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editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,Váž é čt řk
o exotických potravinách a odvaze či neodvaze je vyzkoušet jsem se zmi-

ňovala již v editorialu dubnového čísla v souvislosti s reportáží o tradičních 
potravinách v Peru. V červnovém čísle zavítáme rovněž na jihoamerický kon-
tinent, a to konkrétně do Brazílie, ale zároveň si přineseme exotické potra-
viny také domů, do kuchyně. 

Ať už tomu říkáme globalizace či jiným, méně učeným názvem, v dneš-
ní době můžeme v běžných obchodech koupit i lecjaké lahůdky, jejichž ná-
zev neumíme kolikrát ani vyslovit. A k čemu se používají, jestli se vaří, pečou 
nebo jedí syrové, to zůstává také většinou záhadou. Alespoň částečně tedy 
odkrývá tajemství exotických potravin hned první článek tohoto čísla Světa 
potravin. Naleznete v něm i recepty, které Vám pomohou třeba obohatit ne-
dělní oběd. 

Samotnou kapitolu exotických potravin tvoří suši (v originále sushi). Doby, 
kdy o „válečcích rýže s náplní obalených v mořské řase“ (jde o tzv. maki-
zushi, které se dále dělí na hoso-
maki – sushi s jednou náplní, fu-
tomaki – sushi s více náplněmi 
a uromaki – obrácené sushi – na-
hoře není mořská řasa, ale rýže) 
věděli jen čtenáři japonské litera-
tury a ti šťastlivci, kteří mohli vy-
cestovat do země vycházejícího 
slunce nebo alespoň na západ od 
Šumavy, jsou naštěstí dávno pryč. 
Dnes naleznete nejen v Praze, ale 
i v řadě menších měst japonské restaurace nebo i sushi bary, kde si můžete 
dopřát tuto pochoutku podle libosti. Mně osobně sushi strašně chutná, ale 
vím, že existuje také hezká řádka lidí, kteří by do úst tyto „válečky“, navíc se 
syrovou rybou (tzv. nigirizushi), nevložili ani za pytel dukátů.

Můžu Vás uklidnit, pokud patříte k té naposledy jmenované skupině kon-
zumentů, o nic nepřicházíte (no, o tu chuť sushi určitě), protože o japonské 
kuchyni si můžete přečíst v rozhovoru s  odborníkem na slovo vzatým, panem 
Tomio Okamurou. A kdo sushi jako já miluje, ten si může zajít do nejbližší ja-
ponské restaurace a uspokojit chuťové buňky tam.

Přeji dobrou chuť a krásný rozkvetlý květen.

Dana Večeřová
šéfredaktorka
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kuji za dobrý tip, určitě to vyzkoušíme 
a jsme zvědaví na tu chuť.

Petra Dvořáková, Zlín

Vaše
dopisy

Milá redakce Světa potravin,
dočetl jsem se v minulém čísle v sou-
vislosti s oceněným nápojem Vitami-
nátor, že tento výrobek vzniká v ja-
kési pojízdné moštárně, která objíždí 
pěstitele a zahrádkáře a umožňuje jim 
zpracování jejich ovoce přímo na mís-
tě. To je naprosto úžasný nápad, který 
si určitě zaslouží pochvalu a co největ-
ší propagaci a další rozšíření. Pro dů-
chodce a pěstitele z odlehlejších míst 
by to bylo opravdu jedinečné terno. Ta 
úspora času a námahy s dopravou, ne-
hledě na zachránění kupy ovoce, kte-
ré by jinak bez užitku shnilo. Tak jen 
houšť a další takové podobné pojízdné 
moštárny i v jiných místech naší země.

Zdeněk Machalovský, Litoměřice

Vážená a milá redakce, 
shodou okolností se mi Vaše poslední 
číslo dostalo do rukou těsně před od-
jezdem na jarní lyžařský zájezd do Puy 
Saint Vincent v savojských Alpách. Váš 
článek o savojských specialitách mě na-
tolik zaujal, že jsme s přítelem neodola-
li a přímo na místě jsme si jednu z Vámi 
popisovaných specialit dali. Nakonec to 
byly tartifl ette a fakt paráda. Určitě to 
zkusíme i doma s tím romadúrem.

Jiřina Pospíšilová, Praha

Vážená Petro Dvořáková,
naopak my děkujeme Vám za zajíma-
vý recept a jsme rádi, že náš časopis 
má takovou interaktivní zpětnou vaz-
bu. Jak zjistil Radek Jaroš, náš redakč-
ní přeborník na české krajové recep-
ty, je tento způsob úpravy kedlubny 
typický právě pro oblast, kde bydlí-
te – Zlínsko. Prý ten recept taky zná 
a velmi mu chutná, protože jeho ba-
bička pocházela z okolí Zlína a ked-
lubny také tak upravovala.

Redakce Svět potravin

Vážená paní Jiřino,
jsme rádi že Vám na horách chutnalo 
a náš tip “zabral”. Jen malá poznám-
ka: domníváme se v redakci, že Puy 
Saint Vincent neleží přímo v Savojsku, 
ale poněkud více na jihu, v jiné části 
Francie. To znamená, že savojské spe-
ciality se utěšeně šíří po celé Francii, 
což je dobře, neboť jsou opravdu je-
dinečné a vynikající.

Redakce Svět potravin

Milý pane Machalovský,
děkujeme za pochvalu, sami jsme vel-
mi rádi, když můžeme o takovém vý-
borném a užitečném nápadu, jako je 
pojízdná moštárna, psát. Pevně věří-
me, že se tento způsob zpracování 

ovoce a zeleniny dále rozšíří a pomů-
že našim zahrádkářům se zpracová-
ním jejich sklizně.

Redakce Svět potravin

Vážená redakce,
velice mě v minulém čísle Světa potra-
vin zaujalo, jak cenná a hodnotná je 
kedlubna z hlediska obsahu vitaminů 

a dalších bioaktivních 
látek. V naší rodině je 
kedlubna mimořád-
ně oblíbená, děti ji 
mají velmi rády sma-
ženou podobně jako 
se dělá třeba smaže-

ný květák. Jen se musí před smaže-
ním trochu povařit, aby změkla. Věřím, 
že takto upravená zachutná i jiným čte-
nářům, moc doporučuji, aby to zkusili. 
Jinak jsem vůbec nevěděla, že se dají po-
užít i čerstvé mladé listy do salátu. Dě-

Psali jste
námnám

SVĚT
POTRAVIN

a zeleninu

při nadváze
nejen na lyže

SP_c5-kveten_2009-20.indd   1
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potravinypotraviny
ExotickéExotické  
zaostřeno na…

Připravila Alice Škochová

„Zatímco ještě před pár lety se exotické suroviny a plodiny 
vyskytovaly v našich obchodech jen sporadicky, dnes vznika-
jí celé obchody specializované na potraviny z určité oblasti 
a v mnohých obchodních řetězcích vyrůstají oddělení určená 
výhradně příznivcům exotických chutí. Jen namátkou – japon-
ská, indická, severoamerická, thajská, mexická či italská kuchy-
ně... A další. “

www.svet-potravin.cz6
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zaostřeno na…

CHCETE VYZKOUŠET SUŠI? 
V koutku věnovaném japonské ku-

chyni si vyberete ty správné ingredi-
ence a doma si je můžete vyrobit. Po-
chutnáte si tak nejen na exotickém, 
ale i zdravém pokrmu. Nedílnou sou-
částí suši jsou totiž mořské řasy, kte-
ré jsou pro lidský organismus nejčist-
ším a nejsnáze využitelným zdrojem 
bílkovin a sacharidů. Obsah minerálů 
v mořských řasách je 14krát vyšší než 
u zeleniny a obsah vápníku dokon-
ce 20krát vyšší než v mléce. Chcete-li 
se přesvědčit o blahodárném vlivu řas 
na vlastní kůži a nemáte zrovna chuť 
na suši, můžete je přidat buď do po-
lévek či salátů, nebo si ve specializo-
vaných obchodech zakoupit řasy, kte-
ré lze místo nezdravých brambůrek 
chroustat jako slaný snack. 

Pokud vám běžná nabídka exotic-
kých surovin v supermarketech ne-
stačí, doporučuji zabrouzdat na in-
ternetu. Existuje nesčetné množství 
virtuálních obchodů, jejichž nabídka 
potravin určitého regionu je dale-
ko širší než v obchodech ka-
menných. Například v e-
shopu zaměřeném na 
japonské suroviny 
si můžete kromě 
již zmíněných 
řas vybrat z ši-
roké nabídky 
hub, omáček, 
rýže či nud-
l í  (pšenič -
né, rýžové, 
skleněné vy-
ráběné z fa-
zolové a hra-
chové mouky či 
pohankové). Pří-

znivci indické kuchyně si zase mohou 
libovat nad pestrou nabídkou omá-
ček, past a čatní. Kdo se nikdy nese-
tkal blíže s mexickou kuchyní, užasne 
nad tím, kolik je k mání druhů chilli.

Ať je ovšem virtuální nabídka se-
bepestřejší a nákup přes internet be-
zesporu pohodlnější než výprava 
do obchodu, každý mi dá jistě za 
pravdu, že neosobní způsob na-
kupování přímý kontakt nena-
hradí. Není nad to pokochat se 
v obchodě s řeckými potravinami 
pohledem na různé druhy oliv a na-
sát vůni kozího sýra. 

IDEÁLNÍ RYBA PRO DĚTI
Pojďme si proto exotickou kuchyni 

představit na jednom konkrétním pří-
kladu – na exotickém pangasiovi na 
kari. Co budeme potřebovat? 4 fi lety 
pangasia, 1 mango, 1 pomeranč, 1 ci-
buli, 1 svazek čerstvého koriandru, 250 
ml smetany ke šlehání, 3 lžičky červené 
kari pasty, olej, sůl. 

Rybu brázdící velké řeky Číny či Thaj-
ska zvanou též sumeček žraločí seže-
nete dnes snadno v mrazicím boxu ně-
kterého z větších obchodů. Je skvělou 
volbou pro každého, kdo by ryby vzhle-
dem k jejich prospěšnosti pro zdraví rád 

Postup:
Plátky pangasia osolíme 
a opečeme na rozpáleném 
oleji. Přidáme oloupané plátky 
pomeranče a jemně nastrouhanou 
kůru a ještě minutu opékáme. 
Vyjmeme z pánve a udržujeme 
teplé. Do prázdné pánve 
přikápneme ještě trochu oleje 
a dohněda opečeme plátky 
cibule. Přidáme oloupané mango 
pokrájené na kostky, hrubě 
nasekaný koriandr a dusíme asi 
3 minuty. Potom přimícháme 
kari pastu a smetanu a 2 minutky 
provaříme. Přidáme plátky ryby 
s pomeranči, prohřejeme a podle 
chuti dosolíme. Jako příloha se 
doporučuje rýže.

PANGASIUS 
NA KARI

Ingredience: 
 4 fi lety pangasia
 1 mango
 1 pomeranč
 1 cibule 
 1 svazek čerstvého koriandru
  250 ml smetany ke šlehání
 3 lžičky červené kari pasty
 olej, sůl

eceptecept      R
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zařadil do jídelníčku, nesnese však ty-
pický pach rybiny. Sumeček je rybí vůně 
téměř prost. A výhodou je rozhodně 
i to, že v jemném bílém mase nenajde-
te žádnou kostičku. Ideální ryba pro 
děti. 

EXOTICKÉ OVOCE 
NEPATŘÍ DO LEDNIČKY

Dalš í  ingrediencí  je mango. 

Podlouhlý 10 až 15 centimetrů velký 
plod může být zbarven od zelené přes 
žlutou až červenou. Protože slupka 
některých druhů manga zůstává ze-
lená i po dozrání, je poněkud obtížné 
poznat, kdy je plod zralý. Při stlačení 
prstem by měl klást mírný odpor, ale 
neměl by se promáčknout. Na slupce 
by neměly být tmavé skvrny a ovoce 
by mělo příjemně vonět. Pokud ne-
chcete zakoupené mango ihned spo-
třebovat, neuchovávejte je při poko-

jové teplotě nad 20 stupňů, ale dejte 
je na chladnější místo. Rozhodně ne 
ovšem do ledničky. To platí pro exotic-
ké ovoce obecně. Většina exotických 
plodů v lednici buď vůbec nedozraje, 
pokud ještě nejsou zralé, nebo nao-
pak rychle změknou a zhnědnou. 

 Kromě toho, že mango chutná la-
hodně po broskvích, je doslova nabi-
té vitaminy. Proto se doporučuje bě-
hem rekonvalescence i jako prevence 
nemocí. Obnovuje sliznici a pů-
sobí preventivně i léčivě v pří-
padě šerosleposti. Vitamin B

6
 

obsažený v mangu pomáhá při 
nervozitě a nespavosti. Konzu-
mací manga lze rovněž příznivě 
ovlivnit stav vlasů a pleti. 

NĚKDO TO RÁD OSTRÉ
Červenou kari pastu, která 

se podle receptu přidává spolu 
se smetanou v závěru ke smě-
si pomeranče, cibule, koriand-
ru a manga, si buď můžete při-
pravit doma (hlavní ingrediencí 

jsou chilli papričky, takže pozor, pálí), 
nebo dnes běžně zakoupit již hoto-
vou. Mimochodem, stejně jako řadu 
dalších produktů lze kari pastu zakou-
pit v rámci tzv. „Fair Trade“, čili „spra-
vedlivého obchodu“. S touto etiketou 
budete mít jistotu, že se při zpraco-
vávání přísady dbalo v exotických dál-
kách na lidská práva, při výrobě ne-
byla zneužita dětská práce ani nebyl 
nikdo jiný jakýmkoliv způsobem vyko-
řisťován. V neposlední řadě se při vý-
robě „Fair Trade“ produktů dbá i na 
ochranu životního prostředí. 

Starší generaci zvyklou na tradič-
ní kuchyni asi podobným exotickým 
pokrmem neuctíme. Nechuť experi-
mentovat s nezvyklými potravinami 

zaostřeno na…

www.svet-potravin.cz8
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Oloupejte jedno 
mango, rozmixujte 
se šálkem mléka, 
půlkou šálku bílého 
jogurtu, dvěma 
lžícemi cukru, 
šálkem studené 
vody a špetkou soli. 
Zchlaďte v ledničce 
a podávejte 
studené.

MANGOVÉ LASSI
eceptecept      RR

zaostřeno na…

však nemusí být jediným důvodem, 
proč zaujmout k exotickým pokrmům 
zdrženlivý postoj. Návrat k tradičnímu 
jídlu se v poslední době stává ve svě-
tě vaření novým trendem, a to z mno-
hem hlubších pohnutek. 

Po vlně zájmu o exotické potraviny, 

kdy největším luxusem byla návštěva 
japonské či mexické restaurace, se po-
zornost zase začíná obracet k místní 
kuchyni a původním receptům a totéž 
platí i pro suroviny. Faktem je, že po 
celá pokolení se zde jedly určité po-
traviny, které vyrostly či „se narodi-
ly“ v blízkém okolí a jako takové jsou 
pro organismus příznivé. Naši předko-
vé by si o ananasu v únoru mohli ne-
chat jen zdát a ani jim nijak nechyběl. 

Zjednodušeně řečeno, Filipínec si 
dá plátek ananasu, aby se ochla-
dil. My v našich zeměpisných šíř-
kách se v únoru většinou chladit 
nepotřebujeme. 

ROZUMNÁ KONZUMACE, 
NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK

Nové potraviny, které nebyly v Ev-
ropě dlouho známé, zvláště pak ovo-
ce, mohou dokonce vyvolávat nejrůz-
nější alergické reakce. To by měli brát 
v potaz zvláště rodiče malých dětí. 
V jejich případě je lepší dát při sesta-
vování jídelníčku přednost čerstvým 
tuzemským surovinám. 

Člověk je ale tvor příliš zvídavý na 
to, aby odmítnul ochutnat neobvyklé 
plody a pokrmy z cizokrajných suro-
vin, má-li k nim přístup. A kromě toho 
některé exotické plodiny či suroviny 

působí často na náš organismus 
přímo blahodárně. Jak tedy na-
ložit s exotikou na talíři? Exotic-
ké je vytržením z koloběhu všed-
ního života. Není rozumné se 
mu oddávat každodenně, ale tu 
a tam si jím lze život okořenit. Z 
obyčejného večírku se stane záži-
tek, promění-li se v suši party, na 
které hosté musí přijít povinně 
v kimonech s naučeným japon-

ským pozdravem a jiné jídelní pomůc-
ky než hůlky jsou nepřípustné. 

Mimochodem, pokud se rozhod-
nete vyzkoušet exotického pangasia 
a zbude vám jedno mango, oloupejte 
je, rozmixujte se šálkem mléka, půl-
kou šálku bílého jogurtu, dvěma lžíce-
mi cukru, šálkem studené vody a špet-
kou soli. A šup do ledničky. Výsledek? 
Mangové lassi, tradiční indický nápoj. 
Doporučuji.  
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jak to chutná Vám...

pane Okamuro?pane Okamuro?
Jak to chutná Jak to chutná 
Vám... Vám... 

S Tomio Okamurou rozmlouval o jídle Radek Jaroš

„Na pana Tomio Okamuru jsem byl opravdu velmi zvědav. Předchází ho pověst velmi 
sympatického a úspěšného muže, určitě nejznámějšího Japonce, který žije trvale v Česku. 
I když je vlastně, po matce, původem napůl Čech. Jaký tedy bude asi jeho vztah k české 
kuchyni? Rozhodl jsem se, že to prověřím na pěti dosti typických českých jídlech, kte-
rá dám svému hostu přímo na místě ochutnat. Je krátce před osmnáctou hodinou, se-
dím v malebné restauraci Polomino nedaleko náměstí I. P. Pavlova a odhaduji, zda ten-
to tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří přijde v obleku, anebo dokonce 
ve fraku… Do prostor restaurace však svižně a lehce vbíhá muž v džínách a sportovní 
mikině, který se netváří vůbec úředně, natož upjatě. Zato však velmi vstřícně a komu-
nikativně, jak se na dobrého tiskového mluvčího sluší. Ovšem tiskového mluvčí, jenž 
tuto funkci vykonává zcela bezplatně jako dobrovolník, jak se brzy z úst Tomio Okamu-
ry překvapeně dovídám.“

www.svet-potravin.cz10
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CO NAPROSTO JEDNOZNAČNĚ 
NEJÍTE?
Svého hosta se samozřejmě nejpr-
ve ptám na českou kuchyni všeobec-
ně a zejména na to, jestli zde není 
jídlo, které opravdu nemá rád a je-
hož ochutnání by mu tedy mohlo či-
nit „velké potíže“. Tomio Okamura se 
však vůbec nenechá zaskočit. „Víte, se 
mnou je problém, mně chutná všech-
no… Pokud jde o jídlo, rád zkouším 
kdekoliv ve světě cokoliv, takže jsem 
měl již na jazyku i červy, kobylky, su-
šené včely a třeba v Brazílii krokodýlí 
steak… A českou kuchyni znám dob-
ře a chutná mi. Jedině snad mozeček 
s vajíčkem – to skutečně nesnáším.“

JAK PROBÍHALO OCHUTNÁVÁNÍ…
Nyní tedy odvádím Tomia Okamuru 
k vyvýšenému minipódiu, které zpra-
va jakoby stráží historické rytířské br-
nění. Usazujeme se do pohodlných se-
daček a čekáme na první chod. Už je 
tady a jak je v Čechách zvykem, je to 
polévka…

CO MÁTE Z ČESKÉ KUCHYNĚ 
NEJRADĚJI?
Přímé ochutnávání skončilo a nyní 
se Tomia Okamury ptám na vůbec 
jeho nejoblíbenější české jídlo. 
A on má okamžitě jasno: „Špa-
nělská ptáček s rýží, dále kopro-
vá omáčka a také kombinace 
znojemské a štěpánské pečeně 
rovněž s rýží.“ Přiznává, že tře-
ba na španělském ptáčku mu la-
hodí ta různorodost ingrediencí 

uvnitř, což mu připomíná právě rozma-
nitou kuchyni japonskou, kdy na talíř 
dostanete jídlo složené z mnoha po-
travinových součástí. Nakonec se pana 
Okamury ptám na vůbec jeho nejob-
líbenější jídlo. A tady má také napros-
to jasno - rýže. Ovšem pravá japonská 
rýže, která se od té u nás k dostání na-
prosto liší ve vzhledu i chuti. „Rýži jím 
minimálně dvakrát denně, často i k sní-
dani, třeba s rybou. Právě stesk po ja-
ponské kuchyni mě vlastně přivedl na 
nápad otevřít v Praze obchod s pravý-
mi japonskými potravinami, v opravdu 
nejširším sortimentu.“ Posléze rád při-
jímám pozvání k návštěvě jeho obcho-
du a už předem mohu čtenářům pro-
zradit, že se mají na co těšit… 

pane Okamuro?

jak to chutná Vám...

Smažený sýr

Krupice mizí ze stolu a střídá jí pěk-
ně usmažený sýr se zeleninovou oblo-
hou. Tohle pan Okamura samozřejmě 
poznává a okamžitě reaguje: „Jestli-
pak tušíte, že smažeňák je jednoznač-
ně český vynález a specialita, kterou 
nikde jinde na světě v takové podo-
bě nenajdete. Skutečně, ještě jsem se 
s něčím podobným nikde nesetkal. To 
je podobné i s párkem v rohlíku…jed-
noznačně česká záležitost, nikde jin-
de nevídaná. Ale naprosto geniální 
– je to jídlo přesně padnoucí do úst, 
nic vám z něj nepadá a díky nahří-
vání rohlíku lze takto upotřebit star-
ší pečivo.“ Posléze se  můj host ještě 
vyjadřuje k obvyklé kombinaci sma-

žeňáku s hranolky: „Myslím, že to je 
ze zdravotního hlediska smrtící kom-
binace, překvapuje mě, že to dáváte 
hodně dětem. Já osobně bych to do-
poručoval s bohatou zeleninovou ob-
lohou.“

Kaplická cmunda

„Tak tohle je opravdu kalorická bomba,“ hodnotí slov-

ně Tomio Okamura přinesenou kaplickou cmundu. „Já 

to mám rád s teplým mlékem.“ Ubezpečuji ho, že mno-

hem lepší a proslulou kombinací je dobře vychlazené pivo 

a překvapuje mě, že jí nezná. Ohledně uzeného masa se 

shodujeme, že ideální jsou šťavnatější kousky a že příliš su-

ché uzené rozhodně nemusíme.

ČESKÉ KUCHYNĚ
Ě

ob

tí slov-

du. „Já 

e mno-

né pivo 

masa se 

příliš su-

Utopenec

Na závěr nechávám 
panu Okamurovi při-
nést typickou hvězdu 
české hospodské kuchy-
ně – klasického utopen-
ce. Zdá se však, že toho 
uzeného už bylo na něj 
nějak moc, protože tady 
jsme se asi příliš do chuti 
netrefi li, i když utopence 
zdvořile ochutnává. Při-
znává, že nyní se uzeným jídlům jako 
buřty a klobásy dost vyhýbá, protože mu 
po nich bývá trochu těžko u žaludku.
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Krupičná kaše

Nyní jsem velmi napnutý, neboť na stůl ne-
sou jídlo, které většina Čechů jídává jen v ra-
ném dětském věku. Můj host však krupici zná 
a s chutí se do ní dává. „Tak tohle jídlo už jsem 
párkrát jedl, i když obecně vzato nejsem moc 
na sladké. Jen bych to udělal trošku hustější 
a místo kakaa bych dal přednost skořici.“ Od 
krupičné kaše se v rozhovoru dostáváme ke 
známým sladkým jídlům české kuchyně, jako jsou zemlbába, nudle 
s mákem, buchtičky se šodó či rýžový nákyp. „Takový typ jídel napří-
klad japonská kuchyně vůbec nezná jako hlavní chod, pouze jen jako 
dezert. Přiznávám, tyhle jídla mi naprosto nic neříkají a dobrovolně 
bych si je asi nikdy nevybral…“
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Na stole před námi se 
ocitá talíř vonící zná-
mou, velmi příjemnou 
vůní, jehož obsah však 
pan Okamura neuhod-
ne, i když mu evidentně 
velice chutná. „Super, co 
to je? Aha, takže gulášov-
ka… hmmm, moc dobrý.“ 
Přiznává také, že mu řada 
českých polévek opravdu 
lahodí – hlavně brambo-

račka, dršťková a kulajda. „A jest-
lipak víte, že kulajda chutná hod-
ně Japoncům,“ dodává Tomio 
Okamura.
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Gulášová polévka
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CO TO JE CELIAKIE?
Celiakie nebo také celiakální sprue, 

gluten sensitivní enteropatie nebo 
glutenová enteropatie jsou pouze od-
lišné názvy pro jednu a tutéž choro-
bu. Je to vrozená celoživotní nesná-
šenlivost lepku (což je něco jiného než 
alergie na lepek). Lepek (gluten) je 
přitom běžnou součástí tradiční ev-
ropské kuchyně – je obsažen v zrnech 
pšenice, žita, ječmene a ovsa. 

U jedince, který trpí nesnášenli-
vostí lepku, způsobuje lepek nepři-
měřenou imunitní reakci, která vede 
k chronickému zánětu tenkého stře-
va, vymizení střevních klků a následně 
narušení trávení živin, vitaminů i mi-
nerálů. První příznaky celiakie se za-
čínají projevovat teprve 3–6 měsíců 
poté, co dítě začalo dostávat každo-
denně stravu s lepkem. Podle doporu-
čení dětských lékařů by se v dětské

stravě měl lepek objevit od 7.-12. mě-
síce života. Případné projevy nemoci 
tedy můžeme očekávat nejdříve mezi 
prvním a druhým rokem dítěte.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY CELIAKIE
  Průjmy nebo naopak zácpy
  Změněná stolice (objemná, zapá-
chající, s množstvím nestrávených 
zbytků)
  Bolesti břicha a nadýmání
   Nechutenství, úbytek na váze, chu-
dokrevnost
  Děti jsou nápadně mrzuté, nevydr-
ží si hrát, v noci špatně spí.
   Zvláštním projevem abnor-
mální reakce na lepek je 
onemocnění nazývané her-
petiformní dermatitida (der-
matitis herpetiformis). U této 
choroby je vedle sliznice tenké-
ho střeva postižena i kůže – svě-

divé pupínky na krku, loktech, ko-
lenech, zádech i jinde.

  Většina celiatiků trpí i nesnášenlivos-
tí na čerstvé mléko. (Ve střevních kl-
cích přítomný enzym laktáza, který 

štěpí mléčný cukr, v případě 
zánětu mizí.)

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

Jak ji rozpoznat Jak ji rozpoznat 
a jak s ní žít a jak s ní žít 

Celiakie.

„Celiakie byla dříve považována výhradně za dětské onemocnění. Dnes však víme, 
že může propuknout v jakémkoliv věku. Protože se však projevuje množstvím ne zce-
la specifi ckých příznaků, u většiny osob se na celiakii přijde víceméně náhodně. Odha-
duje se, že v České republice připadá na jednoho diagnostikovaného celiatika 9 nedi-
agnostikovaných.“

Zpracoval Martin Chlup

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

LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ
Pokud máte podezření na celia-

kii, navštivte gastroenterologa. Je-
dině odborné vyšetření vám dá jed-
noznačnou odpověď na to, zda vy či 
vaše dítě trpíte celiakií. Vyšetření je 
dvoustupňové. Nejdříve se provádí 
odběr krve, která se testuje na auto-
protilátky k tkáňové transglutaminá-
ze. Pokud je negativní, celiakií netr-
píte. Při pozitivním výsledku je nutné 
další, endoskopické vyšetření, které 
lékařům umožní podívat se na slizni-
ci žaludku a začátek tenkého střeva. 
Při něm se provádí i odběr malinké-
ho kousku tkáně na mikroskopické 
vyšetření. U malých dětí se ně-
kdy místo endoskopu používá 
střevní bioptická kapsle. Vý-
kon se provádí nalačno s pou-
žitím vhodného sedativa. Odběr 
vzorku je nebolestivý, trvá vět-
šinou do 10 minut a nepři-
náší vyšetřované oso-
bě prakticky žádná 
rizika. Jen toto vy-
šetření s defi nitiv-
ní platností vylou-
čí nebo potvrdí 
celiakii.

JAK A PROČ 
LÉČIT CELIAKII

Celiakie se nedá vylé-
čit, ale dá se léčit, a to jediným 
způsobem – celoživotní bezlepkovou 
dietou. Znamená to vyškrtnout z jí-
delníčku pšenici, žito, ječmen, oves 
a všechny produkty, které tyto obi-
loviny obsahují. Pokud začne celiak 
dietu dodržovat, po pár měsících se 
sliznice tenkého střeva uzdraví a pří-
znaky choroby vymizí. Mohou se však 
rychle vrátit, objeví-li se lepek opět 
v jídelníčku. Pokud dieta dlouhodo-
bě dodržována není, může chronický 
střevní zánět vést k dalším komplika-
cím ze špatného vstřebávání. Poruše-
no je např. trávení složených cukrů 
(např. mléčného, řepného), nedosta-
tečné je vstřebávání bílkovin i tuků, 
některých vitaminů, železa apod.

  Anémie z nedostatku železa – pro-
jevuje se únavou a celkovou ochab-
lostí; dásně, rty i všechny sliznice 
jsou bledé, namodralá je nejenom 
oční duhovka, ale i její okolí.
  Osteoporóza – řídnutí kostí a ztráta 
zubní skloviny z nedostatku vápní-

ku. Vápník je velmi důležitý i ve sva-
lech, jeho nedostatek se může pro-
jevovat tendencí ke křečím.

   Kožní problémy – kůže obecně od-
ráží problémy uvnitř těla. U neléče-
ného celiaka je kůže bledá a suchá, 
časté je i její pálení či svědění, chro-
nická kopřivka a otoky.

   Mnohem vyšší je pravděpodobnost 
zhoubných nádorů v oblasti zažíva-
cího traktu.

BEZLEPKOVÝ ŽIVOT ANEB JAKÝM 
POTRAVINÁM SE VYHNOUT

Bezlepková dieta není jednoduchá, 
protože pšenice, žito, oves a ječmen 
se objevují v mnoha potravinách, 

kde byste je ani 
nečekali. Je proto 

potřeba, abys-te pozorně četli etike-
ty, než něco koupíte. Bohužel však ani 
to, že na výrobku lepek není uveden, 
neznamená, že tam není. 

V jakých potravinách můžete lepek 
očekávat? Logicky ve všech výrobcích 
z ječmenné, pšeničné, žitné a ovesné 
mouky – v pečivu, strouhance, cukrář-
ských výrobcích, těstovinách, knedlí-
cích, vločkách, kroupách atd. Tím to 
však bohužel nekončí. 

Téměř všechny instatní výrobky, po-
lotovary, konzervy a „hotová“ jídla ob-
sahují stabilizátory, emulgátory, za-
hušťovadla a konzervanty, z nichž se 
dobrá polovina vyrábí z lepkové obil-
niny. Lepek najdete také v některých 
druzích uzenin, paštik, omáček, ke-
čupů, jogurtů, měkkých sýrů, pudin-
ků, v cukrovinkách a čokoládách nebo 
v sušeném ovoci. Chcete-li mít jistotu, 
že ta která potravina neobsahuje le-
pek, obraťte se na výrobce nebo se po-
raďte se sdružením celiatiků.

  Dejte si pozor na všechna „éčka“, 
tedy přídatné látky označované pís-
menem E a číslem. Seznam zaruče-
ně bezlepkových „éček“ najdete na 
www.celiac.cz.
  Pozor na mletá koření – někdy se do 
nich přidává pšeničná mouka jako 
protisdružovací činidlo.

  Pozor na rýžové a sójové nápoje 
– při jejich výrobě se často používa-
jí ječné enzymy.

   Pozor na žvýkačky, zmrzliny, cukro-
vinky – mohou obsahovat gluténo-
vé stabilizátory.

  Pozor na kypřicí prášky a pudinky.
  Pozor na omáčky, kečupy, majoné-
zy, dresinky, hořčice, sójové omáč-
ky a jiná dochucovadla.
  Pozor na modifikovaný škrob 

– může se jednat o škrob 
pšeničný.

   Nepijte pivo 
– tam je lepek 
zaručeně (ječ-
ný slad).

   Neolizujte poštovní 
známky, obálky a kol-
ky – lepicí vrstva není 
nic jiného než uprave-
ný lepek.

NAKONEC  DOBRÉ ZPRÁVY
Garantovaně bezlepkové potravi-

ny poznáte podle toho, že to mají 
na obalu napsáno. Často se také 
používá logo přeškrtnutého klasu. 
V současnosti jsou už k dostání ne-
jen v prodejnách se zdravou výživou, 
ale i v supermarketech. Určitým pro-
blémem může být jejich cena. Napří-
klad kilo bezlepkové mouky stojí více 
než 60 korun, 400 g bezlepkového 
chleba stejně jako bezlepkové špage-
ty okolo 70 korun. Dieta tedy může 
lézt pěkně do peněz. Proto je dobře, 
že některé pojišťovny nemocným ce-
liakií na dietu začaly poskytovat pří-
spěvky. Např. VZP přispívá dětem do 
18 let 250 korun měsíčně, Česká ná-
rodní zdravotní pojišťovna až 222 Kč 
měsíčně, Oborová zdravotní pojišťov-
na až 1500 Kč ročně (jsou-li u pojiš-
ťovny také oba rodiče). 

Autor čerpal ze zdrojů:
www.celiac.cz
www.celiak.cz

www.ordinace.cz
www.bezlepkovadieta.cz

cs.wikipedia.org

Jak ji rozpoznat 
a jak s ní žít 
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tipy na vinařské akce

květen 
– červen 

11.6.
Sklípek Vaše Víno v pražských Holešovicích opět zve na srovnáva-

cí degustaci, tentokrát růžových vín. Budete mít možnost ochut-

nat a hodnotit 100 stupnicí cca 12 až 15 vín. Návštěvníci budou 

seznámeni s rozdílností růžových vín z různých oblastí České re-

publiky. Více informací na www.vasevino.cz

Kompletní kalendář vinařských akcí naleznete na stránkách 
www.vinazmoravy.cz , www.vinazcech.cz 

a www.wineofczechrepublic.cz

13.6. – 14.6.
Degustace vín velkobílovických vinařů, to jsou II. velkobílovické 
folklorní dny. Na Náměstí Osvoboditelů se tak vedle tradičních 
hodů představí i skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou. Během 
dvou dnů bude probíhat ochutnávka vín velkobílovických vina-
řů v párty stanech. Více informací na www.musicatetur.cz

20.6.
Areál sklepů v obci Šardice nabídne ochutnávku vín místních vi-

nařů. Na akci Šardické sklepy dokořán si tak budete moci užít 

cestování koňskými povozy, bohaté občerstvení i cimbálovou 

muziku. Více informací na www.sardice.cz

19.6. – 21.6.
První z cyklu pěti víkendových pobytů Znojemského vinařského 

lycea vypukne ve druhé polovině června v penzionu Vinohrad. 

Návštěvníci se na něm budou moci seznámit s průběhem 

zelených prací a ošetřováním révy vinné. Více informací na 

www.znojemia.cz

20.6. – 21.6. 
Čtyři festivaly otevřených sklepů – čtyři vrcholy vinařské turis-

tiky, pro každou sezonu v jedné z vinařských podoblastí Mo-

ravy. Tentokrát se můžete těšit na Slováckou vinařskou pod-

oblast, jmenovitě: Mikulčice, Moravskou Nová Ves, Hrušky, 

Kostnice a Tvrdonice.  Získáte tak jedinečnou příležitost na-

vštívit více jak 50 sklepů v několika sousedních obcích. Poznej-

te osobně vinaře a jejich vína, sklepní uličky a místní gastro-

nomii i folklor. Více informací na www.otevrenesklepy.cz

13.6.
Každoroční cyklistická akce pro veřejnost na Moravských vi-

nařských stezkách je opět tady. Otevírání sezony proběhne 

letos v severní části Velkopavlovické a Znojemské vinařské 

podoblasti. Start i cíl najdete v Židlochovicích na náměs-

tí, přičemž akce vypukne v 10.00. Trasy jsou vhodné i pro 

méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi. Více informací na 

www.vinarske.stezky.cz

12.6. – 15.6.
Přehlídka vín z Moravského Slovácka a Podluží – to je již II. ročník 

Návratu k tradici. V Terezínu u Čejče budou moci návštěvníci 

ochutnat jak produkty drobných vinařů, tak i velkých vinařských 

fi rem. Převážně se bude jednat o vína ročníku 2008, nebudou 

však chybět ani vína archivní. Širokou škálu těchto produktů je 

pak vhodné prokládat bohatým občerstvením s cinkavými tóny 

cimbálu s možností zakoupení určitých vín za zvýhodněné ceny. 

Více informací na www.vinar-museum.estranky.cz

13.6. 
Vinařský triatlon Němčičky 2009 odstartuje u Sportovního 
areálu Němčičky úderem osmé hodiny ranní. Sportovně-vinař-
ské klání v plavání, jízdě na kole terénem a během čeká mož-
ná právě na Vás. Více informací na www.sportnemcicky.cz

30.5.
Prezentace špičkových vín z Mikulovské podoblasti, 

tzv. Výstava šampionů, začne v Gajdošově sále zámku 

Mikulov  ve 14 hodin. Více informací na www.mikulov.cz

5.6.
Den otevřených dveří Křížového sklepa a Památníku 

Prokopa Diviše v Příměticích jistě potěší všechny milovníky 

dobrého vína. Akce startuje v pravé poledne. Více informací 

na www.znovin.cz

5.6. – 6.6.
 V pořadí již 6. národní přehlídka sýrů a vína proběhne v historic-kých prostorech Staré radnice v Prachaticích. Hlavním smyslem přehlídky je propagace a podpora domácích potravin - sýrů, ve spojení s kvalitními víny z Moravy a z Čech a podpora výchovy a osvěty v oblasti stravovací a vinařské kultury. Více informací na www.syryrybyavino.cz

6.6.
Předhodové zpívání u otevřených sklepů čeká na návštěvníky 
Suchořádské Zmoly Kobylí. Hudební vystoupení doplní vybra-
né gastronomické místní speciality a vína vinařů z Kobylí. Více 
informací na www.vinarizkobyli.cz

23.5.
Mikulovské vinné trhy se tento rok uskuteční v Hotelu Zámeček 
v Mikulově. Pro návštěvníky budou připraveny vynikající vína, cim-
bálová muzika, pěvecké duo Eva a Vašek, sýrové speciality a me-
zinárodní přehlídka kotlíkových fazolových polévek. Více infor-
mací na www.zamecekmikulov.cz

23.5.
Při "Putování z búdy do búdy" na Vás dýchne nejenom neopako-

vatelná atmosféra historie a současnosti blatnického vinařství, ale 

i um, píle a srdečnost jednotlivých vinařů, kteří navazují na dědic-

tví svých vinařských rodů. Každý z nich nabídne to nejlepší víno, 

co má, a věřte, že všichni plně pochopíte význam slov "IN VINO 

VERITAS". Srdečně zve Cech blatnických vinařů. Více informací na 

www.obecblatnice.cz

29.5.
Rozloučit se s mladým vínem budou moci návštěvníci na 

zámecké terase v Mikulově. Více informací o této degustační 

akci naleznete na www.moravinmikulov.eu

29.5. – 30.5.
Soutěžní přehlídka vín Velkopavlovické vinařské podoblasti Forum Moravium 2009 Velké Pavlovice nabídne bohatou pře-hlídku vín. Více informací na www.velke-pavlovice.cz
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Jsou na tom soukromé školky lépe? 
Jednu takovou zajímavou soukromou 
školičku, která má zároveň i dnes málo 
vídané jesličky, jsme tedy navštívili… Tak-
že, nalézáme se v krásném prostředí Stu-
dia Banbin v Praze 4-Kateřinkách a po-
vídáme si s hlavní vychovatelkou Janou 
Skalickou a manažerkou Evou Stejskalo-
vou o jejich nevšedním dětském zařízení, 
které má vlastní výukový program…

VAŠE STUDIO BANBIN MÁ ÚDAJNĚ 
URČITÉ JEDINEČNÉ ZVLÁŠTNOSTI, 
POCHLUBÍTE SE JAKÉ?

Eva: Jednak máme opravdu nad-
standardní prostory s vlastní zahradou 
a s těsnou blízkostí lesa, které dětem na-
bízejí široké uplatnění a dostatečné vy-
žití. Ale zejména bych zmínila náš vlast-
ní exkluzivní edukativní program, který 
je zcela komplexní pro všechny věkové 
kategorie dětí od 1,5 – 7 let, a zároveň 
je rozpracován dále do detailů pro tyto 
kategorie tak, aby v celkovém kontextu 
tvořil jeden celek, který děti plně rozvíjí 
a vzdělává. Celkový vývoj dítěte je samo-
zřejmě průběžně sledován a pravidel-
ně jsou o něm rodiče dětí informováni. 
Počítáme dokonce i s tím, že dítě např. 
onemocní. V takovém případě zasíláme 
e-mailově rodičům podklady, aby děti 
nevynechávaly části edukativního pro-
gramu. Rodič má tak pro dítě o zábavu 
postaráno a dítě se rozvíjí neustále.

JE NĚJAK SLOŽITÉ K VÁM DÍTĚ 
PŘIHLÁSIT?

Eva: Není. Jednoduše si domluvíte 
schůzku, přijdete s dítětem a vyřízení po-
třebných formalit je otázkou „minutky“. 
Nejsme vůbec byrokratičtí (smích).

Nicméně první návštěva zabere tro-
chu času, protože považujeme za dů-
ležité, aby si rodiče i děti naše studio 
dobře prohlédli a seznámili se s celko-
vým provozem i programem. Protože je 
však schůzka vždy předem domluvena, 
mají rodiče jistotu, že se jim budeme 
maximálně a individuálně věnovat.

Momentálně navíc probíhají zápisy 
jak do školky, tak i do jeslí. Je tedy ide-
ální čas na přihlášení dětí, ještě stále 
máme několik volných míst. Samozřej-
mě jakmile se kapacita naplní, může 
být s umístěním dalších dětí k nám do 
Banbin Kateřinky problém.

V ČEM TKVÍ ZVLÁŠTNOST VAŠEHO 
SPECIÁLNÍHO EDUKATIVNÍHO  
PROGRAMU?

Jana: Jednoduše řečeno,  je to vzdě-
lávací program přímo určený pro indi-
viduální přístup a práci s každým dítě-
tem. Tvoří ho pravidelné denní bloky, 
které jsou následně složeny podle měsí-
ců do tzv. Banbin vlaku. V jednotlivých 
měsících se pak systém zaměřuje na vy-
braná vzdělávací témata, která si děti 
osvojí. Tento celek je cyklicky uzavřený 

a má 12 propracovaných okruhů pro 
12 měsíců v roce. Aplikujeme ho v prů-
běhu celého kalendářního roku, nedr-
žíme žádné prázdniny a je tedy k dispo-
zici celoročně vždy od pondělí do pátku 
mezi 8 a 18 hodinou. Exkluzivita toho-
to vzdělávacího programu dále spočívá 
i v zajištění rozvoje dětí v daném věko-
vém období v jazyce českém i anglickém 
s individuálním přístupem. 

CO MÁ PROGRAM DĚTI NAUČIT?
Jana: Na zábavné cestě s Banbin vla-

kem získává dítě prostřednictvím mno-
hostranně pestré nabídky činností po-
třebné dovednosti, užitečné poznatky, 
poznává žádoucí hodnoty a získává sa-
mostatné postoje, které postaví pevný 
základ pro jeho budoucí život. Ucele-
ný a zcela výjimečný program Banbin 
vlaku pomůže dětem lépe chápat svět 
kolem sebe, rozumět jeho dění, záko-
nitostem a tyto získané informace pak 
prakticky využít v běžném životě i v dal-
ším procesu jeho vzdělávání a pozná-
vání.

Další podrobnosti a vůbec vše o pro-
vozu Studia Banbin může každý na-
lézt na našich webových stránkách 
www.banbin.cz.

Díky za rozhovor, milé dámy, a pře-
ji Studiu Banbin hravou jízdu s Banbin 
vlakem.

PR článek

mateřská školka…mateřská školka…
Co dokáže soukromá Co dokáže soukromá   

Otázky pokládal Radek Jaroš

„Snad každý ro-
dič vám dnes potvr-
dí, že přihlásit dítě 
do státní mateřské 
školky znamená ne-
uvěřitelné martyri-
um, přičemž kvalita 
výchovy zde mnoh-
dy dosti vázne díky 
veliké přeplněnosti 
a často i nedosta-
tečnému personál-
nímu a technické-
mu vybavení.“
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testovali jsme

Nejstarší údaje o masných výrobcích 
plněných do přírodních obalů, střev 
zvířat se zachovaly přibližně z roku 
500 před naším letopočtem. Název 
salám pochází z italského „salami“ 
podle kyperského města Salamis, kte-
ré bylo rozbořeno před více než dvě-
ma tisíci lety, a slovo klobása vzniklo 
z hebrejského „kolbasar“, což zna-
menalo veškeré maso na trhu. Výro-
ba jakýchsi klobás a jaternic je připiso-
vána starým Římanům, kteří již znali 
konzervaci masa solí, což byl důleži-
tý předpoklad pro technologii výroby 
primitivních masných výrobků.

Český špekáček v klasickém a tech-
nologickém pojetí je znám v našich 
historických zemích více než 100 let. 
Starším obdobným výrobkem českých 
uzenářů jsou vuřty. Oba výrobky byly 
ve větší míře vyráběny až v období 
rozvoje uzenářského řemesla v dru-
hé polovině 19. století. Podstatný roz-
díl mezi oběma druhy výrobků spočí-
vá v surovinové skladbě, která byla u 
vuřtů méně náročná. U vuřtů i u špe-
káčků se v minulosti pohybovala va-

hovost kusu okolo 50 g, později byly 
vuřty vyráběny poněkud těžší. Ved-
le těchto drobných masných výrob-
ků určených k ohřívání ve vodě nebo 
v páře, případně k opékání nebo gri-
lování, byly vyráběny ještě poláky (ne 
poláci). Jednalo se prakticky o vuř-
ty tužší konzistence o váze jednoho 

kusu cca 140 g, kořeněné navíc kmí-
nem. Zatímco vuřty a poláky měly 
spíše konzumní charakter, špekáčky 
byly považovány za vysoce kvalitní la-
hůdkový výrobek. Všechny tři druhy 
výrobků byly naráženy do hovězích 
kroužkových střev (tenké střevo).

V roce 1891 byla postavena na Zem-
ské jubilejní výstavě v Praze pod sta-
nem kompletní, v té době dosud 
nevídaná, strojní uzenářská dílna. 
U tohoto stanu bylo neustále mno-
ho obdivovatelů. Špekáčky, ještě pod 
univerzálním názvem uzenky, byly 
na místě uzeny a ještě v teplém sta-
vu prodávány s křenem a slaným roh-
líkem za 8 krejcarů na pěkném papí-
rovém talířku. Někdy od té doby je 
možné datovat vznik později prosla-
veného, typicky českého uzenářské-
ho výrobku.

TAJEMSTVÍ JAKOSTI: SUROVINOVÁ 
SKLADBA

O výjimečné jakosti českých špekáč-
ků vyráběných v období první repub-
liky svědčí surovinová skladba, kdy 50 
% spotřebované suroviny činilo hově-
zí zadní maso z mladých kusů, 20 % 
„lepšího“ vepřového výřezu, samo-
zřejmě bez kůže a 30 % na kostič-
ky nakrájeného špeku. Podle konzis-
tence díla bylo někdy přidáváno malé 
množství prátu (pojivá hmota vyro-

Špekáčky Špekáčky 
jsou s námi jsou s námi 
více než sto let více než sto let 

Zpracoval MVDr. Josef Radoš
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bená z hovězího masa). Dílo bylo ko-
řeněno česnekem, pepřem, někdy 
i trochou muškátového ořechu. Sa-
mostatnou kapitolou bylo narážení 
a vázání špekáčků lněnou nití. Proto-
že se výrobek prodával na kusy, mu-
sela celková váha souhlasit s počtem 
kusů. Často se při výrobě stávalo, že 
po odvážení jedné naplněné hůlky, na 
kterou se špekáčky v pramenech za-
věšovaly, došlo k nesouladu, a proto 
se musel zavázaný výrobek rozvázat 
a vázat znovu. Přesná váha špekáčků 
byla zvlášť důležitá u provozoven, kte-
ré dodávaly armádě. Uzenářští učni se 
často chlubili svým kolegům z ostat-
ních oborů, že znají vojenské 
tajemství. Věděli totiž, že vo-
ják dostával k večeři dva 
špekáčky a jednodu-
chým propočtem 
snadno zj is-
tili, jaký je 
v kasárnách 
stav vojá-
ků. K docíle-
ní vynikající 
jakosti patřilo 
ještě dobré zau-
zení výrobku.

SLAVNÍ MISTŘI UZENÁŘI
Začátkem dvacátého stolení dochází 

k dalšímu rozvoji uzenářského řemesla 
a špekáčky se staly vedle párků a klo-
bás základním druhem drobných mas-
ných výrobků. Některé fi rmy, zejména 
ve velkých městech, se výrobou špe-
káčků značně proslavily. Mezi vyhlá-
šenými výrobci byli např. v Praze na 
Novém Městě Koula a Macháček, na 
Vinohradech Šereda, jehož špekáčky 
byly Pražany přejmenovány na „Šered-
ky“. Drobné masné výrobky byly do-
dávány po vyuzení do prodejen ještě 
v teplém stavu a tak zejména 
v odpoledních hodinách byly 
krámy a celé jejich okolí pro-
voněny lahodnou uzenářskou 
vůní, která předznamenáva-
la večerní prodejní „ruml“, 
jak se tenkrát říkávalo. Ulice 
staré večerní Prahy v té době 
nejvíce charakterizovaly dva 
smyslové vjemy – nazelena-
lé plynové osvětlení a vůně 
opékaných špekáčků na dře-
věném uhlí, linoucí se z po-
četných pouličních stánků 
s občerstvením.

Jakost masných výrobků nebyla v té 
době určována žádnou normou. Veřej-
ná kontrola byla zaměřena zejména 
na obsah mouky. Ta se směla přidávat 
jen do obyčejných vuřtů, do ostatních 
výrobků byla mouka zakázána. Ještě 
těsně po druhé světové válce byl zá-
kladní surovinou při výrobě špekáčků 
vedle špeku rozhodující podíl hovězí-
ho masa. Později, po zvýšení produkce 
prasat, byla surovinová skladba násle-
dující: 40 % hovězí maso přední, 30 % 
vepřové maso výrobní a 30 % špíček. 
V té době došlo také k změně koře-
nění špekáčků přidáním sladké pap-

riky. Po znárodnění podniků 
a provozoven zabý-

vajících se zpraco-
váním masa a vý-
robou masných 
výrobků pak bylo 
složení surovin, 

pomocných ma-
teriálů a obalů 
včetně techno-
logických postu-

pů, předmětem 
technicko-hospo-

dářských norem. Ty 
i nadále určovaly vyso-

kou jakost tohoto tradičního české-
ho výrobku.

České uzenářské výrobky, reprezen-
tované často špekáčky, proslavila ve 
světě i řada našich věhlasných odbor-
níků. Za všechny je možné jmenovat 
vynikajícího konzervárenského a uze-
nářského specialistu Oldřicha Sháněla, 
působícího mimo jiné zejména v Číně, 
Josefa Matoušů, vyučujícího české uze-
nářské řemeslo v Japonsku, Zdeňka 
Galíčka, který vybudoval a řídil masný 
závod v Africe, Mirka Stránského, vyrá-
bějícího špekáčky na hospodářské vý-
stavě v Moskvě. 

ABY SLÁVA NEPOHASLA
Po zrušení státních a oborových no-

rem předepisujících technologii a ja-
kost masných výrobků došlo v mi-
nulých letech k nastolení cenového 
diktátu velkých, většinou nadnárod-
ních potravinářských řetězců, které zú-
žily svoji obchodní politiku pouze na 
cenu a zisk. K naplnění svých cílů vyža-
dují tyto organizace jen, mírně řečeno, 
průměrnou jakost výrobků. Často mají 
snahu stanovit cenu, za kterou má být 

určitý výrobek vyroben a na-
bídnut. Vzniklá situace byla 
ještě podpořena změnou řídící 
struktury některých výrobních 
organizací, které v souvislosti se 
snahou o přežití v chaotickém 
obchodním prostředí diktátu 
odběratelů podlehly. Po vyvr-
cholení negativní situace v ob-
lasti výroby a realizace masných 
výrobků došlo sice k určité sna-
ze státních orgánů problema-
tiku řešit, ne však komplexně, 
a tedy ne zcela účinně.  

testovali jsme

u-

a provozov
vajících s
váním m
robou 
výrobků
složení

pomo
teriál
včetn
logick

pů, př
technic

dářských 
i nadále určov

kou jakost tohoto tradičn

znají vojenské 
ěli totiž, že vo-
večeři dva 
nodu-
m

a 
u
b
je
st
o
s
o
o
c
la
v
z
t
a
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co jíst při…

Jak se Jak se 
stravovat stravovat 
při onemocnění při onemocnění 
žlučníkužlučníku
„Nejběžnějším onemocněním žlučníku je cholelithiáza – tvorba malých kamenů ve 
žlučníku a žlučových cestách. V rozvinutých zemích se převážně jedná o cholesterolové 
kameny, proto se cholelithiáza zařazuje mezi civilizační choroby. Výskyt onemocnění
prudce vzrůstá s věkem a je častější u žen než u mužů. Zhruba třetina lidí nad 40 let 
u nás trpí onemocněním žlučníku. Většina z nich nepociťuje žádné zvláštní příznaky. 
Někteří takové štěstí nemají.“

Zpracoval Martin Chlup

ŽLUČNÍKOVÁ KOLIKA
„Cítíte krutou bolest v pravém pod-

žebří, někdy i nadbřišku. Bolest se 
může šířit po žeberním oblouku do 
zad a vystřelovat i do pravé ruky. Jste 
zchvácení, zpocení, častá je třesavka, 
horečka a zvracení hořkých, nazele-
nalých šťáv. Při hledání úlevy se stáčí-
te do klubíčka na levém boku.“

Tak se popisuje žlučníková kolika. 
Koliku může vyvolat i fyzická náma-
ha, ale obvykle je důsledkem dietní 
chyby – snědli jste nějaké pořádně 
tučné, nejspíš smažené jídlo. Záchvat 
se obvykle objeví až nějakou dobu po 
požití jídla, často během noci, a může 
trvat až 3 hodiny. Příčinou žlučníko-
vých křečí je žlučový kámen, který se 
zaklínil do krčku žlučníku.

CO JÍST PŘI AKUTNÍCH 
ŽLUČNÍKOVÝCH OBTÍŽÍCH? 

Postihne-li vás někdy kolika, pama-
tujte si, že musíte držet hladovku a pít 

pouze hořký čaj. Po uklidnění bolesti 
si můžete dát karlovarský suchar nebo 
rohlík (nejlépe několik dní starý). Po-
kud se bolest znovu neobjeví, můžete 
další den zkusit nemastnou brambo-
rovou kaši (z vodou naředěného níz-
kotučného mléka), další dny suchou 
rýži či těstoviny, vařenou mrkev. Po-
stupně můžete opatrně a pomalu pře-
jít na žlučníko-
vou dietu.

JAK VŮBEC VZNIKAJÍ 
ŽLUČOVÉ KAMENY?

Vznik kamenů ulehčuje genetic-
ká dispozice, rozhodující vliv však 
má vysoký příjem cholesterolu a ne-
správná životospráva. Riziko vzniku 
kamenů zvyšuje obezita (nebo dras-
tické hubnutí), užívání některých léků 
či hormonů a řada chorob (cukrovka, 
onemocnění slinivky, jater, střev). Po-
měrně častý je vznik kamenů v těho-

tenství (díky neblahému vlivu zvý-
šené hladiny progesteronu). 

Cholelithiáza obvykle ne-
působí potíže a vět-

šina pacientů se 
o tom, že mají 

žlučníkové 
kmeny, 
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co jíst při…

dozví při náhodném vyšetření. Někdy 
se však příznaky onemocnění mohou 
stupňovat – člověk trpí nadýmáním, 
tlakem vpravo pod žebry, nesnášen-
livostí tučné stravy, nevolnostmi, ne-
pravidelnou stolicí. Příčiny vzniku ka-
menů nejsou přesně známy, ale víme, 
že podmínkou pro jejich vznik je zvý-
šená přítomnost cholesterolu. Teprve 
když jsou žlučové tekutiny přesyceny 
cholesterolem, může se začít srážet do 
pevných krystalů, které se dále spojují, 
až vytvoří kameny. Některé zůstanou 
v žlučníku, jiné odcházejí do žlučových 
cest a poté do tenkého střeva.

ŽLUČNÍKOVÁ DIETA
Při chronickém onemocnění žlučníku 

je dieta základem léčby. Vhodná je však 
i jako prevence tohoto onemocnění. Při 
žlučníkové dietě platí obecná pravidla 
zdravé výživy – jíst pravidelně, ideálně 
menší dávky po 3 hodinách. Pamatuj-
te si, že i hladovění žlučník podráždí. 
Obecně byste se měli zaměřit na to, aby 
váš jídelníček neobsahoval:

Žádný cholesterol a jen velmi malé 
množství tuků. To se týká v prvé řadě 
nasycených živočišných tuků, z nichž 
v játrech cholesterol vzniká. Nasycené 
tuky jsou obsaženy ve většině živočiš-
ných a mléčných výrobků. Rozhodně 
zapomeňte na sádlo, tučné sýry, husy, 
kachny a jiná tučná masa. 

Žádná mastná jídla. Jako čert kří-
ži byste se měli vyhýbat přepálené-
mu tuku. Proto dbejte na to, aby doba 
zpracování pokrmu byla co nejkratší. 
Místo smažení radši vařte, pečte, dus-
te a grilujte – s minimem oleje. 

Žádná nadýmavá jídla. To zname-
ná vyvarovat se luštěnin, zelí, kapusty 
a také ředkviček, okurek, česneku a ci-
bule. Nejezte čerstvé pečivo ani kynu-
té těsto. 

Žádné pikantnosti. Nepoužívejte ost-
rá koření a omáčky. Nepijte nápoje syce-
né kysličníkem uhličitým, alkohol, kávu. 
Nedoporučují se uzené ryby, sardinky, 
kaviár, očka, mák, ořechy, datle a fíky, 
melouny, rybíz, ostružiny a maliny.

MEZI DOPORUČENÉ
POTRAVINY PATŘÍ:

  Libová masa – hovězí, telecí, kuřecí, 
krůtí, králičí, vepřové a ryby.
  Tuky – olej v malém množství, mar-
garíny.
  Mléčné výrobky – nízkotučné mlé-
ko, jogurty a jogurtové nápoje se 

sníženým množstvím tuku, netučný 
tvaroh, sýry s nízkým obsahem tuku 
a bez pikantních příchutí.

  Výrobky z obilovin – běžné peči-
vo, toustový chléb, netučné sušen-
ky bez kakaa a bez náplně, dětské 
piškoty, dietní suchary.

  Zelenina, ovoce – mladá, mražená, 
sterilovaná mrkev, celer, petržel, 
kedlubna, květák, listové saláty, če-
kankové puky, rajčata, brambory, 
banány a jablka, broskve, meruň-
ky, pomeranče, mandarinky, grepy, 
ryngle, nektarinky, třešně a višně.

  Koření – zelená koření: petrželová 
nať, kopr, pažitka, bazalka, majo-

ránka; kmín, bobkový list, červená 
sladká paprika.
Začnete-li držet žlučníkovou die-

tu, prospějete rozhodně nejen svému 
žlučníku. V případě chronických žluč-
níkových potíží je vždy důležitá indivi-
duální tolerance jednotlivých potravin. 
Sami poznáte nejlépe, které jídlo sná-
šíte a která vám naopak vyvolá potíže. 
Podle toho byste se měli zařídit. 

Autor čerpal ze zdrojů:
www.lekari-online.cz

www.pacient.cz
www.ordinace.cz
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bez problémů bez problémů 
do EUdo EU
Zpracoval Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Na straně spotřebitele

Jak cestovat Jak cestovat 

„Aby se cestující vyhnuli na hranicích problémům, uvádíme 
aktuální informaci, jak to bude po 1. 5. 2009. Pro vlastní spo-
třebu nic od masa a mléka ze třetích zemí s výjimkou Chorvat-
ska, Faerských ostrovů, Grónska a Islandu...“

www.svet-potravin.cz20
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DLE NOVÉHO NAŘÍZENÍ KOMISE Č. 206/2009 SI MOHOU 
CESTUJÍCÍ Z CHORVATSKA, FAERSKÝCH OSTROVŮ, GRÓNSKA 
NEBO ISLANDU DOVÉZT PRO OSOBNÍ SPOTŘEBU:

  maximálně 10 kg masa, masných 
výrobků, mléka nebo mléčných 
výrobků,

  maximálně 10 kg sušeného mlé-
ka pro kojence, kojenecké výži-
vy nebo zvláštní výživy potřebné 
z lékařských důvodů (může to být 
pouze balený, značkový a při po-
kojové teplotě uchovávaný pro-
dukt),

  maximálně 10 kg krmiva pro zví-
řata v zájmovém chovu potřebné-
ho z léčebných důvodů (může to 

být pouze balený, značkový a při 
pokojové teplotě uchovávány 
produkt), 

  maximálně 20 kg produktů rybo-
lovu pro osobní spotřebu – čers-
tvé vykuchané ryby, zpracované 
ryby (např. sušené, vařené, solené) 
a některé korýše,

  maximálně 10 kg produktů jiných 
než maso, masné výrobky, mléko 
a mléčné výrobky (např. med, vejce).  m

ř
h

Z OSTATNÍCH TŘETÍCH ZEMÍ (JINÝCH NEŽ CHORVATSKO, 
FAERSKÉ OSTROVY, GRÓNSKO NEBO ISLAND) SI CESTUJÍCÍ 
NESMÍ DOVÉZT ANI MASO ANI „NIC OD MLÉKA“ PRO OSOBNÍ 
POTŘEBU, Z OSTATNÍCH KOMODIT PAK MOHOU DOVÉZT 
VŠEHO PODSTATNĚ MÉNĚ:

  maximálně 2 kg sušeného mlé-
ka pro kojence, kojenecké výži-
vy nebo zvláštní výživy potřeb-
né z lékařských důvodů (může 
to být pouze balený, značkový 
a při pokojové teplotě uchová-
vaný produkt),
   maximálně 2 kg krmiva pro zví-
řata v zájmovém chovu potřeb-
ného z léčebných důvodů (může 
to být pouze balený, značkový 

a při pokojové teplotě uchová-
vaný produkt), 
  maximálně 20 kg produktů ry-
bolovu pro osobní spotřebu 
– čerstvé vykuchané ryby, zpra-
cované ryby (např. sušené, vaře-
né, solené) a některé korýše, 
  maximálně 2 kg produktů ji-
ných než maso, masné výrobky, 
mléko a mléčné výrobky (např. 
med, vejce).

-
o 

Í 

ová-

ý pto být

TEDY POZOR, DOVOZ MASA, MASNÝCH VÝROBKŮ, MLÉKA 
A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Z OSTATNÍCH TŘETÍCH ZEMÍ JE 
ZAKÁZÁN (KROMĚ ZMÍNĚNÝCH CHORVATSKA, FAERSKÝCH 
OSTROVŮ, GRÓNSKA A ISLANDU)!!!

Pro dovoz některých chráněných dru-
hů platí dodatečná omezení: např. 
pro kaviár z jesetera je hmotnostní 
limit maximálně 125 g na osobu.

Více informací lze nalézt na 
www.svscr.cz, dovoz potravin pro 
osobní spotřebu do zemí EU.

Na straně spotřebitele

Od 1. května tohoto roku nabývá účin-
nost nové nařízení Komise č. 206/2009 
o dovozu produktů živočišného půvo-
du pro osobní spotřebu do EU, které 
zároveň ruší platnost nařízení Komise 
č. 745/2004.
Dané nařízení Komise se nevztahuje:

  na produkty živočišného původu pro 
osobní spotřebu z Andorry, Lichten-
štejnska, Norska, San Marina a Švý-
carska.
  na produkty rybolovu pro osobní spo-
třebu z Faerských ostrovů a z Islandu.
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KLASA

– tradiční pokrm – tradiční pokrm 
už po staletíuž po staletí

Kdo z nás by si alespoň občas nepo-
chutnal na různých druzích sýrů? Ať 
už ke snídani, k obědu, k večeři nebo 
jen na chutné svačince v průběhu dne. 
Sýry patří do našeho jídelníčku stejně 
neodmyslitelně jako maso nebo zele-
nina. Nabídka sýrů na trhu u nás je 
opravdu velmi široká. Na celém světě 
se dnes vyrábí stovky druhů sýra. 

A kdy se vlastně sýry staly součástí 
naší každodenní stravy? 

Řecká legenda vypráví o sýru jako 

o daru bohů. Podle ní vzal na sebe 
Aristaios, syn bohů, podobu ovčáka 
a odebral se na Zemi ukázat lidem 
přípravu sýra. První zmínka o sýru je 
už z období Sumeru. Další zmínky by-
chom nalezli v bibli a později se o sýru 
zmiňuje řecký Homér ve své Odysei. 
Už staří Římané znali 12 druhů sýra.

V obchodech můžete nyní narazit 
jak na klasické tvrdé sýry, jako jsou 
například italský parmezán, švýcarský 
ementál, nizozemská gouda nebo slo-

venský oštiepok, dále pak polotvrdé 
sýry jako třeba nizozemský eidam. 
Mezi další známé druhy pak pat-
ří měkké bílé sýry - Brie a Camem-
bert z Francie, a v neposlední řadě 
také plísňové sýry – italská gorgonzo-
la. A samozřejmě jsou zde také čers-
tvé sýry, stále více oblíbená mozzarel-
la nebo mascarpone, ale i řecká feta 
nebo proslulá slovenská brynza. Sýry 
se mohou vyrábět jak z kravského, tak 
i z kozího nebo ovčího mléka.

SýrySýry  

Připravila Dana Večeřová
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  Správně naaranžovaná sýrová 
mísa je základem úspěchu u va-
šich hostů. 

  Vždy je lepší nabídnout jeden 
kvalitní sýr než několik průměr-
ných.

  Servírujte vybrané sýry s lehkým 
zeleninovým salátem, nakláda-
nou zeleninou, čerstvým ovo-
cem, ořechy a selským chlebem.

  Vhodně zvolené víno je samo-
zřejmostí.

ZÁSADY SERVÍROVÁNÍ:

SÝRY V ČESKÉ REPUBLICE
Nejpodivuhodnějším sýrem z Čes-

ké republiky jsou patrně známé olo-
moucké tvarůžky, proslavené už svou 
vůní. První zmínka o této labužnické 
pochoutce pochází už z roku 1452. 
Pravé olomoucké tvarůžky jsou od-
tučněný měkký zrající sýr pod mazem 
z netučného kyselého tvarohu. Mají 
zcela ojedinělou pikantní chuť a cha-
rakteristickou vůni. Při představě jejich 
ochutnávání s krajícem čerstvého tma-
vého chleba a dobrého piva, popřípa-
dě červeného vína na zapití, se sbíha-
jí sliny všem labužníkům. Pro Českou 
republiku jsou typické ale i jiné dru-
hy sýrů: například romadúr, herme-
lín s bílou plísní na povrchu nebo sýr 
s vnitřní plísní - niva. 

SÝRY V EVROPĚ
Mezi země, kde sýry tvoří neodmys-

litelnou součást každého dne, patří 
Francie, Itálie nebo Belgie. Francie 
proslula hlavně výrobou měkkých 
bílých sýrů – například Brie a Ca-
membert jsou nezapomenutelný-
mi francouzskými specialitami. Brie 
de Meaux, popřípadě ostřejší a sla-
nější Brie de Melun, se poprvé ob-
jevil už v roce 774. Dokonalý Brie de 
Meaux by měl být hladký a nepříliš 
rozteklý. Brie se vyrábí z kravského 
mléka, obsah tuku se pohybuje ko-
lem 45 až 60 %. Sýr má tvar malého 
kola s tloušťkou kolem 2,5 cm, prů-
měrem zhruba 35 cm a hmotností ko-
lem 2,5 kg. 

Itálie je naopak známá hlavně pro-
dukcí čerstvých sýrů, které jsou v ital-
ské kuchyni také nejpoužívanějšími; 
jsou to mozzarella, mascarpone nebo 
ricotta.

SERVÍROVÁNÍ SÝRŮ
Pro mnohé země je 

servírování sýrů pra-
vým rituálem. Napří-
klad ve Francii najdete 
sýr na každé tabuli. Pla-
tí ale co sýr, to jiný způ-
sob servírování.

Ke slavnostní tabu-
li je zajímavým doplň-
kem sýrová mísa. Zahr-
nout bychom měli spíše 
sýry měkčí, výrazné chu-
ti, které se dobře dopl-
ňují s čerstvým bílým pe-
čivem. Vybírat můžeme 
ze sýrů měkkých s plís-
ní na povrchu, s plís-
ní uvnitř. Dále přidáme 
poloměkký a tvrdý sýr, 
případně sýr zrající pod 
mazem, kozí i ovčí. Kon-
krétně se mísa může 
skládat třeba z emen-
tálu, brie, nivy, herme-
línu, goudy, kaškavalu 
a romadúru.

VÍNO K SÝRU
Těžší a tučnější měkké sýry by se 

měly podávat s vyzrálým bílým vínem, 
například odrůdy Chardonnay, nebo 
s lehkým červeným vínem. Platí, že 
čím tvrdší a tmavší máme sýr, tím těž-
ší a bohatší víno bychom k němu měli 
zvolit. Odvážnější gurmáni si jistě vy-
zkouší kombinace neotřelé a zvlášt-
ní, zejména pokud si přivezou speci-
ální sýry ze zahraničí.

Sýry jemné, jako jsou například ei-
dam, moravský bochník nebo běžný 
camembert, zkombinujete nejvhod-
něji s jemnými bílými i červenými nea-
romatickými víny s nižším obsahem 

KLASA
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kyselin. Vhodná je odrůda červené-
ho vína Zweigeltrebe. 

K sýrům s výraznější chutí, jako je 
například ostřejší ementál, se více 
hodí mladá bílá vína s vyšší „kyselin-

kou“ nebo červená vína s tříslovinou, 
dobrou volbou je oblíbené Zweigel-
trebe.

Pokud k měkkému bílému sýru bu-
dete podávat odrůdy jako Müller 
Thurgau nebo Neuburské bílé, vaši 
návštěvníci tento výběr bezpochyby 
ocení.

K jemnějším plísňovým sýrům se do-
poručují bílá vína- třeba Rulandské 
bílé nebo Chardonnay - nebo 
růžová vína, k pikantnějším 
variantám se hodí spíše těžší 
červená vína jako Frankovka. 
K sýrům taveným je vhod-
né mladé bílé víno.

Kozí sýr může 
zachutnat s aro-
matickou od-
růdou Sauvi-
gnon, tvrdé 
zrající sýry 
zkombinuj-
te s vyzrálým 
Tr a m í n e m 
červeným.

JAK POZNAT KVALITU
Při výběru sýrů ke konkrétnímu vínu 

se inspirujte také etiketami na víně, 
které mohou být tím nejlepším vodít-
kem ke správné volbě. Pokud chcete 

jednoduché vodítko pro vý-
běr kvalitního sýra, může-
te se řídit podle značky 
a vybrat si renomované-
ho výrobce nebo certi-
fi kát jakosti, který vy-

braní výrobci na 

svých produktech 
mají. V České re-
publice je klíčovou 
značkou kvality po-
travin KLASA. Tato 
značka je udělována 
pouze prověřeným potra-
vinářským výrobkům, které 
splňují nejen příslušné potravi-
nářské a hygienické normy, ale 

mají navíc i svou specifi ckou 
kvalitativní vlastnost. Seznam 
výrobků, které nesou označe-

ní KLASA, naleznete na in-
ternetových stránkách 

www.eklasa.cz.
Stejně jako čes-

kým výrobkům 
s e  u d ě l u j e 

značka kva-
lity KLASA, 
i francouz-
s k é  s ý r y 
mají  svo-
j i  známku 
kvality. Její 
název je Ap-

pellation d‘ Origine Controlée (AOC). 
Pravidla AOC jsou zárukou kvality 
těch nejlepších francouzských sýrů 
a zajišťují spotřebiteli jistotu, že kupu-
je kvalitní produkt. Podobnou znač-
ku kvality dostávají i nejlepší 
italské sýry – s názvem 

Denomina-
zione di Origine 

Controllata (DOC). 
Uděluji ji ministerstvo ze-

mědělství a lesního hospodář-
ství ve spolupráci s konsorciem vý-

robců italských sýrů.   
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SÝRY V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

 Francouzsky: fromage 
Italsky: formaggio
Anglicky: cheese 
Německy: der Käse 
Španělsky: queso
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KLASA
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Hotel Mědínek, Palackého náměstí 316, 284 01 Kutná Hora, 
tel.: 327 512 741, 327 512 742, fax: 327 512 743, www.medinek.cz / hotel@medinek.cz

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

Co je Vám k dispozici?

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

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

 noční prodej, sauna a fi tness a další služby na základě dohody
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Jsem velmi rád, že v rámci našeho předsednictví v Evrop-
ské unii se koná celá řada vysoce odborných akcí na téma po-
traviny. Ať již to byla březnová konference o kvalitě potra-
vin nebo dnešní mítink týkající bezpečnosti potravin a takto 
zaměřeného výzkumu. Jako zástupce Potravinářské komory 
České republiky mohu říci, že potravinářský sektor tyto akti-
vity velmi podporuje, protože právě kvalita a bezpečnost po-
travin jsou tou devizou, která naše, tedy evropské potraviny 
odlišuje od zbytku světa. 

Na zachování a neohrožení těchto hodnot bychom měli ne-
kompromisně trvat. Podle názoru potravinářů a zemědělců 
se EU musí postarat a zajistit rovnou konkurenci pro své pro-
ducenty a pro ty, kteří vyvážejí do Evropy. Pro všechny musí 
platit stejná pravidla, vysoké evropské standardy musejí být 
dodržovány a hájeny i na světové scéně. Pokud máme tyto 
standardy, nemohou být hranice EU otevřené pro libovolné 
dovozy. 

Na druhé straně je ale po-
třeba zdůraznit, že nelze bez-
pečnostní standardy zvyšovat 
do nekonečna a stále zvyšo-
vat nároky na výrobce po-
travin a zpracovatele země-
dělských surovin, protože se 
může lehce stát, že výsledek 
bude kontraproduktivní. Stá-
le se zvyšující nároky s sebou 
logicky nesou zvýšené ná-
klady výrobce, které zvláště 
u středních a menších výrobců 
mohou způsobit až existenč-
ní problémy. Likvidace právě 
této skupiny výrobců, často 
zaměřené na tradiční či speci-
ální potraviny, by byla v potra-
vinářském sektoru nenahradi-
telnou ztrátou.

Jako zástupce českých po-
travinářů bych rád na tomto 
fóru zdůraznil, že české po-
traviny jsou stejně kvalitní a stejně bezpečné jako potravi-
ny z ostatních zemí Unie. Mnohdy jsou na ně kladena mož-
ná daleko vyšší bezpečnostní nároky než v jiných evropských 

zemích, protože jsme zde zachovali řadu norem z dob před 
vstupem do Unie, které jsou podstatně přísnější. Na to rov-
něž pečlivě dbají naše dozorové orgány. Bezpečnost českých 
potravin ostatně potvrzuje další fakt, a to že Českou repub-
liku nepostihla žádná z potravinových afér jako řadu států 
bývalé EU-15. Naposledy šlo třeba o dioxiny v irském hově-
zím mase, které se dodává i do obchodních řetězců na úze-
mí České republiky.

Na závěr svého vystoupení si ale nemohu odpustit menší po-
lemiku. Ze všech stran slyšíme důraz na bezpečnost potravin. 
Legislativa ji žádá, spotřebitelé ji žádají i samotní potravináři 
si bezpečnost vyrobených potravin hlídají. Z obecného hledis-
ka jsou ale všechny potraviny v obchodní síti bezpečné, proto-
že vyrobené podle přísných předpisů a zkontrolované dozoro-
vými orgány. Kde ale zůstává někdy kvalita? Spotřebitele po 
ní sice volají, ale v obchodě sáhnou po nejlevnějším výrobku. 

Nepochybně bezpečném, ale 
o kvalitě můžeme hovořit jen 
stěží. Potravináři se mnohdy 
musí podvolit nátlaku odběra-
tele – obchodního řetězce a ve 
snaze vyrábět za požadovanou 
cenu, kvalitu snížit. A legislativ-
ně je vše v pořádku. 

Pojďme se tedy alespoň chví-
li bavit také o kvalitě výrobků 
a o jejích standardech, které 
musejí být zachovány. Aby se 
nakonec kvalita potravin neob-
jevovala pouze v názvech kon-
ferencí.

Pevně věřím, že toto fórum 
odborníků přispěje k rozsáhlé 
diskusi o dalším vývoji na poli 
bezpečnosti potravin v Evropě. 
Za potravináře mohu říci, že tr-
váme na zachování současných 
standardů bezpečnosti potravin, 
varujeme před zvyšováním této 
bezpečnosti za každou cenu 

a voláme po zjednodušení pravidel a legislativy. Jsem přesvěd-
čen, že splnění těchto tří bodů přinese prospěch jak spotřebite-
lům, tak výrobcům potravin a zpracovatelskému průmyslu.  

Projev prezidenta PK ČR Ing. Miroslava Tomana 
na konferenci v rámci CZ PRES Bezpečnost potravin

  K čemu má EU politiku jakosti v zemědělství?
Na produktech, které kupují, nyní spotřebitele zajímá více 

než jen vyšší úroveň nutričních, zdravotních a hygienických 
norem. Stále častěji požadují také osvědčení a záruky ohled-
ně původu produktu a metody produkce. Tato zvýšená infor-
movanost spotřebitelů se odráží v poptávce po produktech 
s individuálními vlastnostmi, které souvisejí s určitými meto-
dami produkce, složením nebo původem.

  Komu existence poli-
tiky jakosti prospívá?

Prospěch z ní mají 
jak spotřebitelé, tak 
zemědělští producenti. 
Spotřebitelům se díky systé-
mům jakosti a příslušným logům dostává záruky, že nakupují 
pravé jakostní potraviny. Producenti, kterým jejich schopnosti 

Často kladené otázky o politice jakosti
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rým jejich schopnosti a kapacity umožňují takové 
potraviny vyprodukovat, by měli mít prospěch z vyš-
ší tržní ceny – ta je odměnou za dodatečnou náma-
hu a náklady spojené s produkcí podle náročnějších 
norem, než je běžné.

  Jak může politika jakosti prospět i venkovským 
komunitám?

Když se ve venkovských oblastech vytváří větší 
část přidané hodnoty, mají celé komunity užitek ze 
zachování hospodářských činností, lepších pracov-
ních příležitostí a příznivých vedlejších účinků na 

další venkovské aktivity, například v cestovním ruchu (v ně-
kterých případech bude doplňková činnost probíhat přímo 
v zemědělském podniku).

  Co jsou druhové názvy, existuje jejich seznam?
Druhový název je název, který se sice váže k místu nebo re-

gionu, kde byl produkt původně vyráběn, ale stal se běžným 
názvem daného druhu produktů, tj. zeměpisný název pře-
šel do obecného užívání a nyní označuje kategorii produktů, 
které nezbytně nepocházejí ze stejnojmenného regionu. EU 
se zatím nepodařilo sestavit seznam druhových názvů země-
dělských produktů a potravin. Skutečnost, že o ochranu ur-
čitého názvu nepožádala žádná skupina producentů, nezna-
mená, že jej leze považovat za druhový název.

  Nejsou zeměpisná označení jen další obchodní překážkou, 
která slouží pouze zájmům EU?

Zeměpisná označení rozhodně nejsou obchodní překážkou. 
Spíše naopak – zeměpisná označení usnadňují obchod tím, že 
vytvářejí rovné podmínky pro jakostní produkty a rozšiřují 
tak možnost volby pro spotřebitele. EU chce zajistit, aby spo-
třebitelé a producenti nebyli uváděni v omyl značením pro-
duktů, které nevypovídá pravdivě o jejich původu. K tomu 
může docházet, když si název regionálního produktu nechá 
napodobitel zapsat jako ochrannou známku nebo když nedo-
statečné předpisy o označování dovolují zeměpisné označe-
ní používat kterémukoliv producentovi, který tak může těžit 
z pověsti prémiového produktu. Kanadští spotřebitelé si na-
příklad na svém domácím trhu nemohou koupit pravou ital-
skou šunku s označením Parma Ham (Parmská šunka), proto-

že název Parma Ham je zapsán jako ochranná známka 
pro jiný produkt.

  Je Evropa sama ve své snaze posílit ochranu regio-
nálních jakostních produktů?

Lepší ochranu zeměpisných označení požadují i jiné 
země, například Indie, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, 
Keňa, Jamajka a další rozvojové země. Obávají se totiž, 
že přijdou o práva k produktům, jako je rýže Basma-
ti, cejlonský čaj, káva Blue Mountain či jasmínová rýže. 
Nelze se jim divit, protože například čaje Darjeeling se 
vyprodukuje mnohem více mimo indickou oblast Dar-

jeeling. Podle některých odhadů je produkce nepravého čaje 
Darjeeling třikrát vyšší než u autentického produktu.  

Podle materiálů DG AGRI připravila Dana Večeřová
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Jdete si, nalákáni letákem, kou-
pit do obchodního řetězce jogur-
ty za výhodné ceny? Pak vězte, že 
avizované ceny pro vás jako pro 
spotřebitele vůbec být výhodné 
nemusejí. Zatímco farmářská cena 
mléka klesla za poslední rok o více 
než 40 % a cena placená odběrate-
lem (tedy obchodními řetězci) po-
travinářům za zpracovaný výro-
bek klesla víceméně o stejný podíl, 
cena například jogurtů v regále se 
prakticky nezměnila vůbec. Kde je 
tedy proklamovaná cenová vstříc-
nost řetězců směrem ke spotřebiteli, jestliže zisk obchodní-
ka z prodejní ceny činí 50 – 100 %. Přitom existují položky, 
například bílé pečivo, kdy zisk prodávajícího z prodejní ceny 
dosahuje 200 až 300 %. 

Nebo je libo jiný příklad, například z oblasti masného průmys-
lu? Mortadela z dovozu stojí řekněme 200 Kč za kilo, naprosto 
shodný druh masného výrobku (typu gothajského salámu), leč 
české výroby, zakoupíte za 75 Kč za kilo. Jeho výrobce ovšem 
od štědrého odběratele obdrží pouze 36 Kč za kilo.

Ptáte se, kam jdou zisky z těchto výhodných transakcí? Odpo-
věď je nadmíru jednoduchá – do mateřských centrál obchodních 
řetězců, které se rozhodně nenacházejí na území České repub-
liky. Takže, nejenže je klamán zákazník příslibem nadmíru vý-
hodných cen, potravinářský průmysl a zemědělci jsou ožebra-
čováni až nestydatě nízkými výkupními cenami, ale v konečném 
důsledku přichází o miliardy na daních také český stát.

Celá situace má ovšem i další váž-
né důsledky. Systematickým tla-
kem na ceny dochází k postupné, 
leč účinné likvidaci českých potra-
vinářských výrobců a českých země-
dělců. Tento zmenšující se prostor 
uplatnění české produkce tak lo-
gicky snižuje konkurenceschopnost 
českého potravinářského sektoru 
i českých zemědělců. A je potře-
ba si uvědomit, že například v pří-
padě likvidace chovu dojných krav 
je šance na jeho obnovu prakticky 
minimální. Co to znamená? Úby-

tek pracovních míst v zemědělství i v potravinářství, ale také 
v průmyslu na tento sektor navazujícím – výrobě obalů, che-
mických přípravků, logistice apod. Vzhledem k tomu, že po-
díl pracovních míst v těchto sektorech dosahuje až 14 % na 
celkovém pracovním trhu, je jakékoliv snižování počtu pra-
covníků velmi nebezpečné. 

Pokud tedy nedojde k urychlené nápravě těchto pokřive-
ných vztahů, může rázem zmizet český potravinářský a zpra-
covatelský průmysl ze sektorové mapy a zároveň se radikálně 
sníží rozměr českého zemědělství. V konečném důsledku pak 
může rázem stoupnout nezaměstnanost v republice na dvoj-
ciferné číslo a stát bude marně shánět prostředky na podpo-
ry. Neexistence české potravinářské výroby pak jednoznačně 
znamená dovozové potraviny za patřičně vysoké ceny. A to 
je realita, která se týká každého z nás.  

Neznamená liberalizace likvidaci potravinářského průmyslu v České republice?

Volné radikály – látky s nepárovými elektrony jsou přiroze-
nou složkou lidského organismu, jejich vliv je na jedné straně 
pozitivní, např. bílé krvinky využívají volných radikálů k zabí-
jení mikroorganismů. Na druhé straně volné radikály poško-
zují biomolekuly, tvoří peroxidy z mastných kyselin, oxidují 
bílkoviny, poškozují DNA, vyvolávají tzv. oxidační stres. Vol-
né radikály jsou pokládány za spolupůvodce řady onemoc-
nění, např. se podílejí na vzniku a průběhu diabetu, podpo-
rují stárnutí (tvorba aging pigments), vznik očních chorob 
(šedého zákalu), vznik zánětů, nádorů, plicních chorob, kož-
ních onemocnění, neurodegenerativních chorob (Parkinsono-
vy a Alzheimerovy choroby), poruch imunity, podílejí se na 
revmatických zánětech kloubů. Velmi významnou roli hrají 
volné radikály zejména v případě aterosklerózy a při vzniku 

rakovinných onemocnění. V organismu jsou nežádoucí volné 
radikály a jejich metabolické produkty zneškodňovány účin-
kem antioxidantů, látek, které jsou schopné radikály zhášet. 
V případě, že dojde k porušení rovnováhy mezi množstvím 
vytvářených nebo přijímaných volných radikálů a antioxidan-
tů, v organismu převládnou radikály, nastává oxidační stres, 
který vede k výše popsaným negativním zdravotním násled-
kům. Proto je v posledních letech velká pozornost odborníků 
na výživu i výrobců potravin věnována antioxidantům přijíma-
ným v potravinách. Ochranné účinky ovoce a zeleniny a po-
travinářských výrobků z rostlinných surovin proti různým ne-
mocem jsou přisuzovány právě antioxidantům. 

Brambory společně s rajčaty představují dvě nejprodávaněj-
ší položky zeleniny. Brambory a bramborové hlízy zpracova-

Brambory – významný zdroj antioxidantů

1) Spotřeba se zápočtem brambor 
obsažených ve výrobcích a polotova-
rech. Za rok 2006 a 2007 je v tabulce 
uveden kvalifi kovaný odhad MZe ČR, 
VÚB, ÚBS ČR, VÚZE spotřeby brambor 
v ČR na obyvatele a rok v kg.

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brambory rané 15,00 15,00 15,00 13,60 13,00 14,00 5,70 5,70

Brambory ostatní 62,00 60,30 61,00 60,00 59,00 59,00 55,90 56,90

Brambory celkem 77,00 75,30 76,00 73,60 72,00 73,00 61,60 62,60

Tabulka č. 1: Průměrná spotřeba brambor v ČR na obyvatele a rok v kg1)

--
r-rr-
e
o
é
a
e
-
-
-
l,
e
e

www.svet-potravin.cz

ou nežádoucí volné
eškodňovány účin-
né radikály zhášet.
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né v různých formách, jako jsou smažené hranolky, lupínky, 
či ve formě bramborové kaše nebo pečených brambor, mo-
hou být díky konzumovanému množství bohatým zdrojem 
antioxidantů. 

Hlavními antioxidanty brambor jsou fenolické látky (zejmé-
na kyselina chlorogenová, kávová a její deriváty) a kyselina 
askorbová. Dále hlízy obsahují lipofi lní anti-
oxidanty, jako jsou karotenoidy a tokoferoly. 
U odrůd brambor s červenou a fi alovou duž-
ninou jsou navíc obsaženy anthokyany (mod-
rá a červená barviva), které mají taktéž anti-
oxidační účinky. 

V bramborách je majoritní fenolickou ky-
selinou kyselina chlorogenová. Tato slouče-
nina je dlouho známá jako inhibitor esterů 
formaldehydu, které podporují vznik tumo-
rů. Kyselina chlorogenová a kyselina kávová 
při studiích in vitro působí jako antioxidanty, 
proto by mohly přispět k prevenci před kardi-
ovaskulárními chorobami. Kyselina chloroge-
nová potlačuje N-nitrosační reakce a inhibu-
je jaterní glukosa-6-fosfatasu, což může být 
důležitý faktor při abnormálním diabetickém 
stavu. Tato sloučenina může být použita jako 
antiinfekční aktivní složka, má široce antiviru-
lentní a antibakteriální efekt a má relativně 
nízkou toxicitu a vedlejší účinky. Kvůli svému 
zřejmému antiinfekčnímu efektu se nehodí 
pouze pro použití ve farmaceutickém odvět-
ví, ale může být široce využívána v různých 
oborech, jako jsou potravinářství, aditiva do 
krmiv nebo kosmetiky. Nemá pouze antioxi-
dační funkci, ale také zabraňuje hypertenzi, 
stimuluje kvetení rostlin a ovlivňuje aktivitu 
trypsinu, amylasy a dalších enzymů.

L-askorbová kyselina neboli vitamin C je ve 
vodě rozpustná látka a vitamin nezbytný k ži-
votu a udržení tělesného zdraví, v lidském těle 
plní vitamin C mnoho důležitých funkcí. Podílí se především 
na významných hydroxylačních reakcích probíhajících v orga-
nismu. Velmi důležitými reakcemi souvisejícími s antioxidač-
ními vlastnostmi vitamínu C jsou reakce s aktivními formami 
kyslíku, respektive s volnými radikály, a reakce s oxidovaný-
mi formami vitaminu E, které zabezpečují ochranu vitami-
nu E a lipidů membrán před oxidací. Ochranou funkci má 
i pro labilní formy listové kyseliny. Inhibuje také tvorbu nit-
rosaminů a působí tak jako modulátor metageneze a karci-
nogeneze. Mnoho dalších aktivit vitaminu C je dosud známo 
jen částečně. Chemicky je vitamin C kyselina L-askorbová a její 
celý reverzibilní redukční systém. V bramborách je obsaženo 
80-400 mg/kg kyseliny askorbové. 

Také karotenoidy jsou účinnými antioxidanty v antioxi-
dačním systému. V bramborách jsou zastoupeny průměr-
ně v množství 4 mg/kg. Mezi hlavní karotenoidy patří lutein 
(0,13-0,60 mg/kg), ß-karoten (0,03-0,40 mg/kg), zeaxanthin 
(0,04 mg/kg). ß-karoten je jeden z hlavních karotenů bram-
borových hlíz a vyznačuje se jedním z nejvyšších antioxidač-
ních účinků karotenoidů. ß-karoten není aktivní při recykla-
ci vitaminu E, ale má schopnost chránit se sám proti oxidační 
destrukci. Karotenoidy jsou specifi cké pro ochranu určité tká-

ně. Celkově jsou ochranné účinky vyšší, jsou-li ve složité smě-
si obsaženy všechny karotenoidy. Ostatní karotenoidy jsou 
v bramborových hlízách obsaženy pouze v menším množství. 
Mezi ně patří α-karoten, cis-antheraxanthin, cis-neoxanthin, 
cis-violaxanthin, kryptoxanthin a lykopen. Celkový obsah ka-
rotenoidů je vysoce závislý na dané odrůdě a je ovlivněn roč-

níkem. 
Hlízy brambor jsou také bohaté na 

α-tokoferol (0,5-2,8 mg/kg) a obsahují i do-
statečné množství selenu (0,01 mg/kg).

Anthokyanová barviva zlepšují celkový 
vzhled čerstvé i zpracované zeleniny i ovo-
ce. Důležitou vlastností těchto barviv je, že 
v dietě představují účinné antioxidanty, je-
jichž denní příjem se odhaduje na 180 mg na 
osobu. Vyskytují se také v červeně a modře 
zbarvených odrůdách brambor ve slupkách 
a dužnině bramborových hlíz a díky svým 
vlastnostem chrání lidský organismus proti 
oxidantům, volným radikálům a vyšším hla-
dinám LDL cholesterolu.

Červeně zbarvené bramborové hlízy (slup-
ky a dužnina) obsahují glykosidy pelargoni-
dinu, v menším množství glykosidy peonidi-
nu. Celkový obsah anthokyanů bývá v rozmezí 
69-350 mg v kilogramu čerstvé hmoty u bram-
bor s červenou dužninou a 55-171 mg u mod-
ře zbarvených klonů. Anthokyany jsou pří-
tomny buď jako neacylované glykosidy, nebo 
glykosidy acylované převážně p-kumarovou 
kyselinou. Acylovaná barviva tvoří více než 
98 % celkového obsahu anthokyanů bram-
bor. Acylace anthokyanů brambor skořicový-
mi kyselinami posunuje zabarvení do modré-
ho odstínu. Glykosidy peonidinu, perunicinu 
a malvidinu jsou hlavní anthokyanové glykos-
idy, které přispívají k antioxidačním vlastnos-
tem bramborových hlíz. 

Přestože spotřeba brambor v České republice neustále klesá, 
jsou stále významným zdrojem antioxidantů v naší stravě. Ke 
zvýšení jejich konzumace mohou pomoci nové odrůdy s ba-
revnou dužninou (červená a fi alová dužnina). K takovým od-
růdám patří i odrůda Valfi . Odrůda Valfi  vznikla jako klonový 
výběr z British Columbia Blue ve Výzkumném ústavu bram-
borářském v Havlíčkově Brodě. V České republice byla regis-
trována v roce 2005, na výstavě Země živitelka byla oceněna 
hlavní cenou Zlatý klas. Jedná se o první odrůdu tohoto typu 
v sortimentu ČR. Je to speciální poloraná až polopozdní kon-
zumní odrůda s modrofi alovou slupkou a modrofi alovou mra-
morovanou dužninou. Odrůda Valfi  je zdrojem anthokyano-
vých barviv, vyznačujících se antioxidační aktivitou. 

Antioxidační kapacita u fialových brambor je v průměru 
o 65 % vyšší než u brambor se žlutou dužninou, v případě čer-
vených brambor je antioxidační kapacita vyšší o 37 % v porov-
nání s bramborami se žlutou dužninou. Odrůdy s barevnou duž-
ninou jsou tak pro své vlastnosti vhodným příkladem potravin 
a potravinářských surovin s vyšší spotřebitelskou jakostí.  

Rudolf Ševčík, VŠCHT Praha,
Michaela Jirušková, Výzkumný ústav bramborářský 

Havlíčkův Brod, s.r.o.,

Bramborové knedlíky 
(modrá odrůda Valfi ) 

Brambůrky (odrůda Violette)

Příklady výrobků z brambor 
s barevnou dužninou:

Vařené brambory odrůdy 
Agria (žlutá) a Valfi  (fi alová) 

Brambůrky 
(odrůda Highland Burgundy Red)

www.svet-potravin.cz
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Stanovisko Českého svazu zpracovatelů masa k výskytu chřipky

Vážená redakce,
dovolte mi, abych reagoval na březnové číslo časopisu Svět 

potravin, které bylo věnováno biopotravinám. Nezpochybňuji 
vaše právo věnovat pozornost této kategorii potravinářských 
výrobků, současně si však kladu otázku, zda by časopis, kte-
rý má blízko k Potravinářské komoře ČR, neměl propagovat 
výrobky tuzemského potravinářského průmyslu nezávisle na 
tom, do jaké kategorie jsou řazeny. Bohužel právě v uvede-
ném čísle tomu tak nebylo. Biopotraviny v něm byly nekritic-
ky vyzdvihovány a běžné potraviny pak působily dojmem če-
hosi méněcenného.

Příkladem takového postupu může sloužit článek „Víte co 
je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě?“.

Jsou v něm např. intenzivně démonizována „éčka“. Veš-
kerá „éčka“ jsou přitom před jejich schválením k používání 
vystavena těm nejpřísnějším laboratorním zkouškám a řada 
z nich hraje při výrobě potravin nezastupitelnou a mnohdy 
i staletími ověřenou kladnou roli. Nemluvě o tom, že bez ně-
kterých látek označovaných v potravinářství symbolem E, se 
lidé neobejdou ani několik minut (např. E 948) či dnů (např. 
směs E 948 a E 949). Abyste to nemuseli hledat: pod symbo-
lem E 948 se v potravinářství skrývá kyslík a uvedenou smě-
sí „éček“ je voda.

Pracuji v oboru výroby nealkoholických nápojů, a proto vel-
mi negativně vnímám, že uvedený článek napadá konzumaci 
džusů jako takovou. Pravidelná konzumace kvalitních džusů 
přitom prospívá zdraví, protože díky ní organismus získává ne-
jen tak potřebné tekutiny, ale i vitaminy a minerální látky. Zá-
jmům spotřebitelů i výrobců nápojů by daleko více odpovída-
lo, kdyby článek obsahoval varování před nekvalitními džusy. 

To v něm však zcela chybí.
Autor článku šel tak daleko, 

že kritizuje nejen některé kate-
gorie nápojů, ale dokonce i kon-
zumaci konkrétní značky nápoje, 
což je zcela nepřípustné.

Tvůrci tohoto čísla se bohu-
žel nevyhnuli ani přehmatům. 
Za takový považuji např. pub-
likaci fotografi e meruněk na 
str. 6. Zlatavá barva meruněk 
na snímku svědčí o tom, že 
plody byly ošetřené oxidem si-
řičitým, a nejsou tudíž produktem 
zařaditelným mezi biopotraviny (sušené meruňky 
neošetřené uvedeným postupem mají barvu nahnědlou). Vy-
užívat fotografi i chemicky ošetřených sušených meruněk při 
propagaci biopotravin považuji za nevhodné a pevně věřím, 
že k tomu došlo nechtěně.

Domnívám se, že články ve vašem časopisu by měly být neut-
rální, neměly by zvýhodňovat výrobce jedněch potravin před 
druhými a celkově by měla být posílena vazba Světa potravin 
na tuzemské potravináře. Pouze za těchto podmínek si časo-
pis podle mého názoru zaslouží nést v záhlaví jméno Potravi-
nářské komory ČR a nebude působit dojmem, že jeho vydava-
telem je některá za spotřebitelských organizací. 

S pozdravem
JUDr. Zdeněk Huml,

výkonný tajemník Svazu výrobců nealkoholických nápojů

Z dopisů členů Potravinářské komory ČR

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) při-
kládá velmi vysokou důležitost situaci, tý-
kající se výskytu a šíření chřipkového viru 
A/H1N1. ČSZM vítá skutečnost, že České 
předsednictví EU, Evropská komise a kom-
petentní představitelé členských států EU ve 
spolupráci s WHO (Světová zdravotnická or-
ganizace) a OIE (Mezinárodní úřad pro ná-
kazy zvířat) o této situaci zveřejňují aktuál-
ní informace.

ČSZM taktéž vítá stanovisko Evropské ko-
mise, které uvádí, že aktuálně není nutné 
přijímat mimořádná opatření vůči meziná-
rodnímu obchodu s vepřovým masem, kte-
ré nemůže být zdrojem ani příčinou šíření 
chřipkového viru A/H1N1. ČSZM tak pokládá 
opatření přijatá ze strany vlád některých stá-
tů spíše za netarifní bariéry pro mezinárodní obchod s vep-
řovým masem a výrobky z něj pocházející.

ČSZM si uvědomuje, že případně nekorektní způsob komu-
nikace o šíření chřipkového viru A/H1N1 vůči veřejnosti může 
mít za následek velmi negativní dopad na vnímání bezpeč-

nosti vepřového masa ze strany spotřebite-
lů, a to se všemi sociálně-ekonomickými dů-
sledky. V této souvislosti ČSZM poukazuje na 
stanovisko OIE – vzhledem k tomu, že virus 
A/H1N1 nebyl doposud izolován v živých 
prasatech, není odůvodnitelné nazývat ak-
tuální nákazu prasečí chřipkou. V minulosti 
byly jednotlivé chřipkové epidemie pojme-
novány pomocí geografi ckých názvů dle je-
jich původu, např. španělská chřipka nebo 
hongkongská chřipka. Z tohoto důvodu by 
bylo logické a přesnější nazývat aktuální ná-
kazu “severoamerická chřipka“.

Z výše uvedených důvodů se na Vás v sou-
ladu s doporučením OIE obracím s žádostí 
o nahrazení termínu “prasečí chřipka“ ter-
mínem “severoamerická chřipka“ v rámci 

případné komunikace této problematiky ze strany Vaší or-
ganizace. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci! 

Jan Katina, výkonný ředitel,
Český svaz zpracovatelů masa
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Co se děje v potravinářském sektoru

NORSKÝ VLASTNÍK ČESKÉ VITANY NEVYLUČUJE 
AKVIZICE V ČR

Norská společnost Rieber&Son, která je vlastníkem společ-
nosti Vitana, nevylučuje akvizice vhodných fi rem v České re-
publice, Polsku, Dánsku a Norsku. Společnost od roku 2003 
uskutečnila 9 akvizic a v současné době prodává své produk-
ty pod 30 značkami ve 12 zemích světa. Nicméně společnost 
v rámci běžící restrukturalizace vyčle-
ní do dceřiné společ-
nosti aktiva spojená 
s výrobou rybích pro-
duktů pod značkou 
King Oscar a následně 
tuto dceřinou společ-
nost prodá. V současné 
době se žádným zájem-
cem nevyjednává. Dosa-
vadní tržby King Oscar 
dosahují 324 milionů Kč 
a nabízí se spojení s pol-
ským zpracovatelem ry-
bího masa – společností 
Graal (tržby 2,5 miliardy 
Kč), jehož CEO již před 
několika měsíci avizo-
val růst prostřednictvím 
akvizic.

AGROFERT DOKONČIL PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTI AGROPOL
Český antimonopolní úřad defi nitivně schválil spojení dvou 

významných hráčů v zemědělství a potravinářství – skupin Ag-
rofert a Agropol. Součástí rozhodnutí ÚOHS je i nařízení od-
prodat vybrané části podniku některých společností ze sku-
pin Agrofert a Agropol a dále minoritní akciový podíl, který 
vlastní v jednom z jejich konkurentů. Zajímavé bude sledo-
vat naplnění druhé části nařízení ÚOHS, tj. kupujícím musí být 
soutěžitel, který má všechny předpoklady pro to, aby převá-
děné části podniku vytvořily dostatečný konkurenční tlak na 
spojením vzniklý celek. Tato podmínka je však realizovatelná 
jen v případě, že defi nované části podniku směřující k prode-
ji budou natolik produktově a ziskově atraktivní, aby mohly 
být začleněny do větších skupin a ty teprve následně vytvo-
řily „dostatečný konkurenční tlak“. Uvidíme, jak bude port-
folio defi novaných částí podniku zajímavé pro domácí či za-
hraniční investory.

RŮST SPOLEČNOSTI KOFOLA BUDE 
POKRAČOVAT I V POLSKU

Záměrem společnosti Kofola je být mezi prvními třemi hrá-
či na třech nejdůležitějších trzích. Zatímco v České republice 
a na Slovensku se to již podařilo, v Polsku společnost stále to-
hoto cíle nedosáhla. Trh nealko nápojů je v Polsku stále hod-
ně roztříštěný a tak se nabízí několik vhodných společností 
k akvizici. Jednou z možností je výrobce sycených limonád – 
společnost Hellena, která patří do koncernu Jutrzenka Hol-
ding SA, který se však primárně zabývá výrobou čokoládových 

cukrovinek, sušenek a bonbonů. Další možností je společnost 
Hortex (výrobce džusů a mražené zeleniny a ovoce), která je 
vlastněná private equity fondem.

VÝROBCE MINERÁLNÍCH VOD ONDRÁŠOVKA 
BUDE NA PRODEJ

Společnost Arca Capital prodá výrobce minerálních vod On-
drášovka a léčivé vody Šaratica. 
Původně byla Ondrášovka sou-
částí společnosti Marila Balírny, 
a. s. – výrobce sušenek a balír-
ny kávy. Po rozdělení Marila 
Balírny byla část balení kávy 
a výroba sušenek prodána pol-
ské společnosti Mokate a nyní 
je připravena i Ondrášovka 
pro vstup nového vlastníka. 
Nutno podotknout, že trh vý-
robců minerálek v ČR má do-
minantního hráče – Karlovar-
ské minerální vody (Mattoni, 
Magnesia, Aquila, Poděbrad-
ka, Dobrá voda a 35% podíl 
v Hanácké kyselce) a případ-
ný zájem o Ondrášovku může 
narazit na odpor ÚOHS.

VLASTNÍK ČESKÉHO VÝROBCE ČAJE JEMČA JEMNICE 
KUPUJE V POLSKU

Společnost Tetley Polska – distributor čaje v Polsku a dceři-
ná společnost indického koncernu Tata Tea – kupuje společ-
nost Premium Foods – druhého největšího výrobce a distri-
butora čaje v Polsku. Společnost Tata Tea patří do indického 
konglomerátu Tata.

Premium Foods tak bude patřit do stejné skupiny jako čes-
ký výrobce čaje – společnost Jemča Jemnice. Předpokládáme 
užší spolupráci mezi těmito společnostmi, zejména při výměně 
zkušeností při implementaci způsobu řízení indického koncer-
nu v Premium Foods. Zavedené prodejní značky na trhu v Pol-
sku a v ČR zůstanou určitě zachovány. 

Informační materiál 
společnosti TPA Horwath 
Notia Consulting s. r. o.

materiál 
TPA Horwath

ulting s. r. o.
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palec nahoru, palec dolů

kontroly va jec
Je to dobrá zpráva, že zjištěných zá-

vad při mimořádné kontrole obcho-
dování s vejci bylo opravdu málo. Je 
to jisté potvrzení, že veterinární kon-
trolní mechanismy správně fungují již 
ve výrobě, popřípadě v místech urče-
ní, tj. v okamžiku, než jsou po-
traviny živočišného půvo-
du uváděny na trh.

Státní ve-
terinární správa ČR 

nyní vyhodnocuje výsledky mi-
mořádné kontrolní akce zaměřené 
na vejce, která probíhala od 17. 3. do 
10. 4. 2009. V celé republice bylo pro-

vedeno celkem 81 kontrolních akcí, při 
kterých byla kontrolována čerstvá vejce 
třídy A a v 8 případech barvená vejce. 
Závady byly zjištěny pouze čtyři. 

Jedno menší pochybení bylo zjiště-
no v Pardubickém kraji. Šlo o nedo-
statky v průvodní dokumentaci vajec 
původem z ČR a byla uložena pokuta 

příkazem na místě ve výši tisíc korun. 
U barvených vajec byla zjištěna 

v obchodním řetězci LIDL 
závada v označení – 

chybělo identifi-
kační označení vý-

robce. O tomto 
pochybení jsme 
již informova-
li. Celá zásilka 
280 062 vajec 
byla vrácena 
zpět němec-
kému doda-

vateli. Pokuta 
zatím přesáhla 

100 tisíc korun. 
Při kontrolách byly 

prověřeny v místech 
určení, tj. před uvedením do 

tržní sítě, kromě českých vajec vejce 
třídy A z Polska a Španělska a barve-
ná vejce z Polska a Německa.

S podobnými mimořádnými kont-
rolními akcemi orgány státního vete-
rinárního dozoru počítá Stání veteri-

nární správa, kromě těch rutinních, 
pravidelných, i nadále. Lze říci, že 
každý měsíc probíhá v celé republi-
ce minimálně jedna, v květnu se po-
čítá s další. 

VýsledkyVýsledky

Další informace z oblasti 
Státní veterinární správy lze 
získat na internetových stránkách 
SVS ČR: www.svscr.cz. 
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kontroly va jec

Státní veterinární správa ČR, kon-
krétně pracovníci Krajské veteri-
nární správy pro Pardubický kraj, 
zjistili zásilku květového medu 
z Ukrajiny, ve kterém prokázali re-
zidua tetracyklinu, léčiva nepovo-
leného pro ošetření včel. 
Celá zásilka, téměř 15 ti-
síc kg, byla pozastavena 
a bude vrácena zpět do-
davateli.

Jedná  se  o  zás i lku 
medu z Ukrajiny o celko-
vé hmotnosti 14 765 kg, 
která byla dovezena do 
ČR. Namátkovou kont-
rolou v místě určení byl 
odebrán směsný vzorek, 
ve kterém v Národní re-
ferenční laboratoři Stát-
ního veterinárního ústavu 
Jihlava zjistili rezidua te-
tracyklinu. Zásilka je celá 
pozastavena v místě určení, ne-
byla a nebude uvedena do oběhu 
a bude vrácena zpět dodavateli na 
Ukrajinu.

Limit tetracyklinu udává evrop-

ská legislativa – nesmí být v medu 
přítomen vůbec. Zdrojem konta-
minace je pravděpodobně ošetře-
ní včelstva tetracyklinem proti ně-
které chorobě včel (zřejmě proti 
moru včelího plodu). V ČR je léčba 

moru včelího plodu zakázána, prá-
vě kvůli riziku obsahu reziduí vete-
rinárních léčiv v medu.

Země mimo EU mohou vyvážet 
med pouze pokud splňují požadav-

ky pro sledování cizorodých látek 
(monitoring) ve stejné míře jako 
mají členské státy. Stanoví to roz-
hodnutí Komise 2003/812/ES. Se-
znam těchto zemí je uváděn každý 

rok v rozhodnutí Komise 
(pro letošní rok je to CD 
2008/772/EC).

Považujeme při této pří-
ležitosti za vhodné opět 
uvést, že v českém medu 
nezjišťujeme rezidua lé-
čiv. Naši včelaři si všech-
na potenciální rizika uvě-
domují, a proto dodržují 
ustanovení veterinární 
legislativy. Proto je také 
český med dobře obcho-
dovatelnou komoditou 
i v rámci intrakomuni-
tárního trhu. 

 Zpracoval: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

palec nahoru, palec dolů
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Další informace z oblasti 
Státní veterinární správy lze 
získat na internetových stránkách 
SVS ČR: www.svscr.cz. 
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cesty do regionů

skanzenyskanzeny
Mlynářské  

Připravil Dr. Pavel Filip

Při cestování po republice stále více 
nalézáme různé skanzeny připomína-
jící naší historii. Mlynáře těší, že oblí-
benými skanzeny jsou také starobylé 
mlýny, na kterých je vidět technic-
ké a řemeslné umění našich předků. 
Řada z nich vznikla s podporou ve-
řejných zdrojů a je také spravována 
státem. Jsou ale rovněž takové, kte-
ré fungují díky nadšení a z peněz 
soukromých osob. Regionální muzea 
spravují mlynářské skanzeny zobra-
zující většinou mlynářskou technolo-
gii 18.století. Vidíme zde mlýnské ka-
meny a mlýnská vodní kola. Naopak 
ty soukromé zachycují přerod mlýnů 
v průmyslové revoluci. 

Mlynářské řemeslo je jedním z nej-
starších. Majitelé mlýnů, důvěrně na-
zýváni Páni otci, se těšili mezi lidem 
odedávna obdivu i úctě pro svoji 
moudrost a smysl pro spravedlnost. 
Mlýny byly prvními průmyslovými 
stavbami a k pohonu využívaly vodní 
i větrnou energii. V Čechách je důle-
žitým mezníkem založení „Přísežné-
ho soudu mlynářů zemských“ Karlem 
IV. Tato instituce nejdříve upravovala 
vodní právo, ale postupně se stala in-
ženýrskou a cechovní organizací sta-
vitelů mlýnů, vodních děl a mlynářů. 
V historii mlýnů je zajímavé, že od sa-

mého vzniku tohoto řemesla je vidět 
snaha o zdravotní bezpečnost mou-
ky, což bylo poprvé podpořeno de-
kretem císaře … 

Přestože současné mlýny jsou dale-
ko dokonalejší a většinou již vybavené 
automatickou regulací technologic-
kých procesů a moderní laboratorní 
technikou pro kontrolu provozu, stále 
se opírají o empirické znalosti našich 
předků. I v nejmodernějších strojích 
najdeme mechanické konstrukce od-
vozené z historie. Prohlížení a studi-
um historické techniky proto láká kaž-
dého konstruktéra a mlynáře.

Mlýn Hoslovice patří nepochybně 
mezi nejstarší dochované památky 
mlýnského oboru v Čechách. Písem-
ná zmínka o obci Hoslovice s mlýnem 
je z roku 1352. Stromy pro trámy nej-
starší části mlýna a sýpku byly pokáce-
ny v letech 1568 a 1569. Je tedy nepo-
chybné, že mlýn stával na tomto místě 
již před více než čtyřmi sty lety. Zajíma-
vé písemně doložené zprávy o tomto 
mlýně jsou v Berní rule z roku 1654, 
uvádějící, že zde byl „mlýn o jednom 
kole a 16 strychů pole“. Usedlým byl 
Tomáš Mlynář. V Tereziánském katas-
tru se v roce 1748 píše, že mlýn měl tři 
budovy, jedno kolo a stoupu. Byl v pro-
vozu až do poloviny osmdesátých let 
minulého století. Posledními vlastní-
ky byla rodina Harantova, která mlýn 
koupila v roce 1829. V roce 2004 mlýn 
odkoupil Jihočeský kraj a předal jej do 
správy Muzeu středního Pootaví. Pro-
jekt rekonstrukce mlýna Hoslovice byl 
realizován v letech 2005 – 2007 z roz-
počtu Jihočeského kraje a za fi nanč-
ní pomoci z programu Evropské unie 
INTERREG IIIA Česká republika – Ra-
kousko a Programu záchrany architek-
tonického dědictví Ministerstva kultu-
ry České republiky. Náklady se blížily 
18 milionům korun, z toho dotace či-
nila 10 milionů korun.
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cesty do regionů

Ve skanzenu v Rožnově pod Rad-
hoštěm je k vidění několik mlýnských 
zařízení. Starobylý mlýn je kopií stav-
by z poloviny 18. století. Restauro-
váno a funkční je tady české složení 
s několika různě hustými rukávy (síty). 
Mlýn má svého mlynáře, který o něj 
pečuje, v jizbě s pecí na chleba po-
tkáte hospodyni, od které se dozví-
te mnoho o obyvatelích mlýna, kteří 
se zde vystřídali za více než 2 sto-
letí. Ve Valašské dědině můžete vi-
dět také několik malých přenosných 
mlýnů na drcení různých druhů obi-
lovin. V usedlosti miškáře ze Škud-
lova je ve stodole instalován mlýn 
na domácí mletí pohanky, která byla 
až do druhé světové války nedílnou 
součástí stravy. Na kopci, na samém 
konci dědiny, pak najdeme větrný 
mlýn, přenesený sem z obce Klad-
ník v podhůří Hostýnských vrchů. Je 
dokladem toho, že zejména v okra-
jových územích Valašska vedle vody 
mlel i vítr.

Mlýn Poteplí je v písemných prame-
nech zachycen v roce 1423 jako mlýn 
patřící hradu Křivoklát spolu s měs-
tečkem Unhošt. Dnes zde můžeme 
obdivovat částečně zachovanou mlýn-
skou dřevěnou hranici se zdobením 
na podpěrných sloupech. Obvodové 
zdi mlýna jsou z patnáctého století. 
Strojní zařízení pochází z druhé po-
loviny 19. století a udržuje ho skupina 
nadšenců. Jsou tu stroje slavných čes-
kých fi rem Prokop Pardubice, Kohout 
Praha Smíchov a Trap Plzeň. 

Skanzen na Veselém Kopci tvoří ze-
mědělské usedlosti, drobné vesnické 
stavby a technické památky, z nichž 
nejvýznamnější je obilní mlýn na vod-
ní pohon přenesený v roce 1977 z Ol-

dřetic na základy původního mlýna 
postaveného před rokem 1580. V in-
teriéru mlýna je funkční české slo-
žení, stoupa na kroupy a varna na 
povidla. Pravidelně se zde pořádá 
praktická ukázka klasického způso-
bu sklizně obilí, jeho mletí na mou-

ku, pečení chleba, zpracování lnu, 
ovoce a mléka.

Mlýn v Babiččině údolí, postavený 
ve druhé polovině 18. století, je čás-
tečně vybaven technickým zařízením 
a lidovým mobiliářem. Je zde klasic-
ké české složení, tradičně je uspořá-
dána mlynářská šalanda, kde se schá-
zela chasa. Expozice připomíná dobu 
a postavy z knihy Babička Boženy 
Němcové. Obnovená budova vod-
ního mandlu je vybavena funkčním 
mandlovacím zařízením a expozicí 
plátenictví. Staré Bělidlo, kam Bože-
na Němcová zasadila děj Babičky, bylo 
postaveno v roce 1797 původně jako 
mlýnský výměnek ratibořským mlyná-
řem Antonínem Ruderem (Panem ot-
cem z Babičky). Původní Bělidlo bylo 

roku 1830 zbořeno a na jeho místě 
dnes stojí zámecký skleník. Celý areál 
Babiččina údolí, spravovaný Památko-
vým ústavem Pardubice, byl vyhlášen 
národní kulturní památkou.

Jedním ze soukromých mlýnských 
skanzenů je Chadimův mlýn, ležící 
na samotě pod Javořicí, nejvyšší ho-

rou Českomoravské vysočiny. Prv-
ní zmínka o „pustém mlýništi pod 
Dubenkama“ je z roku 1451 ve 
Vlastivědě moravské. V roce 1644 
koupil mlýn předek dnešních ma-
jitelů Martin Chadim. Mlynářské 
muzeum zde buduje jedenáctá ge-
nerace Chadimů a Ing. Martin Cha-
dim si určitě zaslouží obdiv a uzná-
ní. Rozsáhlá stavení selského dvora 
s mlýnem jsou obnovena v podo-
bě z 30. let minulého století. Tech-
nologie od fi rmy Prokop doplňuje 
ukázkou českého mlýnského slo-
žení s mlýnskými kameny a prosé-
vacím zařízením. V přednáškovém 

sále vybudovaném v podkroví původ-
ního skladu je také umístěna expozi-
ce o historii větrných mlýnů. Součástí 
mlýna je ekofarma se stádem sko-
tu Aberdeen Angus. V ubytovací čás-
ti je k dispozici několik stylově upra-
vených pokojů. Výdělky z ekofarmy 
a ubytování jdou do další obnovy bu-
dov a mlýnské technologie. Muzeum 
je přístupné v období od 15. dubna 
do 15. října.

Nejen Martin Chadim, ale i další pří-
znivci a majitelé soukromých mlýn-
ských skanzenů dobře vědí, že kaž-
dé řemeslo je postaveno na solidních 
základech minulosti, z níž vyrostly ta-
kové hodnoty, jako jsou kvalita, čest-
nost a poctivost, časem nikdy nepo-
míjející. 
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novinky na trhu

společnosti WASA 

Celozrnná Celozrnná 
delikatesadelikatesa

Připravila Dana Večeřová

Zdravější způsob stravování pod-
poruje celozrnný chléb společnosti 
Wasa. Je vyroben z žitné mouky bo-
haté na vlákninu, minerály a vitamí-
ny, například B

1
 a B

2
, fosfor, železo, 

hořčík nebo zinek. Už samotný název 
křupavého chleba – Delikatess napo-
vídá, že ať už ozdobený lahodným sý-
rem se zeleninou nebo jen tak samot-
ný, svou chutí nezklame. 

K výrobě křupavého chleba Delika-
tess se používá celozrnná žitná mou-
ka. Celozrnné produkty vhodně pů-
sobí na zažívací systém, snižují riziko 
nadváhy, pomáhají prevenci srdečních 
onemocnění a cukrovky.

Celozrnný chléb Delikatess je vy-
ráběn bez použití kvasnic. Výsled-
kem této receptury je křehčí a ten-
čí chléb. Delikatess obsahuje všechny 
cenné části žitného zrna, které jsou 
jednou z nejdůležitějších ingredien-
cí pro každodenní život. 
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Nechcete-li své ratoles-
ti přesycovat velkým množ-
stvím sladkostí a zároveň jim 
chcete dopřát laskominu, kte-
rá prospěje i jejich zdraví, po-
řiďte jim nové 250 g balení ob-
sahující 18 malých sáčků po 7 g 
tradičních Goldbären mini med-
vídků. Malí medvídci jsou v pěti 
ovocných příchutích. Navíc díky 
obsažené želatině jsou tyto bon-
bony dobré pro růst vlasů, klou-
bů a nehtů. 

Na Zlatých medvídcích si mohou 
pochutnat i lidé, kteří drží bezlep-
kovou dietu. Pro tvarování bonbo-
nů se do forem používá kukuřičný 
škrob, který neobsahuje lepek. Kro-
mě toho neobsahují tuk ani chole-
sterol, proto je můžeme bez obav 
konzumovat i při nízkotukové a níz-
kocholesterolové dietě. 

Mini balení
pro mlsné 
jazýčky

novinky na trhu

červen 2009 37www.svet-potravin.cz

SP_06-09-cerven_poslverze.indd   37SP_06-09-cerven_poslverze.indd   37 12.5.2009   6:53:0512.5.2009   6:53:05



když to sníš, něco zvíš 

KlobásaKlobása

z úsvitu věkůz úsvitu věků
pokrmpokrm

„Jen stěží byste našli pokrm, jehož pů-
vod je tak prastarý jako klobása. První 
zmínky o klobásách totiž nalézáme už 
u Sumerů asi před 3000 lety př. n. l.“

Připravil Radek Jaroš
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když to sníš, něco zvíš 

Postup:
Maso jemně umeleme 
s žemlemi namočenými ve 
smetaně (nejlépe dvakrát), 
okořeníme, osolíme, přidáme 
bílé víno a pečlivě promícháme. 
Plníme do sdíraných střev, 
vytváříme spirály, které 
spíchneme špejlí. Před 
podáváním opečeme po obou 
stranách na sádle dočervena.

DOMÁCÍ 
VINNÁ KLOBÁSA

Ingredience: 
  1 kg vepřového 
masa 

 2 žemle 
 1 dl bílého vína 
 1 dl smetany 
 40 g sádla
  mletý pepř, mleté nové koření, 
zázvor, muškátový květ, sůl

 vepřová střeva

eceptecept      RR
o 

a 

é k ř í

Člověk by si nejspíš po-
myslel, že na hliněné 
tabulky byly klínovým 
písmem vyrývány samé 
eposy o Gilgamešovi, 
proslovy starých sumer-
ských panovníků, prosby 
k bohům, první zákoní-
ky, oslavy válečných ví-
tězství… chyba lávky. Na-
šly se zde (a převažují) věci 
a záležitosti ryze praktic-
ké, řeklo by se každoden-
ní… Třeba recepty a postu-
py na přípravu lahodných 
klobásek. Namouduši, staří Sumero-
vé to už uměli…

Klobása je jídlo, které provází člo-
věka skutečně už od starověku. Nejen 
Sumerové, ale i starověcí Číňané a dal-
ší mýtické národy znali tento způsob 
zpracování masa, který prodlužuje 
jeho trvanlivost a umožňuje případ-
né uchování na „horší časy“. V antic-
kém Řecku i Římě platila klobása za 
znamenitou pochoutku, a zmiňuje jí 
například Homér ve své Odyseji. Dra-
matik Epicharmus, známý autor ko-
medií, dokonce jejím jménem nazval 
jednu ze svých divadelních her…Klo-
bása. Její konzumace byla často spo-
jována s bakchanáliemi i jinými nevá-
zanými veselicemi, takže není divu, že 
klobása se stala trnem v oku nastupu-
jícímu křesťanství coby určitý, i vizu-
ální symbol neřesti. Císař Konstantin, 
první křesťanský římský císař, dokonce 
zakázal klobásy konzumovat… Mar-
ně, klobása si cestu k mlsným jazykům 
nakonec vždy našla.

POKRM KOSMOPOLITNÍ 
A PŘESTO RŮZNORODÝ

V současnosti snad nenajdete zemi, 
kde by se klobása trvale nezabyd-
lela. Ovšem vždy do sebe „nasá-
vá“ místní chuťové zvyklosti, 
koření i další ingredience, 
a hlavně místní dostup-
nou chovnou či lovnou 
zvířenu. Někde se vyrá-
bí ze syrového masa, 
jinde z vařeného, onde 
zase z nedovařeného. 
Někde se fermentuje, 
udí, suší, jinde ne. Ně-
kde nezáleží na obsahu 
masa, ale například ve 
Velké Británii ho musí být 
nejméně 75 %. Druhů je bez-

počet a nějaká kategori-
zace je velmi obtížná a zcela určitě by 
nebyla vyčerpávající. Stejně tak bez-
počet je i způsobů kuchyňské úpra-
vy. Klobásy se konzumují syrové, va-
řené, pečené, marinované, grilované, 
používají se i jako ingredience do ji-
ných jídel – takový buřtguláš ochuce-
ný dobrou klobásou, anebo „oklobás-
kovaná“ pizza…

KLOBÁSA JAKO VÝSTAVNÍ 
KOUSEK… A PROČ NE?

Snad vůbec největší oblibu získala 
klobása v sousedním Německu. Milu-
jí ji nade všechno a je zde nedílnou 
a velmi častou součástí rodinných 
jídelníčků i veřejného stravová-
ní. Vzdávají jí tu i patřičný hold. 
Před pár lety zde dokonce vzniklo 
muzeum pečených klobás nedale-
ko Erfurtu a v letošním roce bude 
v Berlíně otevřeno další, úzce spe-
cializované na původní německý ku-
linářský vynález – currywurst, což je 
klobása nakrájená na malé kousky 
a politá kari omáčkou. Tahle speciali-
ta ovládla v severních částech Němec-
ka trh s rychlým občerstvením a stala 
se doslova kultovním pojmem. 

I V ČESKU SI KLOBÁSA 
VYDOBYLA LESKU

Také v našich luzích a hájích klo-
bása pevně zakořenila a najdeme ji 
tu v mnoha různých krajových podo-
bách. Vyzdvihněme alespoň dvě – jed-
nu černou a jednu bílou. Černá (tma-
vá) ostravská klobása byla a je u nás 
opravdu kulinářským pojmem a údaj-
ně jednou z mála věcí, kterou se může 
toto důlní a hutní město pyšnit. Při-
tom výrobní recept prý není nic svě-
toborného, nemá žádné bylinkové 

tajnosti. Podle jejího stvořitele, řez-
níka Františka Pekárka, byl celý kum-
št v používání kvalitního vepřového 
masa bez pomletých šlach, odřezků 
a kůží… Na opačné straně světelné-
ho spektra stojí vinná klobása, která 
vzhledem připomína dlouhou bílou 
hadici. Jinak pokrm velmi kontro-
verzní – někým milován, jinými ne-
náviděn. Zvláště na Moravě však čas-
tá součást štědrovečerních jídelníčků. 
Chcete recept na domácí vinnou klo-
básu? Zde je a třeba takto podomácku 
připravená zachutná i vám… 
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představujeme

Za čerstvým mlékem  Za čerstvým mlékem  

na Vysočinuna Vysočinu
„Vyznat se v nepřeberném množství mléčných výrobků a mléka, které nabízejí v sou-
časné době obchodní řetězce, je úkol hodný logických schopností Sherlocka Holmese. 
Přitom stačí málo – neřídit se pouze cenou, ale podívat se především na to, kdo daný 
produkt vyrábí. A jestliže opravdu chcete konzumovat čerstvé výrobky z čisté přírody 
(i taková místa se ještě v České republice najdou), pak neuděláte chybu, když sáhnete 
po produktech společnosti Moravia Lacto z Českomoravské vysočiny.“ 

Ptala se Dana Večeřová

O výrobcích, ale také o novinkách 
a strategii společnosti, která pat-
ří se svým objemem 100 milionů li-
trů vykoupeného mléka ročně mezi 
6 největších zpracovatelů v České re-
publice, jsem hovořila s ředitelem spo-
lečnosti Ing. Zdeňkem Koškem.

VAŠE SPOLEČNOST SÍDLÍ 
PRAKTICKY V CENTRU ČES-
KOMORAVSKÉ VYSOČINY 
V JIHLAVĚ. PŘEDPOKLÁDÁM, 
ŽE I MLÉKO,  KTERÉ POUŽÍ-
VÁTE PRO SVOJE VÝROBKY, 
POCHÁZÍ Z TOHOTO REGIO-
NU. JE MLÉKO Z VYSOČINY 
NĚČÍM SPECIFICKÉ? A JAK 
VLASTNĚ VYBÍRÁTE SVÉ DO-
DAVATELE?

Mléko pro naše výrobky sváží-
me opravdu převážně z Kraje Vyso-

čina a i z blízkého Jihomoravského 
kraje. Kraj Vysočina je řazen mezi nej-
čistší kraje, co se týče kvality ovzduší 
a života zde. Farmáři používají mini-

mum chemie ke svému hospodaření 
a tím je i mléko méně zatíženo cizo-
rodými látkami. Celoročně je prakti-
kována volná pastva a mléko je tím 
i chutnější a lahodnější.  Pro výběr do-
davatelů máme samozřejmě svá krité-
ria. Bohužel v dnešní době je hlavně 
rozhodující cena mléka.

CO SI MÁ BĚŽNÝ SPOTŘEBITEL PŘED-
STAVIT POD SLOGANEM SPOLEČNOS-
TI „VÍM CO JÍM,  VÍM CO PIJU“?

Snažíme se spotřebiteli poskyt-
nout mléko a mléčné výrobky v té 
„nejčistší“ kvalitě. Do našich vý-
robků nepřidáváme žádné stabi-
lizátory, aditiva či jiné chemické 

látky. V našich výrobcích nenajde-
te žádné jiné alergeny, než je mlé-

ko.  Chceme co nejméně výrobek zatí-
žit průmyslovou činností a v přírodní 
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představujeme

podobě naservírovat na stůl. Chceme 
přinést zákazníkovi maximální kvali-
tu a spokojenost.

NAJDOU SPOTŘEBITELÉ MEZI VAŠIMI 
VÝROBKY TAKÉ NĚJAKÉ SPECIALITY 
Z VYSOČINY?

Mezi naše speciality se řadí výrobky, 
které jsou určeny pro náročného zá-
kazníka.  Jedná se o tavené uzené sa-
lámové sýry, které jsou vyráběny pře-
vážně z našich surovin.  V roce 2008 
byl Tavený uzený sýr se šunkou oce-
něn Zlatou Salimou v Brně v rámci po-

travinářského veletrhu. Tavený sýr se 
šunkou získal dále i ocenění Mléká-
renský výrobek roku 2008 a byl nomi-
nován mediální komisí na hlavní cenu.  
Stejně tak i Tavený uzený sýr bez pří-

chutě získal titul Mlékárenský výrobek 
roku 2008. Spotřebitelům tento typ 
výrobku chutná, neboť jim připomíná 
tavený sýr, který byl vyráběn v dřívěj-
ších dobách – kvalitní a nešizený.

NEDÁVNO JSEM OBJEVILA V OB-
CHODĚ VAŠE BYLINKOVÉ A POMA-
ZÁNKOVÉ MÁSLO, KTERÉ PODLE 
MÉHO NÁZORU JE ZDATNOU KON-
KURENCÍ TOHOTO TYPU VÝROBKŮ 
ZAHRANIČNÍHO PŮVODU. CO PRO 
VÁS BYLO VLASTNĚ IMPULZEM PRO 
VÝROBU OCHUCENÉHO MÁSLA?

Ochucené máslo se začalo vyrábět 
z důvodu jakési mezery tohoto druhu 
výrobku v našich tržních sítích.  V sou-
časné době je k nám dováženo ochu-
cené máslo od jednoho zahraniční-

ho výrobce, které je 
dražší než náš vý-

robek.  Věříme, 
že máslo si na-
jde místo u zá-
kazníků a po-
může rozšířit náš 
sortiment.  Výro-
bek je velmi dob-
rý na topinky, ale 
i pod maso, ryby či 
jako součást letní-
ho grilování.

NA CO SI MAJÍ SPOTŘEBITELÉ DÁT 
PŘI NÁKUPU MLÉKA A MLÉČNÝCH 
VÝROBKU DÁT NEJVĚTŠÍ POZOR?

Především na to, aby kupovali čes-
ké mléčné výrobky a aby podporo-
vali české výrobce. 

ho výrobce, které je 
dražší než náš vý-

robek.  Věříme,
že máslo si na-
jde místo u zá-
kazníků a po-
může rozšířit náš 
sortiment.  Výro-
bek je velmi dob-
rý na topinky, ale 
i pod maso, ryby či 
jako součást letní-
ho grilování.

Postup:
Tvaroh utřeme se žloutky 
a cukrem, mírně osolíme, 
přidáme mléko, mouku 
a zlehka vmícháme tuhý sníh.
Na lívanečníku upečeme 
lívanečky běžným způsobem 
a ještě horké posypeme 
cukrem a podle chuti i skořicí.

TVAROHOVÉ 
LÍVANEČKY

Ingredience: 
  250 g jemného tvarohu
 0,5 l mléka
 2 vejce
 10 dkg polohrubé mouky
 1 lžíce moučkového cukru
  sůl
 tuk na pečení

eceptecept      RR
RECEPT PŘÍMO 
OD VÝROBCE
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za destiláty do údolí Araratu

Letos došlo k několika drobným 
změnám: za prvé se datum konání 
přesunulo na poslední dubnový tý-
den a díky požáru Průmyslového pa-
láce se plocha výstavy zmenšila právě 
o vyhořelé křídlo. I tak ovšem všichni 
zájemci o tyto ušlech-
tilé nápoje mohli ve 
dnech 28. až 30. dub-
na zhlédnout a hlav-
ně ochutnat řadu vín 
nejen z České repub-
liky a z celé Evropy, 
ale také ze zámoří, 
například z Chile, Ar-
gentiny a samozřej-
mě z Jižní Afriky.

VE ZNAMENÍ 
RŮŽOVÉ 

Myslíte si, že rů-
žové víno se vyrá-
bí smícháním bílého 
a červeného vína? 
Představa je to zajímavá, ale obávám 
se, že výsledné chuti by tento experi-
ment příliš neprospěl. Růžové víno se 

vyrábí stejně jako víno bílé, které se 
zjednodušeně řečeno vyrábí z bílých 
hroznů, či víno 
červené, které 
se vyrábí z hroz-
nů modrých. Ale 

jak docílíme tu rů-
žovou barvu, když 
růžové hrozny ne-

existují (ale byly by hezké, že)? Ne 
úplně jednoduše, ale postup je lo-
gický.

Většina červeného barviva se 
u modrých hroznů nachází většinou 

ve slupce a nikoliv du-
žině. Aby tedy víno 
mohlo být červené, 
musí se někde vinný 
mošt a slupky z hroz-
nů potkat. To se nejlé-
pe zabezpečí tak, že se 
hrozny pomelou a ne-
chají v kádích kvasit i se 
slupkami. Tak dochází 
k vylouhování barviva 
a výsledná barva zále-
ží samozřejmě na od-
růdě hroznů, ale také 
na době, jak dlouho se 
nechají slupky ve styku 
s moštem. A u růžové-
ho vína je tato doba 
poměrně krátká, takže 

výsledkem je krásná růžová barva.
Milovníky růžové a hlavně růžové-

ho vína čekal na výstavišti pravý ráj 
v podobě růžového stánku, s růžový-
mi lístky, růžovými hosteskami a hlav-
ně několika vzorky růžového vína. 

Za vínem do podzemí, Za vínem do podzemí, 

„Několik posledních let měli milovníci vín i destilátů v kalendáři červeně zatržený dru-
hý květnový týden. V tuto dobu se pravidelně na pražském holešovickém Výstavišti 
konala výstava s výmluvným názvem Víno & Destiláty.“
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Připravila Dana Večeřová

Takhle zase „vypadala“ vůně 

bílých květů

Francouzští výrobci vína chtěli přiblí-

žit návštěvníkům také jednotlivé vůně 

vína. Zde je ukázka lesního ovoce
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Nemá smysl zde jednotlivé vzorky po-
pisovat, protože bychom určitě na ně-
koho zapomněli, a hlavně každému 
chutná něco jiného. Nicméně musím 
říci, že Zweigeltrebe klaret 2007 výběr 
z hroznů byl skutečně excelentní.

Z HISTORICKÉHO PODZEMÍ 
K RODINNÝM SKLEPŮM

Že se víno vyrábí a skladuje ve 
sklípcích a sklepech, ví asi každý. Ale 
že řada těchto sklepů má za sebou 
úctyhodnou historii, to už tak běžně 
známou skutečností není. Například 
Valtické podzemí. Podle materiálů 
Vinařství Sedláček, které tyto sklepy 
spravuje, využívá pro výrobu vína, ale 
také postupně zpřístupňuje veřejnos-
ti, sahá historie valtických podzem-
ních prostor prokazatelně před rok 
1270. Právě v místech dnešního Val-
tického podzemí, před městskou ji-
hozápadní bránou, stával klášter mi-
noritů, který byl založen kolem roku 
1289. Vzhledem k různým vlnám, ať 
už husitským, tureckým či reformač-
ním, byl klášter postupně opouštěn 
a v roce 1544 byly konventní budo-

vy rozebrány. Zachován zůstal pouze 
kostel a podzemí, které našlo využití 
právě pro výrobu kvalitních valtických 
vín. Kdo chce, může přímo na místě 
ochutnat – ochutnávky probíhají od 
dubna do října, po předchozí domlu-
vě i mimo tuto sezonu.

Zámecké sklepy z konce 14. století 
naleznete ale taky ve Strážnici. I zde 
našly tyto prostory využití pro sklado-
vání a zrání ročníkových a přívlastko-
vých vín fi rmy Víno-Vín Morava rodiny 
Šebestovy. Gotické klenuté třípatro-
vé sklepy, které nemají jinde obdoby, 
slouží hlavně na uložení a dozrává-
ní červeného vína. V hloubce 8 me-
trů pod povrchem je stálá celoroční 
teplota 9 °C, což oceňovali a využíva-
li i dávní šlechtičtí majitelé strážnické-
ho zámku. I zde si můžete sklepy pro-
hlédnout a poté posedět a ochutnat 
kvalitní červená a bílá vína.

I když nejste vlastníkem klášterního 
podzemí či zámeckých sklepů, nemu-
síte věšet hlavu, protože stejných vý-
sledků můžete dosáhnout i v klasic-
kém vinném sklípku. Důkazem toho 
byla na výstavě Víno & Destiláty spo-
lečnost MiToMa Vrbice, která se na-
chází v jedné z nejlepších vinařských 
oblastí – v oblasti Velkopavlovické. 
Společnost vyrábí odrůdová a pří-
vlastková červená i bílá vína pocháze-
jící z téměř 17 ha vlastních vinic. A na-
víc mají růžovou Frankovku a e-shop, 
kde si všechno můžete nakoupit.

VE STÍNU PEVNOSTI ERIVAN
V názvu výstavy se kromě vína obje-

vují také destiláty, ačkoliv nutno po-
dotknout, že vína mají na této akci 
vždy převahu. Nás letos z destilátů za-
ujalo arménské brandy Noy pocháze-
jící právě od pevností Erivan (v roce 
1853 zničené zemětřesením) a hlav-
ně z údolí bájné hory Ararat, kde po 
velké potopě světa přistál podle bible 
Noe a vysadil zde první vinnou révu. 

Brandy společnosti Noy je k dispozici 
v rozličném stáří – 3 a 5 let (Araspel), 
7, 10, 15 a 20 let (classic) a konečně 
25 let staré brandy Noy Tirakal. 

Na výrobu základního vína pro de-
stilaci se používají výhradně místní 
bílé odrůdy révy vinné, konkrétně 
Mskhali, Voskehat, Kangun, Garand-
mak a Rkatsiteli. Takto vyrobené víno 
je přísně kontrolováno a poté prochá-
zí dvojitou destilací a konečným pro-
cesem zrání v dubových sudech.

Mimochodem, věděli jste, že název 
brandy pochází skutečně z arménšti-
ny a v překladu znamená legendu 
nebo pověst? Není divu, brandy se 
skutečně může stát legendou…

Kdo nestihl návštěvu výstavy Víno 
& Destiláty v letošním roce, ať ne-
zoufá. Za rok se určitě bude opako-
vat a konec konců většinu vystavova-
ných produktů můžete v jednotlivých 
vinařstvích zakoupit a degustovat pří-
mo na místě, nebo ti pohodlnější až 
doma. V každém případě – přeji pří-
jemný zážitek. 
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vystopováno

Moldavské červené šampaňské Cricova. 

Chutná zajímavě a nezvykle

K vínu neodmyslitelně patří také sýry Svoje vína z vinice Château Bel Évêque 

představil v Praze i Pierre Richard

Vína z celého světa

Arménské brandy Noy bylo dokonce ob-

líbeným nápojem cara Mikuláše II.
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Zdroj: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Ani sardinky 

ani tresčí játra 

pozor, informace o potravinách na trhu

s kadmiem, s kadmiem, 

Zdroj: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

s dioxiny!s dioxiny!

Veterinární inspektoři ve Zlínském 
kraji prokázali ve čtyřech z šesti šar-
ží marockých sardinek nadlimitní 
množství kadmia. Nyní jsou stahová-
ny z trhu a ve Středočeském kraji 
kvůli nadlimitnímu množství dioxi-
nů se stahuje jedna šarže polských 
tresčích jater.

Státní veterinární správa ČR již in-
formovala o obou zjištěných přípa-
dech ostatní členské země prostřed-
nictvím systému rychlého varování 
RASFF. 

Podle  nař ízení  Komise (ES) 
č. 1881/2006 je limit pro kadmi-
um 0,1mg/kg. V marockých sardin-
kách v rostlinném oleji byly naměře-

né hodnoty 0,256 mg/kg; 
0,190 mg/kg; 0,170mg/kg 
a 0,139mg/kg. Dvě šarže ze 
zásilky byly pořádku, tu-
díž nyní se stahují závad-
né čtyři. Případ řeší Kraj-
ská veterinární správa pro 
Zlínský kraj.

Pokud jde o dioxiny, li-
mit pro sumu dioxinů 
a PCB s dioxinovým účin-
kem je podle nařízení Komi-

se (ES) č. 1881/2006 pro rybí játra 25pg/g. 
Laboratorní vyšetření v polských tresčích 
játrech ve vlastním oleji prokázalo 
39,7 pg/g. Tento výrobek je v současné 
době stahován z trhu. Jde o zásilku cel-

kem 2 779 kg. Případ řeší Krajská veteri-
nární správa pro Středočeský kraj.

Lze zopakovat, že obě zá-
vadné zásilky nesmějí být uvedeny 
do oběhu, to znamená, že se stahu-

jí a budou buď vráceny zpět dovozci, 
nebo na jeho náklady tzv. neškodně 
odstraněny, tj. zlikvidovány.

Další informace z oblasti Stát-
ní veterinární správy lze získat na 
internetových stránkách SVS ČR: 
www.svscr.cz. 

Státní veterinární správa ČR již in-
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Společnost Nestlé Česko s. r. o. in-
formuje veřejnost, že ve 2 šaržích vý-
robku Studentská pečeť hořká 200g 
a ve 2 šaržích výrobku Studentská pe-
čeť mléčná 200g se mohou vyskytnout 
jednotlivé výrobky, které nesplňují 
naše vysoké standardy kvality. Naše 
kontrola kvality našla v jedné dodáv-
ce dovezených arašídů, určených pro 
výrobu čokolády, malé množství kous-
ků dřeva, zvláště stonky podzemni-
ce olejné. Před dávkováním do výrob-
ků tyto kousky odstranila, přesto 

nelze vyloučit, že v ojedinělých pří-
padech se mohly ve výrobku objevit. 
Z vlastního rozhodnutí stahuje společ-
nost Nestlé následující šarže z preven-
tivních důvodů z trhu:

STUDENTSKÁ PEČEŤ hořká 200g
  šarže č. 90720357
  šarže č. 90730357
  minimální trvanlivost do: 12/2009

STUDENTSKÁ PEČEŤ mléčná 200g
   šarže č. 90710357
   šarže č. 90720357
   minimální trvanlivost do: 12/2009

Spotřebitelům, kteří výrobek těch-
to šarží zakoupili, doporučuje společ-
nost výrobek vrátit na adresu:

Servis pro spotřebitele
Nestlé Česko s. r. o.
Mezi Vodami 31
143 20 Praha 4

Spotřebitelé obdrží za vrácené vý-
robky fi nanční náhradu. Podrobnosti 
budou sděleny prostřednictvím:

   e-mailu: 
consumer.service@cz.nestle.com
   na bezplatné zelené lince: 
800 135 135 každý den 8.00 - 18.00.

Uvedené preventivní opatření se 
týká výhradně výrobků těch šarží, je-
jichž čísla jsou uvedena výše.    

Nestlé stahuje preven-
tivně z trhu omezené 
množství čokolády 

pozor, informace o potravinách na trhu

s kadmiem, 

s dioxiny!
STUDENTSKÁ STUDENTSKÁ 
PEČEŤ PEČEŤ 
Zdroj:  SOS
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dobrou 
brazilskou 
kávu?

Panstvo, Panstvo, 
nedáte nedáte 
si někdo si někdo 

Potraviny ve světě

„Kdo by neznal tuto proslavenou hlášku z jedné skvělé české 
fi lmové komedie? Jenže pokud byste okusili skutečnou kávu 
připravenou po brazilsku, asi by vám připadala příliš sladká. 
Ovšem Brazilci ji tak milují…“

Připravil Radek Jaroš

www.svet-potravin.cz46
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Řeknete-li „Brazílie“ znamená to 
pro většinu lidí v první řadě světozná-
mý karneval v Rio de Janeiru, a dále 
pak nejspíš nejslavnější pláž světa – 
Copacabanu, podmanivé rytmy sam-
by, bravurní fotbalové kouzelníky 
a obrovské amazonské pralesy plné 
papoušků, jaguárů, anakond a pira-
ní… Co se týče brazilská kuchyně, 
tady asi převážná část lidí zrozpačití 
a začne tápat, pokud si zatím nena-
šla cestu do několika málo brazilských 
restaurací, které lze již v Česku najít. 
A tuto návštěvu lze jen všem doporu-
čit. Anebo si zajet okoštovat přímo do 
Brazílie… stojí to za to.

BRAZÍLIE – VELKÁ JAKO EVROPA 
A JÍDEL NA TISÍCE…

Čekáte od tak veliké země, jakou je 
Brazílie, jednu univerzální specialitu 
à la knedlo, vepřo, zelo? No, jste op-
timisté, ale uvidíme…nechte se pře-
kvapit! Každý z brazilských regionů 
se totiž vyznačuje určitými kulinářský-
mi zvláštnostmi. Vnitrozemská sever-
ní kuchyně nazývaná comida de Ser-
tao se vyznačuje výrazným vlivem 
kuchyně indiánů používající tra-
diční hlízy a ovocné plody. Oblast 
Amazonie nabízí unikátní a vel-
mi chutné úpravy ryb včetně pira-
ní. Bahijská kuchyně severovýchod-
ního pobřeží má výraznou africkou 
příchuť papriky, různých druhů koření 
a vynikajícího oleje palmy dende. Prá-
vě otroci přinesli do této země tako-
vou různorodost přípravy masa a ryb 

a jídel jako vatapá a caruru. Na jihu 
v Rio Grande do Sul je tzv. comida ga-
úcha připravována jen různými úpra-
vami různých druhů masa…

BRAZILSKÝ AJNTOPF 
NEBOLI FEIJOADA

Tak vida, nevídáno…přece jen jed-
na národní specialita. Brazilskou ná-
rodní specialitou je totiž feijoada, ne-
boli jakýsi fazolový ajntopf. Základem 
jsou, jak již název napovídá, fazole, 
které si afričtí otroci nejprve jen růz-
ně kořenili a pak do nich přidávali co 
dům dal. Brazilská kuchyně hojně po-
užívá čerstvé tropické ovoce, banány, 
ananas nebo kokosové ořechy či ko-
kosové mléko. Z koření se nejčastěji 
objevuje česnek, oregano a chilli. 

Na pravou brazilskou feijonadu po-
třebujete půl kila černých či červených 
velkých fazolí, půl kila vepřových že-
bírek, půl kila slaniny, půl kila uzené-
ho, dvě velké nakrájené klobásy, oli-
vový olej, dvě nakrájené cibule, šest 
prolisovaných stroužků česneku, dvě 
polévkové lžíce pepře a pět bobko-
vých listů.

Fazole, žebírka a slaninu dáme na 
noc každé zvlášť do vody odležet do 

ledničky. Druhý den dáme slité fa-
zole do většího hrnce se studenou 

vodou, přidáme vepřová žebír-
ka a vaříme do změknutí. Na 
hluboké pánvi rozpálíme větší 
množství olivového oleje, přidá-
me nakrájenou cibuli, prolisova-

ný česnek a necháme zesklova-
tět. Přidáme nakrájené klobásy, 

na kostky nakrájené uzené maso, 
nakrájenou slaninu, osmahneme, 

okořeníme pepřem a přidáme bob-
kový list. Pak do pánve vložíme uvaře-
né fazole, vše doplníme vodou a vaří-

Potraviny ve světě

BRAZÍ

Brazílie romantická

Příprava churrasca

červen 2009 www.svet-potravin.cz 47

SP_06-09-cerven_poslverze.indd   47SP_06-09-cerven_poslverze.indd   47 12.5.2009   4:11:3312.5.2009   4:11:33

Voňavá feijoada



me na mírném ohni asi hodinu.

V ČESKU SE PROSAZUJE SPÍŠE 
CHURRASCO…

Ovšem u nás z brazilské kuchyně 
zatím známe pro jedlíky to cizokraj-
né a nejatraktivnější – sys-
tém churrasco, což je 
příprava různých dru-
hů masa, ryb i ovo-
ce nabodnutých na 
špízu a speciálně gri-
lovaných před hosty. 
Servíruje se systémem 
rodizio, kdy několik maní-
ků - číšníků obchází se špízy 
kolem stolů a ukrajuje návštěvní-
kům kousky dle přání a libosti. Tak-
hle upravené jihoamerické hovězí 
patří k nejlepším na světě. Churas-
co se stalo velice populárním a dalo 
vznik restauracím (churascarias), kte-
ré se na toto brazilské barbecue spe-
cializují a které jsou teď roztroušené 
nejen po celé Brazílii, ale i v mnoha 
jiných zemích.

Těmto restauracím se říká churras-
caria de rodízio, neboli rotující bar-
becue a několik takových už vznik-
lo i v naší republice. Ovšem systém 

– „sněz co můžeš“, což je podstatou 
churrasca, není v Evropě a potažmo 
u nás zdaleka tak cenově přitažlivý 
jako v Brazílii, kde je hovězí takřka 
za hubičku… Připravte se na řádné 
promytí peněženky.

DOBŘE ZAPÍT ZNAMENÁ 
DOBŘE ZAŽÍT

Nejznámějším brazilským alkoholic-
kým nápojem je Cachaca (též nazýva-
ná aguardente - kořalka, pálenka), vy-
ráběná z cukrové třtiny. Narazíte na 
ni kdekoli a v různých cenách, které 
se někdy vyrovnají i cenám za velmi 
drahé whisky. Tohoto nápoje se vy-

rábí přes 100 různých 
značek (Velho Bar-

reiro, Ypioca, Pitú, 
Carangueijo, Sao 

Francisco). Nic-
méně neo-
f i c i á l n í m 
národním 

nápojem Bra-
zílie je caipirinha. 

Složení je jednoduché: 
cachaca, limetka, cukr a ledová tříšť. 
Zvláště dámy a slečny se mohou po 
tomto nápoji doslova utlouct… a ne 
v ledové tříšti.

Brazílie má skutečně mnoho do 
sebe, zkuste jí poznat alespoň kuli-
nářsky. Možnosti, jak toho docílit v tu-
zemských podmínkách, již jsou…  

zy
štěvní-
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nápojem Bra-
zílie je caipirinha. 

Složení je jednoduché: 
cachaca, limetka, cukr a ledová tříšť. 
Zvláště dámy a slečny se mohou po 
tomto nápoji doslova utlouct… a ne 
v ledové tříšti.

Brazílie má skutečně mnoho do 
sebe, zkuste jí poznat alespoň kuli-
nářsky. Možnosti, jak toho docílit v tu-
zemských podmínkách, již jsou… 

Potraviny ve světě

Osvěžující caipirinha

Zahradní restauracePříprava churrasca
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seriál

Vyblízek Vyblízek 
na cestáchna cestách
Připravila Tereza Boehmová

Nakreslil Šimon Šorm
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JP

seriál

Někteří lidé mají jednoduchý život 
a bezproblémové děti. Od narození do 
3 měsíců spí. Budí se jen na kojení a spo-
kojeně se usmívají. Až skoro nuda… a jiní 
zase mají všechno zamotané a s dětmi 
víc starostí. Dělicí čára mezi nimi je čas-
to tenká, tenčí než vlásečnice a co se je-
den den zdálo naprosto „ou kej“, může 
se ten druhý tak trochu zvrtnout.

Naše dcera začala přibližně v roce její-
ho života ze dne na den zvracet v autě, 
přestože předtím s námi absolvovala 
mnoho cest v sedačce proti směru jízdy 
(kde mně by bylo blbě hned). A to včet-
ně desetihodinové pouti v zácpách do 
Rakouska na hory. Umělé mlíčko jsem 
míchala a podávala za jízdy a chladila 
okýnkem. Ale... 

Vyráželi jsme k tchánovi a tchyni na 
M o r a v u .  O d 
rána se nic ne-
dařilo. Balení se 
protáhlo, nervy 
pracovaly, pro-
tože jsme chtě-
li ,  aby mimi-
no v autě spalo 
a abychom už 
zase stihli mu 
dát oběd na mís-
tě. Anna měla 
ten den novou 
autosedačku, 
kde seděla popr-
vé obráceně, než 
byla zvyklá – po 
směru jízdy. Ra-
dek si chtěl na-
stavit v autě na-
vigaci, kterou 
měl v plánu testovat na cestě domů, již 
stoprocentně znal. Krám pořád ne a ne 
naskočit a já ze zadního sedadla šílela, 
ať už proboha vyrazí!!! Po několika re-
startech navigaci vypnul a rozjel se. Ces-
ta ubíhala, povídali jsme si, zabrali se do 
konverzace, a co čert nechtěl, Radek mi-
nul známou odbočku z D1. Ve vzduchu 
visela červená výčitka s tisíci vykřičníky, 
že kdyby ta otravná osoba (strašná me-
gera – já) vzadu měla trochu trpělivosti, 
navigace by nás na odbočku upozorni-
la. Druhá výčitka – kdo mohl vědět, že 
mine známou odbočku domů – nesmě-
le kroužila okolo. Nikdo však neřekl nic. 
Točili jsme se neznámou krajinou, klika-
tili kopci a za chvíli jsme byli dokonale 
ztraceni. Navigace se porouchala úplně 
a odmítala spolupráci, a aby toho neby-
lo málo, Anna najednou zbělela a pře-

kvapila nás obloukovitým vodopádem 
všeho, co od rána do sebe nasoukala. 
Radek zastavil auto na návsi u kostelí-
ku v malebné vesničce, avšak když ote-
vřel dveře, praštila nás do uší ohlušující 
hudba. Vesnice pořádala zrovna nějakou 
slavnost a místní rozhlas vytočil volumen 
té nejhorší dechovky na maximum. Ne-
slyšeli jsme se ani navzájem, jen jsme se 
začali strašně chechtat, protože horší to 
snad už být ani nemohlo… Nechali jsme 
všechno, jak bylo, a ujížděli pryč. Cestu 
jsme nakonec našli, zbývalo naštěstí už 
jen pár kilometrů. 

Od té doby však začala další – dosti 
nešťastná – etapa našeho cestovního ži-
vota. Anička byla prostě Vyblíz. (Vyblíz, 
pro ty, kdo netuší, je postava ze seriá-
lu Simpsonovi, která trpí cestovní ne-

volností, a při prvním pohybu vozidla... 
však víte). 

Náš chudák Vyblízek to měl podobné, 
takže na jakoukoliv cestu autem (a že 
jsme se snažili je z těchto důvodů ome-
zit na minimum) – a to třeba i jen do 
Zoo – jsme museli mít zásobu oblečení, 
mokrých ubrousků a látkových plen a vy-
ráželi jsme připraveni na všechno. Bylo 
jedno, co jedla před cestou, nebo zda 
nejedla vůbec nic. Bylo jedno, zda jsme 
jí dali homeopatikum, které nám dopo-
ručila lékařka. Nezabíralo nic. Na ces-
tě na letní dovolenou zvracela chudák 
snad 13x, takže jsem po příjezdu muse-
la všechno vyprat, aby nemusela celý tý-
den chodit nahá. 

A to v podstatě nic nejedla a pila ome-
zeně. Nejdříve jsem nevěděla, jak ale-
spoň eliminovat škody, takže jsme po-

každé převlékali a myli všechno. Znám 
osobně pumpy a parkoviště u dálnic, po-
vlak sedačky je opraný jako deset let sta-
rá ponožka. V zoufalství jsem pak v jedné 
zatáčce v Rakousku sáhla po červeném 
kyblíku na písek a kupodivu se naše zlatá 
Anna trefi la. Od té doby je červený kyblí-
ček nepostradatelnou součástí naší au-
tovýbavy a oblečení stačí půlka. 

Musím ocenit neuvěřitelnou stateč-
nost a oddanost Aničky, která bez pro-
testů – a dokonce i s určitým nadšením 
– nasedala znovu a znovu do vozu, kte-
rý pro ni znamenal takovou hrůzu. Ces-
tování měla a má ráda pořád. 

Mezi naše nejlepší výstupy patří pří-
jezd do hotelu, kde nám ochotní čis-
ťoučcí zaměstnanci v uniformách chtě-
li pomoct se zavazadly a my je omluvně 

odháněli, aby nezjistili, 
jaká strašlivá spoušť pa-
nuje uvnitř auta. O ne-
skutečném smradu a tisíci 
ulepených papírových ka-
pesníčcích povalujících se 
všude uvnitř na sedadlech 
raději pomlčím. 

Moje druhá nejlepší 
vzpomínka se váže k jiné 
dovolené – na Sardinii, 
kam jsme letecky (leta-
dlo kupodivu Anně neva-
dilo vůbec) dorazili a ješ-
tě nás čekal malý kousek 
autobusem. Ubohé mimi-
no už toho mělo dost a tak 
ohodilo několik cestujících 
a kompletně mojí oběta-
vou mámu, která ho zrov-
na konejšila v náručí. Ale 

na druhou stranu – na recepci hotelu 
jsme byli velmi rychle odbaveni. 

Utrpení nás zbavil až zázračný kine-
dryl (klaním se každý den vynálezci), kte-
rý jsme začali podávat po čtvrtkách od 
2,5 roku. V letáku mají sice doporučeno 
až od tří, ale je to prý jen proto, že děti 
neumějí polykat. Anna to umí a jinak se 
to už navíc nedalo vydržet. Zabírá skvě-
le. Máme za sebou několik cest bez pro-
blémů, tak snad to vydrží. 

Přesto máme oba s Radkem při kaž-
dém náznaku zakašlání v autě blesko-
vou nepřiměřenou reakci – přískok s kyb-
líkem k hlavě dítěte. Anna na nás trochu 
uraženě kouká a praví: „Co je? Já ne-
blinkám!“ 

Zdravím všechny statečné Vyblízky 
světa a jejich rodiče!  
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Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do 22. 6. 2009 správně vyluštěnou tajenku spolu se svým tipem, kolik správných 

odpovědí nám do redakce 18. 5. 2009 do 22. 6. 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

Kdo, ... (dokončení v tajence). 

křížovka

Jazykové kurzy
v zahraničí

2 týdny studia angličtiny 
ve Velké Británii 

včetně ubytování 
s polopenzí

již za 

13 320 Kč

volejte 800 100 300
www.studentagency.cz

10 jazyků ve více než 30 zemích 
pro děti i dospělé

za super ceny
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