. ledna 
2009 na soutěži Bocuse d´Or čtrnáctou příčku. 
Velký úspěch představuje především fakt, že se Jan 
Všetečka probojoval do fi nále, ve kterém každé 
dva roky poměřují síly zástupci kulinářských vel-
mocí, jako jsou Francie a severské země. První místo 
a titul Bocuse d´Or 2009 získal Geir Skeie z Norska, 
pomyslnou stříbrnou příčku obsadil Jonas 
Lundgren ze Švédska a na třetím místě se umístil re-
prezentant Francie Philippe Mille. Česká republika 
si z francouzského Lyonu odváží speciální ocenění 
za nejlepší propagaci soutěže Bocuse d´Or.“ 

Připravil Radek Jaroš
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 Nezapomenutelné show a nároč-
ného kulinářského boje se v letošním 
roce zúčastnilo 24 mistrů kuchařů 
z Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Všich-
ni soutěžící museli v časovém limitu 
pouhých pěti a půl hodin připravit dva 
pokrmy z jednotně zadaných surovin. 
Hlavními surovinami pro chod z masa 
byly steak z býka plemene Aberdeen 
Angus, oháňka, líčko a žebra, rybí spe-
cialitu kuchaři chystali z čerstvé tresky, 
mušlí svatého Jakuba a norských kre-
vet. Úkolem soutěžících bylo také do-
plnit oba chody třemi zajímavými pří-
lohami. Pokrmy museli mistři nejprve 
předložit porotě na velkém prezen-
tačním talíři. Následně byly rozděleny 
na 14 stejných porcí, které hodnotila 
odborná porota složená z předních 
osobností mezinárodní gastronomie. 
 Pokrmy byly posuzovány jak po chu-
ťové, tak po estetické stránce. Hod-
noceny byly i maximální využití všech 
surovin či čistota procesu vaření. Spo-
lu s hvězdami světové gastronomie 
Thomasem Kellerem, Léou Lindster či 
Anne-Sophie Pic zasedl v porotě také 
Executive Chef společnosti Kampa 
Group Marek Raditsch. 
 „S umístěním jsem velmi spokojen. 
Když jsem viděl kolik času a peněz 

investovalo spoustu týmů do příprav, 
tak jsem byl až překvapen. My jsme 
byli mnohem skromnější a stejně jsme 
porazili nejen všechny nové země, ale 
i ty, které se soutěží mají dlouholeté 
zkušenosti, jako je Španělsko, Lucem-
bursko a Jihoafrická republika. Přede-
vším mě moc těší, že jsme se dostali 
tak daleko,“ prohlásil Marek Raditsch, 
prezident české národní kvalifi kace 
soutěže Bocuse d´Or. 
 Český reprezentant Jan Všetečka 
připravil rybí specialitu s lákavým ná-
zvem treska „český křišťál“ s mušlemi 
svatého Jakuba, glazovaná s Coralli-
ne, zdobená zastudena uzenou mušlí 
svatého Jakuba a tataráčkem z krevet. 
Jako pokrm z hovězího masa servíroval 
porotě pečené hovězí žebro gratino-
vané s panade z morku a strouhanky, 
svíčkovou s černým kořenem, špená-
tem a špekem a dokřupava pečenou 
hovězí oháňku, doplněnou o uzený 
morek. Kromě toho připravil k oběma 
pokrmům tři originální chutné pří-
lohy. Nádech české národní kuchyně 
dodala pokrmu z hovězího především 
příloha z kmínového červeného zelí, 
podávaného na knedlíku jako koláč 
Tatin. 

představujeme

 „Já jsem hlavně rád, že už je to za námi. Bylo to strašně 
náročné jak na přípravu, tak na nervy, ale s celkovým umís-
těním jsem spokojený. Když jsem viděl, co připravovaly 
ostatní týmy, tak tomu nemohu ani věřit. Ale samozřejmě 
jsme chtěli být ještě lepší, ale to je asi normální. Moc děkuji 
všem, kteří mne po celou dobu podporovali a pomáhali 
a jsem moc rád, že jsem měl příležitost se soutěže zúčast-
nit,“ řekl Jan Všetečka bezprostředně po skončení soutěže. 

Jan 
Všetečka

Celkový žebříček pořadí včetně dosažených bodů

Umístění Země
Bodové 
hodnocení 

1 Norsko 1020

2 Švédsko 994

3 Francie 993

4 Dánsko 986

5 Švýcarsko 922

6 USA 911

7 Island 891

8 Japonsko 877 

9 Kanada 870

10 Velká Británie 864 

11 Finsko 858

12 Austrálie 849

13 Nizozemí 837

14 Česká republika 813

15 Estonsko 812

16 Lucembursko 804

17 Mexiko 762

18 Singapur 762

19 Malajsie 757 

20 Španělsko 749

21 Brazílie 698

22 Jihoafrická republika 682

23 Uruguay 678

24 Jižní Korea 669
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vystopováno

Bio Summit 2009Bio Summit 2009

nabídl inspiraci a zamyšlenínabídl inspiraci a zamyšlení
Připravila Zdenka Ulmannová

 Na program se do kongresového 
centra u Hájků a na následující spo-
lečenský Bio večer v hotelu InterCon-
tinental registrovalo VÍCE NEŽ 200 
ÚČASTNÍKŮ, PŘEVÁŽNĚ Z ŘAD BIO 
PRODUCENTŮ, LETOS VŠAK BYLO ZA-
STOUPENO I VÍCE OBCHODNÍKŮ.
 Hlavní poznatky Z ANALÝZ ČESKÉ-
HO TRHU BIOPOTRAVIN představil 
hned v úvodu konference TOM VÁC-
LAVÍK z agentury Green Marketing.

Spotřeba biopotravin ve světě 
i v České republice nepřestává stou-
pat, jen dynamika růstu se vzhledem 
k ekonomické situaci mírně zpomali-
la. Biopotraviny se ve vyspělém světě 
staly nedílnou součástí trhu s potravi-
nami, pronikají do všech distribučních 
kanálů v globálním měřítku, roste 
koncentrace v oblasti výroby i ob-
chodu.Tím dochází k jejich postupné 
komoditizaci a často i ztrátě identi-
ty. O tom, jak lze zachovat identitu 
potravin v nabídce velkého potravi-
nářského řetězce, vypovídal příspěvek 
GEORGA SEDLMAIERA z německé 
společnosti tegut…gute Lebensmit-
tel. Ten byl po právu účastníky vyhod-
nocen jako nejlepší prezentátor. 

Z jeho názoru a zkušeností vyply-

nulo, že bez úzké spolupráce a po-
moci zemědělcům nemůže obchodník 
přinášet zákazníkům kvalitní potra-
viny.

Tegut je proto zprostředkovatel 
mezi zemědělcem a zákazníkem, kte-
rý nese zodpovědnost za své jednání 
a jeho dopady a jeho hlavní zásadou 
je „Nemáme co skrývat“.
 V podobném duchu mluvil i RO-
BERT DUXBURY, konzultant firmy 
True Food Values, který představil 
své dlouholeté zkušenosti z práce v 
marketingu britského obchodního 
řetězce Sainsbury´s. Mimo jiné zdů-
raznil, že největším nebezpečím pro 
trh s biopotravinami je ztráta důvěry 
spotřebitelů. Řešením je větší ochra-
na před podvody skrze transparent-
nost a plnou dohledatelnost. Malo-
obchodníci by zejména v dnešní době 
měli využít příležitost udržet si důvě-
ru svých zákazníků propojením spo-
třebitelů a (místních či regionálních) 
producentů.

Účastníci přivítali, že program letoš-
ního summitu poskytl více prostoru 
i obchodníkům působícím na českém 
trhu. Velký zájem i pozitivní hodno-
cení získal příspěvek Zoltana Csóky ze 

společnosti Billa. Hodně se očekáva-
lo i od diskuse obchodníků na závěr 
prvního bloku, která však byla z ča-
sových důvodů velmi zkrácena. Mno-
zí respondenti ankety mezi delegáty 
byli proto oprávněně zklamáni.

Druhý blok věnovaný inovacím 
a marketingovým aktivitám výrobců 
vyvolal živou debatu o tom, jaké vý-
hody spotřebitelům nákup biopotra-
vin přináší a jak je lze komunikovat. 
V rámci vystoupení byl pozitivně při-
jat otevřený „realisticko-skeptický“ 
příspěvek Jana Jedličky (United Bake-
ries), který upozornil na to, že přes de-
sítky procent nárůstu stále hovoříme 
o velmi malých objemech reálného 
odbytu biopečiva a že bez razantního 
posunu jeho hodnoty ve vnímání spo-
třebitelů a bez marketingové podpory 
ze strany obchodníků se tato situace 
hned tak nezmění. Z následné diskuse 
vyplynulo, že tento problém se týká 
nejen biopečiva, ale celé kategorie 
pečiva jako takové, jejíž marketing 
a značková politika jsou stále teprve 
v počátcích. Důkazem, že kategorie 
mléčných výrobků je na tom mnohem 
lépe, podal Karel Quast (Lacrum Velké 

„Konference Bio Summit 2009, která proběhla 25. března 2009 v Praze za účasti více 
než 200 delegátů z řad obchodníků, potravinářů a dalších podnikatelů, nabídla velmi 
inspirativní poselství několika řečníků a témata na další diskuse, zejména v oblasti vzta-
hů mezi dodavateli biopotravin, maloobchodníky a provozovateli restaurací.“

www.svet-potravin.cz42

SP_c5-kveten_2009-20.indd   42SP_c5-kveten_2009-20.indd   42 4/14/09   3:05:56 PM4/14/09   3:05:56 PM



Meziříčí), který představil marketing 
ucelené řady biopotravin pod značkou 
Amálka. Ze závěru jeho emotivního 
vystoupení vyplynulo, že lidé musí 
znovu nalézt a ocenit opravdovou 
hodnotu jídla, vážit si rozdílu a míst-
ních specialit a řemeslného zpraco-
vání nejvyšší kvality. Zdůraznil, že 
maloobchodníci i potravináři mají je-
dinečnou příležitost postavit se do 
čela změn stravovacích a spotřebi-
telských návyků, které nás vyvedou 
ze současné ekologické a ekonomic-
ké krize a povedou k „důstojnějšímu 
vztahu nás všech k celé živé přírodě 
a tím i lepším projevům přírody zpět 
k nám“.

Možnosti uplatnění biopotravin 
v gastronomii kvantifi koval ve svém 
vystoupení Karel Mayer (INCOMA Re-
search) a jejich záviděníhodné uplatně-
ní v podnikové jídelně na konkrétních 
číslech ukázal Christoph Reingen 
(WestLB AG). Miroslav Kubec, Presi-
dent Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 
zase hovořil o tom, že biopotraviny 
v gastronomii přinášejí obrovský po-
tenciál pro růst lokálního ekologické-
ho zemědělství. 

Gastronomickým směrem posled-
ní doby je jasná podpora a rozvoj lo-
kálních produktů a tradičních recep-
tů v moderním pojetí. Bio v tomto 
ohledu symbolizuje čerstvost a ga-

ranci kvality, pramenící z osobní-
ho kontaktu mezi výrobcem/far-
mou a kuchařem, který je základem 
pro vzájemnou důvěru, spolehlivost 
a často i vývoj dalších druhu biový-
robku na základě poptávky ze stra-
ny restaurací.

ZÁVĚREČNÝ DISKUSNÍ BLOK O PRAK-
TICKÝCH ASPEKTECH MARKETINGU 
BIOPOTRAVIN SHRNUL SITUACI TAKTO:
 Aktuální situace na trhu přináší 
příležitosti pro budování trvale udr-
žitelných a opravdových partnerství v 
dodavatelském řetězci. Dlouhodobý, 
férový a na důvěře založený vztah 
mezi dodavateli a obchodníky je na-
prosto zásadní pro úspěch na trhu. 
Maloobchodníci musí pochopit, že ná-
kup biopotravin je odlišný od nákupu 
běžných potravin. Úspěch na trhu bio-
potravin automaticky nezajistí logo 
BIO na etiketě. Musí dojít ke změně 
paradigmatu, výrobci a obchodníci 
musí pochopit a ve svém marketingu 
aplikovat principy ekologického ze-
mědělství: princip zdraví, ekologie, 
spravedlnosti a péče.

Účastníci konference, kteří se ná-
sledně zúčastnili ještě Bio večera v ho-
telu InterContinental, toho rozhodně 
nelitovali. Součástí večera bylo vyhlá-
šení vítězů soutěže Česká biopotravi-
na roku 2008. 

vystopováno
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 Potravina pocházela z Číny, odkud 
se přes Nizozemí a Rakousko dostala 
až do České republiky, kde ji koneč-
ným spotřebitelům prodávaly fi rmy 
VMB Perla s. r. o. ze Sokolova a Ron-
ja s. r. o. ze Znojma. Kontrolou u obou 
společností však bylo zjištěno, že uve-
dená potravina již není na trhu. 

 Vzhledem k dlouhému datu mini-
mální trvanlivosti mohou mít spotře-
bitelé potravinu ještě doma. Do 
České republiky bylo distribuo-
váno 42 kilogramů této potra-
viny, která však pro spotřebitele 
nepředstavuje akutní zdravotní 
riziko. 

SZPI šetřila SZPI šetřila 
případ potraviny případ potraviny 
s melaminems melaminem
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI 

pozor, informace o potravinách na trhu

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce obdržela prostřednic-
tvím Systému včasného varování pro potraviny a krmiva v EU informace 
o tom, že byla na naše území distribuována další potravina, v níž byl 
prokázán nadlimitní obsah melaminu. Jednalo se o Wild roasted nuts 
(datum minimální trvanlivosti 6. 7. 09, balení 150g).“
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 Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci se podařil další úspěšný zásah 
proti nebezpečným potravinám. Uply-
nul více než měsíc od doby, kdy byl 
odhalen doplněk stravy s nepovole-
nou látkou tadalafi l, a už musela řešit 
hned další tři podobné případy. Tento-
krát byl na trhu zjištěn doplněk stra-
vy, balení po jedné tabletě, na pod-
poru sexuální potence, ve kterém byl 
kromě tadalafi lu objeven i sildenafi l. 
V obou případech se jedná o farma-
kologicky účinné látky, které však mo-
hou být obsaženy pouze v registrova-
ných a tudíž kontrolovaných lécích, 
jejichž užívání je kvůli potenciálním 

vedlejším účinkům možné pouze na 
předpis lékaře. Ve volně prodejných 
přípravcích je obsah těchto látek ne-
přípustný. 
 U stejného dovozce však byly ode-
brány také dva vzorky poněkud ku-
riózních žvýkaček s příchutěmi, vyrá-
běných zvlášť pro ženy a pro muže. 
Žvýkačky na obale kromě osvěžení 
ústní dutiny slibovaly také po-
vzbuzení činnosti ledvin a podpo-
ru sexuální potence. Varianta pro 
ženy lákala i na zvětšení poprsí 
a úpravu menstruace. I v těchto dvou 
potravinách laboratorní analýzy pro-
kázaly obsah tadalafi lu i sildenafi lu. 

 Všechny tři výrobky dovezla z Číny 
česká fi rma Redmedia Enterprise s. r. o., 
výrobky však nebyly určeny pro Českou 
republiku. Dovozce je chtěl distribu-
ovat do Švýcarska, Rakouska, Francie 
a Německa. Ještě před odběrem vzor-
ku část zásilky prodal také odběrateli 
z Velké Británie. Nyní bude muset veš-
keré zboží pod dozorem inspekce zni-
čit. Zlikvidováno tak bude 700 bale-
ní žvýkaček, každé po dvaceti dražé, 
a 8000 tablet nebezpečného doplň-
ku stravy. 
 Na českém trhu výrobky prodává-
ny nebyly, proto českým spotřebite-
lům nehrozí žádné nebezpečí. 

Žvýkačky,Žvýkačky,
které měly osvěžit ústní které měly osvěžit ústní 

dutinu, ale také podporovat dutinu, ale také podporovat 
potenci, byly zakázánypotenci, byly zakázány

Zdroj: SPZI

pozor, informace o potravinách na trhu
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pozor, informace o potravinách na trhupotraviny ve světě

Do SavojskaDo Savojska
nejen na lyže,nejen na lyže,

i jazyk se i jazyk se 
oblízne…oblízne…

„Tisíce našich lyžařů již tradičně každým 
rokem zaplňuje vyhlášená alpská zim-
ní střediska ve francouzském Savojsku. 
Ale nejsou to jen nádherné terény 
a skvostná alpská panorámata, která ob-
lažují jejich duše i těla. Na své si přicházejí 
i naše mlsné jazyky, protože Savojsko se 
rovněž pyšní vyhlášenými kulinářskými 
specialitami…“

Připravil Radek Jaroš
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potraviny ve světě

NEJPROSLULEJŠÍ SAVOJSKÉ SPECIALI-
TY JSOU ČTYŘI A JSOU SLAVNÉ JAKO 
TŘI MUŠKETÝŘI.

ŠLECHETNÝM ATHOSEM 
jsou jednoznačně fondue. K přípravě 
této speciality potřebujete speciální 
kulinářské nádobíčko - nádobu, pod 
níž hoří plamínek udržující sýr roz-
puštěný, a také speciální ingredience: 
savojský ementál, sýr beaufort, víno 
(nejlépe savojské), speciální likér kirsch 
a samozřejmě česnek, pepř a nakráje-
nou bagetu. To je, prosím, pravé fon-
due savojské. A jak si s ním poradit? 
 Kousky veky se napichují na dlouhé 
vidličky a namáčejí se do sýrové po-
choutky. Zásadou Francouzů je nikam 
nespěchat, a tak si stejně jako oni jídlo 
řádně vychutnejte. Rozhovor by se měl 
točit kolem francouzských specialit a 
pochopitelně jejich výborného vína, 
které se k tomuto pokrmu ideálně 
hodí. Někdy se lze setkat i s masovým 
fondue, kdy vám v nádobě přinesou 
namísto sýrové omáčky rozpálený tuk. 
V něm se smaží kousky naloženého 
syrového masa. Na stůl se nanosí také 
různé omáčky, a aby těch kalorií neby-
lo málo, často i hranolky.

VYPASENÝ PORTHOS 
– to jsou takzvané diots neboli buřtí-
ky z mletého masa, které jsou tradič-
ní pochoutkou v nejvyšších horských 
vsích. Uvnitř těchto buřtíků najdete 
vepřové, hovězí, ale také zelí, čekanku 
a koření z místních rostlin. Lahůdková 
delikatesa par excelence, kterou si při 
návštěvě Savojska rozhodně nenech-
te ujít (a radím, nezapomeňte odvézt 
v míře hojné i domů). Jednou jsem na-
příklad zkusil dát pár kousků diots i do 
našeho buřtguláše a jak ho to paneč-
ku chuťově ozvláštnilo a toto prosté 
jídlo celé jakoby zvelebilo…

SPOLEČENSKÝ ARAMIS
– tak to je le raclette (v mužském 
rodu) neboli sýr švýcarského původu 
z oblasti Valais, který se vyrábí z ne-

pasterovaného mléka a dnes se jeho 
výroba rozšířila i do Francie do Savoj-
ska a Bretaně. Průměrná váha kola 
jednoho sýru je 6 kg. 
 Sýr se jí roztavený ve speciálním 
přístroji s bramborami uvařenými ve 
slupce a se savojskými uzeninami, po-
krm může být doplněn kyselými okur-
čičkami. Paradoxně se hotový pokrm 
nazýván la raclette (v ženském rodu) 
a pro místní je velmi oblíbenou příle-
žitostí setkat se na společné večeři s 
přáteli nebo rodinou za dlouhých zim-
ních večerů. Anebo samozřejmě po 
celodenní lyžovačce, jste-li „pouhými“ 
sportovními turisty.

NEJMLADŠÍM D´ARTAGNANEM 
z této kulinářské čtveřice jsou tartif-
lette, což je velmi syté jídlo z brambor 
zapečené v pekáčku. Je zajímavé, že 
nejde o tradiční historický pokrm, ale 
jeho recept byl vytvořen v osmdesátých 
letech 20. století sdružením odborářů 
výrobců sýr Reblochon s cílem zvýšit 
spotřebu a prodej sýra. No a tento 
počin zaznamenal obrovský úspěch. 
Jméno pokrmu pochází ze savojského 
slova tartifl â, což znamená brambora. 
Dnes je tartifl ette velice oblíbeným 
pokrmem a existuje nejméně jeden re-
cept na tartifl ette v každé vesnici nebo 
údolí a i velcí šéfkuchaři tartifl ette vaří, 
obměňují a vynalézají zlepšující kom-
binace. Koruna na celých tartifl ette 
– sýr reblochon - je zároveň mimořád-
ně výkonný smraďoch. Blíží se trochu 
našemu romaduru, ale je o poznání sil-
nější, tedy nic pro slabé povahy. Autor 
článku musel projevit opravdu silnou 
odvahu a vůli, když se tento „zázrak“ 
pokusil dovézt v naplněném cestov-
ním autobuse do Česka. Pod silnou 
palbou protestujících spolucestujících 
nejednou po cestě zvažoval, že dotyč-
ný balíček potupně odhodí, ale nako-
nec vydržel a dokonalá jedinečná chuť 
mu byla dostatečnou odměnou za 
přestálé příkoří… Vy si však určitě na 
takové převozy předem pořiďte doko-
nale hermeticky uzavíratelný obal…

 

Pochopit historii a tradici každého savojského jídla, znamená mít alespoň 
trochu představu o historii tohoto kraje. Savojsko totiž bývalo samostatným 
vévodstvím a teprve od 19. století je součástí Francie. Francouzi vám často 
řeknou, že vyhlášené speciality jako raclette a fondue jsou jídla francouzská, 
naopak Švýcaři budou prosazovat jejich švýcarský původ, ale praví obyvatelé 
Savojska klidně odvětí, že jde přece jednoznačně o pokrmy savojské…Ale 
války, jako za slavného vojevůdce prince Eugena Savojského, se o původ 
těchto jídel nevedou…

POSTUP:
Na kostičky nakrájenou cibuli osmah-
neme na másle na pánvi společně s 
bramborami pokrájenými na malé 
kostičky. Vše osolíme a opepříme. 
Jakmile jsou brambory měkké, klade-
me je zapékací mísy , na jejíž na dno 
jsme rozložili slaninu. Pak to posype-
me vrstvou nastrouhaného sýra a celé 
zalijeme kysanou smetanou. 

Necháme v troubě zapéct asi na10-15-
minut a poté servírujeme se zeleným 
listovým salátem. Pochopitelně nesmí 
chybět lahvička suchého bílého vína, 
je-li přímo savojské, tím lépe… 

ZÁVĚREM ALESPOŇ JEDEN RECEPT 
- TARTIFLETTE (PRO 4 OSOBY):

Ingredience

1 sýr reblochon (v českých pod-
mínkách v nouzi dobře proležený 
romadur), 1 kg brambor, 10 cl kysané 
smetany, 150 g slaniny na kostičky, 
1 cibule, sůl a pepř
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Skleničková královna Skleničková královna 
v kouzelné v kouzelné 
zahradě zahradě 
Připravila Tereza Boehmová

seriál
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Když potomek povyroste, je na čase 
zjistit si něco o příkrmech. To zná a 
prožívá každý rodič. Ne, že by se mi do 
toho nějak zvlášť chtělo. V tom roz-
todivném, vášnivém a emočně vypja-
tém čase, kdy jsem měla pocit, že žiju 
tak nějak hlavou dolů, proti hodinám 
i logice, byla změna pracně učesané-
ho chaosu, to nejhorší, co nás moh-
lo potkat. 

Vždyť jen volba správného umělého 
mléka nás stála spoustu nervů a probdě-
lých nocí. O zvracení obloukem a koli-
ce nemluvě. Měli jsme klasické zácpo-
vé dítě. Co jste poslali jedním koncem 
dolů, jste u druhého mohli slavnost-
ně s chlebem a solí čekat i několik 
dní. Proto jsem se dalšího zásahu do 
střevní fl óry bála jako čert kříže. Moje 
představa, že by třeba dcera mohla pít 
umělé mléko až do osmnácti let, kdy 
se odstěhuje do vlastního bytu, se lé-
kařce, nevím proč, nějak nezdála. Tak-
že jsem musela vyrazit na průzkum. 

To, že se začíná ovocem nebo jed-
nopruhovou zeleninou, jsem pocho-
pila, ale mám ta minijídla připravovat 
sama? Nebo kupovat? Co bude lepší 
a co zdravější? Klasické otázky. Ještě, 
že jsem měla svojí nejlepší kamarád-
ku Google. 

Nejsem žádná „militantní bioma-
sa“, která konzumuje pouze steril-
ní potraviny, přesto i já mám nejra-
ději čerstvé potraviny bez nadměrné 
dávky chemie. Jasně, že nejlepší by 
byly nějaká zdravá zelenina a ovoce 
z vlastní zahrady, kde bych mohla na 
růst dohlédnout, ale to by mě to mu-
selo bavit a navíc bych nesměla byd-
let v Praze na Vinohradech. Pěstovat 
si tady dusíkatou mrkev a podávat dí-
těti olověné jablko od silnice mi ne-
připadalo rozumné. 

Když jsem hledala, jak to dělají 
ostatní, nejvíce internetových odka-
zů vedlo na různá „bejby“ fóra, kte-
rých nejsem zrovna přívržencem. Na 
fórech totiž převažovaly snaživé mat-
ky vařičky. Prý je to lepší a levnější, 
připravovat vše doma. Zasekla jsem 
se. Bylo demotivující, jak se diskutují-
cí matky předháněly, kdo je lepší ku-

chařka a kdo tomu svému „mimíko-
vi“ přichystal lepší domácí „papku“ 
či „hamáníčko“ z kupované zeleni-
ny. Pak se to všechno nějak porcova-
lo a mrazilo a pak zase přemýšlely, jak 
to rozmrazit a připravit, aby to ně-
jak vůbec chutnalo. Nakonec to vět-
šinou hromadně vyhazovaly, protože 
to malý mimin nebo malá miminová 
s úšklebkem plivali. 

Chvíli jsem tomu podlehla a také 
zkusila něco patlat, ale strašně mi to 
lezlo na nervy. Můj požadavek, aby 
to bylo dobré, zdravé a aby přípra-
va zabrala co nejméně času, se nějak 
neshodoval s výsledky snažení. Doba 
přípravy minipokrmu se navíc prota-
hovala o mytí nádobí použitého na 
výrobu a čištění kuchyně. 

Jaká byla moje úleva, když mi moud-
rá dětská lékařka – vzhledem k citlivé-

mu zažívání mého dítěte – doporuči-
la používat spíše výživu ze skleniček, 
protože ta musí už při přípravě splňo-
vat přísné normy. U kupovaných příkr-
mů je totiž kontrolován obsah sodí-
ku, rtuti, olova nebo dusičnanů. To byl 
silný argument, abych přestala trpět 
komplexem, že svému dítěti odmítám 
vyrábět s láskou domácí rozmačkané 
„patlando“ a začala jsem - vděčna po-
kroku - používat skleničky. 

Můj strach z toho, že nabourám 
Aničce zažívání, byl naprosto zby-
tečný, naopak - skleničkový příkrm 
jí trávení skvěle upravil. Mrkev, jabl-
ko a banán jí zachutnaly a zácpa byla 
pryč. Mrkev jí chutnala dokonce tolik, 
že po několika měsících měla lehce 
oranžovou barvu. Usínala jsem s klid-
nou myslí, děkovala pokroku a před-
stavovala si nádherné rozlehlé zahra-
dy zalité sluncem, plné nezávadného 
ovoce, kde pohádkové víly a skřítko-
vé opečovávají pro nás každou bobu-
li, kterou pak důkladně omyjí a zapa-
kují, hygienik testem vše zkontroluje 
a to celé pak dorazí k nám. Naivní, já 
vím. Ale neberte mi to. Stala jsem se 
mobilní skleničkovou královnou. Mís-
to času, který jsem předtím kradla na 
vaření, jsem si mohla klidně s Annou 
hrát a pak jen za pár minut sklenič-
ku ohřát, a to 
i v restauraci 
nebo na dovo-
lené. Je to zcela 
jistě dražší, ale 
pokud máte tu 
možnost, klid-
ně dejte dítě-
ti, aspoň ob-
čas, to nejlepší 
(pro něj i pro 
vás). 

Skleničková královna 
v kouzelné 
zahradě 

seriál
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Při studiu se bavíte, při zábavě se učíte!

Jazykové kurzy v zahraničí 
10 jazyků ve více než 30 zemích

volejte 800 100 300
www.studentagency.cz

Naučte se cizí jazyk 
na dovolené se STUDENT AGENCY!

JP dovolena SvetPotravin indd 1 2 4 2009 13:50:00

křížovka

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
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