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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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editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,Váž é čt řk
...a máme tu léto. Tedy při pohledu z okna a na teploměr to tak sice 

nevypadá, ale kalendář mluví jednoznačně a oznamuje letní slunovrat. Jen 
pevně doufám, že se nepotvrdí má obava, o kterou jsem se s Vámi podělila 
v editorialu květnového čísla Světa potravin, a to že léto si své dny vybralo již 
v dubnu a květnu a teď budeme až do Vánoc zase mrznout. 

Doufejme, že ne. Jinak bychom se totiž jen obtížně mohli věnovat 
v posledních letech snad neoblíbenější kulinářské zábavě, kterou je grilování. 
Výsledkem, že zatímco dříve přes léto všichni hubli, protože se jim ve vedru 
nechtělo moc jíst či vařit, v poslední době se na konci prázdnin v mém okolí 
objevují různé povzdechy typu: už aby to léto skončilo, už nebudeme grilovat, 
já se do ničeho nevlezu apod. 

Máte-li tedy problémy s poněkud větším nabíráním hmotnosti po zvýšené 
konzumací rozličných druhů grilovaného masa (no, kdo by odolal, že), vězte, 
že grilovat se dá cokoliv – i zelenina, ovoce či houby. Takže zkrátka jednou 
za čas udělejte vegetariánskou 
grilovací party a věřte, že 
ukojíte nejenom hlad a chuť, 
ale také výčitky svědomí, že 
se pořád cpete masem. Recept 
na grilovanou zeleninu s kozím 
sýrem naleznete hned o pár 
stránek dále.

Nejen grilovaným masem 
živ je člověk, pít se taky musí 
a zvláště v létě. Vzhledem 
k tomu, že pitný režim je 
v našich kraj ích poměrně 
zapeklitým problémem, se 
kterým všichni  bojujeme, 
věnovali jsme se tomuto tématu trochu důkladněji. Takže se v tomto čísle 
dočtete nejen co a v jakém množství mají pít děti, ale hlavně se dozvíte, jak 
je to vlastně s minerálkami. Mimochodem, věděli jste, že například i Dobrá 
voda je z pohledu evropské legislativy minerálka? 

A pro příznivce spíše jiných druhů nápojů, jako je například pěnivý, zlatavý 
mok mám také dobrou zprávu: v srpnovém čísle Světa potravin se o tomto 
skutečně národním nápoji dočtete téměř všechno. A vyrazíme i na návštěvu 
do nějakého pivovaru. Takže se máte na co těšit.

Pohodový začátek léta a hezké počasí na grilování Vám za celou redakci Světa 
potravin přeje

Dana Večeřová
šéfredaktorka
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Vaše
dopisy

Je tedy klobása zdravá, 
anebo ne?
Velice rád pročítám vaši rubriku „Když 
to sníš…“. Historické pozadí původu 
vzniku některých jídel, lahůdek či po-
travin je mnohdy opravdu překvapi-
vé a nečekané – viz například Klobásy 
a Sumerská říše. Nicméně bych velmi 
uvítal, pokud byste se vždy v této rub-
rice zmínili i o nutriční kvalitě a pro-
spěšnosti či neprospěšnosti daného jíd-
la pro zdraví člověka. Zejména třeba 
u klobás by mě to velmi zajímalo. Mám 
pocit, že jejich konzumace je mezi lid-
mi nadměrná a může přispívat k šíření 
obezity a civilizačních chorob.

Zdeněk Jícha, Liberec

Dobrá zpráva 
o kontrole vajec
Potěšila mě vaše zpráva v rubrice Palec 
nahoru o pravidelných kontrolách pro-
dávaných vajec a zejména o současné 
dobré kvalitě této potraviny. Sama jsem 
bohužel před 5 lety onemocněla v let-
ních měsících salmonelózou. A příčinou 
byla právě nekvalitní nakažená vajíčka 
zakoupená v jednom ze zahraničních 
obchodních řetězců. Přispěla k tomu 
však jistě i nedostatečná tepelná úpra-
va v rámci přípravy hemenegsu. Radím 
všem čtenářům upravovat v letních mě-
sících vajíčka jen vařením natvrdo.

Zuzana Bavorová, Pardubice

Milá paní Novotná,
Článek o japonské kuchyni, potravi-
nách a kulinářských zvyklostech na-
jdete již v tomto čísle. Myslíme si, že 
je opravdu velmi podnětný z hledis-
ka správných stravovacích návyků. Ne 
nadarmo se japonská populace doží-
vá prakticky nejvyššího průměrného 
věku na světě a my jsme se při povídá-
ní s panem Okamurou snažili zdůraz-
nit právě ty stravovací aspekty, které 
tomu zřejmě velmi napomáhají.

Redakce Svět potravin

Milá paní Bavorová,
i my jsme rádi, že kontrola prodávaných 
vajíček je v ČR v současnosti na velmi 
dobré úrovni, a takové dobré zprávy 
uveřejňujeme opravdu s radostí.

Redakce Svět potravin

Vážený pane Jícho,
děkujeme za názor i radu, nicméně, 
posláním zmiňované rubriky je sku-
tečně spíše odhalovat historické poza-
dí daných jídel, jejich případnou ryzí 
domácí podobu, anebo naopak jiné 
způsoby přípravy ve světě atd. Nutrič-
ní hodnota či prospěšnost pro zdraví 
je případně zmiňována jen orientač-
ně a obecně. Ostatně zejména v pří-

padě klobás a jejich obrovské rozma-
nitosti by to bylo skutečně nad rámec 
této rubriky. Potřebné informace však 
jistě časem najdete v některé z ryze 
odborných rubrik zaměřených právě 
na tyto otázky.

Redakce Svět potravin

Pan Okamura zaujal zají-
mavými a podnětnými názory
Se zájmem jsem si v minulém čísle Svě-
ta potravin přečetla váš rozhovor s pa-
nem Tomio Okamurou. Vskutku jste 
ho při ochutnávce nešetřili a s kom-
binací krupičná kaše, cmunda, uto-
penec… by měl asi zažívací problém 
i nejeden Čech, natož Japonec. Nic-
méně jsem velmi kvitovala jeho názor 
na nezdravé spojení smaženého sýru 
s hranolky, kdy tento velice rozšířený 
a často konzumovaný mastný pokrm 
skutečně nemůže působit nikterak 
blahodárně, zejména u dětí. Podob-
ně přínosný byl i jeho názor na uze-
niny. Velice se těším na jeho povídá-
ní o japonské kuchyni a potravinách, 
které jste slíbili uvést v dalším čísle.

Jarmila Novotná, Plzeň

Psali jste
námnám
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Grilujeme Grilujeme 
zdravě zdravě 
a za každého a za každého 
počasípočasí

Připravila Alice Škochová
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zaostřeno na…

První barbecue neboli rožnění se 
odehrálo údajně v jedné černošské 
baptistické obci na Floridě. Zdejší-
ho reverenda napadlo, že prostřed-
nictvím prodeje grilovaného masa by 
mohl jednoduše získat prostředky na 
zvelebení obce. Zhotovil tedy primi-
tivní gril z rozpůleného barelu, který 
opatřil mřížkou, pod ní nasypal dře-
věné uhlí a fenomén grilování byl na 
světě. Pod heslem „barbecue“najde-
me v překladovém slovníku mimo jiné 
nejen „rožeň na opékání masa“, ale 
i „piknik, při kterém se opéká maso 
na rožni“. A v této podobě rožnění 
neboli grilování zdomácnělo i u nás. 
Nejde jen naplnění hladového ža-
ludku, ale především o společenskou 
událost, přípravou masa počínaje a sa-
motným aktem rožnění a konzumací 
grilovaných dobrůtek konče. Vezmě-
me to tedy popořádku a podívejme 
se, na čem lze grilovat, co lze grilo-
vat a jak. 

OD KLASIKY K NOVÝM 
POSTUPŮM

Tradiční způsob grilo-
vání spočívá v přípravě 
potravin na dřevěném 
uhlí. Ovšem i při té nejjed-
nodušší přípravě plát-
ku masa je třeba do-
držovat určité zásady, 
aby rožnění proběhlo 
hladce. V první řadě by 
se v žádném případě ne-
měly používat podomácku vy-
robené grily, navzdory tomu, že se 
v lecjakém časopise můžeme dočíst, 
jak si lze doma na koleni vyrobit gril 
třeba z ocelového disku kola. Gril má 
být umístěn na vhodném místě, aby 
odletující jiskry či žár z grilu nepod-

pálily např. okol-
ní suchou trávu či 
větve stromů. Po-
měrně rozšířeným 
jevem se v posled-
ní době stalo gri-
lování na balkoně. 
V tomto případě je 
nejen potřeba brát 
ohled na sousedy, 
kouř a zplodiny je 
mohou obtěžovat; 
je nutné dávat po-
zor i na to, aby jiskry 
nepodpálily záclony 
či sousedovo sušící se 

prádlo. Pro případ nenadálé událos-
ti je lepší mít po 
ruce vždy záso-
bu vody. Pokud 
nebojujete s po-
žárem, ale chcete 
jen zmírnit oheň, 
stačí voda v roz-
prašovači. Uha-
sí plameny a uhlí 
přitom neztra-
tí žár. Vyšlehnu-
tí plamene lze 
ostatně jednodu-
še zabránit po-
užitím grilovací 
misky či hliníkové 
fólie, která zachytí odkapávající tuk. 
Po ukončení grilování je lepší použít 
na uhašení rozpálených uhlíků písek. 
Ochráníte tak nejen gril před poško-
zením, ale i sebe před možným popá-
lením párou.

Tuk odkapávající z pečeného masa 
nás ohrožuje nejen jako možná příči-
na požáru. Při skapávání šťávy z masa 
vznikají toxické karcinogenní spaliny, 
které teplý vzduch vynáší zpět na po-
travinu. Čím častěji otevřený gril pou-
žíváme a čím tučnější maso grilujeme, 
tím vyšší je nebezpečí onemocnění. To 
však neznamená, že se musíme v zá-
jmu zachování zdraví grilovaných po-
choutek vzdát. Existuje naštěstí něko-
lik zdravějších variant grilování, které 
jsou dnes již běžně dostupné. Orto-
doxní zastánci klasického grilování 
sice budou postrádat romantiku spja-
tou se šlehajícími plameny, vůní dře-

va, obracením masa a výslednou křu-
pavou kůrčičkou, alternativní varianty 
rožnění však mají své četné a nespor-
né výhody.

NOVINKY, KTERÉ SE RYCHLE VŽILY
Jednou z možností je použití plyno-

vého grilu. U plynových grilů dodá-
vají teplo výkonné plynové hořáky 
připojené k láhvi propan-butanu, 

uložené v dolním prostoru grilu. 
Oblíbenou variantou plynových 
grilů jsou grily lávové. V tomto 
případě plameny ohřívají lávo-
vé kameny naskládané na ko-

vovém roštu. Během 
5 až 15 minut 

se kameny 
rozžhaví 
a násled-

ně udržují 
stabilní teplotu. Protože jsou porézní, 
zachytávají tuk odkapávající z masa. 

Nedochází tedy k jeho přepalování 
a uvolňování škodlivých látek. Po-

užití lávových kamenů ovlivňuje 
i výslednou chuť masa. Odpa-
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řování odkapávajícího tuku z kame-
nů dodává pokrmu specifi cké aroma 
a kameny rovněž pohlcují nežádoucí 
pach plynu.

Další alternativou ke klasickému 
rožnění je použití v současnosti vel-
mi populárního vodního grilu. Mezi 
ohniště a rošť je umístěna vodní lá-
zeň. Plamen ohřívá vodu a ta ve for-
mě vodní páry ohřívá připravovaný 
pokrm. Hlavní výhodou tohoto typu 
grilu je to, že rozpálený tuk odkapá-
vá do vodní lázně a nedochází tak při 
jeho spalování ke vzniku škodlivých 
látek. Gril je opatřen poklicí, pod níž 
se maso rovnoměrně griluje a není je 
tedy třeba ani otáčet. Pokud by vám 
však při plynovém či vodním grilování 
přece jen chybělo nezaměnitelné aro-
ma dřeva, nabízí se jednoduchý trik. 
Vedle připravovaného masa položte 
do vody namočenou třešňovou větvič-

ku. Při odpa-
řování vody 
maso dřevem 
načichne.

T ř e t í m 
zdravým způ-
sobem, jak si 
něco ugrilo-
vat, je grilo-
vání za pomo-
ci elektrického 
příkonu. Elek-
trický gril je 
možné použít 
i v případě, že 
nemáte prostory pro venkovní grilo-
vání, či v případě nepříznivého poča-
sí. Atmosféru spojenou s posezením 
venku sice nenahradí, ale chuť masa je 
přece jen jiná než z pánve a okolnos-
ti přípravy pokrmu jsou o něco zají-
mavější. Hosté se sklenkou v ruce 

postávají nad grilovací deskou, sledu-
jí postup, komentují, radí, jak vyso-
ké by měly být plátky masa, jak dlou-
ho maso na grilu ponechat… Zkrátka 
je to malá společenská událost. Vím, 
o čem je řeč, protože jsem se sama 
stala před časem šťastnou majitel-
kou podobného přístroje a oceňuji 
na něm mimo jiné i skladnost a snad-
nou údržbu.

CO VŠECHNO MŮŽEME GRILOVAT
Víme-li již, jaké typy grilů lze po-

užít, přejděme k tomu, co „hodit na 

rošt“. Fantazii se meze nekla-
dou, grilovat můžeme, co nás 
napadne – maso, uzeniny, ryby, 
zeleninu, houby, ovoce, moř-
ské plody či sýr. V případě masa 
a uzenin je ovšem třeba dbát 
na jejich transport a dostateč-
né tepelné zpracová-
ní. Zvláště v teplých 
letních dnech by se 
maso mělo přepravovat 
v chladicích taškách nebo 
alespoň zabalené v ně-
kolika vrstvách papíru. 
Chceme-li opékat uze-
niny, je třeba zjistit, jest-
li jde o výrobek v umělém 
či pravém střívku. Umě-
lé je potřeba před opé-
káním odstranit. Pokud 
chceme mít jistotu, 
že je maso oprav-
du dobře propečené 
a nehrozí nám tedy 
nákaza např. salmo-
nelózou, můžeme si 
opatřit speciální vpi-

zaostřeno na…
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chovací teploměr, pomocí něhož lze 
zjišťovat, jaká je teplota uvnitř při-
pravovaného masa. Středně do rů-
žova propečené maso mívá uvnitř 
teplotu kolem 65 stupňů, na povr-
chu by však mělo mít pěknou kůrčič-
ku (tedy alespoň to, které bylo v kon-
taktu s ohněm). Aby se to zdařilo, 
maso by nikdy nemělo přijít na rošt 
přímo z lednice, ale mělo by mít po-
kojovou teplotu. 

Před samotným grilováním se po-
traviny obvykle ponechávají po ně-
jakou dobu v marinádě, která má za 
úkol zvýraznit jejich chuť a podtrh-
nout chuť použitého koření. V přípa-

dě masa dopo-
může marináda 
i ke změkčení. 
Doba nakládání 
a druh mariná-
dy závisí na dru-
hu marinovaných 
potravin a i na 
tom, nakolik má 
být výsledná chuť 
pokrmu kořeně-
ná. Drůbeží maso 
a ryby se většinou 

m a r i n u j í 
kratší dobu, 
n a o p a k 
např.  svíč-
k o v o u  j e 
lépe pone-
chat v mari-
nádě po celý 
den. K zaži-
tým nešva-
rům při pří-
pravě masa 
patří to, že 
jsme zvyklí přidávat do marinády 
sůl. Ta z masa vytahuje vodu a maso 

je pak po tepelné 
úpravě tuhé. Užiteč-
ná rada tedy zní: so-
lit až těsně před po-
ložením na gril. Další 
zlozvyk se týká nakle-
pávání masa: rozkle-
pané maso je po ug-
rilování rovněž tvrdé. 
Chceme-li dosáhnout 
šťavnaté chuti, pone-
chejme maso bez na-
klepání. 

Správně připrave-
né grilované maso 
jistě nemá chybu, 
přece jen však vyža-
duje určitou přípra-
vu v předstihu, ales-
poň pár hodin před 
samotným grilová-
ním. Jste-li v časové 
tísni nebo se dostaví 
neohlášená návštěva, 
jako elegantní řešení 
se nabízí ugrilovat si 

nějakou zeleninu, případně ovoce. 
Stačí ji jen nakrájet na větší kousky či 
plátky, potřít třeba bylinkovým ole-
jem a grilovat dokřupava. Grilovat 
lze brambory, fazolové lusky, papri-
ky, cukety, lilky, mladé cibulky a dal-
ší a další. Vynikající jsou např. celé 
kukuřičné klasy. Hosté budou zajisté 
žasnout nad vaší profesionalitou, po-
řídíte-li si speciální stojany na grilo-
vání zeleniny. Kukuřičné klasy či jiné 
plodiny se vyhřívají nad grilem v po-
loze odpočívajícího tu-

risty, aniž by se spálily. 
Vynikajícím tipem na lehkou let-

ní večeři, kterou lze servírovat jak 
za tepla, tak za studena či ve formě 
sendviče na cesty, je grilovaná zele-
nina s kozím sýrem. 

Kdo grilování opravdu, ale oprav-
du propadl a má dostatek místa na 
zahradě, může si pořídit vskutku 
unikátní zařízení – grilovací domek. 
Původně si podobné domky stavěli 
kočovní lovci v Laponsku, dnes se jed-
ná o malé dřevěné zahradní chatky. 
Uprostřed stavení je umístěný gril, 
hosté jsou usazeni na lavicích po ob-
vodu místnosti, v ideálním případě 
na sobích a losích kožešinách. Výho-
dou je, že grilovat se dá za jakého-
koliv počasí, v zimě i v létě. Několik 
dospělých osob a neomezený počet 
dětí může v chatce dokonce přespat. 
Vždyť grilování je především spole-
čenská událost, která by se měla bě-
hem sezony určitě několikrát zopa-
kovat, ať už v grilovací chatce či na 
panelákovém balkoně. 

zaostřeno na…

4 baklažány podélně nakrájené na centimet-
rové plátky, 8 pevných drobnějších rajčat nakrá-
jených na třícentimetrové plátky, 2 svazky jarní 
cibulky bez natě, 200 ml extra panenského olivo-
vého oleje, 2 lžíce octa - nejlépe bílého vinného, 
3 velké rozdrcené stroužky česneku, sůl a pepř na 
dochucení, 200 g kozího sýra (můžete ho nahradit 
třeba brynzou), olivový olej na pokapání, hrst čer-
stvých listů bazalky a 8 chlebových placek. 

Zelenina se ve velké mělké míse zakape směsí 
z poloviny oleje, octa, česneku, soli a pepře. Ba-
klažány se na rozpáleném grilu opékají po kaž-
dé straně čtyři až pět minut. Poté se přesunou do 
další velké mělké mísy. Rajčata a cibulka se gri-
lují tři až čtyři minuty, jednou se otočí. Přidají se 
k baklažánu. Na horkou zeleninu v míse se rozd-
robí kozí sýr a všechno se ještě důkladně pokape 
zbylým kořeněným olejem. Směs se jemně, nejlé-
pe vidličkou, promíchá. Placky se opečou minu-
tu nebo dvě na grilu, rovněž se jednou otočí. Do 
placky si každý nabere zeleninu se sýrem, posy-
pe bazalkou a zabalí.

GRILOVANÁ ZELENINA S KOZÍM SÝREM.
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zaostřeno na…

SLADKOVODNÍ
ryby na griluryby na grilu

Zdroj: www.rybadomaci.cz

VÝBĚR RYB A RADY PRO OCHUCENÍ 
Grilujte čerstvé sladkovodní ryby, 

případně ryby jen krátkou dobu za-
mražené. Mražené nechte samovol-
ně v lednici v dostatečném předstihu 
rozmrznout.

Lze grilovat všechny druhy sladko-
vodních ryb. Jejich maso je poměr-
ně rychle upečené, a proto není tře-
ba ryby upravovat jinak než na menší 
porce, fi lety, podkovy, nebo je upra-
vit vcelku.

Pro ochucení masa není třeba dlou-
hodobé nakládání a marinování.

Zpravidla stačí 30 – 60 minut před 
tepelnou úpravou maso osolit a oko-
řenit a jen lehce potřít olejem, případ-
ně z oleje, koření, bylinek a dalších 

ochucovadel připravit malé množství 
marinády a tou porce ryb potírat. 

Pro kořenění a ochucení používejte 
mořskou sůl (nejlépe nečištěnou pří-
rodní) a jemnější koření, suché pro-
vensálské byliny, drcený kmín, čerstvě 
mletý pepř a podobně. 

Při pokapání masa sladkovodních 
ryb citronovou či pomerančovou šťá-
vou dochází k rychlé destrukci svalovi-
ny a následně ukapávání cenné šťávy. 
Tuto metodu pro grilování nepouží-
vejte. Podobně je tomu i při použití 
vína či destilátů v marinádě.

DOPLŇKY KE GRILOVANÝM 
SLADKOVODNÍM RYBÁM

Naprosto ideální je ke grilované-
mu masu podat na samotném talíři 
trochu másla, může být i ochucené 
bylinkami, trochou česneku, koře-
ním, hořčicí a podobně. Výborně se 
hodí nabídnout ke grilované sladko-
vodní rybě kysanou smetanu ochuce-
nou čerstvými posekanými bylinami 
a citronovou šťávou či kapkou octa. 
Je pochopitelné, že nejsnazší je sáh-
nout po prodávaných dresincích či gri-
lovacích omáčkách, ale dejte pozor, 
ať si skvostnou a jemnou chuť masa 
ze sladkovodních ryb nezastřete jiný-
mi chutěmi.

NÁŠ TIP – PEČENÍ NA ŽÁRU V OBALU 
Jedním z nejskvělejších způsobů, jak 

si dopřát vpravdě labužnický zážitek, 
je péci sladkovodní ryby na sálavém 
žáru spolu s dalšími doplňky, zabale-
né do balíčku z hliníkové fólie. Díky 
alobalu se vytvoří v podstatě malá ná-
doba, v níž můžete maso upéci či za-
dusit. Všechny chutě, vůně, živiny zů-
stanou v balíčku, a pokud ho vyloženě 
nesežehnete, máte zajištěn úspěch.

Je dobré používat silnější hliníko-
vou fólii, případně i dvojitě. Pokud 
chcete péci balíčky jen z jedné stra-
ny jako v troubě nebo v pekáči, pak 
balíček uzavřete stočením a pevným 
umáčknutím na horní straně. Když 
budete porce otáčet, spoj upravte na 
boku. 

Alobal potřete lehce olejem nebo 
pomázněte sádlem a následně vlož-
te porce ryby, případně další sou-
části pokrmu a pečte.

V případě, že pečete sladkovod-
ní ryby z obou stran, volte vyšší žár. 
Jestliže budete připravovat porce 
ryby spolu se zeleninou a dalšími 
přísadami, pak postupujte od mír-
nějšího tepla, jež potraviny počne 
dusit, k vyššímu žáru, který na zá-
věr vše zapeče. 

„Maso sladkovodních ryb je součástí potravy člověka od pravěkých dob a je jisté, že 
od chvíle, kdy si naši prapředkové počali upravovat svou krmi teplem, patřila upečená 
ryba mezi vybrané lahůdky. I dnes stojí za to dopřát si skvělé maso sladkovodních ryb 
upravené žárem žhnoucích uhlíků, či sálajících kamenů. Vzhledem k charakteru rybího 
masa je nutné přihlédnout k několika důležitým momentům při přípravě. Tyto jsou 
uvedeny na následujících řádcích.“

v
v
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tipy na vinařské akce

červenec
4.7.

 Neuburské – tajemná odrůda moravských vinic. To je jed-
nodenní přehlídka vín v Boleradicích zaměřená pouze na 
odrůdu Neuburské napříč všemi moravskými vinařskými 
podoblastmi. Akce bude spojena s prezentací této odrůdy 
s možností ochutnávky neuburků z různých vinařských pod-
oblastí a zajímavou prohlídkou starších vinic s výsadbou této 
odrůdy. Více informací na www.vinarstvikorab.cz

 Již pošesté Vám organizátoři dne otevřených sklepů Hruš-
ky společně s místními vinaři umožní ochutnat kvalitní vína 
přímo ve svých sklepích v areálu sklepů u hřiště. Svoje sklepy 
je připraveno otevřít až 15 vinařů od těch nejmenších až po 
profesionální lahvující vinaře. Po celou dobu akce bude za-
jištěna možnost občerstvení. Odpoledne bude přímo u jed-
notlivých sklepů vyhrávat cimbálová muzika a navečer Vám 
zahraje živá hudba k tanci i k poslechu. Více informací na 
www.hrusky.cz

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

5.7.
• Den otevřených sklepů 2009 se uskuteční i v Moravské 

Nové Vsi. Ve vinařských uličkách Výmol a Zátiší budou moci 

návštěvníci ochutnat vína místních vinařů. Více informa-

cí na www.mnves.cz

• Velká ochutnávka sedleckých vín čeká na návštěvníky 

Lednicko-Valtického areálu během sváteční neděle 5. čer-

vence. Široký sortiment jakostních, přívlastkovoých, ale 

i ledových a slámových vín bude propojen s gastronomic-

kými specialitami. Celá akce se bude konat v areálu, kte-

rý je už několik let přizpůsoben pro ochutnávky vín cyklo-

turistům a který letos obdržel certifikaci vinařské turistiky 

od Národního vinařského centra ve Valticích. K příjemné 

náladě bude přispívat cimbálová muzika a country kape-

la. Více informací na www.sedleckavina.cz

5.7. – 6.7.
Dvoudenní expedice atraktivními cyklistickými terény 

krajinou Velkopavlovicka, to je akce s názvem Na kole, 

kudy prošel Pán Bůh. Událost je spojená s vinařskou 

slavností Víno v oranžovém. Start u Městského 

úřadu Velké Pavlovice v 10:00. Více informací na 

www.vinarske.stezky.cz

4.7.
Již počtvrté Vám Spolek terezínských vinařů společně 

s místními vinaři nabízí jedinečnou příležitost ochutnat 

kvalitní vína přímo ve vinných sklepech. Své sklepy je 

připraveno otevřít až 20 vinařů k volné degustaci vín. Po 

celou dobu akce bude zajištěna možnost občerstvení. Večer 

bude degustace vín, ke které Vám bude hrát cimbálová 

muzika, v zábavě můžete pokračovat v přilehlém areálu. 

Více informací na www.vinariterezin.cz

4.7. – 5.7.
Den otevřených sklepů na Vás čeká v Horních Věstonicích. 

Více informací na www.horni-vestonice.cz

10.7. – 13.7.
Na tradiční zábavu, krojovaný průvod a bohatý program 

se mohou těšit návštěvníci Slováckých hodů v Čejči. Více 

informací na www.cejc.cz

25.7. – 26.7.
Na Víkendové otevřené sklepy Čejkovice Vás zve Sdru-
žení čejkovických vinařů. V tomto termínu pro Vás ot-
vírá své vinařství Sklep Na Bařině. Více informací na 
www.sklepnabarine.cz

31.7. – 1.8.
Tradiční krojované hody s bohatým programem a velkým vý-

běrem vín čekají na návštěvníky ve Starém Poddvorově. Více 

informací na www.poddvorov.cz

31.7. – 1.8.
Valtické vinařské slavnosti ve státním zámku Valtice na-

bídnou přehlídku moravských vín a doprovodná folklór-

ní vystoupení. Organizátorem je Cech valtických vinařů. 

Více informací na www.radnice-valtice.cz

18.7.
Den otevřených sklepů se uskuteční v Hovoranech. Vinné 

sklepy budou otevřeny ve dvou lokalitách, mezi kterými 

bude jezdit vinný autobus. K dispozici bude kromě 

dobrého vína i něco k zakousnutí. Více informací na 

www.vinozhovoran.cz

24.7.
Hodová ochutnávka vín čeká na návštěvníky v Kul-
turním domě v Želeticích u Kyjova. Více informací na 
www.zeletice.cz

11www.svet-potravin.cz
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jak to chutná Vám...

Ptala se Dana Večeřová

JAKÝ MÁTE TEDY VLASTNĚ VZTAH 
K JÍDLU?

Jídlo si skutečně užívám, proto-
že jsem přesvědčen, že je potřeba si 
dát něco chutného a hlavně našeho – 
českého nebo moravského. Jsem tro-
chu zmaten, když přijedu do něja-
kého českého města – a nemusí to 
být jen Praha – a vidím tam pizzerie 
nebo různé restaurace s rychlým ob-
čerstvením, jako jsou například ham-
burgery. Já mám rád typická česká 
a moravská jídla – jako je vepřový 
vrabec, svíčková, nebo třeba něco 
rychlého jako maso na grilu. Co si 
ale dám opravdu rád, je dobrý gulá-

šek, který ale musí být uleželý. Prá-
vě podmínka uleželosti nám bohužel 
dělá trochu problémy, protože jsme 
schválili ne zrovna šťastný předpis, 
který restauracím neumožňuje ucho-
vávat uvařené jídlo do druhého dne, 
což je právě v případě guláše zásad-
ní chyba. Takže bychom takové na-
řízení měli změnit.

JSTE SKUTEČNĚ ZASTÁNCE PRAVÉ 
ČESKÉ A MORAVSKÉ KUCHYNĚ. 
OSTATNĚ POCHÁZÍTE Z JIŽNÍ 
MORAVY. NA CO BYSTE NAŠE 
ČTENÁŘE DO TOHOTO REGIONU 
POZVAL?

Jižní Morava, to je především víno, 
vinařské stezky a vinné sklípky. Ale 
také je to krásné Znojemsko s ná-
rodním parkem Podyjí, zámek Vra-
nov nad Dyjí, nepřehlédnutelná do-
minanta Pálavských vrchů a nakonec 
Slovácko s unikátními kroji. Všude je 
k tomu úžasné víno s typickou odrů-
dou pro každou oblast. K tomu samo-
zřejmě patří i dobré jídlo také zcela 
specifi cké pro každou část jižní Mora-
vy. Pokud jde o jednotlivé speciality, 
já mám třeba hrozně rád obyčejnou, 
lehce osolenu omaštěnou bramboro-
vou placku, která je mnohdy mnohem 
lepší než kus masa. Ale krásná je nejen 

„I přes nepřeberné množství nabídek zahraničních restaurací zůstává česká kuchyně 
pro mnoho lidí jasnou jedničkou. Není divu, chuťově je rozmanitá a člověk po konzumaci 
tradičního českého jídla nemá většinou nutkavou potřebu se rychle ještě něčím „dojíst“. 
Mezi vyznavače české kuchyně patří i poslanec a místopředseda Zemědělského výboru 
Poslanecké sněmovny Ladislav Skopal, se kterým jsem hovořila nejen o české kuchyni, 
ale také o vínu a jeho rodné jižní Moravě.“

pane Skopale?pane Skopale?
Jak to chutná Vám... Jak to chutná Vám... 
Ptala se Dana Večeřová
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jak to chutná Vám...

jižní Morava. Jsem 
přesvědčen o tom, 
že je potřeba po-
znávat jednotlivé 
regiony v České 
republice. Všich-
ni jezdí do za-
hraničí, ale mys-
lím si, že často 
zapomínáme na 
to, v jaké krásné 
zemi žijeme.

TAKŽE MÁ 
PODLE 
VÁS SMYSL 
PROPAGOVAT A PODPOROVAT 
REGIONÁLNÍ POTRAVINY 
A SPECIALITY?

 Určitě ano. Máme celostátní znač-
ku kvality Klasa a teď se pomalu roz-
bíhají i regionální potraviny. Mně se to 
líbí, protože když přijedu do Švýcarska 
nebo Rakouska, jsou tam často typic-
ké místní sýry nebo uzeniny, ale také 
například pečivo, které nikde jinde 
nekoupíte. To je určitě velmi pozitiv-
ní i pro rozvoj turistiky a věřím tomu, 
že naše regiony rozhodně mají v této 
oblasti co nabíd-
nout.

ZPÁTKY 
K ČESKÉ 
KUCHYNI. 
VAŘÍTE?

Přiznám se, že 
vařím jen jed-
noduchá jídla. 
Vždycky říkám, 
že vařím jen čaj, 
kávu a ohřívám 
párky. Možná 
proto, že moje 
pokusy s vaře-
ním v mladších 
letech nedopadly nejlépe, takže va-
ření přenechávám povolanějším oso-
bám. Rád je potom chodím navštěvo-
vat a chválím jejich kuchařské umění 
a dobré jídlo. Jsem spíš takový degu-
státor. Já jsem si dokonce kdysi udě-
lal zkoušky na degustaci vína a určitě 
se nebráním tomu udělat si zkoušky 
i na degustaci jídla. Ostatně by se to 
krásně doplňovalo. A líbilo by se mi 
to koneckonců i jako povolání.

MÁTE ZKOUŠKY NA DEGUSTACI 
VÍNA, COŽ MÁ MÁLOKDO. 

VĚNUJETE SE 
TEDY DEGUSTACI 
VÍNA TAKÉ 
V PRAXI?

Strašně málo, 
protože nemám 
čas. Ale abych to 
nezapomněl, pro-
tože chuťové po-
hárky nesmí zleni-
vět, proto se musí 
tou praxí neustá-
le trénovat, tak 
pokud čas dovo-

lí, hodnotím na 
různých soutěžích 
víno. Je to takový 
můj příjemný koní-
ček. Protože jsem 
ale i řidič, musím 
vždycky skloubit 
koníčka degustace 
vína s řízením. Tak-
že je třeba s sebou 
nosit alkoholtester 
a vždycky si před 
jízdou dýchnout 

a zjistit stav. Na 
druhé straně jsem 
ale příznivec toho, 
aby u nás, podob-
ně jako v Rakous-
ku, bylo povoleno 
0,5 promile alkoho-
lu v krvi. Nejde jen 
o to, že si po obědě 
dáte skleničku piva 
nebo vína, nebo tře-
ba přípitek na nějaké 
společenské akci, ale 

také proto, že po 
různých oslavách 
se vám do rána veš-
kerý alkohol z těla 
neodbourá a řidič, 
i když je schopen 
řídit bez problémů, 
má v sobě zbytkový 
alkohol. 

A koneckonců 
jsme v otevřené Ev-
ropské unii, tak by 
měly platit všude 
stejné hodnoty al-

koholu v krvi, a ne aby si člověk mu-
sel pamatovat, že v této zemi si může 
dát před jízdou jedno pivo, v této dvě 
piva a v této žádné.

MYSLÍTE, ŽE SE TO PODAŘÍ 
PROSADIT?

Já v to doufám, ale tento návrh je 
většinou napadán v tom smyslu, že 
to bude zneužíváno. Ale zneužívá-
ní je otázka prakticky veškerého čás-
tečného uvolnění předpisů. Je jasné, 
že určité procento občanů by toho-
to povolení určitého promile alko-

holu zneužívalo, 
ale jsem přesvěd-
čen o tom, že to 
jsou ti, kteří bu-
dou pít před jíz-
dou bez ohledu 
na to, jestli je ur-
čité promile al-
koholu povoleno 
nebo je alkohol 
za volantem za-
kázán úplně.

 
ZAČALI JSME 
ČESKOU 
KUCHYNÍ, 
KONČÍME 

VÍNEM. JAKÉ VÍNO BYSTE 
DOPORUČIL NAŠI ČTENÁŘŮM PRO 
NADCHÁZEJÍCÍ LETNÍ OBDOBÍ?

Určitě růžové víno, což je podle 
mého názoru ideální nápoj na klid-
né období dovolených, k posezení 
u vody pod slunečníkem v příjemné 
společnosti. Prostě ideální nápoj k vy-
chutnávání krásy okamžiku. A podo-
týkám, že mám na mysli naše růžové 
víno, tedy české či moravské. Myslím, 
že naši čeští a moravští vinaři se v po-
sledních letech hodně naučili a umě-

jí udělat kvalitní 
a dobré růžové 
víno. Rozhodně 
to není jako kdy-
si, když se růžo-
vé víno vyrábělo 
tak, že se smícha-
lo bílé a červené 
víno dohroma-
dy. Dnešní růžo-
vá vína jsou sku-
tečně vyráběná 
speciální tech-
nologií z červe-
ného vína. 

ro j

V

t
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KOLIK BY DÍTĚ MĚLO DENNĚ VYPÍT?
To záleží na věku. Kojenec k ma-

teřskému či kojeneckému mléku ne-
potřebuje žádné další tekutiny. Až 
když začnete dítě přikrmovat, může-
te mu nabídnout k pití vodu, ovocný 
čaj nebo ředěné ovocné a zeleninové 
šťávy. V kojeneckém období jde spíš 
o to, aby si dítě zvyklo na podávání ji-
ných tekutin. 

Jakmile přestanete dítě kojit, musí-
te mu však zajistit dostatečné množ-
ství tekutin. Obecně platí, že čím je 
dítě mladší, tím více tekutin potřebu-
je vzhledem ke své hmotnosti. 

DENNÍ DOPORUČENÝ PŘÍJEM 
TEKUTIN PRO DÍTĚ
•  od 1. do 5. roku věku okolo 100 ml 
tekutin na 1 kg jeho hmotnosti
•  od 6. do 10. roku věku okolo 70 ml 
tekutin na 1 kg jeho hmotnosti
• od 11. do 14. roku věku okolo 60 ml 
tekutin na 1 kg jeho hmotnosti.

V letních měsících bychom měli zvý-
šit příjem tekutin až o 50 %. V horkém 
počasí totiž tělo ztrácí pocením a dý-

cháním mnohem víc vody a tu je 
potřeba včas doplnit. K dehyd-
rataci může dojít nepozorova-
ně a trvá-li déle, může mít váž-
né zdravotní následky. V první 
fázi se projevuje únavou, závra-
těmi, nevolnostmi, křečemi, bo-
lestí hlavy... 

Velké nebezpečí dehydratace 
hrozí pochopitelně v průběhu 
onemocnění, kdy dítě trpí nechu-
tenstvím nebo zvracením, průjmy 
a také u horečnatých onemocně-
ní. Každé zvýšení tělesné teploty 
o 1 °C nad 37 °C zvyšuje doporu-
čený příjem tekutin o 12 %!

CO BY DÍTĚ MĚLO PÍT
Že na našem dětském nápojo-

vém lístku nebude alkohol, asi 
nikoho nepřekvapí. Stejně ne-
vhodná je káva, silné černé čaje 
a energetické nápoje. Kojencům 
by neměl být podáván černý čaj, 
protože obsahuje třísloviny a dal-
ší sloučeniny, které na sebe váží 
železo a jiné minerály a snižují 

lísteklístek
Dětský Dětský 
nápojovýnápojový

Připravil Martin Chlup

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

 „Rodiče považují za samozřejmost dohlížet na to, aby se děti pravidelně a zdravě 
stravovaly. Neméně důležité je rovněž dodržování správného pitného režimu. 
V dětském organismu představuje voda 75 % celkové hmotnosti. Dětský organismus 
také vodu rychleji obměňuje. Navíc děti nemají tak silný pocit žízně jako dospělí. 
Proto by děti měly pít dřív, než pocítí žízeň. Pravidelně v průběhu celého dne, a to 
platí zvlášť při fyzické aktivitě a v horkých letních měsících. “

www.svet-potravin.cz14
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě?

tak jejich vstřeba-
telnost v organis-
mu. Stejně půso-
bí i zelený čaj. 
Nevhodné jsou 
také perlivé ná-
poje, oboha-
cené oxidem 
u h l i č i t ý m , 
který způso-
buje „nafuko-
vání“ žaludku a na-
víc klamně snižuje pocit 
žízně.

Obecně bychom se měli snažit 
omezit slazení nápojů. Pití sladkých 
nápojů zvyšuje riziko vzniku zubního 
kazu (zvláště v případě, že dítě celo-
denně po troškách upíjí z kojenecké 
lahve). Může také způsobovat průjmy, 
vytlačovat ze stravy nutričně bohatší 
potraviny a navíc přispívá ke vzniku 
obezity u dětí. Různé slazené, syce-
né limonády nejsou pro děti vhodné 
hned z několika důvodů – kvůli vyso-
kému obsahu cukru, kysličníku uhli-
čitému, popř. též obsahu kofeinu či 
chininu.

DOPORUČENÉ NÁPOJE
• Čistá voda – do 6 měsíců věku je 
nutné kojeneckou vodu převařovat.
• Ovocné čaje – pro děti jsou nejlepší, 
není třeba je sladit. Do výživy kojence 
je však zavádějte postupně a sledujte 
případné alergické reakce jako u ja-
kékoli nové potraviny. 
• Ovocné džusy – pasterizované, bez 

umělých sladidel, barviv a éček. Ide-
ální je 100% džusy naředit 1/1 vodou. 
Snížíme vysokou koncentraci ovocné-
ho cukru. Ovocné džusy jsou velmi vý-
živné a jejich příjem by měl být proto 
omezený, aby nevytlačovaly jinou po-
travu.
• Mléko – obsahuje 90 % vody a navíc 
dodává tělu potřebné látky pro vytváře-
ní kostí (nedoporučuje se však při rýmě, 
protože zvyšuje zahlenění).

DOPORUČENÉ S VÝHRADAMI
• Minerální vody – vybíráme neper-
livé typy a střídáme různé typy. Nad-
měrné pití minerálek však není vhodné.
• Bylinné čaje – je důležité si uvě-
domit, že zvlášť u malých dětí bude 
farmakologické působení obsažených 
bylin mnohem významnější. Proto vy-
bíráme rozumně a dětem je podává-
me s mírou, jako doplněk k jiným 
nápojům. Doporučují se např. čaje 
Roibos – pro svůj velký obsah antio-
xidantů a naprosté minimum kofeinu 
jsou vhodné i pro kojence.

SPECIÁLNÍ PITNÝ REŽIM
Odlišné nápoje je třeba 

volit, pokud děti intenziv-
ně sportují. Sportující dítě 

potřebuje tekutiny se 
zvýšeným obsahem 
některých minerálů 
a někdy také cuk-
rů. Většina těch-
to speciálních ná-

pojů je dnes na trhu 
běžně dostupná nebo 

je lze připravit v domácích 
podmínkách. Máte-li malého spor-
tovce, poraďte se s dětským nebo 
sportovním lékařem. 

ZÁVĚREM
Co si děti zvyknou pít, záleží z vel-

ké části na rodičích. Správný nápojo-
vý lístek pro děti a koneckonců i pro 
dospělé by přitom měl být prostý. 
Největším nešvarem u nás je naduží-
vání sladkých nápojů, zejména limo-
nád. Mnoho ovocných nápojů pro 
děti bohužel rovněž obsahuje přida-
ný cukr. Proto je nejlepší dítěti nápoj 
připravit doma – neslazený ovocný 
čaj, naředěný džus, voda ochucená 
trochou kvalitního sirupu. Je to lev-
nější a především zdravější. 

Autor čerpal ze zdrojů na:
www.pediatriepropraxi.cz 
www.maminkam.cz
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víte, co je zdravé – tudíž vhodné pro Vaše dítě?

Na úlohu minerálek v pitném reži-
mu jsme se zeptali osoby nejpovola-
nější – Ing. Jany Ježkové, předsedky-
ně Svazu minerálních vod 

CO JE A CO NENÍ MINERÁLNÍ 
VODA? 

Odpověď na tuto otázku je zce-
la jednoduchá a jednoznačná a je 
daná legislativou ČR, která je har-
monizovaná s evropskou, tj. lá-
zeňským zákonem 164/2001 Sb. 
Přírodní minerální voda (PMV) je 
vždy voda podzemní, která byla 
osvědčena jako přírodní minerál-
ní voda ministerstvem zdravotnic-
tví – Českým inspektorátem lázní 
a zřídel. Po splnění všech kritérií 
daných zákonem, tj. především kvality 
zdroje, která je posouzena a kontinu-
álně sledována vybranou referenční 
laboratoří, stability zdroje, stanove-
ní ochranných pásem zdroje atd., zís-
ká zdroj tzv. osvědčení a po posouze-
ní hydrogeologických poměrů zdroje 
a jeho okolí získá zdroj i povolení 
k čerpání určitého množství minerál-
ní vody a to tak, aby čerpání bylo še-
trné k životnímu prostředí a nedošlo 
k ohrožení jak vlastního zdroje, tak 
i podzemní vody v jeho okolí. Seznam 
zdrojů přírodní minerální vody v rám-
ci v EU je publikován ve Věstníku EU.  
Zabalením se přírodní minerální voda 
stává potravinou a platí pro ni všech-
na pravidla daná zákonem o potra-
vinách a jeho prováděcími vyhláška-
mi, tj. především vyhláška o balených 
vodách – 275/2004 Sb., která stanoví 
povolené způsoby nakládání s mine-
rálními vodami, druhy balených vod, 
pravidla ke značení minerálních vod 
atd. Pokud je tedy na etiketě balené 
vody uvedeno, že se jedná o přírodní 
minerální vodu, může se spotřebitel 
spolehnout na to, že se jedná vždy 
o vodu podzemní, nedotčenou civili-
začními vlivy, v přírodním stavu, která 
není dezinfi kována, je sledována od 
zdroje zdravotnickými orgány s nej-
přísnějším režimovým dozorem. 

Minerální voda ochucená nemění 
svoje minerální složení, pouze je do-
chucená ovocnými extrakty, aromaty, 
cukrem, event. sladidly atd., způsob 
ochucení je uveden na etiketě.

 Svaz minerálních vod se svými čle-
ny garantuje vysokou úroveň zpraco-
vání etiket a solidnost v informování 
spotřebitele, stačí jen přečíst etiketu, 

zvláště u balené vody, kterou spotře-
bitel kupuje poprvé.

AKTUÁLNÍ TÉMA JE, ZDA JSOU 
MINERÁLKY VHODNÉ PRO DĚTI. 
MÁTE V TÉTO OBLASTI NĚJAKÉ 
DOPORUČENÍ?

Dříve než na tuto otázku odpovím, 
ráda bych, aby se čtenář sám zamys-
lel nad mýty, které u nás panují, a to 
nejen mezi spotřebiteli, ale i tzv. „od-
borníky na správnou výživu“, kteří na-
příklad varují před vysokou minerali-
zací. Minerální vody mohou být i velmi 
nízce mineralizované (s obsahem mi-
nerálních látek do 50 mg/l) a nízce 
mineralizované (s obsahem minerál-
ních látek do 500 mg/l) a přitom zce-
la běžně obsah minerálních látek 
v pitné vodě z vodovodu je více než 
500 mg/l. 

Jako zdroj přírodní minerální vody 
může být dnes osvědčena voda, která 
má daleko méně minerálních látek než 
pitná voda. Například jako nízce mine-
ralizovaná přírodní minerální voda je 
dnes osvědčena Dobrá voda. 

V této souvislosti je třeba také při-
pomenout šířený mýtus o minerál-
kách a zasolování organismu! Dopo-
ručená dávka soli se pohybuje okolo 
3-5 gramů na den (závisí na pohla-
ví, věku atd.), zdůrazňuji v gramech! 
Zatímco obsah sodíku v minerálkách 
i v těch bohatě mineralizovaných se 
pohybuje v miligramových hodno-
tách. I kdyby každý den vypil dospělý 
člověk litr bohatě mineralizované mi-
nerálky (tedy té nejvíce mineralizova-
né), dostane pouze desetinu doporu-
čené denní dávky soli. Donátorem soli 
ve spotřebním koši u nás nejsou to-
tiž přírodní minerální vody, ale přede-
vším uzeniny a různé pochutiny – chip-

sy, slané oříšky, fastfood atd., kterými 
dospělí, ale bohužel i děti dostávají 
nadměrné množství soli. 

Balenou přírodní minerální 
vodu lze uvádět do oběhu jako 
„vhodnou pro přípravu kojenec-
ké stravy“, pokud splňuje všechny 
ukazatele pro kojeneckou vodu 
a výrobce toto uvede na etiketě.

Minerální vody jsou vody pod-
zemní, které neobsahují žád-
né těžké kovy, organické látky, 
tj. zbytky hnojiv, postřiků, dez-
infekce, hormonů atd. V součas-
né době čerpané minerální vody 
jsou staré dle měření desetitisíce 
let, kdy tyto škodlivé látky neexis-
tovaly, navíc PMV obsahují i zdra-
ví prospěšné prvky, např. hořčík, 

draslík, fl uoridy, selen atd., které mají 
prospěšné fyziologické účinky pro děti 
i dospělé. 

DALŠÍM OMÍLANÝM FAKTEM 
JE, ŽE MINERÁLKY JE POTŘEBA 
STŘÍDAT. CO SI O TOM MYSLÍ SVAZ 
MINERÁLNÍCH VOD?

 Již jsme si řekli, že balené minerál-
ní vody jsou potravina jako každá jiná. 
Tak jako je dobré si kupovat různé dru-
hy sýrů a zeleniny pro odlišné účely 
a z různých kulinářských a dietetických 
důvodů, je i dobré si vybrat mezi růz-
nými druhy minerálních vod. 

Dávat si pozor je třeba na tzv. balené 
pitné vody, což je v podstatě voda z vo-
dovodu, kde zdrojem vody je převáž-
ně povrchová voda upravována dáv-
kováním chemikálií.

Vody značkové, ať už minerální nebo 
pramenité, jsou zárukou kvality, kte-
rá je pravidelně kontrolována; jsou to 
vody pocházející z podzemních zdrojů 
s prospěšnými látkami pro zdraví. Je 
jen třeba si vybrat podle svého zdra-
votního stavu, věku, činnosti, ročního 
období apod. Jiný bude požadavek 
zdravého sportovce v horkých letních 
dnech, jiný požadavek těhotné ženy, 
jiný seniora či kojence a dětí. Takže ani 
ne tak potřeba střídat minerální vody, 
ale spíše potřeba cíleného výběru pod-
le svého požadavku, se znalostí dru-
hu a charakteristiky minerální vody, 
který spotřebitel vyčte z etikety. Mů-
žeme být spokojeni, že naše země má 
dostatečné zásoby různých druhů pří-
rodních minerálních vod, takže může-
me uspokojit různé požadavky spotře-
bitelů. 
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Nenahraditelný pomocník v každodenních situacích, v nichž se můžete ocitnout i Vy. Jedinečný 
kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí, garantovaný odbornými poradci.
Nyní ve Vašem knihkupectví.
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Sedmého ročníku soutěže o „Mlé-
kárenský výrobek roku“ se zúčastnilo 
16 tuzemských výrobců, kteří do hod-
nocení přihlásili celkem 43 výrobků. 
Zařazeny byly výrobky uvedené na trh 
od 1. dubna 2008 do 30. března 2009. 
Výrobky byly hodnoceny v šesti kate-
goriích: tekuté mléčné výrobky, jogur-
ty a zakysané výrobky, másla a mléč-
né pomazánky, tvarohy a tvarohové 
výrobky, sýry přírodní a tavené a ka-
tegorie specialit.

Odborné hodnocení připravil ko-
lektiv Ústavu technologie mlé-
ka a tuků VŠCHT Praha a usku-
tečnilo se 24. dubna. Z důvodů 
maximální objektivity hodno-
tily výrobky paralelně vždy dvě 
tříčlenné komise a pro posouze-
ní případných rozdílů byla při-
pravena komise departážní. Ta 
v letošním roce musela rozhodo-
vat u 43 posuzovaných výrobků 
pouze v jednom případě. Komi-
se složené z nezávislých odbor-
níků konstatovaly velmi dobrou 

kvalitu většiny přihlášených výrobků, 
ale pokud se týká novosti a inovační-
ho přínosu, byl jejich názor přísnější. 
V řadě případů se totiž jednalo spí-
še o změny v balení a vzhledu výrob-
ků. Společnosti, které letošní výrobky 
do soutěže přihlásily, prokázaly přes-
to promyšlený marketingový přístup 
uplatněný jak při vývoji těchto výrob-
ků, tak především při podpoře prode-
je a komunikaci se zákazníkem. Opět 
se potvrdilo, že nejvyšší ocenění „Mlé-
kárenský výrobek roku“ získávají vý-

robky předních českých společnos-
tí soutěžících o tuto cenu pravidelně 
každý rok. Jejich vysoká kvalita a při-
způsobování se současným moderním 
spotřebitelským trendům a požadav-
kům na zdravou výživu jsou příkla-
dem skutečně vysoké úrovně české-
ho mlékárenství.

Výsledky soutěže o „Mlékáren-
ský výrobek roku 2009“ byly za pří-
tomnosti zástupců veřejného živo-
ta, médií a samozřejmě odborníků 
a manažerů mlékárenského průmys-
lu vyhlášeny 27. května na společen-
sko-odborné akci „Oslava mléka“ 
v překrásném prostředí Terezián-
ského sálu Břevnovského kláštera 
v Praze. Právě tato sváteční atmo-
sféra umocnila význam celé událos-
ti, kterou si čeští mlékaři připomněli 
letošní „Světový den mléka“. Tři zá-
stupci převzali diplomy za první tři 
místa v jednotlivých soutěžních ka-
tegoriích, vyhlášen byl také letošní 
absolutní vítěz soutěže a udělena 
byla rovněž hlavní cena médií.

testovali jsme

Mlékárenský Mlékárenský 
výrobekvýrobek  

roku 2009
Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský
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Ocenění za Sedlčanský Romadůžek převzal 

Milan Žák z Povltavských mlékáren
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A jak letošní soutěž dopadla? V následující tabulce uvádíme přehled vítěz-
ných produktů:

Tekuté mléčné výrobky
1. Čerstvé mléko s prodlouženou 

trvanlivostí ESL
Moravia Lacto, a.s., Jihlava 74,4

2. Čerstvé mléko polotučné 1 l PET Laksyma Nedakonice, a.s. 72,5

3. Smetana do kávy 330 ml Bohemilk, a.s., Opočno 66,9

Vítězným výrobkem je Čerstvé mléko s prodlouženou trvanlivostí, ošetře-
né tzv. uperizací (ultratepelný mžikový ohřev horkou parou při 130 °C), které 
si zachovává chuť čerstvého pasterovaného mléka a má při uchování při tep-
lotě +(4-8) °C garantovanou dobu použitelnosti 22 dní. Výrobek je balen do 
jednolitrového kartonu Diamond Pure-Pak®Curve se stříškou a šroubovacím 
uzávěrem Elo-CapTM XE a se zakřiveným pruhem, který strategicky poskytu-
je informaci pro spotřebitele. 

Na trh bylo toto mléko uvedeno v květnu 2008.

Jogurty a zakysané výrobky
1. Acidofi lní mléko malinové, 950 g Mlékárna Kunín, a.s. 71,8

2. Biojogurt - jahoda Mlékárna Valašské Meziříčí, s.r.o. 69,5

3. Krajanka smetanový jogurt 8,5%, 
150g - borůvka

ALIMPEX Food, a.s., Praha 61,8

Vítězné Acidofi lní mléko malinové je fermentovaný mléčný výrobek získa-
ný kysáním mléka s pomocí probiotických bakterií mléčného kysání (Lbc.acido-
philus a Bifi dobacterium) a ochucený malinovou složkou. 

Výrobek je balen do bílé polyetylenové láhve o obsahu 950 g uzavřené ze-
leným šroubovým uzávěrem a opatřené barevným sleevem. 

Použitelnost: 21 dnů při dodržení podmínek skladování a přepravy.
Výrobek byl uveden na trh v dubnu 2008.

Másla a mléčné pomazánky
1. FIT LINE - Choceňské pomazánkové 

s jogurtem, čedar a karotka
Choceňská mlékárna, s.r.o. 78,8

2. ŽELETAVA – pomazánkové máslo 
přírodní

Bel Sýry Česko, a.s.                 76,6

3. Bylinkové máslo Mlékárna Olešnice RMD 73,5

FIT LINE – Choceňské pomazánkové s jogurtem je zcela nový a jedinečný 
výrobek, jehož základem je směs pomazánkového másla a smetanového jo-
gurtu tradičně vyráběného v Choceňské mlékárně. Spojuje v sobě charakteris-
tickou chuť a vůni pomazánkového másla posílenou o nezaměnitelnou chuť 
a vůni choceňského smetanového jogurtu. 

Největší výhodou této řady výrobků je velmi nízký obsah tuku (20 %), z če-
hož vychází i obchodní název řady – FIT LINE. Oproti klasickému máslu, roz-
tíratelným pomazánkám s rostlinným tukem a nakonec i oproti pomazánko-
vému máslu obsahuje řada FIT LINE výrazně méně tuku a řadí se tímto mezi 
výživově velmi vhodné a moderní výrobky.

Použití je obdobné jako u pomazánkového másla, tzn. pro studenou kuchy-
ni. Nehodí se ke smažení a nesmí zmrznout. Tento vítězný výrobek je ochu-
cen speciální směsí se sýrem čedar a karotkou.

Výrobek byl uveden na trh v srpnu 2008. 

Tvarohy a tvarohové výrobky
1. Bobík ProBio vanilkový Bohušovická mlékárna, a.s. 91,0

2. Bobík Probio kakaový Bohušovická mlékárna, a.s. 81,5

3. Milko – ochucený tvaroh 
čokoládový

Polabské mlékárny, a.s. 74,4

testovali jsme
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Bobík ProBio je termizovaný měkký tvaroh namíchaný se smetanovým jogur-
tem s probiotickou kulturou, přídavkem inulinu (rostlinné vlákniny) a 18% 
ochucující vanilkové složky. Jedná se o moderní výživový trend čerstvého vý-
robku obsahující živou jogurtovou kulturu, probiotickou kulturu bifi dobak-
terií a vlákninu, která slouží jako probiotická složka pro probiotickou mi-
krofl óru. Společně vytváří symbiotický efekt potlačující aktivitu škodlivých 
bakterií a posiluje tím imunitu organismu dětí a spotřebitelů všech věkových 
kategorií. Neobsahuje lepek a je vyroben bez konzervantů.

Bobík ProBio je balen do ekologického papírového kelímku s přivařovatel-
ným Al-víčkem po 70 g. Na trh byl uveden v březnu 2009.

Sýry přírodní a tavené
1. Sedlčanský Romadůžek Povltavské mlékárny, a.s., Sedlčany 91,5

2. Verena – přírodní sýr Orrero, a.s., Litovel 85,0

3. Tavený sýr Matador se zeleným 
pepřem

Bel Sýry Česko, a.s. 84,1

Sedlčanský Romadůžek je tradiční zrající sýr s jemnou texturou, výjimečnou 
chutí a vůní. Unikátní věnečkový tvar zaručuje jeho důkladné zrání. Na zadní 
straně sýra naleznete unikátní ukazatel jeho zralosti – podle barvy sýra zjis-
títe, v jakém stadiu zralosti se nakoupený sýr právě nachází.

Sýry jsou baleny do polypropylenové fólie. 
Výrobek byl na trh uveden v říjnu 2008.

Speciality
1. Pařížská šlehačka 0,5 l Bohemilk, a.s., Opočno 88,1

2. Lučina na salát, 100 g, 
jogurtová s tvarohem

Povltavské mlékárny, a.s., Sedlčany 76,3

3. Vanilkový krém 0,5 l Bohemilk, a.s., Opočno 74,6

Vítězem kategorie je nový konvenientní produkt Pařížská šlehačka v oba-
lu 0,5 l kartonek. Vyrábí se ze smetany, cukru, kakaového prášku a přídav-
ku stabilizátoru E 407. Smetana s ostatními surovinami se rozmíchá, podrobí 
UHT záhřevu a poté následuje aseptické balení.

Novinka byla uvedena na trh v březnu 2009.

Výrobek s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením se pak stal „Ab-
solutním vítězem“ letošní soutěže. Tím je letos zcela nový sýr z Povltavských 
mlékáren, a.s., Sedlčany nazvaný „Sedlčanský Romadůžek“. Při hodnocení 
obdržel tento výrobek od porotců 91,5 bodu (max.100).

Výrobky byly rovněž hodnoceny společnou komisí novinářů a zástupců ma-
loobchodu, kteří rozhodovali o udělení „Hlavní ceny médií“. V prvním kole 
vybrali posuzovatelé nejprve nejlepší výrobky z každé kategorie:

Kategorie Tekuté výrobky Výrobce
Tekuté výrobky Čerstvé mléko

s prodlouženou trvanlivostí 
Moravia Lacto, a.s.

Jogurty a zakysané 
výrobky

Kysaná smetana z Valašska Mlékárna Valašské 
Meziříčí, s.r.o.

Másla a mléčné 
pomazánky

Bylinkové máslo Mlékárna Olešnice RMD

Tvarohy a tvarohové 
speciality

Zálesák s příchutí Niva Kromilk, spol. s r.o.

Sýry přírodní a tavené Verena - přírodní sýr Orrero, a.s.

speciality Pařížská šlehačka 0,5 l Bohemilk, a.s., Opočno

Ve fi nálním kole bylo pak jako vítězný produkt vybráno Čerstvé mléko 
s prodlouženou trvanlivostí společnosti Moravia Lacto, a.s.

testovali jsme

Oceněny byly také sýrové etikety
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VÁŠ VÝROBEK ZÍSKAL V LETOŠNÍ 
SOUTĚŽI O „MLÉKÁRENSKÝ 
VÝROBEK ROKU 2009“ VE SVÉ 
KATEGORII TU NEJVYŠŠÍ CENU. 
OČEKÁVAL JSTE ÚSPĚCH V SOUTĚŽI 
NEBO TO BYLO SPÍŠE PŘÍJEMNÉ 
PŘEKVAPENÍ?
ŽÁK: Obdobným úspěchem jsme pří-
jemně překvapeni. Společně s úspě-
chem v tržní síti je pro nás ujištěním, 
že se v našem inovačním úsilí ubíráme 
dobrým směrem. Doufáme, že i dlou-
hodobě se oceněné výrobky zařadí 
mezi naše „hvězdy“ v prodeji.
KRAJÍČEK: Vzhledem k jedinečnosti 
výrobků Bobík Probio a Pomazánkové 
Fit Line jsem umístnění mezi fi nalisty 
očekával. Vítězství v kategoriích pak 
bylo příjemným překvapením.
MAREK: V dnešní době je velice těž-
ké uvést na trh nový produkt. Vyvi-
nuli jsme výrobek, který jsme zařadi-
li do prodeje koncem loňského roku 
a u kterého se nejedná pouze o no-
vou příchuť. Jde totiž o kombinaci 
dvou našich úspěšných výrobků, a to 
skvělého Choceňského pomazánko-
vého másla a jemného smetanového 
jogurtu. Přihlásili jsme se do soutěže 
s cílem s touto novinkou uspět. Mu-
sím říct, že umístění na prvním místě 
v tak početné kategorii bylo nakonec 
příjemným překvapením.
KOŠEK: Jednoznačně překvapení. 
Osobně jsem se totiž přesvědčil, že 
i tak tradiční „obyčejný“ výrobek, 
tedy čerstvé mléko, jestliže je vyro-
ben s maximální péčí a je-li věnována 
pozornost všem vlivům na jeho kvali-
tu, může uspět.
PÁCALTOVÁ: Vítězství v kategorii 
mlékárenských specialit si velmi váží-
me. Věřili jsme, že náš výrobek Paříž-
ská šlehačka bude mít úspěch, o to pří-
jemnější bylo převzít si hlavní cenu.

CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ 
OSOBNĚ? JAK TOTO OCENĚNÍ 
VNÍMÁTE? VYUŽIJETE HO 
V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI?

ŽÁK: Ocenění je pro nás cenné, proto-
že víme, že v komisi jsou špičky českého 
mlékárenství, čili víme, že i mezi oprav-
dovými profesionály je naše práce oce-
něna. S využitím v marketingu počítá-
me, je to otázkou času adaptovat obaly 
a připravit adekvátní kampaň.
KRAJÍČEK: Pro mne je to především 
ocenění práce zaměstnanců našich 
mlékáren. Ocenění vnímám jako ne-
závislý odborný pohled na inovační 
potenciál zpracovatelů mléka. Samo-
zřejmě využijeme toto ocenění mar-
ketingově.
MAREK: Pro Choceňskou mlékárnu 
je to jedno z dalších ocenění, které 
přispěje k úspěšnému uvedení tohoto 
výrobku na trh, zároveň je to oceněni 
práce lidí pracujících na úseku vývoje 
a výroby. Máme z něj určitě upřímnou 
radost, i když si myslím, že by si oce-
nění zasloužily i další výrobky, které 
se zúčastnily. Pro nás je to pozitivní 
impulz a dodává nám důvěru ve vlast-
ní schopnosti obstát v našem oboru 
na trhu. Ano, určitě využijeme oce-
nění při marketingové komunikaci. 
Toto ocenění by mělo pomoci nejen 
u spotřebitelů v jejich důvěryhodnos-
ti v naše výrobky, ale určitě i při pře-
svědčení obchodníků, že výrobek spl-
ňuje kritéria nejvyšší kvality.
KOŠEK: Jako potvrzení správnos-
ti nastoupené cesty věnovat se čer-
stvému mléku, snaze zvýšit jeho re-
nomé a vrátit mu odpovídající pozici 
na trhu.
PÁCALTOVÁ: Ocenění vnímám jako 
úspěch celého týmu lidí, kteří se na 
tomto výrobku jakkoli podíleli. Ur-
čitě, označení našeho výrobku jako 
mlékárenský výrobek roku 2009 se 
budeme snažit začlenit do marketin-
gové komunikace a využít tohoto be-
nefi tu pro podporu prodeje.

JAKÉ VÝROBKY VAŠICH SOUPEŘŮ, 
PŘÍPADNĚ JAKÉ VÝROBKY V JINÝCH 
KATEGORIÍCH LETOŠNÍ SOUTĚŽE 
VÁS OSOBNĚ ZAUJALY?

ŽÁK: Zaujal mě tvarohový výrobek 
Bobík Probio a Milko ochucený tva-
roh. Dále sýr Verena.
KRAJÍČEK: Osobně mne zaujal ab-
solutní vítěz Sedlčanský Romadůžek, 
a to jak chutí, tak designem a svým 
„inteligentním obalem“.
MAREK: Každé hodnoceni je vždy 
subjektivní, ale mě nejvíce zaujal 
Sedlčanský Romadůžek či Biojogurt 
jahoda z Mlékárny Valašské Meziří-
čí. Jsou to novinky, které jsou výbor-
né chuťově, ale mají i velice vydaře-
né designové zpracování.
KOŠEK: Sedlčanský Romadůžek, Aci-
dofi lní mléko – malina, Milko – ochu-
cený tvaroh s vlákninou.
PÁCALTOVÁ: Osobně mě zaujal ab-
solutní vítěz Sedlčanský Romadůžek, 
a to nejen jeho chutí. Vydařený se mi 
zdá praktický, nápaditý a účelný obal 
tohoto výrobku.

MYSLÍTE SI, ŽE BY MĚLA BÝT TATO 
SOUTĚŽ DO BUDOUCNA NĚJAKÝM 
ZPŮSOBEM „INOVOVÁNA“?
ŽÁK: Myslím, že soutěž je zajíma-
vá, periodicita jeden rok dostačující. 
Měli bychom více pracovat na publi-
citě této soutěže a Dne mléka v mé-
diích.
KRAJÍČEK: Myslím si, že ano.
MAREK: Každá soutěž, i když nemusí 
být ve svém výsledku objektivní, vždy 
přispívá k rozvoji a rozšíření nabíd-
ky našim spotřebitelům, kteří mají 
možnost každým rokem vždy vybírat 
z řady novinek.

Jen je škoda, že někteří výrobci se 
soutěží neúčastní. V každém případě 
jsem pro zachování soutěže v podo-
bě jako proběhla tento rok.
KOŠEK: Možná snížit počet katego-
rií, nebo uvažovat o jiném rozděle-
ní kategorií.
PÁCALTOVÁ: S průběhem soutěže 
a samotným vyhlašováním jsem byla 
velice spokojená a na soutěži bych nic 
neměnila. 

Anketa mezi vítězi soutěže Mlékárenský výrobek roku

testovali jsme

Zástupcům vítězných společností jsme položili několik otázek k letošní soutěži. Odpovídali na ně: 
Milan Žák, generální ředitel Povltavských mlékáren, a.s.
ing. Jaroslav Krajíček, generální ředitel Bohušovické mlékárny, a.s.
ing. Pavel Marek, hlavní manažer obchodu a marketingu Choceňské mlékárny, s.r.o.
ing. Zdeněk Košek, ředitel Moravia Lacto, a.s.
Veronika Pácaltová, marketing manager Bohemilk, a.s.
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Se žaludečními vředy udělá vlastní 
zkušenost přinejmenším každý desátý 
občan České republiky. Nemoc popr-
vé popsal před 150 lety Dr. Cruveilhi-
er, její příčiny však pro něj byly tajem-
stvím. Dnes známe mnoho faktorů, 
které vznik vředů ovlivňují. Jedním 
z nejvýznamnějších je bakterie Heli-
cobacter pylori, která vyvolává zánět 

žaludeční sliznice. Tato bakterie byla 
objevena australskými vědci v 80. le-
tech. Vředy způsobené touto bakterií 
se dají úspěšně léčit antibiotiky. 

Vředy však také mohou vzniknout 
vlivem různých léků, které mění che-
mickou skladbu žaludečního hlenu 
(kyselina acetylsalicylová, nesteroid-
ní antirevmatika), nebo následkem 
stresu, který vyvolává poruchu pro-
krvení žaludeční sliznice.

CO O VŘEDECH VÍME A JAK SE 
PROJEVUJÍ

Žaludeční vředy a vře-
dy dvanáctníku (prv-

ní díl tenkého střeva 
u žaludku) jsou sliz-
niční defekty pro-
nikající nejméně 
na podslizniční 
vazivo. Vznik vře-
dů je důsledkem 
poruchy souhry 

mezi agresivní 
žaludeční šťávou 

(obsahuje kyselinu chlorovodíkovou) 
a ochrannou funkcí žaludečního hle-
nu – mucinu. 

Typickým projevem onemocnění je 
bolest. U žaludečního vředu se jedná 
o bolest pod hrudní kostí a objevu-
je se několik hodin po jídle. U vředu 
na dvanáctníku je bolest pociťová-
na v nadbřišku nalačno, po jídle nao-
pak ustupuje. Onemocnění peptickým 
vředem je v zásadě chronické – vřed 
se opakovaně vyskytuje a zase mizí. 
Obtíže u vředové choroby často při-
cházejí na jaře a na podzim. 

DIAGNÓZA A PROGNÓZA
Máte-li popsané příznaky, měli bys-

te se nechat vyšetřit lékařem. Podkla-
dem pro určení diagnózy je zejména 
endoskopické vyšetření. Toto vyšet-
ření dnes téměř vytlačilo dříve hojně 
používané rentgenové vyšetření. Při 
endoskopii se také odebírá bioptický 
vzorek žaludeční sliznice, ve kterém 
se prokazuje Helicobacter pylori.

Přestože jsou peptické vředy 

co jíst při...

Jak Jak 
se stravovatse stravovat
se žaludečními vředy?

Zpacoval Martin Chlup

www.svet-potravin.cz22
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v 9 z 10 případů onemocněním ade-
kvátní léčbou zvládnutelným, existu-
jí i případy, ve kterých vzniknou kom-
plikace. Tou nejčastější je krvácení ze 
vředu. Další vážnou komplikací je pro-
niknutí vředu žaludku do jiného or-
gánu. Ještě vážnější je protržení stěny 
žaludku nebo dvanáctníku v případě, 
že vřed stěnou proniká příliš rychle. 
Proděravění a vylití obsahu žaludku 
nebo dvanáctníku do dutiny břišní je 
akutní, život ohrožující stav, vyžadu-
jící okamžitou operaci.

LÉČEBNÝ REŽIM
Základem léčby je rozpoznání a od-

stranění příčiny. Je-li z vyšetření zjiště-
na přítomnost bakterie Helicobacte-
ra pylori, je nutné její farmakologické 
vymýcení. Předepisovány jsou také 
léky snižující tvorbu kyseliny chloro-
vodíkové v kombinaci s antibiotiky. 

Je třeba vyloučit tzv. ulcerogenní 
léky – veškerá nesteroidní antirevma-
tika (např. ibuprofen), léky obsahují-
cí kyselinu acetylsalicylovou a korti-
koidy. Důležitý pro léčbu žaludečních 
vředů je dostatečný tělesný i duševní 
klid. Dostatek spánku působí přímo 
blahodárně. 

DIETNÍ DOPORUČENÍ
Váš jídelníček by měl odpovídat zá-

sadám zdravé výživy. V současnosti 
neexistuje žádná dieta, která by pro-
kazatelně a zásadním způsobem po-

zitivně ovlivnila proces hojení. Exis-
tují však dietní doporučení, jejichž 
základním pravidlem je nedráždi-
vost. Jinými slovy – nevhodná je kon-
zumace pochutin, které stimulují se-
kreci žaludečních šťáv. 

Jako velmi vhodné potraviny se 
udávají jáhly a brambory, hlavně pro 
svůj obsah vitaminu C a zásaditou po-
vahu. Často se doporučuje užívat gel 
z rostliny aloe vera, a to i po vyléčení. 
Pomáhají také mandle, které potlaču-
jí pálení žáhy a snižují tvorbu žaludeč-
ní kyseliny i aktivitu vředu.

DO JÍDELNÍČKU NEPATŘÍ: 
• Potraviny kořeněné a aromatické, 
které stimulují sekreci žaludečních 
šťáv. 
• Káva a silný čaj – Kofein a všechny 
kofeinové nápoje a potraviny (černý 
čaj, káva, cola, čokoláda) zvyšují vy-
lučování žaludečních kyselin. Nepijte 
ani bezkofeinovou kávu. Dráždí sliz-
nici.
• Alkoholické nápoje – Dráždí slizni-
ci a zvyšují kyselost obsahu žaludku. 
Z alkoholických nápo-
jů se doporuču-
je vyloučit bílé 
víno a destilá-
ty. Lze tolero-
vat pivo jako 
nápoj  po 

jídle a malé množství červeného vína 
(nejlépe jako vinný střik). 
• Strava bohatá na cukry dráždí sliz-
nici k vyšší tvorbě kyseliny. Pokusy 
ukázaly, že vysoce slazená strava za 
dva týdny zvýšila kyselost organismu 
o 20 %.
• Jídla na přepalovaných tucích – hra-
nolky, řízky, karbanátky a další smažená 
nebo fritovaná jídla jsou nevhodná.

HLAVNĚ BÝT V POHODĚ
Základem je jíst pravidelně, v kli-

du a v pohodě. Pomalým vychutnává-
ním zlepšíte činnost trávicích orgánů. 
Jídlo byste měli důkladně rozžvýkat. 
Dostatek slin chrání žaludeční sliznici. 
Důkladné předtrávení škrobu zabrá-
ní jeho kvašení v žaludku a tím dráž-
dění žaludeční sliznice kyselými lát-
kami. Někteří odborníci doporučují 
nejíst mezi hlavními jídly a snížit tak 
tvorbu kyselin, kterou vyvolává pří-
tomnost potravy v žaludku. Nevhod-
né je jíst před spaním. 

Určitě byste také neměli kouřit. Je 
totiž prokázáno, že u kuřáků se vře-

dy hojí hůře než u nekuřáků. Ne-
jste-li schopni přestat kou-

řit, alespoň kouření 
omezte na dobu 
po jídle. 

co jíst při...p

ě li ila proc

Autor čerpal ze zdrojů na:
www.zdravcentra.cz
www.zaludek.cz
www.zdravotnidiety.cz
www.magazinzdravi.cz

svet_potravin_cervenec_IV.indd   23svet_potravin_cervenec_IV.indd   23 16.6.2009   23:43:2116.6.2009   23:43:21



www.svet-potravin.cz24

Drůbeží masoDrůbeží maso
součástí součástí 
našich jídelníčkůnašich jídelníčků

KLASA

Připravia Dana Večeřová

Drůbeží maso je už odedávna neod-
myslitelnou součástí jídelníčku všech 
generací. Je to dáno hlavně snadným 
chovem slepic a další drůbeže. V do-
bách, kdy byl venkov posetý malými 
hospodářstvími, se chovaly slepice 
hlavně kvůli vejcím a zabíjely se, až 
když měly za sebou svá nejlepší nos-
ná léta. S rozšířením chovu drůbeže 

se kuře postupně stalo pokrmem 
naší každodenní stravy.

Drůbeží maso dodává 

lidskému organismu všechny potřeb-
né složky a je nezbytnou součástí mo-
derní a racionální stravy. Vzhledem 
k nízkému obsahu tuku má velký vý-
znam především z hlediska zdravé 
výživy. Má dobré chuťové vlastnosti 
a lze je připravovat nejrůznějšími způ-
soby – vařit, dusit, péct i smažit. Drů-
beží masová tkáň je jemná, křehká 
a lehce stravitelná a lze ji dobře kom-
binovat s dalšími potravinami.

Drůbeží maso, zvláště kuřecí, ve 
srovnání s masem ostatních jateč-

ních zvířat vykazuje nižší 
energetickou hodno-
tu a vyšší obsah hod-

notných, lehce stravitelných bílkovin, 
které obsahují všechny aminokyseliny 
nepostradatelné v lidské výživě.

JAKÉ DRUHY DRŮBEŽE SE NÁM 
MOHOU OBJEVIT NA TALÍŘI?

Ve vyspělých státech už zpravidla 
nebývají brány v úvahu plemena drů-
beže, ale pouze dva základní typy: 
snáškový, vyšlechtěný na snášení vajec 
masový, vyšlechtěný na výrobu masa, 
za nejvýhodnější je pokládán chov 
brojlerů.

Původ se již neozna-
čuje podle plemen, 
ale v rámci typů ná-
zvem, a to buď ná-
zvem obchodním, 
nebo podle šlech-
titelského podni-

ku. Drůbež se dělí 
na: 
hrabavou, kuřata, 
slepice, kohouti, ka-
pouni, perličky, krů-
ty, krocani (a také 
holubi domácí, kte-

ří však mají nepatrný 
obchodní význam). 

vodní, kachny a husy.
Kuřata  – z celko-

vé spotřeby drůbeží-
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součástí 
našich jídelníčků

KLASA

ho masa zaujímají ústřední postave-
ní celá kuřata a kuřecí části, jejíchž 
spotřeba dosahuje zhruba dvě třetiny 
všeho drůbežího masa. Bílé maso je 
nízkotučné a obsahuje méně nasyce-
ných tuků než ostatní masa. Tuk se na-
lézá v kůži a pod ní. Kuřata na výkrm 
jsou dodávána ze specializovaných 
velkolíhní. Celý výkrm až k porážce 
a k případnému dalšímu zpracování 
tedy podléhá přísným státním kontro-
lám. Hygienickým předpisům podléhá 
také veškeré maso z dovozu. Život ku-
řete trvá v průměru pět týdnů.

Slepice – dospělá slepice je nejchut-
nější v době od 12 – 15 měsíců, při 
hmotnosti od 1,5 do 2,5 kg. Za nej-
lahodnější se považuje tzv. pulard. 
Jde o mladou, speciálně krmenou 

slípku, která si zachovává křeh-
kost a jemnost kuřecího masa, 
ale její maso je chuťově mno-
hem výraznější. 

Kachny a husy – nejdříve 
zdomácněly pravděpodob-
ně v Číně, kde byly oblíbe-
né kvůli vejcím. Všeobecně 
jejich chov a způsob chovu 
je přijatelnější a často pro-
bíhá i v otevřených výbězích 

s vodní plochou. Delší život než u ku-
řat je však nečeká. V průměru pou-
ze o jeden týden. Nabídka výrobků 
se poměrně přiblížila nabídce z kuřat. 
Kromě celých kusů si můžeme koupit 
stehna nebo prsa – ta se svou kvalitou 
(ne velikostí) vyrovnají prsům z Fran-
cie. Jsou bohaté na bílkoviny, obsa-
hují vitaminy B a některé minerá-
ly. Jsou zdrojem zinku, obsahují 
fosfor, draslík, hořčík a železo. 
Pro svou tučnost se neobjevují ve 
zdravém jídelníčku, jsou však vynika-
jícím pokrmem při zvláštních příleži-
tostech.

Krůty – pocházejí pů-
vodně z Ameriky, kde je 
v Mexiku domestikova-
li Aztékové. Do Evro-

py je přivezli Špa-
nělé a brzy si 

je oblíbili také ve Francii, Itálii i Vel-
ké Británii. Jsou to ptáci s tmavým 
peřím a jejich kůže může být pose-
ta jemnými temnými skvrnami, které 
zůstanou i po oškubání. Jejich prodej 
v posledních letech v Evropě stále po-

malu klesá, což je škoda, pro-
tože maso krůt je z dostup-

né drůbeže asi nejbohatší 
na proteiny. Nevýhodou 
je o něco vyšší cena než 

u kuřat, a to že kromě 
prsou vyžaduje jejich 
zpracování už více ku-
chařských zkušenos-
tí. Proto krůta zůstá-
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vá spíše sezonní záležitostí anebo se 
dále zpracovává do různých uzenář-
ských výrobků.

Ať už si pochutnáváte na kuřátku 
nebo kachně, mějte na paměti, že nej-
důležitějším kritériem při výběru drů-
bežího masa je především jeho kvalita. 
Proto se můžeme řídit značkou výrob-
ce či vybírat výrobky označené znač-
kou KLASA, která je klíčovou znač-
kou kvality potravin. Toto označení se 
uděluje pouze podrobně prověřeným 
potravinářským výrobkům. Označené 
produkty splňují příslušné potravinář-
ské a hygienické normy. Seznam takto 
označených potravin naleznete na in-
ternetových stránkách www.eklasa.cz.

NECHTE SE ODMĚNIT ZA NÁKUP 
KVALITNÍCH POTRAVIN

Kupujete rádi kvalitní potravi-
ny? Vyhledáváte ty, které mají na 
svém obalu uvedené logo KLASA? 

Pak máte právě nyní možnost spojit 
příjemné s užitečným a zúčastnit se 
velké letní soutěže s touto značkou 
kvality o 1300 značkových kuchyň-
ských spotřebičů a poukazy 
na nákup zboží TESCO-
MA v celkové hod-
notě 200 000 Kč. 
Každý účastník 
soutěže také 
získá praktic-
ký dárek na 
vaření.

Tato atrak-
t i v n í  l e t -
ní soutěž, kte-
rá  p rob íhá  ve 
dnech 1. 6. 2009 až 
30. 8. 2009, má za cíl nau-
čit spotřebitele vyhledávat kvalit-
ní potraviny. Různé výrobky mohou 
vypadat na první pohled stejně, od-
lišnosti ve složení, chuti či celkové 

kvalitě však mezi nimi jsou. Pro zá-
kazníka v supermarketu je velice ob-
tížné, někdy i nemožné, tyto rozdíly 
postřehnout. Pomocníkem mu může 
být logo KLASA, identifi kující výrob-
ky výjimečných vlastností či kvality. 
To ocení zejména ti zákazníci, kteří 
dávají přednost kvalitě před cenou 
výrobku.

O co s KLASOU soutěžíte? Za kaž-
dou správně vyplněnou herní kartu 
získáte dárek do vaší kuchyně. Na-
víc máte možnost každý týden vyhrát 
jeden ze 100 kuchyňských spotřebi-
čů ETA. A nejde o ledajaké pomocní-
ky do kuchyně – vyhrát můžete na-
příklad kávovar espresso, fritézu či 
sušičku potravin. A to není vše! Pro 
10 nejšťastnějších z vás bude navíc na 
konci soutěže připravena poukázka 

na nákup zboží TESCOMA v hodnotě 
20 000 Kč.

Princip soutěže je jednoduchý, stačí 
nasbírat 20 log KLASA, nalepit je na 
herní kartu KLASA a zapojit se do slo-
sování. Herní kartu získáte ve vybra-
ných prodejnách, na roadshow KLASA 
nebo si ji můžete jednoduše vytisk-
nout ze stránek www.eklasa.cz, kde 
také naleznete úplná pravidla sou-
těže. Vyplněné herní karty zasílejte 
v obálce označené Soutěž KLASA na 
P. O. Box č. 47, Nákupní 389/3, 100 04 
Praha 104.

Kupujte kvalitní potraviny a získej-
te hodnotné ceny. A nezapomeňte, že 
herní karty můžete zasílat i opakovaně 
– čím více jich zašlete, tím více výher 
získáte. 

KLASA
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mateřská školka…
Co dokáže soukromá  
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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 

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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Rád bych vás v krátkosti seznámil s činností Potravinářské komory 
za uplynulé období. V prvním pololetí roku 2008 se představenstvo 
Potravinářské komory ČR sešlo dvakrát a hlavní náplní činnosti 
byla příprava a projednání všech připomínek k návrhům nových 
stanov a jednacího a volebního řádu Komory. Oba dokumenty 
schválila valná hromada dne 28. 2. 2008.

V tomto období se rovněž rozběhla intenzivní práce Komory 
na prosazení zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. 
Pokračovali jsme také ve snaze více podpořit kvalitní domácí 
potraviny, a tedy značku domácí kvality KLASA, kde se podařilo 
po intenzivních jednáních s ministerstvem zemědělství, především 
s poslanci zemědělského výboru parlamentu, získat na podporu 
Klasy pro rok 2008 celkem 200 milionů Kč.

Nově jsme rovněž posílili spolupráci v oblasti komunikace 
na bázi konsorcia evropských federací, platforem a nadále 
i v regionu na úrovni V4 a jejích hostů. Domnívám se, že 
pravidelná setkání jsou důležitým 
základem pro výměnu informací 
a porovnání výsledků jednotlivých 
zemí. Jedno z nejvýznamnějších 
setkání se konalo v rámci veletrhu 
SALIMA v Brně dne 5. 3. 2008. 
Projednávaly se na něm zejména 
špatné dodavatelsko-odběratelské 
vztahy a rostoucí obavy z otevírání 
evropských trhů třetím zemím.

V období od této poslední valné 
hromady Potravinářské komory 
se představenstvo Komory sešlo 
celkem čtyřikrát. 

Dne 24. července 2008 v hotelu 
SEN v Senohrabech, kde se 
projednával především návrh 
rozpočtu a vystoupil zde i ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

Další představenstvo se konalo 
dne 20. listopadu 2008 v areálu 
společnosti Madeta v Jesenici 
u Prahy a na programu bylo 
zejména projednávání dotačních a podpůrných programů 
pro potravináře za účasti zástupců ministerstva zemědělství 
a ministerstva průmyslu a obchodu.

Třetí představenstvo, konané dne 19. března 2009 v hotelu 
Artemis v Praze, mělo na programu přípravu valné hromady 
a podstatnou součástí zasedání rozšířeného představenstva byla 
diskuse s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem.

Poslední zasedání představenstva se konalo 21. května 2009 
v sídle společnosti TTD Dobrovice a na programu byla příprava 
zprávy představenstva pro valnou hromadu a návrh výroční zprávy 
o činnosti Komory za rok 2008.

Za nejvýznamnější aktivitu uplynulého období považuji 
projednávání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. 
Dne 29. října prošel Poslaneckou sněmovnou návrh zákona 
o významné tržní síle do druhého čtení a bylo na nás, abychom 
zpracovali pozměňovací návrhy tak, aby byl splněn základní 
cíl tohoto zákona – narovnání dodavatelsko-odběratelských 

vztahů. Na začátku ledna letošního roku proběhl v parlamentu 
seminář organizovaný poslancem Skopalem, kde jsme jménem 
Potravinářské komory obhajovali naši pozici v ostré diskuzi se 
zástupci SOCR a hospodářského výboru. Na základě připomínek 
právníků byl opuštěn koncept s etickým kodexem (který obsahuje 
například maďarská nebo anglická varianta) a je preferováno 
exaktní stanovení zakázaných praktik (podobně jako francouzská 
nebo slovenská varianta). Úplně přepracovaný návrh byl po 
konzultacích s ÚOHS předán předkladatelům návrhu zákona.

Tento nový návrh byl skupinou poslanců předložen v Poslanecké 
sněmovně ve druhém čtení. Při projednávání ve výborech k němu 
ani zemědělský ani hospodářský výbor nepřijaly žádné usnesení 
a dne 15. 5. prošel tento nový návrh zákona o významné tržní síle 
v Poslanecké sněmovně třetím čtením. Chci ovšem podotknout, že 
jde teprve o dílčí krok, návrh zákona ještě čeká schvalování v Senátu 
a podpis prezidenta republiky. Z tohoto důvodu je nutno dále 

shromažďovat konkrétní poznatky 
o praktikách obchodních řetězců 
a předkládat je státní správě.

Pokud jde o další aktivity Komory 
v otázce obchodních řetězců, je 
z našeho pohledu důležitý společný 
postup v rámci regionu V4. Rovněž 
bylo potvrzeno, že na prvním místě 
je pravdivé a úplné informování 
spotřebitele – občana o praktikách, 
které vůči němu obchodní řetězce 
uplatňují, důležitá je spolupráce se 
spotřebitelskými organizacemi.

Pro výraznější prosazení domácích 
produktů na českém trhu je 
naprosto nezbytné zachovat značku 
domácích kvalitních potravin Klasa. 
Jsem rád, že se podařilo pro rok 
2009 opět vyjednat prostředky pro 
podporu kvalitních potravin KLASA. 
Navíc nově chceme rozběhnout 
projekt RegioKlasy, díky kterému 
by se dostaly do podvědomí tradiční 

regionální speciality. O projektu RegioKlasy intenzivně jednáme 
s Asociací krajů a SZIF.

Při prosazování českých potravin na zahraničních trzích by 
byla vítaná také větší podpora ministerstva a SZIFu při výstavách 
v zahraničí.

V rámci skupiny pro zdravý životní styl se také úspěšně uskutečnil 
a byl vyhodnocen II. ročník soutěže pro žáky 5. ročníků základních 
škol Hravě žij zdravě. V současné době probíhá příprava ročníku 
třetího, pro který jsme získali podporu ze strany ministerstva 
zdravotnictví. O zahájení dalšího ročníku projektu budou 
informování všichni členové Komory, aby mohli eventuálně 
podpořit ve svém okolí zapojení do projektu.

V legislativní oblasti jsme vyjádřili nesouhlas s písemným 
prohlášením o koordinaci systému zálohování a návratnosti 
hliníkových obalů v rámci Unie, které vyzývá evropské instituce 
k zavádění zálohovaných plechovek ve všech členských státech. 
Bouři nevole vyvolalo také Eco-comem zamýšlené zvýšení poplatků 

Z projevu prezidenta PK ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., 
na valné hromadě PK ČR dne 28. 5. 2009
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za zpětný odběr a využití odpadů z obalů, které vnímají více než 
dvě třetiny potravinářských (jak vyplynulo z průzkumu) výrobců 
jako silně poškozující zásah do jejich ekonomické situace. 

S ministerstvem zemědělství se podařilo úspěšně projednat 
podmínky pro poskytnutí národních podpor a dotačních titulů 
13 a 10.E.

 Vzhledem k situaci v potravinářském sektoru v souvislosti se 
světovou fi nanční krizí jsme projednali s ministrem Gandalovičem 
a ředitelem Karbanem rozšíření podpor PGRLF i na potravináře. 
Výsledkem jsou dva programy pomoci. První z nich poskytuje 
podnikatelům v potravinářství fi nanční prostředky ke snížení 
úrokového zatížení či k zajištění úvěru od banky. Druhý program, 
tzv. faktoring, na který je vyčleněno 800 milionů Kč, má pomoci řešit 
přechodný nedostatek vlastních fi nančních zdrojů u zemědělců, 
způsobený druhotnou platební neschopností zpracovatele.

Ve své činnosti pokračovala předloni založená Česká 
technologická platforma pro potraviny (ČTP), sdružující 
v současnosti více než sto členů z oblasti podnikání, vědy 
a výzkumu i veřejných institucí. Platforma je nyní zainteresovanými 
stranami vnímána jako nástroj, který může výrazně napomoci 

zvýšení konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu 
zejména díky cílené investiční podpoře výrobců v oblasti inovací 
a zavádění nových technologií.

Pokud jde o vnitřní a vnější komunikaci, členům Komory je 
pravidelně zasílám týdenní monitoring zpráv a událostí. Navíc 
v říjnu loňského roku vyšlo první číslo časopisu Svět potravin, 
který je podporován Potravinářskou komorou ČR. Jde o měsíčník 
zaměřený na podporu českých potravinářských produktů, jehož 
hlavním cílem je motivovat spotřebitele, aby preferovali české 
potravinářské výrobky a lépe se orientovali v široké nabídce 
potravinářských výrobků. K informacím o vnitřních záležitostech 
Komory i k informování o činnostech pracovních skupin, svazů 
a České technologické platformy slouží všitá příloha.

Tolik snad k činnosti Komory za uplynulé období.
Rád bych v této souvislosti poděkoval všem členům Potravinářské 

komory ČR za jejich činnost v uplynulém období. Zároveň bych 
vás ale rád vyzval k dalšímu zvýšení aktivity, protože nás čeká 
řada úkolů, ať už v oblasti úpravy dodavatelsko-odběratelských 
vztahů, nebo v souvislosti s vyjednáváním rozpočtu a programů 
podpor na příští období. 

Plenární zasedání České technologické platformy pro potravi-
ny se konalo dne 5. 5. 2009 v Praze v Kaiserštejnském paláci.

Zahájení jednání provedl Ing. Miroslav Koberna, CSc., mís-
topředseda řídícího výboru ČTP a ředitel pro programování 
a strategii Potravinářské komory ČR (PK ČR), uvítal přítomné 
a hosty a uvedl, že se jedná o zasedání, jehož cílem je, kro-
mě seznámení členů s činností ČTP za uplynulý rok, provést 
volbu řídícího výboru, který má prodloužený mandát z loň-
ského roku. Dále Ing. Koberna požádal jednotlivé hosty, aby 
vystoupili se svými příspěvky.

Náměstek ministra zemědělství pro úsek životního pro-
středí, výzkumu a vzdělávání Ing. Jiří Urban pozdravil jmé-
nem vedení ministerstva zemědělství (MZe) účastníky jednání 
a zdůraznil, že je Česká technologická platforma pro potra-
viny (ČTP) vnímána jako jedna z platforem, která respektuje 
všechny požadavky kladené na sdružení takového typu (ze-
jména spojení aplikace výzkumu a komunikace). MZe vytvá-
ří po příkladu ČTP pravidla, jak by měly být takové platfor-
my organizovány, a proto je třeba se připravit na spolupráci. 
Z titulu své funkce uvítal vznik sekce pro biopotraviny, kte-
rá byla založena na půdě PK ČR, v níž vidí další možnosti pro 
spolupráci v rámci ČTP.

Ředitel úřadu pro potraviny MZe Ing. František Sládek, CSc., 
zmínil jednotlivé akce pořádané v průběhu českého předsed-
nictví. Upozornil na již proběhnuvší dvě velké konference, 
z nichž první z byla na téma politika kvality (11.-12. 3. 2009) 
a proběhla za značné pozornosti celé EU. Týkala se rozpra-
cování Zelené knihy, kterou v polovině října 2008 zveřejnilo 
DG Agri, které na konci května letošního roku vydá sdělení, 
jež by mělo respektovat celoevropskou diskusi a závěry této 
konference. Defi nitivní projednávání proběhne v Radě kon-
cem června a v této souvislosti ředitel Sládek připomněl, že 
problematika kvality potravin je jednou ze čtyř hlavních prio-
rit českého předsednictví. Jako druhou, již proběhlou konferen-

ci zmínil konferenci k potravinářskému výzkumu a jeho dopa-
dům na další legislativní kroky (21.-22. 4. 2009), jíž se účastnili 
zástupci MZe, VŠCHT a EFSA, a poděkoval PK ČR za podpo-
ru a propagaci.

Dále ředitel Sládek upozornil na dvě jednání, která 
předsednictví čekají, a to jednání Poradního sboru EFSA 
(25.-26. 6. 2009) a neformální radu ministrů (31. 5.-2. 6. 2009, 
Brno). Očekává se, že jen neformální rady ministrů se zúčast-
ní na 500 účastníků. Hlavním tématem bude společná země-
dělská politika po r. 2013, kdy již nebude mít smysl rozdělo-
vat členské státy na „nové“ a „staré“.

V závěru svého vystoupení ředitel Sládek poděkoval stá-
lému zastoupení a kolegům na stážích, díky nimž se, podle 
jeho názoru, daří plnit české předsednictví smysluplně a kon-
struktivně, a to především co se návrhu nařízení na poskyto-
vání informací o potravinách spotřebiteli a Codexu Alimen-
tarius týká.

Předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR (ZV) Ing. Jiří Papež poděkoval za příležitost, že byl 
k fóru tohoto typu přizván. Zdůraznil, že se ZV snaží v rámci 
svých kompetencí potravináře podporovat a ocenil spoluprá-
ci s PK ČR, která je již dlouhodobou záležitostí. Uvítal shodu 
na přenesení značky Klasa do jednotlivých regionů (a to ze-
jména díky komunikaci a vzájemnému porozumění mezi ZV 
a PK ČR). RegioKlasu vnímá jako příspěvek k propagaci regi-
onálních výrobků malých výrobců. Zmínil také návrh zákona 
o významné tržní síle a jejím zneužití, který prošel druhým 
čtením a o němž se předpokládá, že bude podpořen i ve tře-
tím čtení, i když on sám osobně této formě regulace naklo-
něn není.

Ing. František Chaloupka, ředitel odboru výzkumu a vývo-
je MZe, uvedl, že MZe, jako jeden z poskytovatelů fi nančních 
prostředků na vědu a výzkum, vypracovalo koncepci země-
dělského aplikovaného výzkumu do r. 2015, v níž se hovo-
ří o tom, že ČTP bude do r. 2013 ročně podpořena částkou 

Z plenárního zasedání České technologické platformy pro potraviny
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10 mil. Kč. ČTP je první platformou uznanou MZe, které si od 
tohoto sdružení také velmi mnoho slibuje, a proto se bude 
snažit zlepšit efektivitu vkla-
du fi nančních prostředků do 
vědy a vývoje. Je ovšem ne-
zbytné vyjasnit, jaké otázky 
a priority je nutné řešit nej-
dříve. V souvislosti s vyhod-
nocováním veřejných soutěží 
uvedl, že budou zvýhodně-
ny ty náměty a projekty, kte-
ré budou komplexní (budou 
řešeny z hlediska zapojení 
uživatelů a zhodnocení vý-
sledků v praxi). Oproti stá-
vající právní úpravě dojde 
ke změně a výzkumné sub-
jekty podporované MŠMT 
přejdou pod MZe co nejdří-
ve (s výjimkou VÚPS – do r. 
2012), ostatní pak do r. 2011. 
Podporován bude pouze ten 
subjekt, který bude splňovat 
defi nici výzkumné organiza-
ce. Celkově bude vyčleněno 930 mil. Kč. Od roku 2011 by měla 
působit Technologická agentura pro aplikovaný výzkum, nic-
méně záměrem MZe je více využívat spíše Národní agentu-
ru pro zemědělský výzkum a jejím prostřednictvím rozdělo-
vat fi nanční prostředky.

Ing. Koberna, CSc., následně vystoupil s přehledem aktivit, 
který je přílohou tohoto zápisu. Zároveň informoval o čerpání 
rozpočtu za rok 2008, tak jak jej schválil řídící výbor ČTP a jak 
bude předložen ke schválení valné hromadě PK ČR. 

Pro rok 2009 je schválen rozpočet vycházející z dotačního 
titulu 10.E, na který bylo alokováno 10 milionů korun. Návrh 
rozpočtu byl projednán řídícím výborem ČTP a schválen ná-
sledně, v souladu se stanovami, představenstvem PK ČR. Ple-
nární zasedání vzalo informaci na vědomí bez výhrad.

Ing. Koberna vyzval přítomné, pokud někdo má aktivity nebo 
návrhy, kterými by se mohla zabývat ČTP, ať je předloží prostřed-
nictvím řídícího výboru ČTP nebo sekretariátu PK ČR.

Ing. Miloslav Kojan, předseda řídícího výboru, vystoupil 
s plánem činnosti na rok 2009. Zdůraznil zejména, že se v září 
uskuteční rozšířené plenární zasedání v souvislosti s projektem 
TRUEFOOD, řídící výbor proběhne čtyřikrát do roka (vždy po 
dvou měsících, únorem počínaje), dále zasedne vědecký vý-
bor a podle aktuálního vývoje bude svolána poradní skupi-
na. Prioritou je dořešit obsazení řídícího výboru. 

K tomuto bodu se přihlásil Ing. Libor Dupal, předseda Sdruže-
ní českých spotřebitelů, s návrhem na ustavení pracovní skupiny 
pro prioritu „Potraviny a spotřebitel“. Sdružení českých spotře-
bitelů je připraveno se ujmout ustavení a koordinace této pra-
covní skupiny. Sdružení připraví záměr. Předpokládá se, že jeho 
záběr bude široký a komplexní (zejména nutriční hodnota po-
travin a kvalita potravin v závislosti na ceně potravin).

Následoval blok vystoupení zaměřený na jednotlivé priority. 
Jako první vystoupil Ing. Jiří Celba, CSc., vedoucí priority Kva-
lita potravin, který zmínil, že smyslem této priority je uspo-
kojit očekávání spotřebitelů (zjišťování metod kvality, otázka 
autenticity apod.). Přitom se hovoří o různé kvalitě pro různé 

spotřebitele, nemluví se o bezpečnosti potravin, která je sa-
mozřejmostí (fortifi kace, doplňování určitých prvků apod.). 

Kvalita výrobků je ovlivněna 
kvalitou procesů (ne kvalitou 
surovin, to je priorita Bezpeč-
nost potravin), které by měly 
v nejvyšší možné míře využít 
pozitivní složky suroviny (ne-
jen technologie výroby, ale 
i např. bezodpadové techno-
logie apod.). Ing. Celba pří-
tomné upozornil na registry 
projektů (centrální evidence 
projektů na stránkách vlá-
dy – Rady pro vědu a vývoj) 
a konstatoval, že by všichni 
vedoucí priorit akcentovali 
tuto databázi. 

Za prior itu Potraviny 
a zdraví vystoupil její vedoucí 
Ing. Jan Drbohlav, CSc., který 
uvedl, že tato priorita vychází 
z poznatků, jaká je naše po-
pulace (choroby apod.), a že 

vše je možné ovlivnit správnou výživou a zdravým životním 
stylem. ČTP koordinuje zadání výzkumu a uplatnění jeho vý-
sledků v praxi. Podle jeho názoru by PK ČR měla zajistit asi-
stenci lékařských pracovišť (iniciace toho, co lze ve výživové 
oblasti udělat + aplikace výsledků). Priorita Potraviny a zdra-
ví je zaměřena na využití bioaktivních látek a výzkumu po-
travin, které by mohly mít nějaký benefi t pro zdraví. Ing. Dr-
bohlav v této souvislosti poděkoval zástupcům fi rem, které 
poskytují své výrobní kapacity k tomu, aby bylo možné pro-
vést provozní a poloprovozní pokusy. Zmínil také úspěšnou 
spolupráci s odbornými pracovišti (VÚPP, VÚM, VÚSP, VŠCHT 
a další) a výzkum, který v současné době probíhá – zkoumá 
se využití látek z mléka, látek, které mají probiotické vlast-
nosti (vznikají nové receptury a technologie) a dále výzkum 
bioaktivních látek chmele a sladu. Z iniciativy ČSMS vznikla 
skupina pro mléko, která má 2 podskupiny (lékařská + výro-
ba) a výsledkem její činnosti bude publikace, která by měla 
vyjít v létě.

Následně se přistoupilo k volbě řídícího výboru. Jako za-
pisovatelka byla zvolena Mgr. Chýlková z PK ČR, jako ověřo-
vatel byl zvolen Ing. Drbohlav, CSc. Ing. Kojan představil jed-
notlivé kandidáty a navrhl, aby bylo hlasováno po skupinách. 
Všichni kandidáti byli zvoleni.

V diskusi vystoupila pí Štěpánková (Sdružení Biotrin) a pod-
pořila vznik priority Potraviny a spotřebitel. Pokud vznikne, 
Sdružení se jí aktivně zúčastní.

Na závěr vystoupil prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman,  
CSc., který uvedl, že za uplynulý rok se díky Platformě dařilo 
naplňovat jeden ze základních cílů Komory, kterým je zvýše-
ní prosperita a perspektivy celého potravinářského sektoru. 
Dále zmínil, že se nacházíme v době, kdy v mnoha přípa-
dech, zejména díky politice obchodních řetězců, vítězí cena 
nad kvalitou, což nesvědčí ani spotřebitelům, ani výrobcům 
potravin. Podle prezidenta Tomana ovšem je v  moci Komo-
ry tento nepříznivý stav i s pomocí České technologické plat-
formy pro potraviny zvrátit. 
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Dále uvedl, že Česká technologická platforma pro potraviny 
se stala neopominutelným partnerem všech odpovědných in-
stitucí zapojených do potravinářského výzkumu a vzdělávání, 
jako jsou vysoké školy, výzkumné ústavy i Akademie věd ČR. 

Na závěr svého vystoupení prezident Toman zdůraznil, že 
veškeré aktivity České technologické platformy pro potraviny 
by prakticky nebyly možné bez podpory ministerstva země-

dělství, které pomocí dotačního titulu 10.E. podporuje činnost 
Platformy částkou 10 milionů Kč ročně. Navíc je Platforma za-
řazena do vzdělávacího programu ministerstva, což samozřej-
mě ještě zvyšuje kredit její činnosti. Zároveň vyjádřil důvěru, 
že tato úspěšně navázaná spolupráce mezi Platformou a mi-
nisterstvem zemědělství a jeho čelnými představiteli bude po-
kračovat i v budoucnu. 

Novým členem představenstva a viceprezidentem PK ČR 
se stal Ing. Jaroslav Kurčík, který v obou funkcích nahradil 
Ing. Emila Kaspera ze společnosti  Maso Planá, a. s. Rozhod-
lo o tom na svém zasedání dne 21. května 2009 představen-
stvo Potravinářské komory ČR.

Ing. Jaroslav Kurčík je generálním ředitelem společnosti Pe-
nam, a. s. a předsedou představenstva společností Penam, a. s., 

Kostelecké uzeniny, a. s. a společnosti Maso Planá, a. s.
Představenstvo Komory zároveň ocenilo, že zákon o vý-

znamné tržní síle a jejím zneužití, na kterém se PK ČR spolu-
podílela, prošel v Poslanecké sněmovně třetím čtením. Hodlá 
tento návrh zákona v dalším procesu schvalování a při zave-
dení do praxe intenzivně podporovat. 

Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.,
emeritní profesor MZLU v Brně

Větší část současné lidské populace maso konzumuje. 
V posledních desetiletích, a zejména v současnosti, však probíhá 
celosvětová diskuse, zda je to správné. Jsou různé názory na 
tuto otázku, rozdílné názory vedou např. k alternativním 
směrům lidské výživy, jsou předkládány rozmanité názory 
a argumenty a jsou vytvářeny i mýty. Debatní fronta k této 
zdánlivě jednoduché otázce je nesmírně široká a stále více 
medializovaná, takže průměrný spotřebitel se dost obtížně 
orientuje v této otázce a obtížně hledá východisko pro svoji 
správnou výživu.

 Proč tomu tak je? Maso je velmi komplikovaným biologickým 
a biochemickým systémem s relativně rychlou dynamikou 
změn. Maso je surovinou a potravinou velmi neúdržnou, 
poměrně snadno a rychle podléhá mikrobiální proteolýze, 
která může končit až jeho vyloučením z potravinového 
uplatnění. Maso jako potravinová surovina musí splňovat 
požadavky na zdravotní nezávadnost (zdravotní bezpečnost) 
a požadavky na kvalitu senzorickou, nutriční, hygienickou, 
kulinární a technologickou. U masa shledáváme velké druhové 
rozdíly, velkou variabilitu jeho složek a vlastností. Maso se 
stává zbožím a ekonomika jeho produkce a tržní realizace 
je další skupinou faktorů jeho spotřeby. Pokusme se tedy 
o velmi jednoduchou analýzu zmíněných faktorů, která by nám 
alespoň stručně zodpověděla, zda máme maso jíst či nejíst.

HISTORICKÝ VÝVOJ
 Co je maso? Defi nic je mnoho a zjednodušeně řečeno jsou 

to svalové a další tělesné tkáně z živočichů, využitelné k lidské 
výživě. Podle Higgse (2002) je genom člověka a jeho fyzická 
stavba již po dobu asi 4,5 milionu let adaptována na dietu 
s obsahem masa a je závislý na zdrojích látek obsažených 
v mase. Maso je součástí výživy člověka nejméně 2 miliony 
let (Ruprich, 2003) a člověk je svou anatomickou stavbou 

a fyziologickými funkcemi přizpůsoben k využití jak rostlinné, 
tak i živočišné potravy. Dávný člověk byl sběračem plodů 
a lovcem divoce žijících zvířat. Postupně některé druhy zvířat 
domestikoval a později i šlechtil se zaměřením na masnou 
nebo na mléčnou užitkovost. Konzumace masa evolučně 
znamenala přežití lidstva v kritických situacích. Po staletí 
společnost dbala na stupňování produkce a spotřeby masa. 
Maso je velmi bohatý a univerzální zdroj živin a energie. Jeho 
primární význam spočívá v obsahu proteinů. Aminokyseliny jsou 
využívány pro růst a obnovu buněk těla a poskytují poměrně 
velké množství metabolizovatelné energie. Mastné kyseliny, 
vitaminy, minerální složky a voda jsou zahrnuty v syntéze 
proteinů, lipidů, buněčných membrán a dalších složek masa. 
Konzumace masa byla mírou prosperity a zdraví člověka. Bylo 
a je chápáno, že výživa je jedním z nejvýznamnějších faktorů 
lidského zdraví a maso patří k nejvýznamnějším potravinám. 

PRODUKCE A SPOTŘEBA MASA
 Podle FAO činila světová produkce masa v roce 

2006 272 milionů tun bez ryb, které se vedou ve statistikách 
samostatně (Kameník, 2007). Nejvíce se produkuje masa 
vepřového, následuje maso drůbeží a na třetím místě je maso 
hovězí. Produkce se v každém roce zvyšuje zhruba o 2 %. 
Největším producentem masa na světě je Čína, následují USA, 
EU, Německo a Francie. Současně je průměrná spotřeba masa 
na jednoho obyvatele Země asi 43 kg za rok. V ČR bylo v roce 
2006 vyprodukováno 630 794 tun masa (bez ryb), což bylo o 
2,3 % méně než v roce 2005. Všechny dosud uvedené údaje jsou 
v hodnotě „maso na kosti“, což znamená fi nální výstup jatečně 
upravených těl z jatečních linek; totéž platí i pro vykazování 
spotřeby masa. V roce 2005 činila průměrná spotřeba masa 
celkem 81,4 kg na jednoho obyvatele ČR, z toho 10 kg 
hovězího a telecího, 41,5 kg vepřového, 26,1 kg drůbežího, 
2,8 kg králičího, 0,4 kg ovčího, kozího a koňského dohromady, 
0,6 kg zvěřiny (a 5,8 kg ryb). Spotřeba masa v ČR kulminovala 
v letech 1989 a 1990, a to 97 kg na obyvatele a rok. Pokles 

Představenstvo PK ČR zvolilo nového viceprezidenta a podpořilo zákon 
o významné tržní síle

Máme jíst maso?
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spotřeby masa u nás je hodnocen pozitivně z hlediska vlivu na 
zdraví spotřebitelů. Mezi vlivy na tuto pozitivní změnu jistě 
patří i změna výživové orientace v důsledku zdravotní výchovy 
a také vliv cenové liberalizace od roku 1993, kdy stát přestal 
dotovat zemědělskou produkci potravin (byla zrušena tzv. 
záporná daň z obratu). Lze konstatovat, že ČR má spotřebu 
masa na žádoucí úrovni. Vyšší spotřeba masa je ve Francii, 
Německu, Španělsku a Dánsku, nižší ve Velké Británii, ve 
Švédsku, Finsku a v dalších zemích. Hodnota „maso na kosti“ 
je pro statistické účely volena proto, že výstup z jatečních 
linek je nejvhodnějším místem pro zjišťování hmotnosti jatečně 
upravených těl (JUT), později to již není možné, poněvadž 
srovnatelnost končí bouráním JUT.

 Je zřejmé, že nejsou pravdivé údaje, že jsme největšími 
konzumenty masa v Evropě. Další pozitivní skutečností je, že 
se výrazně zvýšil podíl drůbežího masa (hlavně kuřecího, tedy 
bílého), které je vhodnější pro zdraví spotřebitelů. Naopak 
došlo k výraznému poklesu spotřeby hovězího a vepřového 
(tedy „červeného“ masa).

 Větší podíl lidské populace maso konzumuje, a to v různém 
množství, v různé druhové skladbě, v různých úpravách 
a kombinacích s jinými potravinami. Skutečností je, že jsou 
rozdíly ve spotřebě masa v rozvinutých a rozvojových zemích. 
V rozvinutých zemích již bylo dosaženo vysoké spotřeby, 
spotřebitelé jsou si vědomi zdravotních rizik a spotřebu masa 
a také dalších potravin živočišného původu vědomě redukují. 
Existují i tzv. alternativní směry ve výživě, které odmítají 
konzumaci masa (vegetariáni, vegani, makrobiotici a další). 
Tyto změny probíhají právě v rozvinutých zemích a realizují 
je především mladí lidé. Produkce a spotřeba masa se výrazně 
zvyšuje v rozvojových zemích, a to proto, že se tam zvyšují 
počty obyvatel a dosavadní spotřeba je dosud velmi nízká. 
Konzumaci masa a jeho některé druhy zakazují některá 
náboženství, např. hinduismus, židé a islám nekonzumují maso 
vepřové, náboženské zákazy někdy vycházejí z hygienických 
pohnutek. Maso odmítají někteří mladí lidé z fi lozofi ckých 
a ekologických příčin.

 Po uvedeném shrnutí současného stavu se pokusme vyjádřit 
klady a zápory konzumace masa.

PROČ MÁME JÍST MASO?
 Maso je zdrojem plnohodnotných bílkovin a obsahuje 

jich kolem 20 %. Jsou nezbytnou složkou potravin, jsou 
hlavním zdrojem dusíku a jsou nejvýznamnější živinou pro 
člověka. Jejich plnohodnotnost je dána tím, že bílkoviny 
masa (i další potraviny živočišného původu) obsahují všechny 
esenciální aminokyseliny, a to ve vyváženém vzájemném 
poměru z hlediska jejich využití pro stavbu tělních bílkovin 
člověka. Bílkoviny rostlinného původu nelze označit za 
plnohodnotné, poněvadž nesplňují uvedená dvě kriteria.

 Bílkoviny mají stejnou energetickou hodnotu jako sacharidy. 
Tu však organismus využívá až v nejvyšší energetické nouzi, 
např. při dlouhodobém hladovění.

 Bílkoviny jsou především biologickou složkou potravin 
a materiálem pro výstavbu tělesných tkání. Každá bílkovinná 
struktura v těle je v neustálé přeměně. U dospělého člověka 
se denně obnoví 3 až 4 g bílkovin na 1 kg hmotnosti. Ke 
kompletní výměně poloviny všech bílkovin v organismu dojde 
asi za 80 dní. Doporučená denní dávka bílkovin je 1,0 až 1,2 g 
na 1 kg tělesné hmotnosti. Vyšší potřebu mají děti v období 

růstu, poměr živočišných a rostlinných bílkovin se doporučuje 
1 : 1. Předávkování bílkovin se nedoporučuje, poněvadž se 
příliš zatěžuje organismus, hlavně trávicí trakt a zejména 
ledviny (Hrubý, 2007).

 Maso je velmi sytivou potravinou, má velmi dobré smyslové 
vlastnosti a nabízí pestrou škálu kulinárních úprav. Zmíněné 
vlastnosti jsou hlavní příčinou zájmu o maso jako potravinu.

 Maso je zdrojem téměř všech vitaminů s výjimkou kyseliny 
askorbové. Nejvyšší podíl na krytí fyziologických potřeb 
lidského organismu zabezpečuje vitamin B

12
 a další vitaminy 

skupiny B, B
2
, niacin, B

6
.

 Nejcennější minerální složkou masa je železo; maso kryje 
vysoký podíl železa (20 %) z fyziologických potřeb člověka. 
Hemové železo z masa je využitelné z 20 až 30 %, zatímco 
nehemové (např. špenát) jen z 1 až 7 %. Maso, zejména hovězí, 
je výborným zdrojem zinku, jehož využití lidským organismem 
je 20 až 40%.

 Nedostatečná spotřeba masa může negativně působit na 
zdraví rostoucích organismů (dětí a adolescentů).

 Masu bývá nesprávně přisuzován podíl na vyšší hladině 
cholesterolu v krevním séru. Cholesterol je v mase obsažen 
v rozmezí 50 až 100 mg ve 100 g a potřebné jeho množství 
si lidský organismus vytváří asi ze 70 % sám. Pouze zbylých 
30 % využívá z přijímaných potravin. Pravdou je, že tuky jako 
součásti červeného masa mohou zvyšovat hladinu krevního 
cholesterolu a vinu na tom nesou nasycené mastné kyseliny, 
které blokují tvorbu tzv. LDL receptorů.

Z uvedeného vyplývá, že maso máme jíst, a to dokonce 
ve prospěch svého zdraví. Naopak nedostatečný příjem 
masa může na zdraví spotřebitelů (dětí a mládeže) působit 
negativně. Ovšem konzumace masa se musí řídit obecně 
uznávanými pravidly, tj. „pestře a střídmě“ nebo „všeho 
s mírou“ a přiměřeně ke svému zdravotnímu stavu a ke své 
fyzické aktivitě. Historický vývoj lidské populace přesvědčivě 
dokazuje, že maso je oprávněně jednou za základních složek 
výživy člověka. Z hlediska prevence aterosklerózy doporučují 
odborníci pro výživu (Blattná aj., 2005) maso kuřecí, krůtí, 
telecí, zvěřinu a ryby sladkovodní a mořské. K omezené 
konzumaci tolerují libové maso vepřové, hovězí a koňské; 
za nevhodné považují masa tučná, husí, kachní, mletá masa, 
vnitřnosti, paštiky, prejty, tlačenky, konzervy a uzenářské 
výrobky.

KTERÉ PROBLÉMY MOHOU PROVÁZET SPOTŘEBU MASA?
 V některých situacích a z různých příčin mohou vzniknout 

skutečnosti, které mohou maso vyřadit jako nezpůsobilé 
k lidské výživě. Produkční vertikála „maso“ zahrnuje několik 
etap a v nich mohou takové situace nastat. Nejdůležitější je 
požadavek na zdravotní nezávadnost masa.

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, zavazuje producenty, 
zpracovatele, distributory a prodejce masa, aby zdravotní 
nezávadnost masa garantovali. Dozorovým orgánem se 
sankčními pravomocemi je Státní veterinární správa ČR. Její 
orgány kontrolují časový úsek vertikály od narození zvířete až 
po prodej masa z něj ke kulinárnímu uplatnění a ke spotřebě. 
Rozhodující je veterinární hygienická prohlídka poražených 
zvířat na jatkách. 

Na základě veterinární prohlídky úřední veterinární lékař 
rozhodne, zda získané maso je poživatelné nebo nepoživatelné. 
Poživatelné maso je uvolněno pro další zpracování jako maso 
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výsekové (pro prodej, pro kulinární uplatnění ve společném 
stravování atd.), nebo jako maso výrobní (pro zpracování na 
masné výrobky). Veterinární rozhodnutí o mase je podloženo 
výsledkem dosaženým metodami adspekce, palpace a incíze, 
případně dodatečným hodnocením parazitologickým, 
mikrobiologickým, virologickým, chemickým a fyzikálním. 
Veškeré tržně uplatňované maso musí být veterinárně 
posouzeno a klasifikováno jako poživatelné přímo nebo 
po úředním veterinářem nařízené 
úpravě. Nepoživatelné maso musí být 
spolehlivě izolováno jako rizikový 
materiál a likvidováno ve veterinárních 
asanačních ústavech (kafi lériích). Zvířata 
z domácích porážek nepodléhají povinné 
veterinární prohlídce, ale nesmí být 
uplatněna na trhu, mohou být 
užita jen k naturální spotřebě 
v rámci rodiny producenta 
(farmáře).

 Tržní úspěšnost ma sa 
je ovlivněna mno ha 
faktory, z nichž nej-
závažnějšími jsou zdra-
votní nezávadnost ma sa, 
kvalita masa a realizační ce na 
masa. Zdravotní nezávadnost masa je základní podmínkou 
pro uplatnění masa jako potravinové suroviny a potraviny. 
Spotřebitel spoléhá na státní kontrolní veterinární systém 
včetně veterinární prohlídky poražených zvířat a masa, 
systému HACCP, systému rychlého varování v rámci EU 
o výskytu nežádoucích skutečností. To vše je doprovázeno 
vypracovaným systémem sledovatelnosti (traceability) v rámci 
celé vertikály. To vše bylo uplatněno při výskytu slintavky 
a kulhavky ve Velké Británii, při výskytu onemocnění skotu 
BSE i u nás a je uplatňováno při výskytu „ptačí chřipky“ rovněž 
i u nás. Veterinární opatření jsou natolik radikální, že ochrání 
spotřebitele před zdravotním ohrožením.

 Parazitárními riziky z masa jsou u nás cysticerkóza skotu 
(tasemnice bezbranná), trichinelóza prasat (svalovec stočený) 
a toxoplazmóza (prvok Toxoplasma gondii). Aktuální je 
možnost cysticerkózy z konzumu tatarských bifteků ze 
syrového uhřivého masa.

 Mikrobiální rizika se prezentují jako zoonózy, které se 
alimentární cestou z masa přenášejí na člověka. Jedná se 
o salmonelózu, listeriózu, kampylobakteriózu, yersiniózu 
a další. Působí je Salmonella typhimurium, S. enteritidis a další 
sérotypy, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, 
Yersinia enterocolitica a další. Jiná onemocnění způsobují 
alimentární kontaminace (botulismus – Cl. botulinum, 
stafylokoková enterotoxikóza, intoxikace Clostridium 
perfringens, intoxikace Bacillus cereus a další). Všechna tato 
zdravotní rizika vycházejí především z živočišných produktů 
(maso, mléko, vejce a výrobky z nich), které jsou velmi 
příznivým prostředím pro rozvoj mikroorganismů. Parazitární 
a mikrobiální zdravotní rizika lze úspěšně likvidovat působením 
pasteračních a sterilačních teplot. Parazity lze inaktivovat 
navíc i působením mrazírenských teplot. Priony způsobující 
onemocnění BSE (nemoc šílených krav, bovinní spongiformní 
encefalopathie) však musí být inaktivovány při likvidaci 
rizikového materiálu teplotami převyšujícími 133 oC.

Spolu s kontaminací patogenními mikroorganismy může být 
maso i další potraviny zdravotně ohroženo chemickou kontaminací. 
Chemické kontaminanty potravin jsou velmi početné a zahrnují 
kontaminanty prostředí, tedy exogenní, ale i potravinářská aditiva 
a kontaminanty endogenní. Rozsáhlé vyhlášky o mikrobiologických 
požadavcích na potraviny a o potravinových aditivech vydalo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Zdravotní nezávadnost a kvalita masa i dalších potravin 
živočišného původu mohou být ohroženy nebo zhoršeny 

až k nepoživatelnosti nebo nepřijatelnosti 
u výrobce nebo při skladování. Většina 

zjištěných případů je zaviněna „lidským 
faktorem“, nedbalost í  nebo 

neznalostí a vždy neodpovědností. 
Mnoho potravin musí být 

zlikvidováno až při jejich 
uchovávání či skladování 

u spotřebitele, a to 
rovněž z neznalosti 
nebo z nedbalosti.
Maso jako potravinová 

komodita je svými vlastnostmi 
zvláštní.  Je materiálem velmi 

dynamicky se měnícím a spějícím ke 
zkáze. Všechny potravinářské technologie mají až 

na výjimky do svých postupů zařazeny i konzervační principy 
a metody, které vedou k udržitelnosti potravin nad jejich 
obvyklou mez. V případě masa je třeba velmi dobře znát 
průběh a dynamiku postmortálních biochemických změn. 
Tedy autolýzy, neboli zrání masa a mikrobiální proteolýzy, 
čili kažení masa. Autolýza masa začíná okamžikem usmrcení 
zvířete a dělí se na fáze posmrtné ztuhnutí, zrání a hluboká 
autolýza. Souběžně probíhá mikrobiální proteolýza, a to 
nejdříve latentně a poté zjevně ve fázích povrchové osliznutí, 
povrchová hniloba a hluboká hniloba. Zvláštními formami 
kažení masa jsou zapaření masa, ložisková hniloba a kažení 
masa od kosti (Ingr, 2003). Senzoricky se hodnotí hlavní 
jakostní znaky – celkový vzhled, barva, mramorování, vaznost 
či vodnatelnost, vůně a chuť (jen u masa tepelně upraveného). 
Mezi různé jakostní odchylky se řadí i vady PSE a DFD, které 
snižují jakost senzorickou, kulinární a technologickou, nikoli 
přímo zdravotní nezávadnost masa.

Pro spotřebitele je významná relace mezi kvalitou a cenou 
masa. Nejvýhodnější je u masa kuřecího (velmi dobrá kvalita 
masa a přitom nízká maloobchodní cena). Nevýhodná může 
být v některých případech u hovězího (nízká kvalita kravského 
nebo nedostatečně vyzrálého masa a přitom relativně vysoká 
cena, což jsou i příčiny poklesu spotřeby hovězího masa).

Souhrnně vyjádřeno, maso je nutričně velmi hodnotnou 
potravinou, senzoricky ceněnou a tedy vyhledávanou a tudíž 
široce konzumovanou potravinou. Ze spotřebitelského 
hlediska však relativně drahou potravinou s výhledem na 
zvyšování spotřebitelských cen. Maso je, bohužel, potravinou 
velmi neúdržnou, což může v extrémních situacích vést až 
k jeho vyloučení z potravinářského uplatnění. Uvedené se 
týkalo pouze masa, nikoli masných výrobků, kterým bude 
věnováno samostatné sdělení. 

Publikováno: Ingr. I.: Máme jíst maso? 
Výživa a potraviny, 62, 2007, 6, 157-159.
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Na straně spotřebitele

K úvaze o chřipce, která pochá-
zí zřejmě z Mexika, či USA poněkud 
zavádějící titulek? Ale ne tak docela. 
V prvních zprávách o vypuknutí ne-
bezpečné lidské chřipky v Mexiko City 
se ve zprávách stále opakovalo prase-
čí, prasečí, prasečí, až z toho někdo 
mohl nabýt dojmu, že jde o onemoc-
nění přenosné ze zvířat na člověka 
a že může být riskantní jíst vepřové. 
Není tomu tak!

Za prvé jde o nový typ lidské 
chřipky, která je virulentnější 
než předchozí typy, nicméně 
za druhé je pravděpodob-
né, že k její „kultivaci“, 
či lépe řečeno zmuto-
vání, mohlo dojít prá-
vě v tělech prasat. 
Ovšem po tomto po-
sílení a vzniku „nové 
chřipky“, popřípadě 
„mexické“, záleží jaké 
pojmenování se ujme, již 
vir začal žít svým vlastním živo-
tem. To znamená, že je možný pře-
nos z člověka na člověka. Zda bude 
možný zpětný přenos na prase, to je 
zatím předmětem zkoumání a nejeví 

se to jako příliš pravděpodobné. Pře-
sto je  na místě dbát zásad biologic-
ké bezpečnosti a zamezit tomu, aby 
k chovaným zvířatům měli přístup cizí 
lidé a nemocní obzvlášť.

Samozřejmě se nový typ viru stá-
le studuje. Již byly provedeny první 
epidemiologické studie a genetické 

analýzy chřipkového 
viru s cílem 

zjistit 

jeho původ. V rámci těchto analýz 
byl objeven i úsek specifi cký pro pra-
sečí chřipku. Bohužel právě toto zjiš-
tění může být zavádějící. Prase jako 
specificky hostitel savčích i ptačích 
chřipkových virů v některých přípa-
dech funguje jako tzv. mixážní nádo-
ba, ve které dojde k mutaci, tzv. „rea-
sortmentu”, a ke vzniku nového viru. 
K tomu dochází především v oblas-
tech, kde je nízká biologická bezpeč-
nost chovu a kde dochází ke kontaktu 
prasat a drůbeže, přičemž jde o zví-

řata infi kovaná chřipkovými viry. 
Touto cestou se pravděpodob-

ně „prasečí část viru” dostala 
v minulosti do genetické 

informace současného 
viru. 

Pokud jde o si-
tuaci ve světě, 
těžko zaují-
mat stanovis-
ko k leckdy 

a ž  n e ú m ě r -
né hysterii. Ale 

velmi dobře mů-
žeme hovořit o si-
tuaci u nás v České 

 se  se nevzdámenevzdáme
Připravil Josef Duben
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Na straně spotřebitele

republ ice.  Samozřejmě,  že se 
zvedla  v lna zá jmu o chř ipku 
A/H1N1, a to především proto, že se 
zpočátku používal název „prasečí“. 
Však již 28. dubna Státní veterinár-
ní správa upozornila, že takovýto ná-
zev je zavádějící a vlastně nesprávný. 
Chřipka to je lidská a je správné ji na-
zývat buď odborně, anebo třeba pod-
le místa vzniku, jako tomu bylo v minu-
losti u španělské či hongkongské.

Ovšem v ČR zůstalo spíš jen 
u zájmu, aniž by někdo podle-
hl obavám z pojídání vepřové-
ho masa. Proč také? Za prvé se 
chřipkové viry šíří klasicky, ka-
pénkami a přímým kontak-
tem s nemocným, za druhé 
u nás o nějaké epidemii ani 
této lidské ani jiné „zvíře-
cí“ chřipky není vidu ani 
slechu.

Ukázalo se, že dlouho-
době budovaná důvě-
ra lidí v systém našeho 
státního veterinár-
ního dozoru přináší 
efekt. Pokles spotřeby 
potravin živočišného 
původu nebyl u nás 
v závislosti na některé 
nákazy zvířat praktic-
ky zaznamenán. Nebylo 
tomu ani v případě výskytu 
BSE po roce 2000, ani při vý-
skytu ptačí chřipky před dvě-
ma lety, a není tomu tak ani 
dnes. Jistý pokles spotřeby hově-
zího lze spíše přičíst na vrub jisté 
náročnosti jeho kuchyňského zpra-
cování. V porovnáním s drůbežím či 

vepřovým příprava 
hovězího masa 
trvá přece jen 
o něco déle. 
A l e  n a 
druhou 
stra-

nu jde o jinou kva-
litu. Pokles spotře-
by drůbežího masa 
se u nás projevil 
před dvěma lety, 
ale jen krátkodobě 
a nedosáhl ani 10 % 
v porovnání i s řa-

dou evropských zemí, kde se pokles po-
hyboval okolo 30 %. V současné době 
kvůli nové lidské chřipce žádný propad 
zaznamenán nebyl. Ukázalo se jako 
správné, že se naši občané pod dojmem 
nějakého neopodstatněného „strašení“ 
řízků opravdu nevzdají. 
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palec nahoru, palec dolů

zásilku mandlí z USA
Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce ve spolupráci s Celním úřa-
dem v Praze zadržela na hranicích do-
dávku mandlí původem z USA. Důvo-
dem je pětinásobné překročení limitu 
na obsah afl atoxinů. Dodávka o cel-
kové hmotnosti 9,5 tuny obsahova-
la 420 kartonů přírodních mandlí bez 
skořápky. 

 Na základě laboratorních 
výsledků SZPI zaslala 
celnímu úřadu zá-
vazné stanovis-
ko nepropustit 
tuto dodávku 
do volného obě-
hu na území ČR. 
Dovozce ji nyní 
může vrátit svému 
dodavateli nebo 
ji musí zničit. In-
formace o do-
dávce byly zá-
roveň odeslány 
na vědomí ostat-
ním členským ze-
mím EU prostřednic-

tvím Systému rychlého varování pro 
potraviny a krmiva (RASFF).

Dovoz suchých skořápkových plo-
dů z určitých zemí, například právě 
mandlí z USA, arašídů z Číny, pistácií 
z Íránu apod., podléhá zvláštnímu re-

žimu. V letošním roce se 
SZPI takto podařilo 

zachytit již do-
dávku dvaceti 
tun závadných 

arašídů z Číny, která rovněž obsahova-
la nadlimitní množství afl atoxinů.

Díky opatřením SZPI se podobné 
kontaminované zásilky vůbec ne-

dostanou na evropský trh a spo-
třebitelům proto nehrozí žádné 

nebezpečí. 

SZPI nepropustila SZPI nepropustila 
do oběhudo oběhu

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
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Hlavní prioritou všech dozorových 
orgánů kontrolujících potraviny je 
bezpečnost. Do této oblasti spadá 
i kontrola označování alergenních slo-
žek potravin. Právní předpisy přesně 
defi nují, které složky potravin nebo 
látky z nich pocházející jsou považo-
vány za alergeny. Mezi ty nejznáměj-
ší patří arašídy, vejce, mléko, lepek, 
korýši nebo sója. Lidé trpící alergií na 
danou potravinu ji musí zcela vylou-
čit ze svého jídelníčku, protože v pří-
padě požití jim hrozí různé zdravot-
ní komplikace, od bolestí břicha až 
po dýchací potíže v závislosti na typu 
alergie. Z tohoto důvodu musí výrobci 
na obalech potravin zřetelně označit 
obsah všech alergenních složek, aby 
se alergici mohli těmto potravinám vy-
hnout. Toto označení není povinné, 
pokud obsah alergenu jednoznačně 
vyplývá už z názvu potraviny, napří-
klad „vaječné těstoviny“ nebo „mléč-
ná rýže.“

Správné označování alergenů na 
etiketách potravin je předmětem 
kontroly ze strany Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce. Inspektoři 
se s nedeklarovanými alergeny setká-
vají ve dvou podobách. Častěji labora-
toře odhalují reziduální výskyt alerge-
nů v potravinách, ke kterému dochází 

náhodnou a nechtěnou kontamina-
cí, například nedodržením receptury 
nebo nedostatečným vyčištěním vý-
robní linky, na níž se zpracovává po-
travina s alergenem a poté bez něj. 
Před tímto reziduálním výskytem se 
výrobci někdy brání uváděním pre-
ventivního upozornění na obale typu: 
„Může obsahovat stopy arašídů“.

Laboratoře však občas v potravině 
naměří nedeklarované alergeny ve vy-
sokém množství. Je to zřejmý důkaz 
toho, že výrobce neoznačil na 
obale jednu ze složek či po-
užitých surovin s obsahem 
alergenu. S takovým po-
chybením se SZPI setkala 
nedávno například u Ho-
řických trubiček polomá-
čených od výrobce Josefa 
Petráčka z Hořic. Inspektoři zjistili, 
že jedna z použitých surovin se sklá-
dala z arašídů, v konečném produktu 
však výrobce arašídy neuvedl.

Ve všech případech, kdy 
je zjištěn v potravině ja-
kýkoliv alergen, kte-
rý není označen ve 
složení, nařizuje in-
spekce okamžité sta-
žení takto špatně 
označené potravi-

ny z trhu. Pokud výrobce potravinu 
doznačí údajem o obsahu alerge-
nu, může zboží dále 
uvádět do 
o b ě h u . 
Stejně tak 
t o  u č i n i l 
i Josef Petrá-
ček, proto se 
jeho hořické 
trubičky zno-
vu prodávají. 

SZPI nepropustila 
do oběhu Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI

palec nahoru, palec dolů

Pozor Pozor 
na označování na označování 
alergenů
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tvarůžky?

cesty do regionů

Tvarůžky jsou způsob konzervová-
ní zemědělské produkce, která se vy-
vinula z objektivních podmínek regi-
onu Hané, není tedy znám ani první 
výrobce, ani tvůrce receptury. Nejstar-
ší zmínky o výrobku, které lze zřej-
mě spojit s dnešním tvarůžkem, jsou 
z 15. a 16. století. I nejstarší zprávy je 
uvádějí jako běžné jídlo, například Ku-
xova zmínka z roku 1452, ale i soupis 
pozůstalosti z Olomouce z roku 1583, 
kde se i poprvé objevuje pojmenová-
ní tvarůžky. Na přelomu 17. a 18. sto-
letí postupně nacházíme z archivních 
pramenů zprávy, potvrzující pevné 
místo tvarůžků na dobovém jídelníč-
ku. Jsou to zprávy k jednotlivým udá-
lostem, jako ta z roku 1601, kdy se 

kopala studna v Hradečné u Uničova, 
a studnařům se platil 1 zlatý za 1 sáh 
do hloubky a „…nadto nadevšecko 
2 kopy tvarůžků…“ nebo v rychtář-
ské knize města Litovle z roku 1688, 
případně zmínka v účtech za hostinu 
loštického magistrátu z roku 1712. Po-
stupně se objevují doklady o rozsahu 
výroby a obchodu. V období 1726 až 
1755 jsou to dva obchodníci s tvarůž-
ky mezi olomouckými měšťany. V roce 
1770 jsou doloženi první dva živnost-
níci vyrábějící tvarůžky v Hněvotíně, 
ale krátce na to se objevují další jmé-
na i v jiných obcích. Tvarůžky slavily 
úspěch na Světové mlékařské výstavě 
ve Vídni v roce 1872, ale v této době 
začíná i novověk tvarůžkáren.

Ne každý typ domácího sýru se stal 
tak rozšířeným jako tvarůžky. Své ko-
řeny to mělo jednak v rozvinutém ze-
mědělství na Hané, jednak zde sehrál 
v celém procesu geneze dnešního tva-
růžku naprosto klíčovou roli „olomouc-
ký trh“, tedy trh vlastní, jednak obecně 
olomoučtí obchodníci. Odtud pochází 
název Olomoucké tvarůžky. Tradiční vý-
roba tvarůžků v 19. stolení byla repre-
zentována domácí výrobou v zeměděl-
ských usedlostech a postupně stále více 
drobnými živnostníky. Šlo o velký po-
čet výrobců, nejméně v desítkách, kte-
ří se sami o sobě nemohli (malý rozsah 
výroby, teprve vznikající dopravní síť) 
uplatnit jako prodejci v širším měřítku. 
Olomoucký trh měl rozhodující vliv na 

„Pravé olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem s nezaměnitelnou chutí 
i vůní. Na Moravě se tomuto sýru říká tvarůžky, v Čechách syrečky. “

Víte, kdeVíte, kde  
se vyrábějí se vyrábějí 
Připravila Dana Večeřová
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sjednocení a ustálení podoby olomouc-
kých tvarůžků co do hmotnosti, tvaru, 
balení, a to ještě před nástupem velko-
výroby na přelomu 19. a 20. století.

Při výrobě se dodržuje původní sta-
rý recept. Zjednodušeně řečeno: ne-
sýřený kyselý tvaroh se drtí a smísí se 
solí. Potom se upravená hmota uloží 

na krátkou dobu do zásobníků, kde 
dochází díky absenci vzduchu k sa-
movolné homogenizaci. V další fázi 
výroby se tvarohová hmota smísí se 
zracími komponenty a umele se. Při-
pravená směs se upraví do požadova-
ného tvaru a polotovary se potom ulo-
ží na podložky. Následuje přemístění 
do místností určených pro zrání, kde 
dochází k prvnímu stupni zrání. Ná-
sledným omytím se z povrchu tvarůžků 
odstraní přebytečné kvasinky a tím se 
vytvoří příznivé podmínky pro druhý 
stupeň zrání. Při druhém stupni zrání 
se na povrchu sýru vytvoří zlatožlutý 
maz a tvarůžky tak získají svou typic-
kou chuť, vůni i barvu.

Pravé olomoucké tvarůžky se vyrá-
bějí v šesti základních tržních druzích. 
Velké, malé, tyčinky, speciál, kousky 
a věnečky, které poprvé spatřily svět-
lo sýrařského světa právě v dílnách 
A. W. spol. s r. o. Tuto základní řadu 
doplňují další varianty – kousky s kmí-
nem, zeleným pepřem, restovanou ci-
bulkou, česnekem a červenou papri-
kou. Pravé olomoucké tvarůžky jsou 
však též velmi vhodnou základní su-
rovinou dalších výrobků, tavených tva-
růžkových sýrů, krémových sýrů v tu-
bách, nebo tvarůžkové uzené mozaiky, 
které výhradně pro A. W. spol. s r. o. 

vyrábějí smluvní partneři. Další výrobci 
pak pravé olomoucké tvarůžky použí-
vají jako surovinu ve vlastní výrobě.

Z dietetického hlediska je pro kon-
zumenty důležitá nejen skutečnost, že 
se při výrobě nepoužívají kromě ku-
chyňské soli žádné konzervační lát-
ky, ale i to, že sýr má méně než 1 % 

tuku, vysoký obsah bílkovin, vápní-
ku a ušlechtilých kultur. Navíc se do 
povědomí veřejnosti dostal i fakt, že 
tvarůžky se nemusejí konzumovat jen 
tradičně jako studený pokrm, ale dají 
se použít i jako součást teplé kuchy-
ně (koneckonců smažené tvarůžky se 
již dlouhá léta objevují na jídelních 
lístcích restaurací). Svědčí o tom více 
než stovka různých receptů, uváděná 
v různých kuchařkách.

Pravé olomoucké tvarůžky se mohou 
pochlubit i tím, že mají v Lošticích své 
vlastní muzeum, založené v roce 1994 
v místě původní výrobny. Promítá se 
zde pěkný fi lm líčící humorně příběh 
vzniku fi rmy – od nápadu k úspěšné-
mu podniku, je zde vystaveno náčiní, 
s jehož pomocí se tvarůžky dříve vy-
ráběly, krabičky a kelímky, v nichž se 
prodávaly.

Kousek od muzea se nachází pod-
niková prodejna, kde jsou k dostání 
tvarůžky ve všech tvarech (tradiční ko-
lečka, tyčinky, věnečky, kousky…) i pří-
chutích (s červenou paprikou, s kmí-
nem, se zeleným pepřem, s restovanou 
cibulkou), ale také suvenýry včetně 
zvonků na uchovávání syrečků v růz-
ných velikostech. Zkrátka pro každé-
ho něco… 

cesty do regionů

eee 
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S přicházejícím letním obdobím při-
chází i více chutí na studená jídla či 
společné posezení s přáteli u grilu. 
Mlékárna Olešnice, člen skupiny In-
terlacto, přináší na trh dvě kulinářské 
novinky – máslo bylinkové a pikantní, 
které ocení i ti nejnáročnější mi-
lovníci tradičního másla. Při grilo-
vání se pikantní máslo hodí k po-
tírání masa nebo zeleniny, stejně 
tak jako bylinkové na rozpečenou 
bagetu. Máslo se v obou přípa-
dech roztéká a vytvoří tak neza-
měnitelnou chuť všedních pokr-
mů. Mlékárna Olešnice ho vyrábí 
ve 125g balení. Ochucené máslo využi-
jete při studené večeři i při nejrůzněj-
ších slavnostních příležitostech. Jedno-
duše s ním ozdobíte každý talíř.

„Na základě zvyšující se poptávky 

po kvalitních, chuťově výraznějších 
máslech a jejich úzkému sortimen-
tu na českém trhu jsme se rozhodli 
pro výrobu pikantního a bylinkového 
másla,“ říká Ing. Jiří Klos, obchodní 

ředitel mlékárenské divize Interlacto. 
„Chtěli jsme naše zákazníky překva-
pit, a proto jsme oblíbené tradiční 
máslo obohatili o nové příchutě, kte-
ré jsme vybrali na základě průzkumu 

mezi našimi spotřebiteli,“ dodává.
Nové bylinkové máslo, obsahující 

směs bylinek, česnek a cibuli, můžete 
namazat na pečivo jako chutnou sva-
činku. Mimoto ho také využijete k po-

krmům z ryb, hovězímu masu 
a minutkové kuchyni obecně. 
Je také ideální pro dušení zele-
niny, které dodá zajímavou chuť 
a příjemnou vůni.

Chuť pikantního másla vynik-
ne například v kombinaci s pe-
čenými topinkami nebo si jej 
můžete dopřát s čerstvým chle-

bem či bagetkou. Ozvláštňuje jej pi-
kantní příchuť papriky a česneku, což 
mu dodává jemně kořeněnou chuť. 

Doporučená MOC od 21,20 Kč za 
125g máslo. 

Novinky na trhu

US
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Mlékárna Čejetičky přichází pro le-
tošní léto s praktickým půllitrovým 
balením čerstvého mléka Milkin. 
Ocení ho nejen žáci a studenti, kte-
ří si ho mohou vzít do školy ke sva-
čině a díky modernímu obalu budou 
mezi spolužáky přesto IN, ale také ti, 
pro které je litrové balení příliš velké. 

Praktický uzávěr mlé-
ka Milkin zajistí jeho 

čerstvost a opětov-
né uzavření. Mlé-
ko obsahuje řadu 
prospěšných látek, 
a proto se výrob-
ce snaží svým de-
signem vyjít vstříc 
i mladým lidem, 
aby mléko pili a ne-
styděli se za to, že 
mají chuť právě na 
tento nápoj.

Jak uvádí Jan Ši-
mon, brand mana-

ger značky Milkin, 

o fenoménu mléka 
a jeho prospěšnos-
ti na lidské zdraví se 
v poslední době stá-
le více mluví. Uvědo-
muje si to stále více 
lidí, a to napříč různý-
mi cílovými skupina-
mi, tedy i mladí lidé, 
pro které je praktické půllitrové bale-
ní vhodnou variantou, jak spojit svou 
chuť s moderním designem. Mlékárna 
se tak snaží mléko jako tradiční nápoj 
zpopularizovat i v této cílové skupině. 
Pevně věří, že právě design jí v tom 
může být nápomocen.

Půllitrové mléko Milkin můžete 
ochutnat v polotučné variantě. Mléko 
Milkin je vyráběno pod přísnou kon-
trolou a díky rozsáhlým investicím do 
výrobního procesu v minulém roce si 
mléko udrží svoji čerstvost až po 16 dní 
před otevřením, a pokud zachováte 
požadovanou teplotu v chladničce, 
mléko po otevření vydrží minimálně 

3-4 dny i díky šroubovacímu uzávěru 
a obalu pure-pak®, který nepropouš-
tí UV záření. Obal 
také obsahuje 
polyetylen, kte-
rý zamezu-
je provlhnutí 
obalu, pro-
niknutí mik-
roorganismů 
a kontami-
naci výrobku 
a jeho složení 
zajišťuje snad-
nou recyklova-
telnost. 

Novinky na trhu

Cestovatelské balíčky od STUDENT AGENCY = vaše bezstarostná jízda Amerikou!

volejte 800 100 300
www.studentagency.cz/usa

Poznejte Ameriku vlastní cestou!
Cestování po USA nebylo nikdy tak jednoduché. Buďte volní a nezávislí!

3) Velký okruh Floridou 
Poznejte to nejlepší z Floridy.  

Odhadované náklady vaší samostatné cesty na 8 dní (letenky, 
ubytování, auto, benzín) - 24 000 Kč na osobu.

2) New York 
Nechte se unést životem v největší americké metropoli.  
Odhadované náklady vaší samostatné cesty na 5 dní (letenky, ubytování, městská doprava) -  
23 000 Kč na osobu. 

1) Nejkrásnější národní parky USA 
Poznejte rozmanitost a nedotčenou přírodu devíti národních parků, 

navštivte Los Angeles, San Francisco a Las Vegas. 
Odhadované náklady vaší samostatné cesty na 15 dní (letenky, ubytování, 

auto, benzín) - 35 000 Kč na osobu.

USA balicky Svet potravin indd 1 2 6 2009 13:45:45

Půllitr plný zdraví a jak být in...

MilkinMilkin

svet_potravin_cervenec_IV.indd   41svet_potravin_cervenec_IV.indd   41 16.6.2009   22:58:1316.6.2009   22:58:13



www.svet-potravin.cz42

…ví mistr světa …ví mistr světa 
AmoletaAmoleta

Když to sníš, něco zvíš

STARÝ PERSKÝ RECEPT DODNES ŽIJE
Vstupujeme-li do světa omelet a pa-

lačinek a jejich historických kořenů, 
volky ne-

v o l k y  s e 
setkáváme opět se starověkem. Řek-
li byste, že první omelety jsou zmi-
ňovány již ve staré perské říši? Pak 

se údajně přes Střední východ a severní 
Afriku dostaly do Evropy, kde v každé 
zemi dostaly svou místní svébytnou po-
dobu. No a ve francouzské Bretani při-
šly i k názvu omelette, který dal tomuto 
pokrmu jakýsi „standardní“ mezinárod-
ní název. Samotný název omelette má 

prapůvod ve starofrancouzském vý-
razu lemelle znamenajícím tenký 
plech či čepel.

ZÁKLAD PRAVÉ OMELETY: 
JEN VAJÍČKA

A dostáváme se ke složení 
omelety aneb 

rozdí lu mezi 
omeletou a pala-

činkou. Pravá ome-
leta je totiž pokrm, 
který se připravuje 
jen z čerstvých a kva-
litních vajec bez po-
užití mouky. Skuteč-
ně vydařená omeleta 
by měla být na spodní 

straně hnědá a na svrchní straně zá-
řit zlatě. To se většinou povede, když 
se pánev během smažení nepřetr-
žitě naklání. Čím více vajec se přidá 
a čím pečlivěji se ušlehají, tím vzduš-
nější omeleta bývá. Lze také našlehat 
zvlášť žloutky a bílky a sníh potom 
opatrně vmíchat do žloutků. Omele-
ta pak bude objemnější. Vůbec nevadí 
přidat trochu perlivé minerální vody, 
která našlehanou hmotu více zvláč-
ní. Samozřejmě, že běžnou součástí 
každé omelety jsou různé další ingre-
dience, zejména na bázi rozličného 

„Ukažte mi člověka, který vám s přehledem a naprosto korektně správně a přesně určí a rozliší 
pojmy omeleta, amoleta a palačinka. Natož, aby znal i časový a místopisný původ těchto jídel. 
Pokud se na to cítíte, jste určitě mistr světa… Amoleta.“

Kde vznikla Kde vznikla 
palačinka palačinka 
a omeletaa omeleta

Připravil Radej Jaroš

Dostáváme se k názvu „amoleta“, který je 
obecně brán jako synonymum pro název omele-
ta a takto je i prezentován například ve Slovní-
ku spisovné češtiny. Jíte-li amoletu, měli byste mít 
tedy v ústech omeletu… Jenže, my jsme doma ří-
kali amolety palačinkám. Já pocházím z Moravy, 
jak to máte s amoletami vy?

A CO TAKOVÁ AMOLETA?
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koření – v tomto vynikají zejména 
Francouzi. Někdy bývá součástí ome-
lety i vmíchaná zelenina, sýr či hou-
by – to je zase běžnou součástí tzv. 
frittaty, což je italská odnož omelety. 
Hotová omeleta se pak často podává 
s nějakou lahodnou náplní (sýr, šun-
ka, maso, zelenina atd.), anebo s bo-
hatou oblohou.

PALAČINKA OD SLOVA PLACENTA
Ano, latinský výraz placenta sto-

jí skutečně u původu dnešního ná-
zvu tohoto pokrmu. Ale pozor, jde 
o placentu ve významu „koláč“ coby 
jídlo… Takto odvozený název se po-
užívá v Rakousku (Palatschinke), Čes-
ku (palačinka), Slovensku (palacinka) 
a Maďarsku (palacsinta). Všude jin-
de na světě se palačinky nazývají ji-
nak…v anglosaských zemích „pan-
cakes“, ve Francii „crepes“, v Itálii 
„crespelles“, v Německu „Pfannku-
chen“…atd.

Samotný původ tohoto oblíbeného 
jídla bychom pravděpodobně našli ve 
Francii, konkrétně v Bretani, kde se 

připravovaly původně z pohankové 
mouky. Na přípravu palačinek existu-
je nepřeberné množství receptur, ale 
spousta lidí vám budou tvrdit, že nej-
lepší jsou právě ty nejjednodušší…

PRAVÉ PALAČINKY DĚLÁ MOUKA…
Pokud jde o rozdíl mezi omeletou, pak 

je to zejména v tom, že 
palačinkové těsto je lité 
polotekuté těsto a při-
pravuje se z mléka 
nebo sodovky, hladké 
nebo polohrubé mou-
ky a malého množství 
práškového cukru (při 
větším množství cuk-
ru se připaluje). Vej-
ce obsahují palačin-
ky samozřejmě také 
- přidávají se buď celá 
nebo jen žloutky, a těs-
to se vždy mírně osolí. 
Podobně jako v přípa-
dě omelet existují pa-

lačinky ve sladké či slané variantě. Zdá 
se však, že v případě palačinek, ales-
poň v našich luzích a hájích, převažuje 
sladká varianta. Nedílnou součástí pa-
lačinek jsou různé sladké či slané nápl-
ně. Po naplnění marmeládou, ovocem 
nebo třeba špenátem se buď stáčejí (ro-
lují), nebo překládají, a v případě slad-
ké varianty bývají posypány cukrem, čo-
koládou, ořechy atd. Výsledkem bývají 
kulinářské zázraky, kterých jsou někteří 
lidé schopní zkonzumovat neuvěřitelné 
množství. Ve světě se pořádají i soutě-
že v pojídaní palačinek… Věřte, nevěř-
te, vítěz jedné takové soutěže v Rusku 
těsně před dekorováním zemřel, údajně 
na následky udušení z toho, jak se vehe-
mentně palačinkami ládoval… 

Když to sníš, něco zvíš

je
p
p
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Postup:
Suroviny na těsto rozmícháme 
metličkou, ale nevyšleháváme 
jako klasické české palačinky. 
Silikonovou mašlovačkou 
naneseme malé množství 
oleje na pánev a rozetřeme. 
Palačinky usmažíme a plníme 
náplní vyrobenou z ovoce 
a rozpuštěné hořké čokolády, 
kterou ředíme vodou 
a pomerančovou šťávou - nikdy 
ne tukem.

JE LIBO BÁJEČNÁ 
FRANCOUZSKÁ 
PALAČINKA 
(CREPES)?

Ingredience: 
 Těsto: 100 g hladké mouky, 

špetka soli, 2 větší vejce, 300 ml 
polotučného mléka, asi 2 lžíce 
kvalitního bílého vína, rostlinný 
olej na potírání pánve 

 Náplň: hořká čokoláda, čerstvá 
šťáva z pomeranče, libovolné 
ovoce (nejlépe jahody, maliny, 
ostružiny či borůvky)

eceptecept      RR
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MICHALE, VAŠE JULIE SI BĚHEM 
CESTY VYSTAČILA S BENZINEM, JAK 
JSTE  SE ALE NA TAK DLOUHÉ CESTĚ 
STRAVOVALI VY?

No, my taky polykali často benzin 
(smích). Často jsme se ráno tak zabrali 
do nějaké opravy, že jsme celé dopo-
ledne, občas i odpoledne zapomněli 
jíst a jedinou stravou nám byly ben-
zinové výpary…

Naše cesta se dá rozdělit na dvě části, 
po Rusku a potom zbytek trasy. V Rus-
ku jsme jedli především to, co jsme si 
navařili. Většinou nějaká jednoduchá 
jídla jako praženice, nebo těstoviny a 
k snídani chleba se salámem nebo sý-
rem. Od Jižní Koreje jsme se stravovali 
především místní stravou, vařit se nám 
už nechtělo. V tomto směru nám při-
šla vhod naše železná zásobu sušenek 
a müsli od Emca. Když nám i ta zača-
la docházet,náš sponzor nám ji dopl-
nil prostřednictvím svého distributora 
v Kostarice. 

NEMOHU JINAK, NEŽ SE ZEPTAT 
NA POHOSTINNOST DOMORODCŮ, 
S NIMIŽ JSTE SE BĚHEM VAŠÍ CESTY 
SETKALI...

Byla velká, vůbec se to nedá srovnat 
s pohostinností Evropanů. Navíc Julie 
přitahovala pozornost a lámala jazy-
kové bariéry. Na jídlo jsme byli pozva-
ní mnohokrát a vždy to bylo velmi pří-
jemné. Vzpomínám si na ruské město 
jménem Čita, kde nás hostili asi tři dny, 
dostali jsme vše od boršče, přes šašli-
ky, až po vepřové špízy. V okolí Bajka-
lu nás zase pozvali na místní speciali-
tu, nasolenou syrovou rybu…Nejprve 
mi to moc nechutnalo, ale po chvíli 
jsem odboural špatný pocit ze syrové-
ho masa a s chutí celou rybu snědl. 

MIMO VLASTNÍ ZDROJE JSTE TEDY 
ČASTO SPOLÉHALI NA MÍSTNÍ KU-
CHYNI…

Ano, především při cestách napříč 
oběma Amerikami a v Koreji. Součás-
tí poznávání země je i poznávání její 
kuchyně. Moc nás to bavilo a naštěs-
tí nás nepotkaly žádné střevní lapálie, 
jak tomu u cestovatelů často bývá. Jen 
vodu jsme se snažili pít balenou, ale 
ani co se týče třeba zeleniny, neměli 
jsme žádné problémy. Například rus-
ká kuchyně je dost podobná té naší, 
brambory, polévky, maso upravené 

podobně jako u nás. Zato velmi exo-
tická byla kuchyně v Koreji. Ve Střed-
ní a Jižní Americe zase přidávají snad 
do všeho chilli, objevili jsme dokonce 
i žvýkačky s chilli. Moje přítelkyně přile-
těla do Mexika na měsíc, aby cestovala 
s námi, a vykládala, že v letadle seděla 
vedle Mexičana. Když zjistil, že v serví-
rované stravě není žádné chilli, prohlá-
sil, že nevadí a vytáhl z příručního za-
vazadla několik chilli papriček…

HÁDÁM, ŽE CHILLI JSTE PŘÍLIŠ NE-
PŘIVYKLI. CO VÁM TEDY NA CESTĚ 
CHUTNALO NEJVÍCE?  

Zamiloval jsem se do korejského jíd-
la a způsobu stolování. Probíhá tak, že 
vám snad ve dvaceti mističkách done-
sou různé druhy zeleniny, hub, masa, 
slaniny, mořských plodů a kdovíčeho, 
většinu z nich naloženou, především 
v různých druzích paprik. Sedíte na 
zemi a uprostřed je plotna, často roz-
pálená dřevěným uhlím nebo plynem, 
na které si sami jídlo chystáte a mi-
xujete dobroty podle vlastní chuti. 
Masa jsou často naložené nasladko, 
nebo nakyselo. Nikdy jsme nevěděli, 
co nám donesou, protože znakovému 

cestovatelůcestovatelů

představujeme

KuchyněKuchyně  
Připravil Petr Engliš

„Určitě jste v médiích zachytili zprávy o pozoruhodné cestě dvou studentů z Olomouce 
– Michala Vičara  a Martina Beťka.  Tito mladí cestovatelé vyrazili 1. září z olomouckého Horního 
náměstí na cestu kolem světa, aby se za 254 dní na stejné místo opět vrátili. Cesta kolem světa?, 
na tom přece v dnešní době není nic zváštního, napadne většinu z nás. Naše dvojice si však jako 
dopravní prostředek zvolila 40 let starou Škodu 1000 MB, které ovšem nikdo neřekne jinak než 
Julie. Se svou Julií urazili celkem 36 700 km, projeli 22 států na čtyřech kontinentech a  nasbírali 
nespočet neuvěřitelných zážitků. To vše při spotřebě 8,3 litru paliva na 100 km a průměrné 
rychlosti 135 km za den. O dobrodružstvích, která na své cestě zažili, už toho bylo napsáno 
mnoho. O tom jak vypadala jejich strava na takto dlouhé cestě jsme se z médií již tolik informací 
nedozvěděli. Naše redakce proto vyzpovídala jednoho z dvojice cestovatelů – Michala Vičara, 
aby se s námi podělil o „gastronomické zážitky“, které je na cestách provázely. “
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korejskému písmu nerozumíme a po 
desetiminutovém zkoumání jídelní-
ho lístku jsme stejně pouze náhodně 
ukázali na jedno z jídel. Večeře je pro 
Korejce současně i společenská udá-
lost, která zpravidla trvá déle než ho-
dinu. Také jsme se učili jíst hůlkami, 
což byla opravdu legrace. Hned prv-
ní den v Koreji jsme objevili restaura-
ci, tzv. All you can eat, tzn. zaplatíte 
v přepočtu cca 100 Kč na osobu a mů-
žete si ze švédských stolů nabrat co-
koliv a v jakémkoliv množství. . . Tolik 
pečeného masa jsem naráz snad nikdy 
předtím nesnědl (smích).

JAK JE VIDĚT, CIZOKRAJNOU KU-
CHYNI JSTE SI OPRAVDU UŽÍVALI. 
BYLY ALE NAOPAK CHVÍLE, KDY SE 
VÁM STÝSKALO PO TÉ ČESKÉ?

No po několika měsících dost. I exo-
tická jídla se vám přejí. Vím, že hodně 
se mi po české kuchyni stýskalo v Me-
xiku a Střední Americe, protože maso 
s chilli a kukuřičnými plackami jsem 
po nějaké době už nemohl ani vidět. 
Bylo to trošku na jedno brdo, chilli 
zkrátka chutná pořád jako chilli.

Nebo se mi přejedly banány, pro-

tože především na severu Jižní Ame-
riky jsou součástí snad každého jídla. 
Jako příloha, často osmažené, nebo 
rozemleté, jako placky, ale pořád se 
jedná o banán. To jsem měl sto chutí 
být doma a dát si vepřo knedlo zelo, 
nebo řízek s bramborovou kaší. Také 
mi dost chyběly český chléb a pivo.

TAKŽE NEBYLA NOUZE O NEPŘÍJEM-
NÉ ZÁŽITKY?

No pár jich bylo, to určitě. Asi nej-
exotičtější věc, co jsme cestou jedli, 
byl kaktus jménem peyotl. Jedli ho 
indiánští šamani, aby se dostali k du-
ším svých předků – jedná se o zvláštní 
druh halucinogenu s hlubokým spiri-
tuálním zážitkem. Konzumuje se tak, 
že mu oloupete slupku s ostny, a zů-
stane nažloutlá dužina o velikosti dív-
čí pěsti. Problémem je, že to chutná…
jako kaktus (smích). V životě jsem nic 
tak hrozně nechutného nejedl, je to 

neskutečně hořké a vodové. K spiri-
tuálnímu zážitku se má sníst pět rost-
linek, já snědl tři, žaludek to nezvlá-
dl a vrátil kaktusy poušti. Spirituální 
zážitek se tedy nekonal. I proto si 
myslím, že na takovémto jídle, kte-
ré někdo považuje za drogu, se těž-
ko získává závislost.

JAK BYS CELKOVĚ ZHODNOTIL 
ÚROVEŇ STRAVOVÁNÍ V ZEMÍCH, 
KTERÉ JSTE NAVŠTÍVILI?

Bylo až s podivem, že ve většině 
zemí, které jsme navštívili, i když byly 
často dost chudé, bylo jídlo dražší než 
u nás. Moc si nedokážu představit, že 
by většina místních nakupovala v ob-
chodech, protože je to pro ně pros-
tě moc drahé. Často jsme si velmi po-
chutnali na čerstvém ovoci, ovocných 
šťávách, džusech. Po návratu domů mi 
tu připadá ovoce ze supermarketu ja-
koby bez chuti, kdežto na středoame-
rických trzích jsme nakupovali ovoce  
od malých zemědělců. Vůbec se to 
nedá srovnat. 
MICHALE, JEŠTĚ JEDNOU DÍKY ZA 
TVŮJ ČAS A PŘEJI MNOHO DALŠÍCH 
ÚSPĚŠNÝCH CEST. 

Kuchyně 
představujeme
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JAKÉ TO BYLO NA BIOSTYLU 
Naše redakce se již z podstaty své-

ho oborového zaměření soustředila 

samozřejmě nejvíce a v první řadě na 
veletrh Biostyl, který představil řadu 
novinek ladících zdravému životnímu 

stylu, ekologii, ale i alternativní me-
dicíně. Škoda jen, že právě na Biostyl 
vyšlo levé křídlo Veletržního paláce, 

Veletrh Veletrh 
zdravé výživy zdravé výživy 
a zdravého a zdravého 
životního styluživotního stylu

Vystopováno

„Již popáté se letos ve dnech 22. 4. – 25. 4. 2009 konal na Výstavišti Incheba Expo Praha známý 
a oblíbený veletrh Biostyl, již tradičně spojený s tematicky blízkým veletrhem Esoterika a nově 
i s premiérovým ročníkem veletrhu Ecoworld. “

BIOSTYL 2009 BIOSTYL 2009 

Osobně navštívil i vyfotil Radek Jaroš

Doprovodný program byl opravdu pestrýČokoláda z nepražených kakaových bobů
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kde bylo v teplých slunečných dnech 
konání veletrhu opravdu velmi hor-
ko a dusno, ač se pořadatel snažil ze 
všech sil o ventilaci. Nicméně na počtu 
návštěvníků toto drobné negativum 
vůbec nebylo znát a všichni odchá-
zeli spokojení a  nabití informacemi 
o biopotravinách, čajích, přírodních 
a léčivých kosmetických produktech, 
doplňcích zdravé výživy a dalších po-
dobných komoditách. Ve více než 
třech stovkách prodejních stánků – 
českých i zahraničních – si navíc ná-
vštěvníci mohli prohlédnout a nakou-
pit celou řadu potravin pro speciální 
výživu, potravinových doplňků, pří-
rodních kosmetických a dalších pro-
duktů. Mohli jste se zde setkat s expo-
zicí drobných či začínajících výrobců, 
ale i s velkými expozicemi renomo-
vaných fi rem a známých společností 
jako Interspar aj. Kdo byl zahlcen hor-
kem, mohl okusit chladivé a osvěžující 
biopivo. Mne osobně, jako mužského 
návštěvníka, zaujalo nejvíce sušené 
maso aneb indiánská proteinová po-
choutka společnosti Jerky, opravdu 
výtečná čokoláda z nepražených ka-
kaových bobů společnosti Lifefood 
a medicinální víno z portfolia společ-
nosti Kitl. Nicméně ženy možná dale-
ko více ocenily produkty řady přítom-
ných kosmetických fi rem… Nechybělo 
zde však dokonce ani zastoupení fi -
rem, které se zabývají výrobou či dis-
tribucí biokrmiv pro psy, kočky a dal-
ší zástupce živočišné říše, takže na své 
si přišel i můj výmarský ohař, který byl 
se mnou, s laskavým svolením pořada-
tele, výjimečně vpuštěn. Pochopitelně 
se na veletrhu Biostyl prezentovala na 
stáncích i přední tisková média, kte-

rá se danou či tematicky příbuznou 
problematikou zabývají. 

KRÁTCE O ESOTERICE 
A ECOWORLDU

Na těchto dvou veletrzích se vysta-
vovatelé zabývali především duchov-
ními naukami, astrologií, numerologií, 
čtením z ruky, grafologií, magií, esote-
rickými předměty a relaxačními a me-
ditačními CD a kazetami. Návštěvníci 
mohli získat také zajímavé informace 
o relaxačních centrech, kurzech a výu-
kových pobytech, zhlédnout názorné 
ukázky nejnovějších terapií. Díky za-
jímavým expozicím Ecoworldu moh-
li naopak nahlédnout do problema-
tiky našeho světa, pod heslem: „Vše 
o Zemi ..., vše pro Zemi“. 

TRADIČNĚ BOHATÝ 
DOPROVODNÝ PROGRAM

Významnou součástí všech zmiňo-
vaných veletrhů byl pestrý doprovod-
ný program, který současně probíhal 
na několika místech Průmyslového 
paláce, zejména v jeho střední hale, 
kde bylo i nejpříjemnější ovzduší 
a prostředí. Kromě zajímavých před-
nášek proběhlo na veletrhu mnoho 
dalších akcí jako autogramiády, křty, 
workshopy, pěvecká i taneční vystou-
pení a prezentace. Pořadatelé zajistili 
opravdu kvalitní účast širokého spek-
tra účastníků - od osvědčených jmen 
po zcela nové tváře z Čech i ze za-
hraničí. 

Nestihli jste letošní Biostyl? Určitě 
sem tedy přijďte za rok, protože tak 
bohatá a rozmanitá expozice za to ur-
čitě stojí… 

Vystopováno
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Výrobky pro psy

Expozice tiskových titulů

Nechcete ochutnat?

Biopivo chutnalo
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pozor, informace o potravinách na trhu

se vracejí
Státní veterinární správa ČR v uply-

nulých dnech dohledala a zajistila vrá-
cení závadných uzených šprotů pol-
skému výrobci kvůli nadlimitnímu 
obsahu benzopyrenu, a to na zákla-
dě informace, kterou do RASFF vloži-
li kolegové na Slovensku,

Podle  nař ízení  Komise  (ES) 
č. 1881/2006 může výrobek obsaho-
vat maximálně 5 mikrogramů benzo-
pyrenu na kilo, avšak v uzených špro-
tech výrobce z Kolobřehu (Polsko) byl 
v jednotlivých šaržích zjištěn obsah 
od 8,5 do 11,5 mikrogramů na kilo-
gram a v jedné dokonce 44,5 mikro-
gramů/kg. Do uzených ryb se může 
dostat právě při procesu uzení, pro-
to je nutné celou tuto výrobu odpo-
vídajícím způsobem monitorovat. To 
znamená, že musí probíhat stanove-
nou dobu, aby případný obsah ben-
zopyrenu v žádném případě nepře-
kročil povolený limit.

V současné době tento případ řeší 
Krajská veterinární správa pro Zlín-
ský kraj a KVS pro Ústecký kraj, neboť 
distributorem pro ČR je česká fi rma, 

která má sklady v těchto dvou krajích, 
a právě ona je povinna zajistit vráce-
ní zásilky kontaminovaných uzených 
šprotů polskému distributorovi Nord-
fi sh – Foodmark, Choryzno (výrobce 
fi rma Blatic fi sh, Zaklad przetwórstva 
ryb, Kolobrzeg). 

Šlo o výrobek „Uzené špro-
ty POLARICA“, výrobce Zaklad pr-
zetwórstva ryb Baltic fish, Kolobr-
zeg, po 200 gramech, šarží 20090405, 
20090419, 20090503, 20090510 
a 20090524. Celkově 
bylo vráceno 652 

kusů balení 
těchto uzených 
šprotů. V současné 
době se zákazníci již se závadnými 
šproty na pultech obchodů nesetkají. 

Dohledané Dohledané 
závadné šproty závadné šproty 

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

Zdroj: Josef Duben, tisk mluvčí SVS ČR
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se vracejí na český trh
Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci ve spolupráci s Celní sprá-
vou ČR se podařil další úspěšný zá-
sah. V rámci kontroly dovozu potra-
vin byla zadržena dodávka želé ve 
tvaru minipohárků, které obsaho-
valy želírovací látku kara-
genan (E 407). Dodávka 
původem z Vietna-
mu obsahova-
la v různých dó-
z á c h  c e l k e m 
270 kilogramů 
těchto cukrovinek. 

Želé v mini-
pohárcích, kte-
ré obsahuje aditivní 
látky vyrobené z moř-
ských řas a gum, jako 
je právě karagenan, 
jsou již od roku 2004 
v Evropské unii zakáza-
né, neboť jsou považovány 
za nebezpečné. Kvůli tvaru, ve-
likosti a způsobu konzumace toho-
to typu želé totiž hrozí konzumento-
vi riziko zadušení. Karagenan navíc 

způsobuje, že se želé v ústech hůře 
rozpouští, což riziko ještě zvyšuje. 

SZPI z výše uvedených důvodů vy-
dala závazné stanovisko nepropus-

tit tuto dodávku do volného oběhu, 
díky tomu spotřebitelům nehro-
zí žádné nebezpečí. O případu byly 
prostřednictvím Systému rychlého 
varování pro potraviny a krmiva in-

formovány i ostatní 
členské státy EU. 

Nebezpečné Nebezpečné 
želé se nedostaloželé se nedostalo

Státní zemědělské a potravinářské způsobuje, že se želé v ústech

Zpracovala Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI

pozor, informace o potravinách na trhu
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Malé  
Japonsko Japonsko 
na jdete na jdete 
u Kulaťákuu Kulaťáku

Země Země 
je malá je malá 
a kulatá…a kulatá…

Připravil Radek Jaroš

„Při cestě za taji a zvláštnostmi japonské kuchyně jsme tentokrát nemuseli opustit 
Prahu, protože kousek od kulatého Vítězného náměstí v Dejvicích se nachází 
specializovaná prodejna japonských jídel a potravin, jejíž veškerý personál tvoří 
rodilí Japonci a majitelem je pan Tomio Okamura, snad nejznámější Japonec sídlící 
v Praze.“

50 www.svet-potravin.cz
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Malé 
Japonsko 
na jdete 
u Kulaťáku

Zdálo by se, že japonské stravova-
cí zvyky i místní speciality již nejsou 
pro běžného Čecha žádná velká ne-
známá… Vždyť již tu řadu japonských 
restaurací působí, sushi už také lec-
kdo ochutnal, že jedí Japonci hůlka-
mi je všeobecně známé a že hlavně 
rýži také. Jenže, když se o japonském 
jídle a kuchyni pobavíte s rodilým Ja-
poncem, zjistíte, že všechno je hod-
ně jinak…

JAK POZNAT PRAVOU JAPONSKOU 
RESTAURACI

Podle pana Tomio Okamury je dr-
tivá většina japonských restaurací 
v Česku jen zdánlivě japonská… Jsou 
tam Číňané či Vietnamci a na chodu 
restaurací je to znát. Chybí japon-
ská snaha o dokonalost a pestrost… 
Pravou japonskou restauraci pozná-

hi set přinesou na šesti různých talíř-
cích a na každém z nich bude kousek 
jiné ryby. V té nepravé vám přinesou 
na šesti stejných talířcích třeba šest 
kousků tuňáka…

ZÁKLADEM KUCHYNĚ JE SNAHA 
O DOKONALOST

Všichni víme, jak perfektní a do-
konalé jsou japonské výrobky…elek-
tronikou počínaje a automobily kon-
če. Též je známo, že v Japonsku se 
nikdy nezpožďují vlaky… Právě sna-
ha o dokonalost se u Japonců promí-
tá do několika hlavních oblastí, které 
už od pradávna, na základě zenové-
ho buddhismu, považují za nejdůleži-
tější - jídlo, pití, bydlení, komunikace 
a práce. V případě jídla to znamená, 

že musí potěšit všechny smysly. Proto 
není nikdy jen na jednom talíři, pro-
to je tak pestré…Dokonalost se pro-
jevuje v každičkém detailu. Víte na-
příklad, že z Japonska pochází vůbec 
nejdražší hovězí na světě – tzv. Kobe 
beef? Je z hovězího dobytka, kterému 
se pouští hudba, dělají masáže a kte-
rý nepije vodu, ale pivo. Cílem je totiž 
zcela u těchto krav vymýtit stres, pro-
tože jejich maso je pak údajně neu-
věřitelně křehké a chutné…, ale také 
velmi drahé.

TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI 
V JÍDLE?

Až do konce druhé světové války 
prakticky Japonci vůbec nekonzumo-
vali žádné maso teplokrevných zvířat 
(skot, vepři aj.). Jejich jídelníček sestá-
val zejména z plodů moře (ryby, krabi, 

řasy…), z rýže či nudlí, sóji a zeleniny. 
Tato kombinace potravin měla zřejmě 
velmi blahodárný vliv na stav zdraví 
japonské populace a pověstnou dlou-
hověkost. Japonsko dosahovalo a stá-
le dosahuje prakticky nejvyššího prů-
měrného věku dožití obyvatel. Mezi 
Japonci vyššího a středního věku se 
v podstatě nedá najít tlouštík. Výše 
zmíněný styl stravování vám prostě 
neumožní nabrat výrazné tukové zá-
soby. V současnosti mladí Japonci sice 
přebrali od Evropanů i Američanů ně-
které stravovací zvyklosti, maso se již 
běžně konzumuje, nicméně tradiční 
styl stále vítězí a japonská populace 
je stále štíhlá a dlouhověká. Mimo-
chodem, pověstné bříško, tak typické 
pro Evropany včetně Čechů, nenachá-
zí u japonských dívek a paní žádné-
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ho slitování. Jak mi říká pan Tomio 
Okamura, máte-li pupík, Japonkám 
se prostě líbit nebudete. A platí to 
i v případě, pokud jste jinak štíhlý – 
prostě s pivním mozolem se v Japon-
sku mezi ženami nechytáte a navíc se 
vám budou smát…

ŽÁDNÍ PSI, ZATO SYROVÉ RYBY
„V Japonsku se nejí nic, co by běž-

ní Evropané odmítli pozřít,“ říká To-
mio Okamura… Rozhodně tedy neje-
dí psy…to je specialita jiných asijských 
národů. Zato syrová ryba patří mezi 
vyhledávanou a vysoce oceňovanou 
pochoutku. Je synonymem nejvyšší 
potravinové čistoty a luxusu…, a to 
nejen v rámci pověstných sushi. Bo-
hatší Japonci často zajíždějí přímo na 
pobřeží, aby si pochutnali na čerstvě 
vylovených, vykuchaných a na plát-
ky nařezaných rybách. Konzumují je 
tu většinou ve spojení s pověstnou 
omáčkou wasabi.

POLÉVKA NENÍ GRUNT, ALE 
“NÁPOJ“

Polévka je v Japonsku, podob-
ně jako u nás, pravidelnou součástí 
hlavního jídla. Nicméně, na rozdíl od 
nás, se nejí lžící, nýbrž připíjí se z mis-
ky během celé doby stolování. Samo-
zřejmě, Japonci nadále jedí tradiční-
mi hůlkami, takže připravený pokrm 
je vždy nakrájen na drobné kousky. 
To se týká třeba i pokud jde o biftek. 
Rýže se z toho důvodu preferuje le-
pivá, ta nejdražší, z provincie Niiga-
ta. V prodejně pana Tomio Okamury 
vyjde tak na 1800 Kč za 10 kg. Jenže 
je velmi často vyprodaná…rozdíl mezi 
japonskou rýží a tím, co je u nás v su-
permarketech k dostání, je prý obrov-
ský. Jednak je japonská rýže mnohem 
kulatější a jednak je její chuť tak vyni-
kající, že vám bude velmi chutnat jen 
tak samotná…

CO SE V JAPONSKU PIJE 
Pokud jde o vodu, oproti nám tam 

jasně vítězí ta bezbublinková. Tradič-
ním a  velmi oblíbeným nápojem je 
zelený čaj, který se často podává tře-
ba k sushi. Pivo si také našlo své místní 

ctitele, na rozdíl od nás však není z ječ-
menného sladu, nýbrž z rýže. Na chuti 
však téměř nic nepoznáte a českému 
pivaři japonské rýžové pivo chutnat 
určitě bude…Potvrzuji osobní zkuše-
ností. Z alkoholických nápojů vítězí 
tradiční rýžové víno saké, ale začíná 
se již prosazovat i bílé víno hroznové, 
které se však dováží, protože místní 
vinařství nemá tradici a na kvalitě je 
to údajně znát… Z destilátů je nej-

uznávanější japonská whisky Sunto-
ry, která svou chutí a kvalitou „bodu-
je“ i mimo Japonsko. Mezi místními 
je také velmi oblíbená pálenka scho-
chu (šoču), vyráběná z ječmene. A co 
pijí nejraději děti? Kdepak kolové ná-
poje, Fanta, Sprite či podobné nám 
dobře známé… Vítězí tradiční limo-
náda Calpis, bílý nápoj připomínající 
řidší mléko, s obsahem mléčných en-
zymů… prý velmi zdravá. A nakonec 
jedna zajímavost, populární ice cof-
fee, ledovou kávu v plechovkách, vy-
mysleli právě v Japonsku a odtud se 
rozšířila do celého světa…

V JAPA U KULAŤÁKU NAKOUPÍTE 
VŠECHNO…

Rádi byste něco z japonské kuchy-
ně ochutnali, anebo přímo sami doma 
připravili? V prodejně Japa pana Oka-
mury seženete všechno potřebné. Bě-
hem mé návštěvy se tu objevila řada 
návštěvníků a nebyli to Japonci, nýbrž 
našinci… Jinak ovšem k velkým zákaz-
níkům tohoto obchodu patří napří-
klad japonské velvyslanectví v Praze. 
Sortiment prodejny Japa je oprav-
du veliký, od rýže, přes různé sójo-
vé omáčky, saké, pivo, nudlové pokr-
my, maso a speciálně upravené masné 
výrobky, ryby, až třeba po zmrzlinu 
s rýžovým obalem. Překvapí vás neu-
věřitelná pestrost a barevnost všech 
obalů, související s velkou konkuren-
cí výrobců potravin a jídel na japon-
ském trhu, a také s již zmiňovanou 
snahou o dokonalost všeho, co se jídla 
týče. V prodejně Japa můžete přímo 
ochutnat i některou z čerstvě připra-
vených japonských specialit, neboť se 
zde každých 14 dnů vaří… Zjistěte si 
na www.japa-shop.cz termíny ochut-
návek a určitě přijďte – stojí to za to. 
Ženy zde navíc najdou i butik s japon-
skou módou a keramikou. 
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Kdo to tu Kdo to tu 
tak zabordelil?tak zabordelil?

Připravila Tereza Boehmová

Nakreslil Šimon Šorm

červenec 2009 53www.svet-potravin.cz
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Nikdy jsem nebyla nijak zvlášť po-
řádná. Nějaké tričko ležící den dva 
přes křeslo mě na prvočísla neroz-
ložilo. Neskládám nic do komínků, 
a i když bych se snažila sebevíc, z trič-
ka bude hnusná pomačkaná plac-
ka. Dar přesnosti v této sféře mi byl 
odepřen, takže žiju tak nějak přibliž-
ně. Jsem spíše schovávač nepořádku 
do skříní než jeho vzorný terminátor. 
Mám ale ráda čisté povrchy a prázd-
né plochy, kde lze dobře utřít prach. 
A lpím na čistotě na důležitých mís-
tech bytu, jako jsou záchod, koupelna 
a do nedávna to bývala i kuchyň.

Od příchodu dítěte se ale moje ku-
chyň pozvolna přemě-
nila na bojovou zónu, 
smetiště zbytků a non 
stop lékárnu. Ne že 
by tu byl nedostatek 
prostoru, máme míst-
nost velkou tak, že se 
tam bez problémů ve-
jde dlouhý jídelní stůl 
s 5 židlemi, koš na prá-
dlo, lednička, pračka 
zabudovaná do dlou-
hé linky a montovaná 
police. 

Nostalgicky vzpomí-
nám na malou kuchyň 
v posledním bytě, kde, 
když jste cokoliv polo-
žili, tak se tam už va-
řit nedalo, což nutilo 
k relativnímu udržová-
ní pořádku. Mezi pro-
storem a nepořádkem 
v kuchyni totiž panu-
je škodolibá úměrnost. 
Čím více místa, tím více 
haraburdí, více prostoru na to něco 
někam položit, připíchnout a přile-
pit, postavit. 

S dítětem jsem bitvu o pořádek v ku-
chyni prohrála úplně. Nejdřív kuchyni 
dominovaly kojenecké láhve, dudlíky, 
sterilizátor, hory sušeného mlíka, plas-
tové lžičky a míchátka, později misky 
a krabice s kaší, hrníčky s různými ge-
niálními pítky, bryndáky a samozřejmě 
skleničky se svačinami a obědy. Všech-
no jsem potřebovala tak často, že ne-
mělo cenu to kamkoliv schovávat. 

Postupně se sortiment proměnil 
a na lince i všech poličkách teď stojí 
nekonečné množství léků všeho dru-
hu, především jód, teploměr, náplas-
ti, dětské panadoly, mastičky a sirupy 

na kašel, různé křupky, sušenky, moje 
krémy a Radkovy šumivé vitaminy. 
Postupem času jsem získala alergii na 
všechny ulepené čokoládičky, hlavně 
velké balené fi gurky mikulášů, čertů 
a zajíců, kindervajíčka s mikrohračka-
mi, která Anička dostává od návštěv 
a které se pak v různém stadiu rozlo-
ženosti povalují všude po bytě. Já je 
pak večer tajně – s těžkým pocitem 
plýtvání a výčitkami svědomí - vyha-
zuju. Když se zadívám do plastových 
oček rozšláplého panáčka, který si užil 
jen pár chvil své slávy, není mi nejlíp. 
Aspoň že třídíme odpad a možná ho 
recyklují. Jednoduše, jakákoliv dočas-

ně postávající okrasa je můj nepřítel! 
Dalším naschválem osudu je, že když 

už se jednou za čas vybičuju k dokona-
lému úklidu kuchyně a lahvičky léků 
proberu a dám z linky pryč, Anna se 
ten večer zaručeně rozkašle a já vztek-
le pobíhám po bytě a nemůžu nic najít, 
protože jsem si to tak pěkně roztřídi-
la, že si nepamatuju, kde co skonči-
lo. K úklidu bych si měla asi vypraco-
vat seznam, kam co dávám, jenže ten 
bych stejně někam založila, takže je to 
nápad nanic. Výsledek zběsilého hle-
dání tedy obvykle dopadne hůř, než 
byl stav před úklidem a náladu mám, 
samozřejmě jak z mrazáku. Mrazák… 
to mi připomíná pohled na naši lednič-
ku, která se také vymkla kontrole. 

O vnitřek snad až tak nejde, proto-
že můj superman Radek má rád obsah 
lednice čistý a aktuální, proto naštěs-
tí jednou za čas udělá nálet, všechno 
vyhází, seřadí jogurty podle lhůty spo-
třeby a zabrání tak naší otravě prošlou 
potravou. 

Jelikož v kuchyni trávím ve srovná-
ní s časem před Annou mnohem více 
času – vlastně převážně jsme tam, pro-
tože pořád něco krájím, oplachuju, mí-
chám nebo utírám – musela jsem vy-
myslet zábavu i pro dítě. Proto se naše 
lednička zvenku proměnila v magnetic-
kou nástěnku. Kromě magnetů všeho 
druhu - od písmenek po mašinky – jsou 

na lednici ale i kresby 
a písničky, naše papíry, 
lékařské zprávy, upo-
mínky a vzkazy. Jed-
noduše – opět nád-
herně nezvladatelný 
bordel! Magnety pa-
dají do koše na prádlo 
a občas je najdu i v po-
lívce. 

Kolem lednice po-
bíhám já a ne a ne se 
poznat. Závidím part-
nerovi, který se do 
našeho doupěte vra-
cí jen na pár hodin 
denně a v podstatě 
mu to nevadí. Chápu, 
mně to taky dřív bylo 
jedno, protože jsem 
doma netrávila celé 
dny a všechno se dalo 
jednou, dvakrát pře-
kročit. Když ale za-
kopnete pošesté, věc 
většinou zvednete. Ra-

dek mi jako spouštěcí knofl ík tu a tam 
nechá skleničku, ponožku nebo prázd-
nou plastovou lahev, nad kterou mám 
nepříčetný záchvat vzteku a kopu ji 
směrem ke kuchyni, kde to láduju do 
koše na plasty. Neuroticky saju drobky 
příručním luxíkem a doufám, že nikdo 
hodně dlouho nepřijde na návštěvu. 
Nejméně do mého příštího záchvatu 
generálního úklidu. 

Krátce řečeno, když už k nám zaví-
táte, přimhuřte oči. Dělejte, že nic. Já 
o té kuchyni vím. A doufám, že z toho 
bordelu třeba časem všichni vyrosteme, 
věcí ubude a naučíme se to zvládat. 
A taky – už brzy v bytě prostě nebudu 
celý den, přestanu to vidět a bude mi 
to zase tak krásně jedno. 
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Úspěch často stoupá lidem do hlavy, ...

křížovka

Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do 20.7. 2009 správně vyluštěnou tajenku spolu 
se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce 22.6. 2009 do 24. 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

Ceny předplatného

Roční předplatné: 513,60 Kč 

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

Půlroční předplatné: 256,80 Kč

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

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

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

objednávka předplatného

OBJEDNÁVÁM: ks předplatného  roční  půlroční 

Příjmení, jméno, název fi rmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

TYP PLATBY: Složenka  bankovní převod  faktura 

PRO ORGANIZACE:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  
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