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editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v minulém čísle světa potravin jsme se věnovali tradiční letní zábavě – gri-

lování. je logické, že v tomto čísle jsme upřeli pozornost na nezbytný dopl-
něk grilování – nápoje. lépe řečeno na pivo. a ještě lépe a přesněji řečeno 
na české pivo. ostatně tento tradiční český nápoj je jednou z mála věcí, kte-
rou se česká republika může chlubit opravdu na celém světě.

Pivo a jeho konzumace je obvykle spojována s mužskou částí společnosti. 
osobně se domnívám, že tento předsudek již dlouhou dobu neplatí.  důka-
zem je nepochybně existence Prvního dámského pivního klubu, který vznikl 
již v roce 2004 a stanovil si nemalé cíle. jak uvádí ve svém článku na pivním 
blogu prezidentka klubu jana herodková, chtějí dámy sdružené v tomto klu-
bu docílit toho, aby ženy, které mají pivo rády, mohly tento lahodný nápoj 
pít veřejně a bez obav z toho, že se tím trochu deklasují. a dále píše: „ Byly 
bychom rády, kdyby si muži zvykli na myšlenku, že i dáma bez doprovodu 
může v hospůdce posedět, aniž by její pověst utrpěla úhonu. a také, aby muži 
uznali, že i žena dokáže tento lahodný mok ocenit, ví, jak se má o něj správ-
ně pečovat a co znamená dobrá míra. naše snahy se zaměřují také na to, aby 
ženy byly respektovány jako konzumentky, 
jejichž preference a chuť se budou při 
výrobě piva brát v potaz.“

sama za sebe mohu říci, že s těmito 
cíly a názory zcela souhlasím. Pivo piju 
docela ráda, i když musím přiznat, že na 
chuť jsem mu přišla až po svém příchodu 
do Prahy. v mém rodném Brně se totiž 
před x lety, kdy jsem odtam odcházela, 
pivo moc pít nedalo, ani nabídka neby-
la zrovna nejširší (abych ovšem nikomu 
nekřivdila - teď už je samozřejmě situace 
v nabídce značek piv i v jejich kvalitě úpl-
ně jiná a mnohem lepší). inu, co také teh-
dy chtít od Moravy, kde se vždycky upřed-
nostňovalo více pití vína a slivovice či jiných 
pálenek z ovoce.

takže přeji Prvnímu dámskému pivnímu 
klubu mnoho úspěchů v činnosti a vám 
všem připíjím tradičním českým zlatavým 
pěnivým mokem na zdraví!

dana večeřová
šéfredaktorka
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Vaše
dopisy

Mlékárenský výrobek roku 
2009
Pečlivě jsem si pročetla výsledky soutěže 
Mlékárenský výrobek roku a v duchu 
popřemýšlela, kolik z oceněných výrob-
ků  jsem již okusila anebo vůbec viděla 
na pultech. a výsledek není příliš potě-
šitelný – zatím jen sedlčanský romadúr, 
který je opravdu chuťově jedinečný. ale 
ostatních  oceněných jsem si zatím moc 
nevšimla. takže díky za dobré tipy, zku-
sím teď koukat po pultech pozorněji 
a snad se alespoň s některými setkám. 
jednoznačně totiž sázím na kvalitu 
a výsledky soutěže jsou opravdu dob-
rá pomoc, jak ji najít.
Zdena Dvořáková, České Budějovice

vážený pane Broži, spoustu grilova-
cích receptů a dalších zajímavých pod-
nětů a informací najdete například na 
webové stránce www.rybadomaci.cz. 
nedávno rovněž vyšla i specializova-
ná kuchařka s recepty ze sladkovod-
ních ryb „ryba domácí na váš stůl“. 
i tam je k mání přehršel různých zají-
mavých tipů na grilování kapra a slad-
kovodních ryb.

Redakce Světa potravin

Češi asi nejsou hysteri-
ci aneb Řízků se nevzdáme
vážená a milá redakce, určitě nepochy-
buji o kvalitě práce naší státní veteri-
nární správy, ale myslím, že jedním 
z důležitých aspektů, proč v čr nedo-
šlo nikdy k dramatickým poklesům kon-
zumace určitých potravin v souvislos-
ti např. s nemocí Bse, ptačí chřipkou, 
anebo nejnověji s prasečí chřipkou, je 
i naše národní povaha, která má sku-
tečně daleko k nějaké hysterii či pani-
kaření. takže si své řízečky opravdu 
v klídku pěkně vychutnáme, i kdyby 
měla spadnout „hradčana“…

Petr Musil, Praha

vážený pane Musile, snad máte tro-
chu pravdu, ale díky promyšlenému 
a důslednému systému státního vete-
rinárního dozoru byl skutečný výskyt 
vámi jmenovaných nemocí v naší 
republice opravdu pozoruhodně níz-
ký. nepochybujte ale, že kdyby tomu 
tak nebylo, češi by „jančili“ taky….

Redakce Světa potravin

Milá paní dvořáková, upřímně děku-
jeme za pochvalu. upozorňovat na 
výtečné a kvalitní potravinářské 
výrobky je jedním z prioritních cílů 
našeho časopisu, takže se s podobný-
mi tipy pro spotřebitele budete urči-
tě setkávat i nadále, a to pochopitel-
ně nejen v kategorii mlékárenských 
výrobků.

Redakce Světa potravin

Grilovaný kapr nám moc 
chutnal
v minulém čísle světa potravin mě 
velice zaujal článek o grilování sladko-
vodních ryb. doposud jsem měl zkuše-
nost jen s grilovanými makrelami, ale 
vůbec by mě nenapadlo, že grilovat 
lze třeba i kapra. je fakt, že s uzeným 
kaprem jsem se již setkal, ale s grilo-
vaným? takže jsme to o víkendu zku-
sili, přesně podle vašich rad a návodů. 
a výsledek byl vynikající. grilova-
né kapří fi letky u nás všem nesmír-
ně chutnaly. rád bych se zeptal, jestli 
je možné někde získat další grilovací 
recepty, a to nejen na kapra.

Jan Brož, Zlín

Psali jste
nám

dopisy čtenářů

Obsah
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zaostřeno na…

České pivo  
a pivní kultura

Připravila Martin Chlup

6 www.svet-potravin.cz

„Pivní kultura je široký pojem, který zahrnuje vnímání a postavení piva ve společnosti 
i kulturu jeho podávání v pohostinství. Češi jsou sice rekordmani v počtu vypitých piv, 
česká pivní kultura však ve srovnání se zeměmi jako Belgie a Anglie pokulhává. Jsme 
patrně jedinou zemí na světě, kde je anebo donedávna bylo pivo v restauraci levnější 
než voda. Přitom je to velmi ušlechtilý nápoj s poměrně složitou výrobou a spoustou 
chuťových nuancí.“
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Pivu se říká také tekutý chléb. 
Z pohledu výživy je to tvrzení prav-
divé – nutriční složení piva a chleba 
se velmi podobá. Pivo je zjednodu-
šeně definováno jako slabý alkoho-
lický nápoj, který tvoří 92–93 % vody, 
4 % alkoholu, 0,5 % oxidu uhličitého 
a 2,5–3,5 % tzv. zbytkového extraktu, 
který obsahuje látky z výchozích 
surovin (sladu a chmele) a produkty 
metabolické činnosti kvasinek. Podle 
nejnovějších výzkumů bylo v pivě 
nalezeno více než 3000 chemických 
látek. Kombinace těchto složek dává 
fyziologicky vyrovnaný roztok. 

Pivo – Zdravá součást jídel-
níčKu

v dietologii má pivo význam pře-
devším jako zdroj tekutin a rychle 
využitelné energie. slouží k překoná-
vání nechutenství a povzbuzení zájmu 
o jídlo. druhou funkcí piva v dietních 
režimech je jeho použití k podpoře 
trávení, zejména při pocitech plnosti 
po jídle – tedy jako digestiv. 

• obsahuje významné množství 
velmi kvalitní vody.

• obsahuje sacharidy, bílko-
viny, oxid uhličitý, vitaminy.

• obsahuje množství vhodně 
vyvážených minerálů – draslík, sodík, 
chloridy, vápník, fosfor, hořčík a kře-
mík. 

• Pivo je významným zdrojem 
vitamínů skupiny B – thiamin (3 % 
denní spotřeby v 1 l piva), ribofla-
vin (20 %), pyridoxin (31 %), niacin 
(45 %) a kyselina listová (52 %). 

• obsahuje hořké chmelové 
látky, které mají blahodárný vliv na 
sekreci žluči, jež přímo podporuje trá-
vení. 

nicméně, příznivé vlastnosti piva 
se projevují při umírněné spotřebě – 
lékaři nejčastěji doporučovaná dávka 
je 1–2 piva denně (pro muže velká, 
pro ženy malá).

jedinečnost česKého Piva
výjimečnost českého piva potvrdila 

studie, která zkoumala osmotický tlak 
(tzv. osmolalitu – tedy množství vody 
a minerálů přiváděných do organismu 
prostřednictvím piva různé proveni-
ence) a porovnávala ho s koncent-
rací alkoholu. Z výsledků studie je 
jasně vidět, že osmolalita je u piv 

zahraniční výroby dána prakticky jen 
alkoholem. jinak je tomu u piv české 
výroby. „naše piva mají, na rozdíl od 
zahraničních, své ‚tělo‘,“ konstato-
val prof. Mudr. jaroslav racek, drsc. 
Zmiňovaný výzkum významně přispěl 
k tomu, že v roce 2008 české pivo zís-
kalo ochranu evropského zeměpis-
ného označení. 

jaK je to s tou Kulturou?
i když je minimálně 90 % mužské 

populace u nás přesvědčeno, že pivo 
zná a pivu rozumí, podle odborníků je 
opak pravdou. češi jsou velmi konzer-
vativní a znají pouze jednu kategorii 
ze širokého spektra druhů piva, a to 
Pils. restaurace i výrobci piva proto 
v nabídce většinou rezignovali na 
nabídku jiných druhů piv. není zvy-
kem doporučit hostovi k jídlu ideální 
typ piva nebo dokonce konkrétní 
značku. většinou ani není co doporu-
čovat, protože se čepuje jen „desítka“ 
a „dvanáctka“. restaurací, kde by si 
pivař mohl vybírat z pivního lístku 
a kde by mu naservírovali vybraný 
typ piva ve správných sklenicích a při 
správné teplotě, je jako šafránu. 

–––––––––––––––
„Přikládám sklenici ke rtům a už 

první slzička mne nadchne svou hoř-
kostí. Převaluji pivo po jazyku a jsem 
nadšen stále více a více. Plná chuť 
piva je naprosto dokonalá a chmelová 
hořkost nádherně odeznívá v ústech. 
Druhý lok už jen potvrzuje můj první 
dojem. „To pivo je přesně podle mého 
gusta,“ zvedám palec vzhůru a dávám 
velkou jedničku.“ 

(citát z glosy na www.pivni.info)
–––––––––––––––

Pivo je také opomíjenou surovinou 
pro přípravu pokrmů, což souvisí 
s tím, že na vaření jsou vhodná piva 
jiného než plzeňského typu. nejlépe 
je sáhnout pro mimořádně silná, hustá 
piva, u nichž zpravidla obsah alkoholu 
dosahuje úrovně srovnatelné s vínem. 
takové pivo je všestranně použitelné, 
od prostého podlévání masa při 
pečení po použití v různých mariná-
dách, nebo i při přípravě dezertů. 

Péče o Pivo v gastronoMii
Říká se, že sládek pivo vaří a hos-

tinský ho dělá. český svazu pivovarů 

a sladoven proto sjednotil doporučení 
pro čepování piva v tzv. Kodexu „Péče 
o pivo v gastronomii“, z něhož uvá-
díme alespoň ty nejzákladnější pravi-
dla. dodržují je ve vašem výčepu?

Sanitace pivních cest
• u nepasterovaných piv – pra-

videlně každý týden (s denním propla-
chem na konci směny).

• u pasterovaných piv mini-
málně 1x do 14 dnů (s denním pro-
plachem na konci směny).

Čistota pivního skla
• Pivní sklenice před načepová-

ním musí být čistá tak, aby neovlivnila 
vzhled, chuť a vůni piva.

Doporučení
• Pěna má být smetanově 

hustá, bílá, ulpívající po napití na 
skle. Pro načepování je požadován 
ve sklenici odpovídající prostor na 
pěnu, obvykle 3 cm. optimální teplota 
piva pro konzumaci je 6–8° C. české 
pivo by vždy mělo být podáváno ve 
sklenici označené příslušným názvem, 
značkou piva nebo logem pivovaru. 
čepuje se klasickým způsobem na 2–3 
čepování nebo speciálním na jedno 
načepování. 

PivovarsKá seZÓna
Pivovarské akce a pivní slavnosti se 

konají každý rok od května do října 
a pořádá je stále větší počet měst 
a obcí. akce se sponzorskou a orga-
nizační podporou velkých a malých 
pivovarů nabízejí kromě regionálních 
souborů i špičkové kapely a zpěváky. 
Kulturu v řadě menších měst a obcí si 
bez nich téměř už nelze představit.

největším festivalem je český pivní 
festival Praha inspirovaný bavorským 
oktoberfestem. Poprvé se konal loni 
a zúčastnilo se jej kolem 25 000 lidí. 
Z dalších jmenujme alespoň festival 
Žatecká dosečná (slavnosti chmele 
a piva s nejdelší tradicí v čr), třebíč-
ské slavnosti piva, léto s rychtářem 
a olomoucký pivní festival.

Pivní láZně 
Pivem je možno se regenerovat 

i zvnějšku. Pivní lázně mají ozdravný 
účinek na vlasy a pleť, způsobují uvol-
nění svalů, prohřátí kloubů a harmo-
nizují funkci celého organismu. u nás 
si tuto lázeňskou proceduru můžete 
vyzkoušet např. v Pivních lázních 
Chodová Planá na tachovsku, v Pivní 
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lázních Bahenec v Beskydech, Pivních 
lázních hotel stein v blízkosti Fran-
tiškových lázní a v Pivních lázních 
harrachov.

Pivní lázeň se provádí v rehabili-
tační vaně s teplotou 34–37 °C. Pivní 
kvasnice přispívají k celkovému zvláč-
nění a regeneraci pokožky, které pře-
dávají potřebné vitaminy, sacharidy 
a proteiny. Prokazatelně pozitivní 
vliv mají při léčbě lupénky, akné či 
celulitidy. Pivní lázně zahrnují kromě 
koupele, také léčivé zábaly, masáže 
a pivní pitnou kůru – doporučuje se 
nepasterované pivo s obsahem živých 
kvasnic, jež prospívají střevní 
mikrofl óře.

Pivní reKordy
Chcete s pivem udělat 

něco rekordního? nebu-
dete to mít jednoduché. 
češi jsou matadoři pivních 
rekordů a špičkové výkony 
podávají ve všemožných 
disciplínách. uvádíme jen 
několik z mnoha desítek 
rekordů zaznamenaných 
agenturou dobrý den:

Komín z přepravek – nej-
vyšší stavbou z pivních pře-
pravek je komín Petra takse, 
který 17. dubna 1997 doká-

zal navršit 44 beden na sebe. Komín 
měl výšku 12,1 metru.

Had z kelímků – občanské sdružení 
„Chrám chmele a piva“ zorganizo-
valo dočesnou, jejíž účastníci sestavili 
z 9710 použitých půllitrových kelímků 
od piva hada o délce 121,41 metru. 

Pití piva ve stoji na rukách – Miloš 
Koželuh z Pelhřimova vypil 0,5 litru 
lahvového piva ve stoji na rukách za 
17,98 s. Pivo z půllitru se mu podařilo 
vypít stejným způsobem v rekordním 
čase 8,79 s. Při pití rekordman udělá 
ze stoje na rukách klik a půllitr (lahev) 
uchopí pouze ústy. jejich obsah do 

sebe poté předklonem hlavy 
doslova vyklopí.

Pití piva v zubech – hana 
Zadinová z havlíčkova 
Brodu vypila půllitr piva 
držíc sklenici v zubech bez 
pomoci rukou za 9,4 s. 

Muž – netopýr – Fran-
tišek Bureš z ostravy vypil 

za 12,28 vteřiny půllitr 
piva, přičemž byl za nárty 
nohou zavěšen hlavou dolů 
na dřevěné fošně.

Štafeta žen – dosud nej-
rychlejší ženské štafetě se 
podařilo vypít 5x 1 pivo za 
36,8 vteřiny.

Štafeta mužů – M. uhlíř, 
r. Šolc, j. čižmár, r. Bocian 

a j. Beneš vytvořili fantastický rekord 
ve štafetě 5x 1 pivo. v disciplíně, při 
níž si členové týmu předávají štafetu 
ťuknutím, dosáhli borci z čech a slo-
venska času 13,18 vteřiny!

Kategorie Piv
Základními skupinami jsou piva 

světlá, polotmavá, tmavá a řezaná. 
Podskupinami pak pivo výčepní, 
ležáky, speciální, portery, se sníženým 
obsahem alkoholu, se sníženým obsa-
hem cukrů, pšeničná, kvasnicová, neal-
koholická, ochucená a lehká. výčep-
ním pivem se rozumí pivo vyrobené 
převážně z ječných sladů s extraktem 
původní mladiny 8 až 10 %, ležákem 
pivo s extraktem původní mladiny 11 
až 12 %. výčepní piva obvykle mívají 
3,6–4,1 objemových procent alkoholu, 
ležáky pak 4,6–5,2 %. 

Podle způsobu kvašení je možno 
dále dělit piva na svrchně nebo 
spodně kvašená. Zatímco svrchní 
kvašení probíhá při 15–20 °C, spodní 
kvašení probíhá při teplotách nižších 
(8–14 °C). u obou typů se používají 
specifi cké druhy kvasinek.

sPodně KvaŠená Piva
Pils – Celosvětově nejrozšířenější 

druh piva. Převážně světlé pivo, 
chuťově plné, s výraznou jemnou až 
mírně drsnou hořkostí. nejznámějším 
představitelem tohoto typu piva je 
Plzeňský Prazdroj. většina piv, která 
jsou u nás produkována, patří do této 
kategorie.

Bock – velmi silné světlé nebo 
tmavé pivo, které se vyrábí především 
v německu. 

Märzen – silnější, jantarově zbar-
vené pivo s výraznější plnou chutí 
a sladovou vůní. vyrábí se pouze 
sezónně, především v německy mlu-
vících zemích. u nás je pivo Märzen 
součástí jarního sortimentu Pivovar-
ského domu v Praze.

Piva bavorského typu – vyrábějí 
se z mnichovských sladů s přísadou 
barvicích sladů ve dvou odstínech – 
tmavě rubínové a tmavohnědé (např. 
Flekovské 13%). jsou to silná piva, 
plná sladovo-chmelové chuti.

svrChně KvaŠená Piva
Ale – existuje celá řada piv, která se 

podle barvy, hořkosti a chuti dělí do 
skupin Pale ale, india ale, Bitter, Mild 
ale, scotch ale atd. často má výrazný 

zaostřeno na…



srpen �009 www.svet-potravin.cz 9

ovocný akcent. 
Pšeničná (Weizenbier, Weissbier) 

– středně silná, převážně světlá piva 
vyráběná s použitím pšeničného 
sladu. vyznačuje se menší hořkostí 
a výrazným aroma po banánu. 

Stout – černé, silně hořké pivo 
s kompaktní a trvanlivou pěnou je 
rozšířeno v anglii a irsku.

Porter – velmi tmavé, hluboce 
prokvašené, hořké pivo s vysokým 
obsahem alkoholu (až 9 %), které se 
podává chlazené na teplotu 13 °C. 
vyrábí se zejména v anglii.

Trappist – silné kvasnicové pivo 
původem z Belgie a nizozemí, kde 
bylo připravováno trapistickými mni-
chy. 

statistiKy a ZajíMavosti
• Jak se pivo zdražovalo? 

v době komunismu se průměrná cena 
dlouho téměř neměnila vyjimkou 
dvou zdražení. První proběhlo v roce 
1965, kdy se cena 10° piva zvedla 
z 1,40 Kč na 1,70 Kč, a druhé v roce 
1984, kdy cena narostla na 2,50 Kč. 
v letech 1992–2003 se průměrná 
cena piva postupně vyšplhala až na 
8,50 Kč. 

• V posledních letech u nás 
spotřeba piva mírně klesá. Podle 
průzkumu z roku 2006 dospělý muž 
v česku vypil v průměru sedm piv 
týdně, zatímco v roce 2005 to bylo 
piv 8 a v roce 2004 dokonce 8,5. Prů-
měrnou spotřebu snižuje také to, 
že z trhu mizí skupina tzv. těžkých 
pijáků, kteří na posezení vypijí 
deset a více piv. 

• Češi vypijí v prů-
měru asi 160 litrů piva na 
osobu ročně. Zdatně 
jim sekundují pouze 
irové (podle posled-
ních dat 155 litrů 
na osobu ročně) 
a němci (119 litrů). 
Kolem 100 litrů piva 
na osobu vypijí ještě 
v rakousku, Belgii, 
dánsku, velké Británii 
a austrálii. 

• Největším světovým 
producentem piva je 
Čína (370 mil. hl). násle-
duje usa (233 mil. hl), rusko 
a německo (110 a 106 mil. hl). 
v české publice se vyrobí okolo 

20 miliónu hektolitrů 
piva ročně.

• ČR je 9. nej-
větším celosvětovým 
vývozcem piva. největ-
ším odběratelem čes-
kého piva je tradičně 
německo následováno 
slovenskem. 

• N e j p r o d á -
vanější značkou piva 
v Čechách je Gambri-
nus, na druhém místě je radegast 
a na třetím staropramen.

• Neprodávanějším pivem na 
světě je holandské pivo Heineken.

• Pivní kvasinka byla prvním 
eukaryotním organismem, jehož dna 
byla přečtena.

• Největšími domácími výrobci 
a vývozci piva jsou Plzeňský Prazdroj, 
Pivovary staropramen a Budějovický 
Budvar. Mezi sedmičku velkých pro-
ducentů, kteří dohromady uvaří 84 % 
piva v česku, patří ještě Královský 
pivovar Krušovice, PMs Přerov, drinks 
union a starobrno.

• Nejdražším českým pivem 
je speciální tmavé pivo 26° Královská 
Zlatá labuť. Pivovarský dvůr Zvíkov 
vyrobil jen jednu várku tohoto piva, 
a to 150 lahví v roce 2006. Pivo uni-
kátního mahagonového odstínu zrálo 
ve sklepích jeden rok a použil se na 
něj speciální typ kvasnic. jedna láhev 
Královské Zlaté labutě (v exkluzivní 
dřevěné krabici s dvěma sklenkami) 
stála rovných 1000 Kč. na nezájem si 
pivovar nestěžoval.

• Výčepní pivo (dříve 10°) má 
energetickou hodnotu asi 1550 kj/l, 
ležák (dříve 12°) 1850 kj/l.

• svaz pivních turistů uvádí 
v současnosti téměř 1000 druhů 
degustovaných tuzemských piv. 

• na www.pivovary.info nalez-
nete detailní přehled 695 českých 
pivovarů a minipivovarů.

• Češi mají radši točené. čepo-
vaného piva se u nás prodává dvakrát 
více než v obchodech, kdežto např. 
ve velké Británii se očekává, že v roce 

2010 nebudou mít restaurace ani 
poloviční podíl na odbytu.

• v soutěži České pivo �008, 
ve které pivo hodnotilo 24 

pivovarských odborníků, 
zvítězil v tradičně nejpres-
tižnější kategorii světlých 
ležáků velkopopovický kozel 

Medium. v kategorii světlých 
výčepních piv vyhrál Zubr gold. 

Mezi tmavými ležáky obsadil první 
místo rebel a v kategorii tmavé 
výčepní pivo degustátory nejvíce 
zaujalo pivo janáček. ve stále 
populárnější kategorii nealkoho-
lických piv vyhrál radegast Birell.
• Pro výrobu českých piv se 

používá česká odrůda chmele tzv. 
Žatecký poloraný červeňák, který 
je údajně nejkvalitnějším chme-

lem na celém světě. 

zaostřeno na…
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jak to chutná Vám...

v našem časopise tu a tam připra-
vujeme rozhovor/ochutnávku s něk-
terou známou osobností, naslepo… 
Což znamená, že dotyčná osobnost 
ochutnává, hádá a komentuje chuť 
rozličných jídel se zavázanýma očima. 
Řekli jsme si… pojďme jít ještě dál 
a připravme rozhovor/ochutnávku 
s věhlasnou osobností, která už 
nežije. naštěstí, její chuťové i kulinář-
ské návyky, zvyklosti a obyčeje jsou 
dostatečně dobově zdokumento-
vané a budou jistě působit zajímavě 
ve srovnání s dnešní českou kuchyní. 
jako první taková osobnost se samo-
zřejmě přímo nabízí pomyslná první 
dáma české tradiční kuchyně 19. 
století – ctihodná paní Magdalena 
dobromila rettigová, autorka slavné 
knihy „domácí kuchařka aneb Pojed-
nání o masitých a postních pokrmech 
pro dcerky české a moravské“. Kromě 
receptů, pro některé současníky 
odsuzující českou kuchyni by bylo 
určitě zajímavé zjištění, jak málo pro-

storu je věnováno tučným masitým 
pokrmům, jsou zde různé rady pro 
začínající hospodyňky a manželky, ze 
kterých by dnešní dívky měly patrně 
emancipační záchvat zuřivosti. nutno 
totiž podotknout, že Magdalena 
dobromila rettigová se nikdy neza-
sazovala o rovnoprávnost žen…

Paní Magdalena PŘiCháZí…
sedím tedy před půlnocí v restau-

raci Polomino, nedaleko náměstí
i. P. Pavlova v Praze, kde často prová-
díme naše ochutnávkové rozhovory, 
a do sklepního interiéru nechávám 
v duchu důstojně vplout vyšší kulaťouč-
kou rozšafnou dámu v měšťanských 
šatech první poloviny 19. století. 
ostatně, ve srovnání s dobovou rytíř-
skou zbrojí rozmístěnou po místnosti 
působí její bohatě zdobený šat velmi 
moderně… jak zřejmě bývalo v 19. 
století zvykem, dáma nepřichází do 
společnosti sama, nýbrž je doprová-
zena manželem, českým buditelem 

a spisovatelem janem aloisem sudi-
pravem rettigem. Proti impozantní 
postavě své ženy se však jeho malá útlá 
postava takřka ztrácí – ne nadarmo 
mu říkají šnuptychlíček. Příčinu jeho 
přítomnosti se však z úst paní Mag-
daleny dovídám okamžitě: „ach bóže, 

„Tentokrát na ochutnání a pár slovíček o soudobých českých jídlech s ikonou staročeské 
kuchyně, paní Magdalenou Dobromilou Rettigovou (1�86 – 1845). Zdalipak si pochutnáte 
na výdobytcích současné české kuchyně?“

paní Dobromilo?
Jak to chutná Vám, 

Připravil radek jaroš

sedím tedy před půlnocí v restau-
raci Polomino, nedaleko náměstí
i. P. Pavlova v Praze, kde často prová-
díme naše ochutnávkové rozhovory, 
a do sklepního interiéru nechávám 



srpen �009 11www.svet-potravin.cz

jak to chutná Vám...

vzdychává mi manžel doma, jen kdy-
bych se mohl alespoň trochu kloudné 
polévky najíst, prý pořád jen zkouším 
a zkouším nová jídla… i z bramborové 
nati. tedy jsem ho neopomněla vzíti 
s sebou, by náležitě ocenil všelikých 
dobrůtek mých ve srovnání s krmí 
vaší vezdejší a nynější“… snažím se 
s paní Magdalenou zapříst nezávazný 
úvodní rozhovor třebas o nevalném 
letošním letním počasí, při předložení 
prvního z jídel jsem však rázně uml-
čen: „Při jídle se nemá mluvit. nikdo 
se nemá u stolu hněvat, nýbrž má pus-
tit starosti z hlavy.“

PolévKa je grunt
ano, toto známé rčení skutečně 

pochází z úst paní Magdaleny dobro-
mily. jak jí tedy uctíme čtyřmi zřejmě 
nejoblíbenější současnými českými 
polévkami? na stole se postupně 
ocitají bramboračka, dršťková, sle-
pičí a česnečka… Paní dobromila 
i s panem janem sudipravem koštují, 
na jazyku převalují, zálibně pomlas-
kávají… „všechny tyto polévky my 
dobře známe, jejich chuť s našími je 
u většiny téměř totožná. snáď jen dršť-
kovce i bramboračce chybí více sádla 
či loje a v oukropu (česnečka) postrá-
dám jemnou příchuť chuť zázvoru. 
ale ta slepičí…chudá příliš zdá se, 
přitom má dávati sílu. vaříte jí jako 
já“? Přiznávám, že ne… Vezmi sta-
rou slepici, nech ji s chutnými kostmi 
a masem hovězím hezky měkce uva-
řit, pak vyřízni prsíčka a ostatní sle-
pici utluč dobře v moždíři, dej to do 
hrnce, přidej k tomu celý květ, celý 
zázvor, petružel, celer a nějakou 
mrkev, vlej na to tu polívku, kde se 
dřív vařila, a nech to asi hodinu vařit. 
Zatím usekej ty vyříznuté prsíčky, 
dej je, když drobně usekány jsou, do 
hrnka, dej k tomu kousek nového 
másla, 4 neb 6 žloutků, utří to s tro-
chou vlažné polívky, pak tu polívku 
přeceď skrze husté sejtko, a když se 
vaří, zakloktej (zakverluj) ji s těmi 
žloutky a sekanými prsíčky a vlej 
ji zrovna na mísu, sic by se srazila.
tak vida, polévkově se toho v české 
kuchyni za uplynulých 200 let zas tolik 
nezměnilo. uvidíme, co hlavní jídlo…

hlavní Chod
Před manželi rettigovými se ocitá 

postupně smažený sýr, cmunda, špa-
nělský ptáček, svíčková na smetaně 

a ovocné knedlíky. na první dvě jídla 
reagují opatrně až nedůvěřivě… 
evidentně je vůbec neznají, ani nic 
podobného. inu, smažák se v českých 
kuchyních zaskvěl až dlouho po jejich 
smrti a cmunda byla v jejich době 
pouze regionální jihočeský pokrm, 
který si do východočeské litomyšle 
ještě nenašel cestu. svíčkovou na sme-
taně si pochvalují a dobře znají, totéž 
platí o  švestkových knedlících – jen prý 
těsto může být raději bramborové… 
„toto, že jest španělský ptáček,“ diví 
se nepokrytě paní Magdalena? evi-
dentně, nijak zvlášť neoceňuje výtvor 
závodních a školních kuchyní vzniklý 
na základě jednotné prefabrikované 
receptury. takto má vypadati. pravý 
špaňhelský ptáček: Vezmi libru vep-
řového masa, drobně ho usekej, dej 
ho na mísu, vraz do něj dvě celé vejce 
a půl kofl íčka sladké smetany, strou-
hané žemličky dej tolik k tomu, co jest 
potřebí, aby se to dobře pohromadě 
drželo; dej k tomu citronové kůry, 
nové koření, hřebíček a dobře to osol. 
Nech zelnou hlávku napolovic uvařit, 
rozeber lístky a zaobal do těch lístků, 
co se do každého vejde, té sekaniny, 
obvaž pěkně nitkou, aby se to neroz-
dělalo, nech to v rozpáleném másle 
vysmažit, pak nitky odvaž, narovnej 
to do nějakého kastrolku, polej slad-
kou smetanou, nech v troubě vypéct 
a pak to dej buď tak s kastrolkem, 
nebo na míse na stůl.

to dalŠí vídané i nevídané, 
hleMÝŽdi i ŽáBy…

skončila ochutnávka a my se již 
konečně nezávazně bavíme… ovšem 
o jídle. Paní Magdalena, je jaksi 
unesena moderními technologiemi 
i postupy, které umožňují rychlou pří-
pravu většiny jídel. ostatně, není divu, 
při pohledu na příklad dobového den-
ního menu menší domácnosti, a niko-
liv té vrchnostenské, jak zdůrazňuje 
paní Magdalena by se každá dnešní 
hospodyňka nejspíš řádně vyděsila:

Polívka dušená s míšeninou. 
Hovězí maso se sardelovou omáč-

kou, okurky 
Špenát se smaženými žemličkami 

neb karbanátky 
Zadělávaná kuřátka s houbičkami 
Dušené kachny, divoké neb domácí, 

s máslovým těstem 
Košičky se šató 
Pečený bažant, zajíc a kapoun 

Salát celerový a šípkový 
Šunka - a rozol čokoládový 
Německé koláče - mandlové tru-

bičky 
P iškoty,  Španihelské  větry, 

pokroutky z koření 
Jablka, ořechy, vinné hrozníčky, 

švestky 
Pivo, víno, kafe, slivovice 

Prostě manželství a tehdejší povin-
nosti hospodyněk nebyly tehdy asi 
žádný med. Paní Magdalena jenom 
přikyvuje a polohlasně, aby jan sudi-
prav nezaslechnul, dodává: „já kdy-
bych nyní opět děvče dvacítileté byla 
a nynější zkušenost a předložení měla, 
spíš bych se z největší skály do nej-
hlubší propasti než manželovi vrhla. 
v manželství znenáhla, tak jako by jen 
denně jedním špendlíkem upíchnutý, 
člověk umučen umírá.“ tenkrát byla 
jiná doba a láska skutečně procházela 
žaludkem. Paní Magdalena dodává: 
„Říkám to mladým dívkám pořád - 
i ten nejhorlivější milenec, věř mi to, 
dívko spanilá, pojme-li tě za manželku, 
chce nejen, abys krásnou chotinkou, 
ale i dobrou hospodyní byla.“ Zkrátka 
ženuška musí svému mužíčkovi pod-
strojovat…

Bavíme se i o tehdejších běžných 
součástech české kuchyně a porovná-
váme se současností.  „jakže? hlemýždi 
již nejsou součástí českého vánočního 
stolu? vždyť to bývala tradiční štěd-
rovečerní pochutina… a ani žabky se 
již v čechách nenosí o postních dnech 
na stůl by zpestřily rybí menu?“ Paní 
Magdalena mi  ještě stačí nadiktovat 
recept na ty žáby, který zní:

 „Vezmi čisté přemyté žabky, osol je 
a dej je s kouskem nového masa na 
rendlíček, přikrej je a nech je dusit, 
až jsou měkké, několik jich v slané 
vodě s pokrájenou petruželí nech 
vařit. Udělej bílou jíštičku, tu polívku, 
co se tam ty žabky vařily, zapraž, na 
ty dušené žabky proceď, dej k tomu 
jemně nakrájenou zelenou petružilku 
a trochu květu, nech to malinko pova-
řit a dej na stůl.“

s úderem jedné noční se bohužel 
paní  Magdalena dobromila  i  
s manželem janem sudipravem ztrá-
cejí… Škoda, bylo by možno ještě tolik 
povídati a povídati  

paní Dobromilo?
Připravil radek jaroš
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víte, co je zdravé - tudíž vhodné pro Vaše dítě?

Dítě 
vegetarián? 

Připravil Martin Chlup

„V tomto článku nechceme posuzovat, zda je lepší vegetariánská či normální strava. 
Vegetariánství je otázka osobního přesvědčení a je pochopitelné, že maminky, které jsou 
vegetariánkami, chtějí, aby se jejich děti stravovaly stejně. A chtějí také – stejně jako 
každá maminka – aby výživa jejich dětí byla plnohodnotná a zdravá. Shrneme si proto 
známá fakta a věci, které se při zdravé vegetariánské výživě nesmí zanedbat.“
 Proč PotŘeBujeMe jíst Maso?
Maso obsahuje vodu, bílkoviny, tuky, 
nepatrné množství sacharidů, některé 
minerální látky a vitamíny. obsah 
těchto látek závisí na druhu masa.

• Hovězí a telecí maso má vysoký 
obsah bílkovin (kolem 20 %). Z vita-
mínů obsahuje více niacinu (5 mg/100 g) 
a vitamínu B12 (2–3 µg/100 g), 
z  m i n e r á l n í c h 
látek pak zinek 

a železo (2–3 mg/100 mg).
• Vepřové maso je více tučné, obsah 
biologicky aktivních látek je jen o málo 
nižší než v hovězím mase, s výjimkou 
vitamínu B1 a železa, kterých vepřové 

maso obsahuje více. 
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• Drůbeží maso obsahuje málo tuku 
a hodně bílkovin (asi 25 %). vita-
mínů však má – s výjimkou niacinu 
– poměrně málo. 
• Rybí maso je dobrým zdrojem 
minerálních látek – hlavně draslíku, 
fosforu, selenu, ale také jodu, fl uoru 
a bromu. Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem vitamínu d.

Můžeme zajistit dostatečný přísun 
těchto látek při vegetariánském způ-
sobu stravování?

BílKoviny
Maso je cenným zdrojem bílkovin, 
nezbytných pro lidský organismus. 
obsahuje širší spektrum tzv. esenciál-
ních aminokyselin než bílkoviny rost-
linné (obiloviny, luštěniny, zelenina). 
Proto je třeba – při vyloučení živo-
čišných bílkovin – rostlinné bílkoviny 
vhodně kombinovat. důležitá 
j e  p ř e d e š í m 
dostatečná 

konzumace luštěnin, které poskytují 
podobné množství bílkovin jako maso, 
mléko či vejce.

niaCin – vitaMín B3
niacin je v živočišných zdrojích obsažen 
hlavně v tuňáku, játrech a krůtím mase. 
vyskytuje se však hojně i v semenech 
slunečnice, arašídech, kvalitním čer-
ném pečivu, fazolích, hrachu, pšenič-
ných klíčcích. nejvíce ho však obsahuje 
pivovarské droždí. Pivovarské droždí 
se dá ve formě tabletek koupit v lékár-
nách, obsahuje celou škálu vitamínů 
a minerálních látek. je vhodné i pro 
děti, protože se dá nadrtit a užívat ve 
formě prášku rozpuštěného ve vodě. 
v obchodech se zdravou výživou se 
dá koupit práškové lahůdkové droždí. 
lze ho jednoduše přisypávat do všech 
pokrmů krátce po uvaření. tak máte 
jistotu, že celá rodina bude mít pravi-
delný přísun niacinu a ostatních vita-

mínů skupiny B. 

vitaMín B12
na rozdíl od kyseliny listové 
a vitamínu B6, které jsou 
v dobré rostlinné stravě hojně 
zastoupeny, jediným spoleh-
livým neživočišným zdrojem 

vitamínu B12 jsou obohacené 
potraviny a suplementy. vitamín 

B12 si musí doplňovat i dospělí 
vegetariáni, u dítěte je to naprosto 
nezbytné.

jÓd
hlavním zdrojem jódu jsou 
mořské ryby, mléčné výrobky 

a jodidovaná sůl (ta však 
sama o sobě není dosta-
tečným zdrojem jódu). 
nedostatek jódu přitom 

může vést 
k poruše 
činnosti 

štítné žlázy. Mezi příznaky patří pro-
blémy s pokožkou, zvýšená hladina 
cholesterolu, osteoporóza. Závažnější 
nedostatek jódu může vést k poškozní 
centrální nervové soustavy a duševních 
schopností. 
je proto velmi důležité přidávat do 
stravy spolehlivý zdroj jódu, který 
nahradí rybí maso. vhodným zdrojem 
kromě mléčných výrobků jsou mořské 
řasy kelp. doporučuje se je jíst v malém 
množství, ale pravidelně.

vitaMín d
dostatečná hladina vitamínu d je 
velmi důležitá pro dobré vstřebávání 
vápníku a zdravý vývoj kostí. lidské 
tělo si umí vyrobit dostatek vitamínu 
d ze slunečního záření. to je však 
možné jen při dostatečném pobytu na 
sluníčku v létě. v zimě je nutné vitamín 
d, který obsahují mořské ryby, nahra-
dit vitaminovým doplňkem. 
Kapky s vitamínem d2 (komerční 
název infadin – 20 µg na kapku) jsou 
k dostání v lékárnách pouze na lékař-
ský předpis. Zdůvodníte-li lékaři své 
důvody, měl by vám recept bez pro-
blémů napsat. u vitamínu d je třeba 
zmínit také nebezpečí předávkování. 
Malým dětem by se nemělo dávat více 
než 25 µg vitamínu d denně.

selen
důsledky nízkého příjmu selenu 
jsou hůře popsány. nejlepším rost-
linným zdrojem selenu jsou para 
ořechy. dospělým vegetariánům je 
pro zajištění dobrého příjmu selenu 
doporučeno jíst asi 10 para ořechů
(cca 700 µg selenu) za týden. 

ZávěreM
Pro zdravé stravování dětí je nutné 
dodržovat určité zásady, a tak zabrá-
nit možným rizikům vegetariánského 
stravování. naštěstí jsou již i u nás 
dostupné informace – např. kniha 
„vegetariánství a děti“ (sharon ynte-
mová, Christiane Beardová, Mercurius 
2004). rozsáhlé a fundované infor-
mace naleznete také na stránkách 
české vegetariánské společnosti.

Autor čerpal z pramenů na:
www.vegspol.cz
www.celostnimedicina.cz
www.ordinace.cz
www.doktoronline.cz
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 sváteK ChleBa
Čeští pekaři umí vyrobit výrobky té 
nejvyšší kvality i čerstvosti. Mají tedy 
být právem na co hrdí. Bohatou tradici 
má také pekařský svátek – pardubické 
Dny chleba. 

Pekaři i jejich dodavatelé se potře-
bují setkávat, porovnávat nabídky, 
diskutovat a především soutěžit. tuto 
příležitost dostávají každoročně ve 
východočeské metropoli – dny chleba 

jsou osvědčenou kombinací soutěže 
„o nejlepší chléb roku“, výstavy pro-
duktů a služeb, které pekaři ke svému 
podnikání potřebují a odborného 
semináře. Zde se dozvědí o nejno-
vějších trendech v oboru: letos např. 
o tom, jak zvládnout nástrahy sou-
časné hospodářské krize nebo které 
novinky připravili výrobci pecí či doda-
vatelé zlepšujících přípravků. 
jaK se hodnotí ChléB?
vrcholem svátku chleba je ovšem sou-

těž „chlebů“, na jejíž večerní vyhod-
nocení na Pardubickém zámku čekali 
všichni účastníci s napětím. ještě před-
tím však  sedm nezávislých komisařů 
hodnotilo na anonymních vzorcích 
vlastnosti nutné pro vychutnání lahod-
ného chleba. 
ten se hodnotí dle propracovaného 
schématu, jehož základ připravil pan 
profesor hampl z vŠCht Praha. je 
to skvělý systém, který hodnoceným 
vlastnostem přiřazuje určitá procenta 
důležitosti, která vnímá spotřebitel. 
jsou to: vzhled, objem, tvar (10 %) 
kůrka, barva (10 %), vůně (15 %), 
střídka (35 %), chuť (30 %).
jak by měl dokonalý chléb vypadat? 
Popisy, nápadně připomínající slovník 
např. degustátorů vína, jsme vybrali 
ze schémat pro hodnocení soutěž-
ních vzorků:  Z hlediska ukazatelů 

testovali jsme

Dny chleba 
roku 2009
stanislav Mihulka, Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v čr

„Letošní národní soutěž „O nejlepší chléb roku“ se spolu s výstavou dodavatelů 
a odborným seminářem uskutečnila 3. června v Pardubicích v rámci tradiční pekařské 
akce Dny chleba. Účastnilo se jí více než 30 pekařských fi rem z celé ČR, které přihlásily 
rekordních 43 soutěžních vzorků.  Již 15. ročník této akce, který navštívilo 350 účastníků, 
uspořádal Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR prostřednictvím své servisní 
organizace Pekař a cukrář s.r.o. a za podpory fi rem Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. Litomyšl, 
J4 s.r.o. Předměřice nad Labem, České technologické platformy Potravinářské komory 
ČR a ve spolupráci se SPŠ potravinářskou Pardubice na výstavišti IDEON.“
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testovali jsme

„vzhled, tvar, objem“ chléb popisují 
přívlastky „pravidelný, neporušený, 
optimálně klenutý, bez ostrých hran, 
velký objem“. Kůrka má být „jiskrně 
kaštanová s možností parcelace podle 
druhu, polotlustá, pozvolně přechá-
zející do střídy, čistá, stejnoměrně 
zabarvená, neporušená, přiměřeně 
moučená nebo nemoučená (podle 
druhu), pružná“. vůně je požado-
vána „typicky chlebová, lahodná, 
aromatická po použitých surovinách“. 
střídka se oceňuje „stejnorodá, s bar-
vou odpovídající receptuře, bez stínů 
a vlhkých míst (kruhů), póry pravidelné 
bez dutin, propečená, velmi pružná, 
bez trhlin, po celé ploše čistá, vláčná“. 
a nakonec chuť – „typicky chlebová, 
lahodná, mírně navinulá, přirozeně 
aromatická …“

CeleBrity a hosté
Každoroční přítomnost významných 
hostů jen dokazuje, jaký zvuk si tento 
hlavní pekařský svátek postupně vydo-
byl. výroba skutečně dobrého a kva-
litního chleba je královská disciplína 
pekařského řemesla a největší pekař-
ské umění. to přicházejí pravidelně 
ocenit hejtman pardubického kraje, 
primátor města Pardubic, poslanci 
i senátoři, zástupci Ministerstva země-
dělství a další hosté. Potěšitelný byl 
také zájem médií – reportáž z hodno-
cení soutěžních vzorků letos odvysílala 
mj. tv nova., přímý vstup z akce měl 
také český rozhlas aj.
Pověstnou „třešničkou na dortu“ je 
pak obřad svěcení chleba, na jehož 
celebrování si ve svém nabitém kalen-
dáři vždy najde čas biskup královéhra-
decký – Msgr. d. duka. 

naKuPujte Kvalitu!
v současnosti však nelze bohužel pře-
hlédnout určitou devalvaci hodnoty 
chleba a pečiva, na které se podílí 
tlak obchodních řetězců na co nejnižší 
cenu těchto výrobků, ale také ochota 
spotřebitelů tyto velmi levné pekařské 
výrobky (s odpovídající „kvalitou“) 
nakupovat a konzumovat.  
nezbývá než doporučit, aby si každý 
spotřebitel dokázal „najít svého 
pekaře“ a kupoval výrobky chutné 
a čerstvé, ovšem s vědomím, že za 
kvalitnější výrobek zaplatí i odpoví-
dající cenu. ve svém okolí má každý 
určitě širokou nabídku, především ve 
vlastních fi remních prodejnách peká-
ren. orientovat se může i podle výše 
uvedených výsledků naší soutěže. 
současné pojetí prodeje pekařského 

Výsledky soutěže

Kategorie „Konzumní chléb“:
adélKa a. s. Pelhřimov, Benea s. r. o.  Benešov, 
enPeKa a. s. Žďár nad sázavou, inPeKo, spol. s r. o. 
Ústí nad labem, Kontinua, spol. s r. o. Praha,
laPeK, a. s. jihlava, Michelské pekárny a. s. 
Praha, noPeK, a. s., Pekárna hořice, noPeK, 
a. s., Pekárna svitavy, Pekárny a cukrárny Kla-
tovy a. s.

Kategorie „Řemeslný chléb“:
doPes, s. r. o. Benešov u Boskovic, enPeKa a. s. Žďár 
nad sázavou, Kontinua, spol. s r. o. Praha, Mader 
a synové, s. r. o., Pekárna racek, Pane s. r. o. dolní 
Bousov, PeCud v. o. d., Pekárna Proboštov, Pekařství 
Balabán s. r. o. veverská Bítýška, Pekařství Fryčovice
s. r. o., Pekařství jaroslav Pešák velké Pavlovice, Pekař-
ství vladimír Cais vlachovo Březí.

Klání „O nejlepší chléb roku“ se vypisuje ve dvou kategoriích: 
- „Konzumní chléb“ z průmyslových pekáren, vyráběný odpovídající technologií ve tvaru veky a pečený na prů-
běžných pecích;
- „Řemeslný chléb“ libovolného tvaru bez přídavku celých zrn a jejich zlomků, bez příchutí a posypu, který je 
vyráběny s vyšším podílem ruční práce.  
letos měly obě kategorie jediného vítěze – fi rmu JAPEK s.r.o. z Litvínova-Janova. ani ostatní soutěžící pekaři se však 
nenechali zahanbit: důkazem toho je udělení ocenění  „Chléb vynikající kvality“, které získalo celkem 20 fi rem.

Svěcení chleba



zboží především v obchodních řetěz-
cích, kde se základní výrobky prodávají 
v akčních cenách, poškozuje vnímání 
pekařského oboru, neboť zásadně 
snižuje skutečnou hodnotu pekař-
ských výrobků. 

ZajíMavosti na téMa Pečivo
Víte že,
• chléb je základní potravou, dodá-
vající organismu energii, vitamíny, 
minerální látky a vlákninu;
• v Egyptě byl chléb vyráběn již před 
více než 5 000 lety;
• již ve staro-
věkých Aténách 
prodávali přes
�0 druhů pečiva;
• v ČR převažuje 
výroba klasického 
žitno-pšeničného 
chleba. Obdobou 
našeho chleba 
jsou v zahraničí 
varianty typu: 
Bagel, Ciabatta, 
Maces, Pumpr-
nikl, Pita, Tortilla 
aj.;

• spotřeba na jednoho obyvatele 
v ČR se ustálila na 5� kg/rok (v roce 
1960 to bylo �� kg/rok)?

význam chleba ve výživě lidí ještě stále 
není zcela doceněn. Podnikatelský 
svaz pekařů a cukrářů v čr ho bude 
nadále propagovat v celé šíři svých 
aktivit. Připojili jsme se proto letos 
poprvé k oslavám u příležitosti světo-
vého dne chleba (16. října) a budeme 
tento unikátní lidský dar představovat 
naší veřejnosti v osvětové kampani.

testovali jsme



tipy na vinařské akce

31.�. – 1.8.
valtické vinařské slavnosti ve státním zámku valtice nabíd-
nou přehlídku moravských vín a doprovodná folklorní 
vystoupení. organizátorem je Cech valtických vinařů. více 
informací na www.radnice-valtice.cz

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

1.8.
den vinařů na vás čeká v areálu Plže v Petrově. K zábavě 

bude hrát dechová a cimbálová hudba a otevřeny budou 

minimálně dvě víchy s ochutnávkou kvalitních odrůdových 

vín.

31.�. – 1.8.
Tradiční krojované hody s bohatým programem a velkým 

výběrem vín čekají na návštěvníky ve Starém Poddvorově. 

Více informací na www.poddvorov.cz

�8.8. – �9.8.
nové Město nad Metují pro své návštěvníky připravilo novo-
městské vinařské dny, které nabídnou zábavný večer s vinař-
skou tematikou a také prezentační výstavu vín z čech a Mora-
vy. více informací na www.seladon.cz

�9.8.
vinařský den v obci němčičky svým návštěvníkům nabídne 

možnost návštěvy otevřených sklepů, zarážení hory, vystou-

pení folklorních souborů a také opékání trdelníků. ve večer-

ních hodinách se uskuteční tradiční rozplavba na neckách 

v místním koupališti. 

�8.8.
víno a burčák z otevřených sklepů budou moci ochutnat 

návštěvníci sklepní lokality v obci Mikulčice. ochutnávka 

vín místních vinařů bude spojena s nabídkou prvního bur-

čáku, hudební produkcí, krajovými specialitami a grilová-

ním pod širým nebem.

8.8.
svatovavřinecké slavnosti mělnických vín a gastronomie, 

to je akce s názvem Mělnický košt. v 15 hodin 

začne třetí ročník ochutnávky vín mělnických malo 

i velkovinařů a gastronomických specialit. Program 

bude doplněn živou hudbou, historickým tancem, 

divadlem a dalš ím doprovodným programem. 

více informací na www.melnickykost.cz

14.8. – 15.8.
dvoudenní výstava a ochutnávka vín zaměřená pouze na 

vína z odrůdy ryzlink rýnský, to je Bzenecká pouť – galerie 

ryzlinků rýnských. více informací na www.bzenec.cz

�.8. – 10.8.
svatovavřinecké hodonínské slavnosti na náměstí t.g.M. 

nabídnou sobotní jarmark s bohatým programem a mj. 

také  lidovou zábavu s krojovaným průvodem. více infor-

mací na www.dkhodonin.eu

9.8. – 11.8.
obec Prušánky pořádá tradiční  hodové s lav -

n o s t i  s  p r ů v o d e m ,  p r o g r a m e m  a  z á b a v o u . 

více informací na www.obecprusanky.cz

15.8.
v Kyjově se uskuteční již 3. ročník galerie rulandských 
vín v čr. na soutěži se představí jak ty nejlepší vína 
domácí, tak účastníci ze zahraničí, jako např. slovensko, 
rakousko, Maďarsko a Moldávie. 

30.8.
vinařské tradice a zpívání při víně nabídne Zarážání hory 
a přehlídka mužských sborů v Šardicích. tradiční zarážení 
hory bude doprovázeno vystoupením slováckého krúžku 
a cimbálovou muzikou. víno a burčák se budou podávat 
zdarma. více informací na www.sardice.cz

15.8.
historický zámek slavkov  bude dějištěm Mezinárodní výsta-

vy vín grand prix austerlitz 2009 – Moravská banka vín Brno. 

Mezinárodní výstava vín je součástí projektu austerlitZ 

a koná se již tradičně v rámci napoleonských dnů – oslav výro-

čí narozenin napoleona Bonaparte. více informací nalezne-

te na www.bankavin.cz

16.8. – 18.8.
tradiční krojované hody s bohatým programem 

a ochutnávkou vín čekají na návštěvníky v obci Mikulčice. 

více informací na www.mikulcice.cz

��.8.
víno a burčák místních vinařů budete moci ochutnat 

v mikulčických sklepních uličkách. 

�1.8. – ��.8.
na tradiční zábavu, krojovaný průvod a bohatý program 

se mohou těšit návštěvníci slováckých hodů v čejči. více  

informací na www.cejc.cz

�8.8. – 30.8.
v. ročník vinařského putování po sklepních uličkách čejko-

vic s degustací a návštěvou více než dvaceti sklípků a vinař-

ských provozů, spojený s doprovodným programem vinař-

ského víkendu. více informací o dni otevřených sklepů 

v čejkovicích najdete na www.vinozcejkovic.cz

www.svet-potravin.cz 1�
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Co je to dna?
dna je metabolické onemocnění, 

při kterém organismus není scho-
pen dostatečně odbourávat puriny. 
Puriny tvoří součást nukleoproteinů, 
které jsou obsaženy v běžné stravě 
– v živočišných i rostlinných zdrojích. 
výsledkem jejich metabolismu je 
kyselina močová. onemocnění dnou 
se tedy v prvé řadě projevuje zvýše-
nou koncentrací kyseliny močové v 
krvi. Pokud není spojena s žádnými 
obtížemi, nazýváme ji asymptoma-
tická hyperurikémie.

vysoká koncentrace kyseliny 
močové v krvi však může způsobit 
krystalizaci této látky v kloubech a 
jiných tkáních. Kyselinové krystaly 
jehličkovitého tvaru pronikají a bodají 
do málo prokrvených tkání, ve kterých 
uvíznou. nejčastějším místem výskytu 
tzv. dnavých tofů jsou malé klouby na 
dolních i horních končetinách, typicky 
na palci u nohy. Postiženy ale mohou 
být i ostatní klouby nebo i ušní lalů-
ček. 

vlivy na vZniK oneMoCnění

vyšší hladina kyseliny močové se 
často vyskytuje současně s jinými 
metabolickými poruchami, jako jsou 
cukrovka, nadváha nebo obezita, 
vysoký krevní tlak či zvýšená hladina 
cholesterolu. společným jmenovate-
lem všech těchto nemocí je životní styl 
a stravovací návyky. vyšší koncentraci 
kyseliny močové ovlivňuje:

• dědičnost
• přílišná konzumace masa (hlavně 

vnitřností) a alkoholu
• špatný pitný režim
• nadváha a nedostatek pohybu
• dlouhodobé užívání diuretik

neŽ Kohout ZaKoKrhá...
akutní záchvat přichází zpravidla 

v časných ranních hodinách. Může 
být vyvolán dietní chybou, stresem, 
zvýšenou konzumací alkoholu i 
nadměrnou fyzickou zátěží či úra-
zem. Projevuje se ostrou a bodavou 
bolestí v postiženém kloubu. ten je 
výrazně oteklý, tkáň je zarudlá a kůže 
citlivá. Pokud vás někdy záchvat dny 
postihne, vezměte si léky proti bolesti 
s protizánětlivými účinky, přikládejte 

ledové alkoholové obaly a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Pijte hodně demi-
neralizovaných tekutin – ideální jsou 
třešňové, jahodové či celerové šťávy, 
které neutralizují kyselinu močovou. 
výborné je syrové ovoce.

níZKoPurinová dieta
lékař vám předepíše léky snižující 

tvorbu kyseliny močové, popř. léky na 
na podporu jejího vylučování z orga-
nismu – úlevu mohou přinést přírodní 
produkty vojtěška, lopuch, yzop, aloe. 
nejdůležitější krokem při léčbě dny 
je však změna životního stylu a stra-
vování. 

Potraviny vybíráme podle obsahu 
purinů – viz tabulka. Základ stravy 
by měly tvořit potraviny s obsahem 
nižším než 50 mg, úplně vyloučit ze 
stravy bychom měli potraviny s obsa-
hem nad 150 mg purinových látek. 
Potraviny s obsahem purinů 50–150 
mg bychom měli omezit.

Mezi nevhodné potraviny patří: 
• vnitřnosti, maso (především z mla-

dých zvířat), masné výrobky a masové 

co jíst při...

Jak se stravovat
Zpacoval Martin Chlup

www.svet-potravin.cz18

„Vznik dny ovlivňuje nadměrná konzumace masa a alkoholu, kterou si v dřívějších 
dobách mohly dopřát jen určité vrstvy lidí. Proto se této nemoci lidově říká Nemoc králů. 
V dnešní době však může postihnout prakticky kohokoli, zvlášť má-li k tomu dědičné 
sklony. Nejohroženější jsou muži mezi 40. a 50. rokem života.“

při onemocnění dnou
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extrakty
• (drobné) ryby a výrobky z nich
• kakao, čokoláda
• luštěniny (hrách, čočka, fazole)
• alkohol

Doporučené potraviny jsou:
• obiloviny – bílé pečivo, rýže, 

kroupy, krupky, jáhly, těstoviny, škro-
bové mouky

• mléko a mléčné výrobky
• zelenina – brambory, brokolice, 

kořenová zelenina, cibule, křen, čín-
ský salát, lilek

• ovoce – čerstvé a zralé – veškeré 
mimo kiwi

 

rady a doPoručení
je dobré si uvědomit, že i při přísné 

nízkopurinové dietě dojde k poklesu 
kyseliny močové v krvi max. o 15 %, 
což je u valné většiny pacientů nedo-
stačující. Proto dietu doplňuje podá-
vání léků snižujících tvorbu kyseliny 
močové. dieta s omezením purinů je 
nutná, ale nesmí vést k nedostatku 
důležitých živin.

• Při purinové dietě je důležité 
stravovat se pravidelně a přijímat 
dostatek tekutin (2–3 l denně). K pití 
jsou nejvhodnější ovocné a bylinné 
čaje, demineralizovaná voda, popř. 
alkalické minerálky dle doporučení 
lékaře. 

• nepřejídejte se.
• omezte stravu s vyšším obsahem 

tuků a nejezte ostrá jídla.
• výhodné je zařadit každý týden 

1–2 „odlehčené“ zeleninové dny.
• hladinu kyseliny močové v krvi 

významně snížíte, když zhubnete. 
nedržte ale žádné drastické diety – 
nedostatek některých látek a dlouhé 
hladovění může naopak hladinu kyse-
liny močové v krvi zvýšit.

• Pravidelně cvičte – pohybová 
aktivita má pozitivní vliv na cirkulaci 
krve.

• Chraňte se před prochladnutím.

asi užitečnější než úzkostlivě sle-
dovat obsah purinů v potravinách, je 
stravovat se podle zásad racionální 
výživy – nepřejídat se a každý týden si 
dopřát „zeleninové dny“. dvakrát do 
týdne si můžete dát maso, ale nejezte 
ho každý den! 

tajným tipem některých nemocných 
jsou třešně. 250 g čerstvých nebo kom-
potových třešní denně může pomoci 
snížit hladinu kyseliny močové. nebo 
můžete zakoupit výtažek z třešní ve 
formě tablet v obchodech se zdra-
vou výživou. obdobný účinek mají 
výtažky z jahod, borůvek a celerových 
semínek. 

co jíst při...

Maso, uzeniny
hovězí 40

telecí 48

vepřové 48

skopové 46

Kuřecí 40

Králičí 38

Zvěřina 35-39

Šunka 24

anglická slanina 25

Vnitřnosti
játra 95

ledvinky 80

jazyk 55

telecí brzlík 400

Ryby
Kapr 54

losos 22

Pstruh 56

sardinky 120

sleď 69

Štika 48

Mouka, pekárenské výrobky
Žitná nebo pšeničná mouka 0

Celozrnný chléb 14

Bílé pečivo 8

ovesné vločky 30

Tuky, ořechy, kakao
Kakaový prášek 1900

Mandle 9

lískové ořechy 10

vlašské ořechy 8

Mléko, vejce
Mléko 1

vejce 2

Bílek 1

Žloutek 5

Brambory, luštěniny, zelenina
Brambory 6

čočka 70

hrách 45

Fazole 44

Celer 10

Cibule 1

Fazolové lusky 5

Zelený hrášek 80

Chřest 14

Kapusta 6

Kedlubny 5

Květák 10

Mrkev 2

okurky 3

Pór 3

rajčata 4

reveň 4

Ředkvičky 6

Řepa červená 5

salát hlávkový 5

Špenát 23

Zelí bílé 5

Zelí červené 8

houby 5

Ovoce
Borůvky 2

hrušky 1

jablka 1

jahody 5

Meruňky 0

Švestky 1

hroznové víno 1

Pomeranče 1

oBsah Purinů v PotravináCh          (mg/100g)

Autor čerpal ze zdrojů na: 
www.dna-nemoc.cz
www.beltina.cz
www.nutricni.com
www.dietologie.cz
www.ordinace.cz
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stále platí 

na straně spotřebitele

Přestože se spotřebitelská veřejnost 
na téma mléko dozvídá především díky 
problémům zemědělců s jeho cenami 
spíše negativní informace, neměli by 
lidé zapomínat na důležitou informaci 
pozitivní: Mléko a výrobky z něj jsou 
pro lidský organismus téměř nezbytné 
a především zdravé.

jaK je to a s alergieMi
i vzhledem k tomu, že jsou výrobky 

z mléka každodenní součástí našeho 
jídelníčku, se konzumace mléka nevy-
hnula celé řadě mýtů, které jeho roli ve 
stravě více či méně zpochybňují. image 
mléka poškodily především teze o tom, 
že zejména laktóza v něm obsažená 
představuje pro řadu lidí alergen, což 
se projevuje především při pití syrového 
mléka. skutečnost je ale dost jiná. v prvé 
řadě je třeba rozlišovat mezi takzvanou 
netolerancí organismu k mléku a sku-
tečnou alergií. Zatímco netolerancí, 
zejména na laktózu, může skutečně 
trpět zhruba každý desátý člověk, aler-
gie se týká jen asi jednoho procenta lidí 
a o něco více dětí. v médiích se přitom 
obvykle tyto pojmy směšují, rozdíl mezi 
nimi je ale desetinásobný. Především je 

ale alergie v případě mléka velmi pře-
ceňována, protože alergenem může 
být ve své podstatě každá potravina. 
Záleží prostě na jednotlivém organismu 
a genetické výbavě každého z nás. Pod-
statné je, že zatímco obecně mohou 
být alergie z potravin problémem jen 
zhruba pro jedno procento veškeré 
populace, alergie z prachu, hluku, pylu 
a celé řady dalších vlivů v současné době 
postihují ve větší či menší míře zhruba 
30 procent obyvatel.

laKtÓZa a laKtoFerin
Zmiňovaná laktóza, tedy mléčný tuk, 

má přitom za normálních okolností 
na organismus nesporně pozitivní vliv. 
její součástí je protein laktoferin, který 
chrání střeva před působením nebezpeč-
ných choroboplodných bakterií, působí 
protizánětlivě a může se tak podílet 
na prevenci proti šíření rakovinových 
metastází. laktoferin se mimochodem 
v současné době používá i k léčbě hos-
podářských zvířat – podle doložených 
poznatků má totiž i u nich výrazný pro-
tivirový, protibakteriální, protiplísňový 
a protizánětlivý účinek. tento protein 
má přitom nebývalou schopnost vázat 
železo a díky tomu udržuje v rovno-
váze zastoupení železa v lidském orga-
nismu. Kromě iontů železa je laktoferin 
schopný vázat i další kovy, ale s nižší 
silou, jako například hliník, mangan, 
vanad, kobalt, měď či zinek. 

PoZitiva KonZuMaCe MléKa
důvodů pro konzumaci mléka a mléč-

ných výrobků, především nejmladší 
generací, je ale celá řada. největší 
význam má přitom mléko v době růstu 
jako rozhodující dodavatel vápníku do 

Slogan 
„Mléko ničím nenahradíš“ 

Připravil Petr havel
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na straně spotřebitele

organismu dětí. to v praxi znamená 
prevenci vzniku osteoporózy v době 
dospělosti. Kolik zdravé kostní hmoty si 
totiž vytvoříme do 25 let, tolik jí máme 
k dispozici pro její postupný úbytek 
s přibývajícím věkem. samotný vápník 
je klíčová látka pro pohyb svalů či pře-
nos signálů v nervovém systému. vápník 
také přispívá ke srážení krve a je na něm 
závislý například i pohyb spermií. Mléko 
samotné obsahuje řadu vitamínů, roz-
pustných v mléčném tuku, jako je a, d, 
e a K a celou skupinu vitamínů B. důleži-
tou součástí mléka je i selen zpomalující 
proces stárnutí a chránící imunitní sys-
tém. nízká konzumace mléka může mít 
přitom za následek jak nedostatečnou 
mineralizaci kostí a zubů a s tím spojené 
potíže s růstem a celkovým tělesným 
vývojem, tak i  nárůst obezity.

nejZnáMějŠí Mléčné MÝty
Zejména v poslední době se o mléku 

často tvrdí, že se do něj přidává rostlinný 
tuk z řepky, což šetří náklady na jeho 
výrobu. je to naprostý nesmysl, pří-
tomnost rostlinné bílkoviny by odhalila 
první laboratorní kontrola a výrobce 
by riskoval výraznou pokutu za poru-
šení zákona o potravinách. není také 
pravda, že se do mléka přidávají konzer-
vanty, aby déle vydrželo. je-li na obalu 
mléka nápis „bez konzervantů“, jde 
o pravdivé tvrzení – problém je v tom, 

že tento nápis by mohl být na kterém-
koli obalu mléka, protože v mléce pro-
stě konzervanty nejsou. delší trvanlivost 
mléka je zajišťována jinak – totiž jeho 
zahříváním. je ale třeba rozlišovat dva 
způsoby – pasterizaci a sterilizaci. Při 
pasterizaci se mléko zahřívá pouze na 
teplotu přes 70 stupňů a výsledkem je 
takzvané „čerstvé mléko.“ Při sterilizaci 
jde o zahřívání po dobu dvou vteřin 
na teplotu 140 stupňů a výsledkem je 
mléko trvanlivé. rozdíl je v nižší době 
trvanlivosti čerstvého mléka a také ve 
vyšším obsahu nutričně prospěšných 
látek v něm. Krátká doba zahřívání 
mléka přitom zdaleka nezničí většinu 
pro organismus potřebných látek. část 
původní nutriční hodnoty sice mléko 
ztratí, ale například vitamíny skupin B 
a C, které jsou poměrně stabilní, zůsta-
nou v mléce i po tepelném zpracování.

 
suŠené MléKo se u nás K vÝroBě 

Potravin PraKtiCKy nePouŽívá
v současné době mlékárenské krize, 

kdy se značná část mléčné suroviny skla-
duje v podobě sušeného odstředěného 
mléka (soM), je možná vhodné zmínit 
rozdíl mezi výrobou potravin ze soM 
a z čerstvého mléka. nutriční, především 
ale senzorická hodnota mlékárenských 
produktů vyrobených ze „sušáku“ je 
samozřejmě nižší. Podle mlékárenských 
odborníků má takový výrobek „kovovou 

chuť“, odborně řečeno jiné organolep-
tické vlastnosti. „obnovené mléko“, jak 
se také nazývá výroba mléka z prášku, 
stejně jako v případě jakýchkoli jiných 
potravin z prášku, skutečně totiž obsa-
huje nižší podíl stopových prvků, které 
se při sušení z původního mléka fakticky 
vypařily a prostřednictvím „průmyslové 
vody“ při opětovné obnově se již do 
původní suroviny nevrátily. v podmín-
kách čr ani obecně v eu je nicméně 
použití sušáku k výrobě mlékárenských 
výrobků malé – většina produktů se 
dělá skutečně z čerstvého mléka. soM 
se používá zejména v oblastech, kde 
tamní produkce mléka nepokrývá spo-
třebitelskou poptávku, tedy hlavně 
v asii a africe.

Malý mlékárenský slovníček
i proto, že v oblasti mlékárenského 

průmyslu působí v čr řada nadná-
rodních potravinářských společností 
vybavených týmy marketingových 
specialistů, se spotřebitel setkává 
s informacemi, jejichž společným 
jmenovatelem je přesvědčit zákaz-
níka o potřebě koupit příslušný výro-
bek. Problém je, že některé pojmy 
znějící vědecky až negativně jsou 
ve skutečnosti signálem opravdové 
kvality, u jiných jde jen o druh mani-
pulace a reálně ani nemusí použitý 
výraz (například bifi dus esencis) nic 
znamenat – kromě toho, že slovo 
esence evokuje ve spotřebiteli pozi-
tivní pocit. alespoň základní údaje by 
mohl přinést následující „malý mléká-
renský slovníček“.

Bifi dus – samotný pojem nic nezna-
mená, jde o druhové označení širšího 

rodu bakterií lactobacillus, které 
tvoří složku jogurtových kultur. Bak-
terie lactobacillus bifi dus je složkou 
mléčných kultur, tato bakterie má 
schopnost žít ve střevech a je známá 
schopností snést vysokou kyselost 
žaludku

Jogurtová kultura – v zásadě srov-
natelný výraz k pojmu mléčná kul-
tura, obojí jsou v zásadě kolonie 
užitečných mikroorganismů, které 
se používají při výrobě mléčných 
výrobků, zdaleka nejen jogurtů, ale 
i například kysaných výrobků nebo 
sýrů. Patří sem zejména rody lactoba-
cillus a streptococcus, oba tyto rody 
bakterií mají více druhů. společnou 
vlastností bakterií mléčných kultur 
je to, že rozkládají mléko na jednot-
livé složky (laktózu, tuk a bílkoviny) 
a usnadňují tak jeho trávení

Mléčné kvašení (kysání) -  proces, 
při němž rozkládají mikroorganismy 

laktózu z mléka na kyselinu mléč-
nou

Probiotika - mikroorganismy, bla-
hodárně působící na zdraví - kultury 
živých bakterií (nejčastěji lactoba-
cillus acidophilus a Bifi dobakterium 
bifidum), které dokáží žít v trávi-
cím traktu lidí a zabraňovat v něm 
množení škodlivých bakterií. Kromě 
toho zvyšují odolnost proti průjmo-
vým onemocněním a také se podílejí 
na posílení obranyschopnosti celého 
organizmu.  

Prebiotika – látky podporující růst 
probiotik, které se nevstřebávají 
a vytvářejí v tlustém střevě vhodné 
prostředí pro existenci lidskému 
zdraví prospěšných bakterií (probi-
otik). Prebiotika patří mezi oligo-
sacharidy (druh cukrů), vyskytují se 
zejména v mateřském mléce, ale také 
například v banánech, cibuli, chřestu 
nebo skořici.
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Přichází léto 
a s ním
chuť na ovoce

klasa

Připravia dana večeřová

Kdo z nás by se v parném létě netěšil 
na čerstvé jahody, broskve, meruňky, 
popřípadě na výborný studený koktejl 
z různých druhů ovoce? ovoce spo-
lečně s oříšky a semínky patří mezi 
nejhojnější a nejvšestrannější výtvory 
přírody. Překypuje vitamíny, minerály 
a přírodními cukry, které nám dodají 
dostatek energie k překonání nejen 
náročných pracovních dnů, ale stejně 
tak i k příjemnému prožití dnů vol-
ných.

v českých podmínkách se pěstuje 
v současnosti velké množství druhů, 
mezi ty nejčastější patří jablka, hrušky, 
broskve, meruňky, jahody a višně.

jaBlKa
už od doby, kdy adam poprvé okusil 

ovoce poznání, byla jablka tématem 
mýtů a legend. Pro Kelty byla jablka 
symbolem plodnosti, staří Řekové 

a Římani zase věřili v jejich afrodizi-
akální účinky. dnes jsou jablka nejob-
líbenějším ovocem čechů. obsahují 
vlákninu a pektin, které podporují 
trávení. hodnotné vitamíny jsou hned 
pod slupkou, jablka by se proto měla 
jíst neoloupaná. 

na celém světě existuje tisíce odrůd, 
v obchodech si mohou zákazníci kou-
pit kolem tuctu z nich. Při nákupu by 
se lidé měli vyhnout plodům s poško-
zenou, otlačenou nebo porušenou 
slupkou. ovoce musí být vždy prodá-
váno: 

• celé (nikdy výkroje)
• zdravé, čerstvého vzhledu  

  a čisté
• bez výskytu chorob a škůdců
• bez cizích pachů a chutí
Pokud jablka uskladňujeme, měli 

bychom každé jednotlivě zkontrolo-
vat, že je v dokonalém stavu, pak je 
zabalit do novinového papíru a pře-
loženou částí dolů je umístit do beden 
nebo košíků. Měli bychom je pravi-
delně kontrolovat, protože od jed-
noho shnilého jablka se nám mohou 
nakazit všechna ostatní. 

Při nákupu se můžeme inspirovat 
také jednotlivými odrůdami jablek. 
v českých obchodech najdete nejčas-
těji tyto odrůdy:

� Golden Delicious  – tato odrůda 
byla vyšlechtěna ve spojených stá-
tech. Má zelenou až žlutou barvu. je 
to jedno z nejdostupnějších jablek na 
trhu. Když jsou zralá, jejich smetanově 
zbarvená dužina je šťavnatá a křupavá 
s jemnou chutí.

� Granny Smith – poměrně velká, 
jasně zelená jablka. hodí se do kom-
potů a moučníků, protože dobře drží 
tvar i po uvaření.

� Jonagold – vznikla zkřížením odrůd 
jonatán a golden delicious. jsou to 
velká, kulatá zelenožlutá, až načerve-
nalá jablka s vynikající chutí. hodí se 
jak k jídlu, tak k dalším úpravám.

� Idared – jablka vhodná jak k oka-
mžité konzumaci, tak hlavně k tepelné 
úpravě, například k výrobě jablkové 
omáčky.

hruŠKy
hrušek existuje téměř tolik odrůd co 

jablek, v obchodech je však k dostání 
pouze desítka odrůd. hrušky jsou 
mnohem křehčí než jablka a nejčastěji 
se konzumují čerstvé.

většina odrůd je méně výrazně zbar-
vena než jablka, mívají bronzovou až 
zlatavou, zelenou nebo žlutou barvu, 
některé jsou červeně žíhané.

hrušky se jí čerstvé, buď samotné, 
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nebo například se sýry výrazné chuti. 
Při vaření se dají použít do různých 
dezertů, moučníků, dortů, ale i zmrz-
lin. Mimoto skvěle doplňují zvěřinu, 
kachnu a zajíce. dají se použít i pro pří-
pravu nejrůznějších likérů a pálenek.

odrůdy hrušek:
• Comice/Doyenné do Comice 

– velká, kulatější hruška, označovaná 
jako nejlepší odrůda. Má sladkou, 
aromatickou chuť a vůni. nejlepší je 
čerstvá.

• Anjou – velké hrušky se zelenožlu-
tou slupkou s drobnými hnědými 
skvrnkami, hodí se jak k jídlu, tak 
k tepelnému zpracování.

Nákup a skladování:
vždy bychom měli vybírat hrušky 

v dokonalém stavu, jinak se rychle 

zkazí. Zralost ovoce poznáme jemným 
zmáčknutím, měla by trochu povolit, 
ale zůstat pevná. spotřebovat bychom 
je měli nejdéle do dvou dnů, popří-
padě je uschovat v chladničce po dobu 
několika dní

.
BrosKve a MeruŇKy

Broskev je někdy nazývána králov-
nou ovoce. ochmýřená, sametová 
slupka broskví je červená se žlutým 
podkladem.

nejběžnější broskve jsou kulaté, 
mohou však být i zploštělé. 

obsahují velké množství vitamínů, 
minerálů, a dalších látek, které jsou 

důležité pro správnou funkci 
našeho těla, dále obsahují 
vysoké množství hořčíku 
a niacinu, díky kterým nám 
dokáží zlepšit náladu, působí 
pozitivně proti neklidu 
a podrážděnosti.

Meruňka je kulatá, žluto-
oranžová peckovina. díky 
vysokému obsahu karotenu 
má omlazující efekt, posi-
luje pokožku, vlasy i nehty. 

Meruňky obsahují kyselinu pantote-
novou, která se postará o vaši vitalitu 
i o odbourávání tuků. dále působí anti-
stresově, zpomalují stárnutí, pomáhají 

překonat únavu, zlepšují krevní obraz 
a jsou vhodné také pro astmatiky.

viŠně
višně jsou velkým zdrojem mine-

rálních látek a mají vliv na snižování 
horečky, posilování kapilár. Kromě 
toho jsou dobré i proti zánětům. obsa-
hují větší množství vápníku pro kosti, 
zuby a pro správnou funkci nervů, 
železa pro krvetvorbu a dýchání buněk 
a draslíku, který podporuje vylučování 
vody z těla. Pomáhají při hubnutí tím, 
že neutralizují tukové substance, které 

našeho těla, dále obsahují 

dokáží zlepšit náladu, působí 
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se pak nedostanou do sliznice krve. 
v kuchyni se uplatní při výrobě 
moučníků, kompotů, džemů, při-
pravují se z nich chutné limonády 
a šťávy.

Účinky na organismus: 
• vhodné při ateroskleróze
• snižují krevní tlak
• pomáhají při zácpě
• účinné při chudokrevnosti
• mají protizánětlivý účinek
• pomáhají snižovat váhu
• podporují zdravý vývoj pokožky
• pomáhají při parodontóze

jahody 
jahody jsou nejoblíbenějším letním 

ovocem. jsou kaloricky velmi chudé, 
100 g jahod skrývá pouhých 27 kcal. 
Zato obsahují mnoho vitamínů – C a B, 
a minerálů, jsou například cenným 
zdrojem železa, draslíku a vlákniny. 
Polyfenoly obsažené v jahodách jsou 

báječným antioxidantem a působí 
proti rakovině. 

Při nákupu jahod bychom je měli 
pečlivě zkontrolovat, zda nejsou 
poškozené nebo nahnilé. ideální je 
jahody sníst v den nákupu, popří-

padě je skladovat v lednici, ne však 
déle než dva dny.

jaK PoZnat Kvalitu 
Při nákupu ovoce bychom měli 

dbát na kvalitu, vzhled a čerstvost. 
Pokud chcete jednoduché vodítko 
pro výběr kvalitního ovoce, můžete 
se řídit podle značky a vybrat si reno-
movaného výrobce nebo certifikát 
jakosti, který vybraní výrobci na svých 
produktech mají. v české republice 
je klíčovou značkou kvality potra-
vin Klasa. seznam výrobků a jejich 
výrobců, které nesou označení Klasa, 
naleznete na internetových stránkách 
www.eklasa.cz.
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vážení členové Potravinářské komory,
naše úsilí o narovnání pokřivených dodavatelsko-odběratelských 

vztahů formou návrhu zákona o významné tržní síle se zatím jeví 
jako úspěšné. jak jsem vás informoval již v minulém čísle světa 
potravin, dne 15. 5. prošel tento nový návrh zákona o významné 
tržní síle  v Poslanecké sněmovně třetím čtením. Poté byl postoupen 
k projednání do senátu.

senát jednal o návrhu zákona dne 17. 6., 
nezamítl ho, ale vrátil zpět Poslanecké sněmovně 
s pozměňovacími návrhy, týkajícími se vymezení 
působnosti zákona na oblast prodeje zemědělských 
a potravinářských výrobků. Poslanecká sněmovna by 
měla o těchto pozměňovacích návrzích jednat zřejmě 
v posledním srpnovém týdnu.

jak už jsem uvedl mnohokrát, ač je dosud proces 
schvalování zákona úspěšný, neznamená to v žádném 
případě útlum aktivit na jeho podporu. naopak je 
nutno dále shromažďovat konkrétní poznatky 
o praktikách obchodních řetězců a předkládat je 
státní správě.

Kritická je stále situace v sektoru mléka. světové 
i evropské ceny mléka se drží na rekordně nízké úrovni 
a není v naší moci je jakkoliv ovlivnit. Potravinářská 
komora zcela rozumí tomu, že zemědělci demonstrují, 
protože jsou na tom v současné době skutečně špatně. 
rovněž podporujeme požadavek českých farmářů na 
stejné dotační podmínky, jako mají jejich kolegové 
ve starých členských zemích eu. je ale především na 
české vládě, aby prvovýrobcům pomohla, protože 
není zdaleka jisté, zda již byly vyčerpány ze strany 
státu všechny možnosti jak pomoci.

 stále aktuálním tématem je rovněž regioKlasa. 
v současné době intenzivně jednáme jak s Mze, tak 
se sZiF a asociací krajů o institucionalizaci tohoto 
projektu a jeho finanční podpoře. jsem zcela 

přesvědčen, že systematická podpora regionálních a tradičních 
potravin má svůj smysl a v konečném důsledku bude mít přínos 
nejen pro samotné výrobce těchto specialit, ale také pro jednotlivé 
kraje, jestliže k jejich tradičním zajímavostem přibudou nově také 
ty kulinářské.

Ing. Miroslav Toman, CSc.

Začíná fungovat Kulatý stůl pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Dne 6. května �009 odstartovali vedoucí zástupci evropského 
potravinářského společně s Evropskou komisí Evropský kulatý stůl 
pro udržitelnou spotřebu a výrobu potravin (SCP Round Table). 
Kulatý stůl představuje hlavní příspěvek potravinářského sektoru 
evropským ambicím v oblasti udržitelné spotřeby a produkce, 
který společně přinesou zemědělci a jejich dodavatelé, zemědělská 
výroba, výrobci potravin a nápojů, dodavatelé obalů, organizace 
zajišťující využití obalového odpadu a zástupci veřejného života. 
Kulatý stůl bude rovněž podpořen Evropskou agenturou ochrany 
životního prostředí a bude těsně spolupracovat s Evropskou 
komisí. 

Cílem Kulatého stolu je do roku 2011 vytvořit vědecky spolehlivé 
a jednotné metody hodnocení udržitelnosti potravin a nápojů 
v souvislosti s jejich vlivem na životní prostředí a identifikovat 
vhodné možnosti komunikace se spotřebiteli. Paralelně k metodice 
hodnocení dopadů na životní prostředí by měl Kulatý stůl prověřit 
klíčové problémy provázející všechny stupně potravinářského 
řetězce (např. změny klimatu, úspora vody, efektivní využívání 
zdrojů a redukce odpadů) a vypracovat k těmto problémům 

odpovídající strategie.  Kulatý stůl je otevřený pro všechny 
účastníky potravinářského řetězce a je založen na odbornosti 
a odpovědnosti. 

Potravinářská komora čr jako člen Konfederace evropského 
nápojového a potravinářského průmyslu (Ciaa) vznik Kulatého 
stolu vítá a je připravena se na této iniciativě ať na národní či 
na evropské úrovni podílet. „v době ekonomické krize nesmí 
potravinářský řetězec zapomenout na své dlouhodobé priority, 
jako je udržitelnost výroby a jasná a srozumitelná komunikace se 
spotřebitelem“, řekl prezident PK čr Miroslav toman. 

 
 

oddělení komunikace a vnějších vztahů
ing. dana večeřová, tisková mluvčí
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz 
internet: http://www.foodnet.cz 
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TISKOVÁ ZPRÁVA ��. 6. �008
Při Potravinářské komoře ČR vznikla Sekce pro mléko

Při Potravinářské komoře České republiky byla dne 10. 6. �009 
ustavena Sekce pro mléko. V reakci na aktuální situaci a vývoj 
na trhu oslovilo vedení Potravinářské komory České republiky 
své dlouholeté členy z řad zpracovatelů mléka a vyzvalo je ke 
vzájemné spolupráci. 

vznik sekce pro mléko je přímou reakcí na složitou situaci 
v sektoru mléka, a to v celém potravinovém řetězci, počínaje 
výrobou, kdy propad cen může vést ve fi nále až k likvidaci stád 
dojnic, a  konče prodejem mléčných výrobků, kdy neustálý tlak 
obchodních řetězců na snižování cen mlékárenských produktů 
nutí zpracovatele snižovat cenu využíváním levnějších surovin, což 
má nepochybně vliv na kvalitu výrobku. Problémy v sektoru mléka 
se ale projevují i ve spotřebě – celková spotřeba mléka a mléčných 
výrobků v roce 2008 poklesla o 2 kg oproti roku 2007. Pokles byl 
zaznamenán zejména u sýrů.

PK čr chce touto cestou aktivněji hájit zájmy svých členů, 
přímých i sdružených v čsMs, směrem k partnerským vládním 
a politickým institucím i kontrolním orgánům. Zároveň si klade 
za úkol nalézt společnou řeč pro složitá jednání s  obchodními 
řetězci a pomocí nezpochybnitelných argumentů vystupovat 
proti nekalým praktikám řetězců, které ve svém důsledku vedou 
ke zmenšování prostoru pro uplatnění české produkce, čímž se 

logicky snižuje konkurenceschopnost českého potravinářského, 
resp. mlékárenského sektoru. Za neméně důležité považuje PK čr 
vytvoření společné platformy zpracovatelů a zemědělců, kdy obě 
kategorie budou rovnocennými partnery při jednáních a nikoliv 
protivníky, jak je to v současné situaci obvyklé.

Cílem nově vytvořené sekce je podpora zvyšování odbytu 
českých mléčných výrobků na českém trhu, zvyšování 
konkurenceschopnosti, propagace mléčných výrobků nejen doma, 
ale i v zahraničí. 

Zakládajícími členy sekce jsou, českomoravský svaz mlékárenský, 
Bongrain, Czech Management &services, s.r.o., danone, a.s. 
lacrum velké Meziříčí, Madeta,a.s., Mlékárna Klatovy,a.s., Moravia 
lacto, a.s., olma, a.s., Polabské mlékárny,a.s. 

více informací:

oddělení komunikace a vnějších vztahů
ing. dana večeřová, tisková mluvčí
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz
internet: http://www.foodnet.cz
adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

Výsledky a perspektivy českého pivovarského sektoru

Pivovarský sektor v české republice měl v roce 2008, přes 
počínající ekonomickou recesi, poměrně velmi dobrý rok. Celkový 
výstav piva z produkce pivovarů v české republice dosáhl v roce 
2008 objemu 19 806 107 hl, což je o 0,5 % méně než v roce 2007 
a druhý nejvyšší výstav v dějinách. v tuzemsku se spotřebovalo 
v loňském roce 16 100 154  hl, což je o 1,3 % méně než v roce 2007. 
vyvezlo se 3 705 953  hl piva, tedy o 3,2 % více než v předchozím 

roce, což je nejvíce v historii. export piva se v letech 2000 až 2008 
více než zdvojnásobil, je vyšší o 133 %, a v podstatě všechny 
české průmyslové pivovary exportují. Zatímco v roce 2001 činil 
průměrný export pivovarů 10,4 % produkce, v loňském roce již 
překročil 18,7  %. tradičně nejvíce českého piva se vyváží do srn 
a na slovensko. na dalších místech rusko poprvé předstihlo anglii, 
páté jsou usa, na šesté místo postoupilo Švédsko. Celkem je české 

vývoz piva v letech 1950 – 2008 (v tisících hektolitrů)
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pivo vyváženo nebo se konzumuje ve více než 60 zemích všech 
světadílů. největší zájem je o naše ležáky. Pokračuje tak trend 
růstu z uplynulých let. 

obecněji platilo, že ekonomické problémy světové a domácí 
ekonomiky celkovou produkci našich pivovarů prakticky neovlivnily 
a pokles domácí spotřeby je trvale nahrazován výrazným nárůstem 
exportu. Potvrzuje se to, co tvrdíme již nějakou dobu – pozornost, 
kterou pivovary věnují jakosti nakupovaných surovin i používaným 
technologiím, produkuje kvalitní pivo, jež si své spotřebitele i za 
složité situace najde.

Ke změnám dochází v sortimentu vyráběného piva. i když se 
stále produkuje především výčepní pivo zejména kvůli domácí 
spotřebě, jeho podíl dlouhodobě klesá ve prospěch ležáků, tedy 
„jedenáctek“ a „dvanáctek“. ještě v roce 2000 pivovary uvařily 
necelých 69 % výčepních piv, ale v roce 2008 to bylo už jen 63 %. 
naopak roste spotřeba ležáků a jejich podíl vzrostl v uvedených 
letech z 29,3 % na více než 31 %. stále více pivovarů zařadilo 
do své nabídky „jedenáctky“. Zajímavé je, že ne vždy nahrazují 
dražší „dvanáctky“, ale řada konzumentů piva si kvalitnější 
piva oblíbila. loni také vzrost objem produkce speciálních piv. 
trvale a nejdynamičtěji z nich rozšiřuje svou působnost segment 
nealkoholických piv. jeho výstav se za posledních 9 let téměř 
zpětinásobil a v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 činil nárůst 
spotřeby přes 16 %; dosáhl objemu 579 tisíc hl. vyrábí se nejméně 
23 značek v 21 pivovarech. Po období poklesu stoupá v posledních 

3 letech obliba speciálních piv, kterých se v loňském roce vystavilo 
téměř 104 tisíc hl.

stále menší je rozdíl v produkci piva distribuovaného v sudech 
a lahvích. Pokračuje trend, kdy klesá podíl piva stáčeného do sudů 
ve prospěch piva ve skleněných lahvích na domácím trhu i pro 
export. Zatímco ještě v roce 2000 převažovaly jako nejčastější 
obal sudy, v loňském roce se do sudů stočilo 43,3 % piva a 49,8 % 
do skleněných lahví. 

Pro výrobu piva a jeho kvalitu má zásadní význam produkce 
tuzemských sladoven. obchodní i pivovarské sladovny v české 
republice vyrobily v loňském roce 540 510 t sladu, o téměř 2,5 % 
více než v roce 2007. jedná se již podruhé za sebou o rekordní 
produkci v dosavadní historii existence sladoven. je důležité, že 
podle sladařských odborníků z hlediska pivovarských parametrů 
kvality ječmene, jako je například klíčivost, byla v roce 2008 dobrá, 
s hodnotami na úrovni roku předchozího. obsah bílkovin a škrobu 
byl dokonce lepší než v roce 2007. Podobně příznivých výsledků 
dosáhlo i české chmelařství, které má pro tuzemské pivovarství 
nezastupitelnou roli.

uplynulý rok však nebyl pro český pivovarský sektor důležitý jen 
z hlediska produkce a odbytu. Byl přelomový především proto, že 
došlo k zapsání zeměpisného označení české pivo u evropské unie. 
je završením šestiletého procesu diskusí uvnitř českého pivovarství 
a sladařství, mnoha jednání s orgány evropské unie a následných 
administrativních kroků u nás i v eu. Znamená ukončení jedné 
z etap vývoje obou našich prestižních oborů. Základem byly 
úvahy a diskuse mezi sládky a technology o věcné specifikaci 
pojmu české pivo v letech 2002 až 2004 a o nutnosti chránit 
české pivo, technologii jeho výroby a kvalitu a zamezit existenci 
napodobenin, které se za české pivo vydávaly a zneužívaly tak 
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jeho nenapodobitelných vlastností. odborníky k tomu vedly 
závěry výzkumů výzkumného ústavu pivovarského a sladařského 
v Praze dokazující, že české pivo se liší od všech zahraničních piv. 
vycházelo se i z ojedinělého faktu, že české pivo se stále vyrábí 
převážně tradičními technologiemi. 

Cílem ochrany zeměpisného označení české pivo bylo zejména 
zabránit tomu, aby byl jako české pivo označován výrobek 
vyrobený netradičními metodami v české republice nebo 
vyrobený metodami tradičními, ale v zahraničí. Bylo určeno, jaké 
charakteristické vlastnosti má pivo, které smí nést označení české 
pivo, jakými technologickými postupy vzniká a jaké suroviny jsou 

k jeho výrobě převážně používány. Žádost specifikovala historické 
souvislosti, jež založily tradici výroby piva u nás, a upřesňovala 
zeměpisnou charakteristiku místa, kde je možné české pivo 
vyprodukovat.  

Zeměpisné označení české pivo mj. charakterizuje vůni světlého 
a tmavého piva, jeho chuť, intenzitu hořkosti, barvu, která musí 
být zlatožlutá. Pivo je jiskrné, s kompaktní bílou pěnou. dále 
specifikuje suroviny, které musí být k výrobě piva použity, jako jsou 
ječný slad, chmel, voda odpovídající kvality a druh používaných 
kvasinek, které zaručují technologii tzv. spodního kvašení. rovněž 
je vymezena geografická oblast čech, Moravy a slezska, která 
spadá do území, na němž je jedině možné produkovat české 
pivo. součástí žádosti je i dokazování původu, tedy historie 
a tradice výroby piva na našem území již od předslovanského 
období. samotná technologie výroby piva výslovně specifikuje 
originální, nezaměnitelný postup výroby českého piva a také 
způsob kontroly, jak jsou technologické postupy dodržovány. 
Zmiňován je i um českých sládků získaný studiem na českých 
pivovarských školách.  

již dnes lze konstatovat dvě věci. Především to znamená, že jasně 
a přesně definované suroviny, včetně místa jejich původu, a způsob 
výroby vytvářejí podmínky, které české pivo chrání a zamezují jeho 
napodobování. druhým momentem – marketingovým – je, že 
chráněné zeměpisné označení české pivo zároveň představuje 
příležitost uspět na trhu a to jak doma, tak i v zahraničí. dlužno 
poznamenat, že pivovary, které vyhovují podmínkám evropského 
zeměpisného označení, mohou označení české pivo používat na 
etiketě obalu, ať již lahve nebo plechovky. v blízkosti tohoto 
označení musí být umístěn znak Chráněné zeměpisné označení 
(viz obrázek). Možnost využívat toto označení s sebou však nese 
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nejen výhody, ale i řadu povinnosti. lze je jednoduše shrnout tak, 
že je nutno přesně dodržovat stanovené legislativní podmínky. 
nad tím bude dohlížet a dodržování předpisů kontrolovat státní 
zemědělská a potravinářská inspekce. a ty, kteří poruší předpisy, 
čekají tvrdé postihy, ale především ohrožení 
dobrého jména fi rmy.

Pivovary, a to nejen v období složité 
ekonomické situace, hledají nové cesty, jak oslovit 
spotřebitele. jednou ze stále častěji využívaných 
forem je pořádání pivovarských akcí a účast na 
rostoucím počtu pivních slavností. Zatímco se 
v uplynulých letech pustily pivovary i města 
do pořádání akcí až na malé výjimky v červnu 

a hlavně v letních měsících, letos řada z nich začala již v květnu. 
Počet návštěvníků se odhaduje, podobně jako v předchozích 
letech, mezi 600 až 700 tisíci. Pivovary nabízejí také přibližně 
stejný počet akcí, zvyšuje se však počet slavností ve městech 

a obcích. hlavní sezona se postupně protahuje až 
do poloviny října, i když nejvíce koncertů je stále 
v letních měsících. hudební produkci však některé 
pivovary nabízejí ve svých prostorách celoročně. 
akce se sponzorskou a organizační podporou 
velkých a malých pivovarů nabízejí kromě méně 
známých regionálních souborů a kapel i špičkové 
skupiny a zpěváky. K občerstvení slouží vedle stále 
se rozšiřující nabídky nealkoholických piv i jiné 
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Water Holding plánuje expanzi
slovenská skupina podniků Water holding a. s. pohybující 

se v sektoru balených vod a nealkoholických nápojů, plánuje 
rozšířit regionální zastoupení na českou republiku, Polsko 
a Maďarsko, a dále expandovat na Balkán, tj. Bulharsko, 
rumunsko a případně také do zemí bývalé jugoslávie.

skupina je tvořena následujícími podniky: slovenské Pra-
mene a žriedla a. s., BudiŚ, Zlatá studna, sledge slovakia, 
spol. s r. o. a stredoslovenské žriedla a. s. obrat skupiny se 
pohybuje ve výši 40 miliónů eur a podíl na slovenském trhu 
minerálních vod dosahuje 30 %. Cílem plánované expanze 
je především dosažení úspor z rozsahu a možných synergic-
kých efektů.

Nowaco je na prodej
společnost nowaco Central europe, která v české repub-

lice, slovensku a Maďarsku zaujímá vedoucí roli v distribuci 
mražených, chlazených a čerstvých potravin, je na prodej. 
Překvapivě se k tomuto kroku rozhodl současný vlastník – 
finanční investor CCMP Capital advisors se sídlem v londýně. 
Předpokládáme, že o akvizici projeví zájem několik  velkých 
potravinářských skupin, ale i finančních investorů. hodnota 
nowaca je odhadována zhruba na 250 miliónů eur a velikost 
transakce bude závislá na schopnosti investorů obstarat si 
na bankovním trhu přijatelné financování. v loňském roce 
dosáhla společnost obratu 341 miliónů eur a počet jejich 
zaměstnanců převýšil 1500.

Hamé koupila divizi masných výrobků maďarské firmy 
Globus

divizi masných výrobků a masových konzerv společnosti 
globus v Maďarsku koupila společnost hamé, a. s. na trž-

bách společnosti globus, které jsou zhruba 20 miliónů eur, 
se masová divize podílí více než 20 %. Prodej masové divize 
představuje vyústěni reorganizace společnosti, která byla 
již dříve započata díky finanční krizi, ve které se společnost 
nachází. tato transakce dokladuje koncentraci hamé na 
výrobu masových konzerv a snahu rozšířit obchodní akti-
vity hamé i na trhy v okolních státech. na druhou stranu je 
tato akvizice důkazem, že hamé i po změně svého vlastníka 
v loňském roce, chce dál rozšiřovat svoji působnost prostřed-
nictvím akvizic.

Britský obchodní řetězec Morrisons začal podnikat v země-
dělské prvovýrobě

Britský obchodní řetězec Morrisons založil ve skotsku 
farmu s cílem zkoumat efektivitu, udržitelnost zemědělské 
prvovýroby ve skotsku a možnosti zlepšení. Farma bude mít 
joint-venture a partnerem bude scottish agricultural College 
(obdoba zemědělského výzkumného ústavu). joint-venture 
má podporu national Farmers union scotland, což je obdoba 
agrární komory. Morrisons má zájem otevřít podobnou 
farmu i v anglii.

Morrisons je čtvrtým největším maloobchodním řetězcem 
ve velké Británii. je zejména zaměřený na prodej potravin 
a současné době má 382 prodejen. tuto aktivitu obchodního 
řetězce hodnotíme jako přelomovou. tato snaha může zna-
menat začátek pokusu o narovnání pozic mezi britským prvo-
výrobcem a britským obchodníkem. Bohužel, v podmínkách 
české republiky neočekáváme ani náznak podobné aktivity 
ze strany obchodních řetězců zde působících.

Informační materiál společnosti TPA Horwath Notia 
Consulting s. r. o.
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nealkoholické nápoje z produkce pivovarů. akce jsou mnohem 
rozmanitější a kulturu v řadě měst a obcí si bez nich téměř už 
nelze představit.

dalším trendem jsou vznikající muzea pivovarství nejen ve 
velkých, ale i menších pivovarech nebo v místech, kde pivovary 
zanikly. vznikají také návštěvnická centra s možností prohlídky 
výroby piva v pivovarech, a to nejen během pivovarských slavností 
během dnů otevřených dveří, ale stále častěji i celoročně. růst 
jejich počtu napomáhá rozšiřovat povědomí o řemesle, které má 
u nás nejen svou dlouhou historii a tradici, ale mnohdy i velmi 
zdatné následovníky. 

Pivovary v české republice mají bez výjimky jedno společné. 
tím je úsilí vyrábět a co nejzajímavěji a především, nejefektivněji 
nabízet svůj produkt, pivo. Bude proto na místě se zamyslet 
nad tím, jaké trendy lze na českém pivním trhu očekávat 
a co s největší pravděpodobností budoucí produkci pivovarů 
ovlivní, ať již z hlediska krátkodobého nebo v delším časovém 
horizontu. jmenujme si jen některé faktory. očekáváme další 
přesun z konzumace piva v gastronomických zařízení, směrem 
ke zvyšování nákupů piva v obchodech všech typů, tedy na off 
trade. Pro některé skupiny konzumentů vzroste význam ceny 
při rozhodování o nákupu piva. na druhé straně, segment 

prémiových piv bude pro řadu spotřebitelů nadále velmi 
atraktivní. Musíme počítat rovněž s tím, že řada spotřebitelů 
bude sledovat a oceňovat etiku v chování pivovarů. etický kodex, 
kterým se ve svém podnikání řídí pivovary, rozhodně nic neztratí 
na svém významu. Pro řadu, především malých pivovarů, je velmi 
důležité hledat cestu pomoci v době, kdy je ztížená dostupnost 
finančních zdrojů. Zkoumáme, jaký vliv mají maloobchodní 
řetězce na pivovarství, tedy na prodeje piva. Pivovarnicí budou 
o pivu ještě více, pravidelně a aktuálně informovat odbornou 
i širokou veřejnost.

současné ekonomická situace znamená prakticky pro všechny 
sektory ekonomiky nezbytnost přicházet s řadou nových přístupů, 
mít schopnost reagovat často velmi rychle na změny na trhu, ale 
také ve společnosti, mezi spotřebiteli. Prvních několik měsíců 
letošního roku však ukazuje, že pivovary a vlastně celý pivovarský 
sektor je na změny připraven reagovat.

Ing. František Šámal
předseda
Český svaz pivovarů a sladoven
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ale nás nesužují 

Svalovci 
sice existují,

Zpracoval josef duben, tiskový mluvčí svs čr

s možností výskytu trichinelózy, 
tj. s larvami svalovce v mase zejmé-
na divokých prasat, státní veterinární 
správa čr počítá, nicméně v současné 
době žádné riziko nehrozí.

naposledy byly trichinely zjištěny 
v roce 2006 u divočáka uloveného na 
rychnovsku, v roce 2008 byl zazna-
menán obdobný případ v německu. 
Proto se také musí maso černé zvěře 
před uvolněním pro lidskou spotřebu 
podrobit vyšetření.

Pokud jde o maso domácích prasat, 
která jsou porážena na jatkách, tak 
zde se samozřejmě maso také vyšet-
řuje. stejně tomu tak je i ve všech 
zemích eu. to znamená, že všechno 
vepřové maso obchodované v rámci 
intrakomunitárního trhu je vyšetřo-
váno na přítomnost trichinel. 

a vepřové maso popřípadě dove-
zené do eu ze třetích zemí? tako-
vé může pocházet jedině ze závodů 
schválených pro vývoz do eu, a to zna-

mená, že zde provádějí stejná vyšetře-
ní a mají stejné standardy jako v eu. 
o tom se také pravidelně přesvědču-
jí inspektoři dg sanCo (generálního 
ředitelství Zdraví a ochrana spotřebi-
tele), kteří tyto závody navštěvují.

Proč taková pozornost trichinelám, 
larvám svalovce stočeného? Právě pro-
to, že mohou u hostitele způsobit vel-
ké problémy, záněty svalů a konečně 
i smrt. Poslední případy úmrtí lidí byly 
u nás zaznamenány v roce 1954 ve 
smrdově u Pacova. od té doby nic!

s možnou přítomností trichinel 
v mase počítaly dříve i staré myslivec-
ké kuchařky, proto se maso doporučo-
valo řádně propéci. ostatně to platí 
dodnes, zejména by na to měli pama-
tovat cestovatelé v nějaké „divoči-
ně“. například v roce 2005 se takto 
nepropečeným masem z uloveného 
kanadského černého medvěda (pro-
vincie Quebec) „nakazilo“ a bylo hos-
pitalizováno 17 francouzských lovců 
a jejich přátel, kterým dali ochutnat. 

tedy pozor, ulovené divočáky, i med-
vědy, vždy vyšetřit!

na závěr lze ještě uvést, že v čr 
žádné závadné vepřové ani jiné maso 
s trichinelami nebylo zjištěno. 
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riziko sice není velké, ale vyloučit 
možnost nakažení člověka parazitem 
echinoccocus multilocularis prostřed-
nictvím některých lesních plodů prak-
ticky nelze.

echinoccocus multilocularis je malá 
tasemnice, jejímž hlavním hostitelem 
je liška, ale i pes a kočka. Mezihostite-
lem je myš (i ostatní drobní hlodavci). 
člověk je nepravým hostitelem. vajíč-
ka opouštějící zažívací trakt hlavního 
hostitele ulpívají kdekoliv ve vnějším 
prostředí. člověk se nejčastěji naka-
zí „infikovanou“ zeleninou, lesními 
plody, houbami nebo i přímo z vněj-
šího prostředí při nedodržování hygi-
enických návyků. vajíčka, která člo-
věk pozře, se dostávají do zažívadel, 
zde se uvolní larvy, které se dostanou 
do krevního oběhu. játra jsou prv-
ním cílovým orgánem, v němž způ-
sobují onemocnění „alveolární echi-
nokokózu“. Z jater mohou být larvy 
rozneseny do dalších orgánů (i svalů 
a mozku). dle toho také vypadá klinic-
ký obraz onemocnění člověka. Z infi-

kovaných lidí onemocní 10 – 15 %, 
záleží na vnímavosti, stavu organismu 
a „infekční dávce“.

výskyt tohoto parazita byl obje-
ven asi před 40 lety, přičemž ještě 
před 20 lety byl u lišek výskyt ojedi-
nělý. lišek totiž přibývá, částečně i vli-
vem ozdravení od vztekliny, které bylo 
s ohledem na případné ohrožení lidí 
samozřejmě nezbytné. lišek přibývá 
zejména v okolí měst, kde nacházejí 
dostatek potravy i úkryt. a tak napří-
klad v německu, zejména v jižním 
Bavorsku (ale i ve Švýcarsku), je uvá-
děno promoření echinokokózou u li-
šek až u 80 % populace. největší rizi-
ko onemocnění člověka je tedy kolem 
velkých měst. je zde nejvyšší koncen-
trace lišek, které hledají na skládkách 
potravu, a je zde i vysoká koncentra-
ce mezihostitelů. 

Základem prevence onemocnění 
člověka je hygiena, tj. mytí zeleniny, 
lesních plodů a samozřejmě rukou. 
nekonzumovat lesní plody přímo 

utržené, v každém případě raději 
omýt tekoucí vodou, lépe však konzu-
movat tepelně ošetřené (min. 60  °C). 
K preventivním opatřením dále patří 
pravidelné hubení myší a pravidelné 
odčervování psů a koček, které poží-
rají myši.

Podle švýcarských údajů onemocní 
zhruba dva lidé na milión obyvatel. 
v německu je ročně hospitalizováno 
okolo 100 lidí na alveolární echino-
kokózu.

do budoucna je možné uvažovat 
o odčervování lišek prostřednictvím 
speciálních návnad s účinným pro-
středkem. První zkušenosti mají prá-
vě v německu a ve Švýcarsku. u cizo-
pasníka působí účinná látka na jeho 
povrchovou blánu, kterou leptá, a na 
svalstvo, u něhož způsobuje křeče. je 
možné, že i v čr využije státní vete-
rinární správa německých zkušeností 
a půjdeme též touto cestou. 

Zpracoval josef duben, tiskový mluvčí svs čr

palec nahoru, palec dolů

Myjte si ruce 
i borůvky
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nejen s dětmi

cesty do regionů

Písek byl pro mě od studentských 
let spjatý se silvestrovskými oslavami 
v domě u Škochů, zakončenými vždy 
tradičně ohňostrojem na jelením mostě 
s příjemnou dohrou v podobě novo-
ročního oběda v restauraci u reinerů. 
od té doby uplynulo v otavě hodně 
vody. v roce 2002 stoupla dokonce tak 
vysoko, že zaplavila i onen nejstarší 
dochovaný český most. téhož roku 
jsem se stala nositelkou jména, jímž se 
honosí zmiňovaný dům, a moje pobyty 
v Písku u manželových rodičů začaly 
být četnější.  Postupně pak s naroze-
ním dětí návštěvy restaurací a hospů-
dek vystřídala posezení v cukrárnách, 
zvláště oblíbenými se staly ty, které 
jsou vybavené nějakým tím hřištěm či 
prolézačkou.   

jestli se se mnou chcete vydat na 
malou gastronomickou procházku 
po Písku, nemusíme chodit daleko.  

v tom starém domě u Škochů naproti 
kostelu narození Panny Marie byla 
totiž v minulosti cukrárna, vyhlášená 
hlavně svou zmrzlinou. Podle tchá-
nova vyprávění to musela být opravdu 
lahůdka, o které se nám dnes ani 
nesní. ovocná zmrzlina z opravdo-
vého ovoce! sjížděli se na ni prý lidé 
z celého okolí. Základní cukrovinko-
vou hmotou byl pak fondán. Podle 
vyprávění tchána, cukrářova syna, se 
vyráběl tak, že se nalil rozpuštěný 
a uvařený cukr na kámen – na tom 
dnes na dvoře stojí květináče – a po 
stranách se dala železa, aby hmota 
nestékala. a pak se velkými měchač-
kami z obou stran míchalo tak dlouho, 
dokud cukr nezbělal a nezhutněl. Fon-
dán se používal hlavně k výrobě vánoč-
ního cukroví. domácí výroba a poctivý 
přístup bohužel nezmohl nic proti 
postupujícímu znárodňování. Koncem 

padesátých let byl podnik zestátněn, 
převeden pod komunál, po určitou 
krátkou dobu v něm původní maji-
telé ještě byli zaměstnáni, pak však 
byla cukrárna zrušena úplně. Začát-
kem devadesátých let současný maji-
tel prostory původní cukrárny pronajal 
a dnes je zde Bistro u Škochů s lahůd-
kovým sortimentem. Paní Karvánková 
se svou dcerou tu pečou skvělé koláče, 
v bistru u malého stolečku si můžete 
dát čerstvý chlebíček či ruské vejce. 

Z výlohy bistra je vidět vývěsní štít 
konkurenční cukrárny u věže. Pár 
stolků na ulici před cukrárnou vám 
umožní pokochat se v létě pohledem 
na děkanský kostel, jehož věž se stala 
symbolem města Písek. Posezení na 
zahrádce Pizzerie Maestro appetito 
pak nabízí čelní pohled na kostel a na 
velmi diskutovanou moderní instalaci 
v prostranství před kostelem, která má 

Gastronomická 
procházka 
po Písku, 
Připravila alice Škochová
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být reminiscencí historicky cenných 
lokalit Písku. Kromě kamenných lavic, 
které jsou připomínkou renesanční 
školy, a fontány bez vody na místě 
původní studny se zde nachází 
skleněný průzor, jímž lze nahléd-
nout až do doby bronzové, a to 
díky převratnému nálezu archeo-
logů z Prácheňského muzea, kteří 
v těchto místech odhalili 3500 
let starou mohylu.  nenechte 
si to ujít – objevení mohyly,
starší než je pyramida egypt-
ského vládce tutanchamona, 
v městské zástavbě je unikátem 
v celé střední evropě. Když už 
jste tady, zaskočte do obchodu 
u vlka, který se nachází hned 
vedle pizzerie, na drlíčově, 
a kupte si něco na zub do pyt-
líčku – mandle v čokoládě, kešu 
oříšky, sušené ovoce...

až si prohlédnete kostel ze všech 
stran a sáček s pochutinami bude 
prázdný, rozhodně doporučuji seběh-
nout dolů přes Malé náměstí do 
ningrovy ulice a zajít si do cukrárny 
u volfů, která letos oslavila sté výročí. 
dejte si rakvičku se šlehačkou, a pokud 
si potřebujete nutně stáhnout poštu, 
využijte WiFi připojení zdarma. od 
„volfů“ je to jen pár kroků na havlíč-
kovo náměstí, které leží v samotném 
centru Písku. Místní říkají, že jdou „na 
Floriánek“ – to podle barokní sochy sv. 
Floriána na kašně. Pokud naproti Café 
Florian s venkovním posezením stojí na 
ceduli před Řeznictvím u sv. Floriána 
nápis „dnes teplá sekaná“, neváhejte 
a kupte si ji. je opravdu moc dobrá. 
hned vedle Café Florian skrývá údajně 
nejmenší náměstíčko v evropě zvané 
v koutě další kavárnu se zahrádkou, 
jak jinak než „Café v koutě“.

Běžnému smrtelníkovi by po tolika 
šálcích kávy nebezpečně vylétl tlak, 
my však se sv. Floriánem v zádech 
ne ohroženě pokračujeme nerudo-
vou ulicí, nejprve do cukrárny spojené 
s pekařstvím, v níž lze jako v jedné 
z mála ochutnat pravé šodó chlebíčky, 
posléze do kavárny Park Café 67. do ní 
lze zajít i druhým vchodem ze strany 
Palackého sadů, kde je venkovní pose-
zení spolu s téměř dokončeným dět-
ským hřištěm. ale to hlavní je teprve 
před námi! v Palackého sadech, hned 
vedle průchodu z velkého náměstí, 
narazíme na již zmíněnou legen-
dární hospodu u reinerů.   sedával 

v ní Mikoláš aleš, adolf heyduk i jan 
neruda. ten zde prý pracoval na své 
„dětské baladě“, která byla reakcí 
na úmrtí dcery adolfa heyduka.  

restaurace prošla nedávno kompletní 
rekonstrukcí. v příjemném interiéru 
si můžete v zimě zajít na zvěřinové či 
zabíjačkové hody, v létě si lze posedět 
na zahrádce. 

Projdeme-li chladivým stínem parku 
směrem k řece, objeví se před námi 
další písecký symbol – gotický jelení 
most. Před sedmi lety se voda přehnala 
až dva metry nad jeho úrovní.  na pro-
tilehlém břehu otavy svítí moderní 
barevný komplex domů, kterému se 
mezi obyvateli Písku po povodních 
v roce 2002 přezdívá titanik. hned 
zkraje titaniku poskytuje krásný 
výhled na řeku a most venkovní pose-
zení Café Mozart. 

návštěvníkovi Písku unavenému 
sladkostmi navrhuji nasednout na kolo 
a po pravém břehu řeky vyjet z Písku po 
cyklostezce až k oblíbenému zahrad-
nímu občerstvení zvaného u sulana. 
o víkendu sem míří na kolech celé 
rodiny. děti si hrají na hřišti, dospělí 
pijí pivo, za teplých letních večerů se 
lze sesednout u táboráku. vyzkoušejte 
zábavnou atrakci – ping pong s míč-
kem zavěšeným na provázku. 

další oblíbenou destinací rodičů 
s dětmi, zvláště maminek s batolaty, 
je prostor písecké tržnice v ulici Budov-
cově – narazíte na ni, pokud půjdete 
z centra směrem písecké nemocnici. 
hned za vchodem do průjezdu se 
nachází ráj vegetariánů, prodejna 
racionální stravy spojená s jídelnou 
s názvem „natural“. Zde se denně 
nabízí za rozumnou cenu kromě dvou 
hlavních jídel a dvou polévek velký 

výběr salátů, zeleninové placky, pše-
ničné karbanátky, sojové a tvarohové 
dezerty, čaje, obilná káva, džusy bez 
přidaného cukru atd. Zanechte své 

ratolesti v malém dětském koutku 
a vychutnejte si stoprocentní 
mrkvovou šťávu. o kousek dál za 
prostorem tržiště se nachází Cuk-
rárnička – maličký podnik, jehož 
hlavní výhodou je venkovní pose-
zení s hřištěm a velkou plochou 
pro malé závodníky na plasto-
vých motorkách.  část hřiště byla 
bohužel kvůli nevyhovujícímu 
stavu zrušena a v současné době 
se zde usiluje o vytvoření nové 
klidové zóny s dětským hřištěm 
v parkové úpravě. snad dá město 
tomuto projektu zelenou, a to 
doslova. 

 Po všem tom vysilujícím pose-
dávání po kavárnách mám jediné 
přání – usednout pod slunečník na 
dvorku v kamenném domě u Škochů 
a nechat si naservírovat tradiční jiho-
český pokrm, a sice bramborku. ano, je 
téměř nežádoucí, aby do výroby bram-
borky jakkoliv zasahovala žena, neboť 
dle rodinných tradic se této činnosti 
má ujímat výhradně muž. alespoň to 
tvrdí manželova maminka. Proč s tím 
nesouhlasit. a jaký je postup? Muž si 
připraví 8 kusů větších brambor, 5 dkg 
droždí, 1 litr mléka, hladkou mouku 
na zahuštění, mák na posypání, 2 
paličky česneku (čím víc, tím líp), sůl, 
majoránku, škvarky, uzené a sádlo. 
rozstrouhá brambory, nechá je okapat 
a zalije je horkým mlékem. Pak přidá 
uvedené ingredience, všeho podle 
chuti. vymaže pekáč silně sádlem 
a vysype jej mákem. Bramborku nechá 
vykynout a během pečení ji potírá sád-
lem.  Muž servíruje bramborku v letní 
podvečer své unavené ženě a tiše při 
tom prozpěvuje: „Když jsem já šel tou 
Putimskou branou…“.

cesty do regionů

původní studny se zde nachází 

nout až do doby bronzové, a to 

logů z Prácheňského muzea, kteří 
v těchto místech odhalili 3500 
let starou mohylu.  nenechte 

ského vládce tutanchamona, 
v městské zástavbě je unikátem 
v celé střední evropě. Když už 
jste tady, zaskočte do obchodu 
u vlka, který se nachází hned 
vedle pizzerie, na drlíčově, 

líčku – mandle v čokoládě, kešu 
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novinky na trhu

Ovesné Vitalky 
pro vaše zdraví

nová řada ovesných sušenek je 
určena všem, kteří přemýšlejí nad 
tím, co jedí. vyrábí se ve dvou chuťo-
vých variantách – vitalky sezamové 

a vitalky oříškové. hodí se jako sva-
činka pro děti do školy, pro dospělé 
do práce nebo jako malé občerstvení 
na výlety. největším benefitem, který 
vitalky mohou nabídnout, jsou oves 
a sezamová semínka. Z mnoha pro-
spěšných látek, které obsahují, jme-
nujme například bílkoviny, rostlinné 
oleje a vlákninu. Z vitaminů jsou to 
B1, B2, B3  a karoteny. nechybí ani 
minerální látky jako jsou vápník, hoř-
čík, železo, zinek, draslík a fosfor.

„novinkou v podobě vitalek vychá-
zíme vstříc zákazníkům, kteří mají čas 
od času chuť na sladké, a přesto myslí 
na své zdraví,“ říká Marta lukášová, 
produktová manažerka společnosti 
emco. „naším trumfem jsou ovesné 
vločky. Proto jsou i vitalky vyrobeny 
z těchto nejhodnotnějších cereálií.“ 

a  proč jsou vitalky tak zdravé? 
sezamová semínka v sobě skrývají bla-
hodárnou sílu. Z mnoha prospěšných 
látek jmenujme například bílkoviny, 
sacharidy, rostlinné oleje a vlákninu. 
dále vysoký obsah organického váp-
níku, hořčíku a fosforu, který při-
spívá k prevenci a léčbě osteoporózy 
a zlomenin kostí, chrupavek, páteře 
a zubů.

dvousetgramové praktické balení 
vitalek s klipem zajišťuje možnost 
opakovaného uzavření.  vitalky tak 
zůstanou dlouho čerstvé a zachovají 
si svou křupavost, chuť i aroma.
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novinky na trhu

jde o mléčnou čokoládu s arašídy, 
želé a rozinkami, která je balena 
v inovativním znovuuzavíratelném 
dárkovém balení o celkové hmot-
ností 288 g ve formě „obálky“, která 
se otevírá a zavírá v místě „pečeti“ 
a  obsahuje 9 čokoládových tyčinek 
po 32 g.  

O našem trhu čokolády

ve spotřebě čokoládových výrobků 
je čr na průměru  eu - 5,2kg na oby-
vatele a rok, nicméně nedosahuje spo-
třeby takových zemí, jako je Švýcarsko 
(10 kg), Británie (9,9 kg),  německo 
(9,1 kg) či Belgie (8,9 kg). 

nejprodávanější tuzemskou tabul-
kovou čokoládou (nepočítaje čoko-
lády na vaření) je dlouhodobě orion 
studentsKá PečeŤ Mléčná 200g 
, která je na trhu již od roku 1975. 
„domovem“ značky orion a tuzem-
ských čokoládových výrobků z port-
folia nestlé je závod Zora olomouc, 
který v listopadu 2008 oslavil již 110 
let svého trvání.  Závod Zora prošel 
významnou rekonstrukcí a moderni-
zací a v letech 2002-2004 byly do něj 
soustředěny i výrobní linky z bývalého 
závodu orion Modřany a stal se tak 
v čr jediným závodem nestlé, výlučně 
specializovaným na mezinárodní kon-
kurenceschopnou výrobu  čokoládo-

vých cukrovinek i pro export. tým 
závodu Zora čítá řádově na 1000 
zaměstnanců. 

více informací o společnosti nestlé 
a jejich výrobcích naleznete v tomto 
čísle časopisu v rubrice Představu-
jeme.

 

- 9 tyčinek 

ORION 
STUDENTSKÁ 
PEČEŤ  

„Výrobek ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ 9 tyčinek vyhrál ocenění „Výrobek olomouckého 
kraje �009”. Toto ocenění převzala ředitelka závodu ZORA Olomouc Nataša Matyášová 
od hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka.“
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asi to nejlepší, 
co se dá udělat 
z čerstvých hub

když to sníš, něco zvíš

Kulajda...

Připravil radek jaroš
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„Jsme národem houbařů, rádi je v českých luzích a hájích 
sbíráme a ještě raději jíme. Víme i co s nimi…receptů jsou 
na tisíce. Ale máte-li k dispozici opravdu čerstvé houby,
je tu jeden recept, který vévodí…Kulajda.“

když to sníš, něco zvíš

v čeCháCh Milovaná,
na Moravě Málo ZnáMá

je mnoho kuchařských zázraků, 
které je možno z hub vykouzlit 
a pravá jihočeská kulajda je jedním 
z nich. Polévka, která patří jedno-
značně mezi české kulinářské rodinné 
stříbro... Kulajda má tolik vůní, že 
podráždí všechny vaše smysly, a to 
zejména, pokud je připravena sku-
tečně z čerstvě nasbíraných hub. 
sušené houby si raději nechte pro 
bramboračku, protože v kulajdě zda-
leka tolik chuťově nevyzní… Kulajda 
z čerstvých hub voní prostě tak, že na 
ni okamžitě dostanete chuť Zkuste ale 
po její přípravě vydržet do druhého 
dne – ohřívaná a pěkně rozleželá 
je totiž nejlepší. je skutečně s podi-
vem, že tato lahodná polévka vždy 
byla a bohužel stále zůstává spíše 
záležitostí české kuchyně, zatímco na 
Moravě není příliš známá. samotná 
kulajda je beze sporu pradávným sta-
ročeským receptem a zcela jistě si na 
ní pochutnávali i husité, ne-li dokonce 
účastníci bájného příchodu praotce 
čecha do české kotliny. 

naroZena v jiŽníCh čeCháCh
Kulajda je typická jihočeská polévka, 

ale z kraje rybníků se postupně rozší

řila do celých čech. obvykle se skládá 
z vody, smetany, koření, hub, vajíčka 
a brambor. typická je pro svojí vyso-
kou hustotu, bílou barvu a charak-
teristickou chuť. Základní surovinou 
polévky jsou houby, které jí propůjčují 
charakteristickou vůni.

Pro přípravu kulajdy neexistuje jed-
notný recept, který by byl univerzální. 
vyskytuje se mnoho variant, které se 
odlišují kořením a dalšími přísadami 
přidávanými do polévky. občas se 
kulajda pro svojí sytost vydává jako 
samostatný hlavní chod na místo 
předkrmu.. 

Ze selsKÝCh stavení do 
vyhláŠenÝCh restauraCí

Bývával to výhradně pokrm prostého 
venkovského lidu, nad nímž šlechta 
neprávem ohrnovala trochu nos. ale 
časy se změnily a v současnosti se kula-
jdě kromě běžných domácností často 
dostává náležitá pozornost i na jídel-
ních lístcích lidových i renomovaných 
restaurantů, chlubících se „dobrou 
(staro)českou kuchyní“ a vřelým patri-
otským vztahem k místním speciali-
tám. tak ochutnejte… a nezapomeňte 
– z čerstvých hub je nejlepší. 

Postup:
 očištěné houby nakrájíme 

je na větší kousky. oloupané 
brambory nakrájíme na 
kostičky a společně s houbami 
povaříme v osolené vodě, do 
které jsme přidali koření (kmín, 
nové koření, pepř, bobkový 
list). jakmile jsou brambory 
měkké přilijeme smetanu 
s rozkvedlanou moukou, 
promícháme a krátce povaříme. 
Kulajdu podle chuti osolíme, 
okyselíme octem a přidáme 
nasekaný kopr. rozklepneme 
čerstvá vejce a zlehka je 
upustíme do polévky. tři minuty 
povaříme a dalších 5 minut 
necháme vejce dojít mimo 
tepelný zdroj. Žloutky vajec 
musí být poloměkké a polévka 
navoněná houbami a koprem. 
Použijete-li vejce domácí, barva 
žloutku bude nepřekonatelná. 
recept je pro 4 osoby, ale takto 
připravenou lahodnou kulajdu 
zbaštíte klidně i jen ve dvou...

jaK udělat
„oPravdovou 
jihočesKou
Kulajdu“

Ingredience: 
 Košíček čerstvých hub (hřiby, 

babky, kozáky, křemenáče, 
žampiony, pýchavky), 10 větších 
brambor, špetka kmínu, nové 
koření, několik kuliček černého 
pepře, 4 bobkové listy, hrnek 
husté smetany, 4 lžíce hladké 
mouky, 2-3 lžíce octa, 8 čerstvých 
vajec, čerstvý či sušený sekaný 
kopr

ecept   R
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i když se kořeny nestlé opírají pře-
devším o tradici mléčné kojenecké 
výživy a před rokem 1948 provozo-
vala naše firma v tehdejším česko-
slovensku dva moderní mlékárenské 
závody, v současnosti si u nás přibližně 
pět z deseti lidí spontánně spojuje 
nestlé s cukrovinkami. na našem trhu 
cukrovinek patří fi rmě přední místo 
a nabídka značek orion, Bon Pari 
či jojo z tuzemského portfolia nestlé 
se opírá o moderní výrobu v závodech 
Zora olomouc a sfi nx holešov.  nestlé 
prochází celosvětově transformací 
do podoby společnosti podnikající 
v oboru výživy, zdraví a zdravého 
životního stylu. tento proces se 
postupně promítá i do portfolia nestlé 
na tuzemském trhu. v podstatě byl 
dokončen přechod všech relevantních 
obalů našich výrobků na dobrovolné 
označování výživového složení v tzv. 
nutričním kompasu nestlé a uvádění 

tzv. doporučeného denního množství 
(gda) energie a živin na jednu porci 
výrobku. nutriční inovace se týkají 
všech kategorií – od dehydratovaných 
výrobků Maggi až po dětské výživy či 
snídaňové cereálie nestlé a rozpustné 
nápoje Caro. Portfolio cukrovinek  
nestlé samozřejmě nestojí stranou 
tohoto vývoje. 

-  cukrovinky Nestlé vycházejí 
vstříc přání spotřebitelů 

představujeme

„Přírodní ingredience“ 

Připravil M.Walter, nestlé česko s.r.o. 



Může však oprávněně vzniknout 
otázka – jde vůbec propojit téma 
zdravého životního stylu s kategorií 
cukrovinek? a stojí o to vůbec 
spotřebitel?  výzkumy ukazují, 
že rozhodnutí českého spotřebi-
tele o nákupu potraviny se opírá 
především o očekávání, že výro-
bek bude kvalitní, chutný a za 
rozumnou cenu. u cukrovinek 
spotřebitel očekává především 
potěšení, relaxaci, sdílení s ostat-
ními, nejen uspokojení výživové 
potřeby. v první desítce fak-
torů, ovlivňujících rozhodnutí 
našich konzumentů, však nelze 
přehlédnout jejich požadavky 
na to, aby výrobek byl prostý 
umělých barviv, aromat a kon-
zervačních látek. tyto ohledy 
mají převahu nad dalšími pre-
ferencemi spotřebitelů, jako je 
nízkotučný nebo nízkokalorický 
výrobek apod. náš spotřebitel si 
u cukrovinek spojuje s přírodním 
charakterem ingrediencí právě oče-
kávání lepší chuti a vůně, jednoduše 
vyšší kvality.  

tato spotřebitelská očekávání bere 
nestlé vážně a postupně  je promítá 
do výrobkových inovací v katego-
rii čokoládových i nečokoládových 
cukrovinek. Před pár lety mezi první  
„vlaštovky“ patřilo uvedení lenti-
leK  bez umělých barviv a série jojo 
„Z přírody“ s ovocnou šťávou a pří-
rodním aroma. vývoj však pokračoval. 
Řada tradičních bylinných haŠlereK 
byla nově doplněna o nové výrobky 
s příchutěmi na bázi šalvěje, jitro-
cele a heřmánku. nabídka výrobků 
z přírodních ingrediencí roste, stává 

se pestřejší a zahrnuje výrobky od 
„dětských“ čokolád až po prémio-
vou orion intense s pekanovými 

ořechy. od letoška jsou jedny z nej-
oblíbenějších cukrovinek – orion 
Banány v čokoládě ve velikostech 
50 g, 65 g a balíček ve formátu „mini“ 
o celkové gramáži 160 g – nabízeny 

výhradně v receptuře bez umělých 
barviv a aromat. v květnu byla na 
trh uvedena série čtyř druhů čoko-
lády orion pro děti (mléčné tabul-
kové čokolády 100 g a 25 g, mléčná 

čokoládová  tyčinka s křupinkami, 
rozinky v mléčné čokoládě) z čistě 
přírodních ingrediencí. Klasické pří-

rodní složky – kakao, mléko, cukr –  
v této řadě navíc doplňuje přírodní 
vanilka, která zaměnila „klasický“ 
etylvanilin. rozinky navíc nebyly 
ošetřeny oxidem siřičitým.  nové 
Bon Pari furé Meloun/višeň nebo 
grep/Borůvka používají výhradně 
přírodní barviva – například 
rostlinné extrakty jako karotka 
a světlice barvířská a přírodní 
aromata melounu, višně apod. 
Pektinové želé orion arabesky, 
které v letošní sezoně nabídneme 
spotřebitelům, obsahuje výhradně 
přírodní barviva – kromě již zmí-
něného extraktu mrkve a světlice 
barvířské též extrakt špenátu, kop-
řivy či papriky. striktně dbáme na 
to, aby se technologie zpracování 
přírodních složek opírala výhradně 
o fyzikální, enzymatické či mik-
robiologické postupy, a v tomto 

směru klademe přísné nároky na naše 
dodavatele a jejich kontrolu. naši 
dodavatelé se postupně učí dostát 
našim požadavkům, neboť například 
u barviv nároky na přírodní charak-

ter spolu s požadavky na barevnou 
stálost, výraznost, stejnorodou kvalitu 
a konkurenceschopnou cenu není jed-
noduché splnit.  

vycházíme z toho, že potra-
viny nejsou samy o sobě „zdravé“ 
či „nezdravé“ – zato jsou zdravé 
a nezdravé způsoby stravování 
a životního stylu. Každá potravina má 
mít své oprávněné místo v pestrém 
a vyváženém jídelníčku, a to se v při-
měřeném rozsahu týká i cukrovinek. 
dobrovolný trend nestlé poskytovat 
pestřejší nabídku výrobků z čistě pří-
rodních ingrediencí, s využitím přírod-
ních barviv a aromat, bude i nadále 
pokračovat a bude tak vycházet vstříc 
požadavkům a očekáváním českých 
spotřebitelů.

představujeme

torů, ovlivňujících rozhodnutí 
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není divu, že tak mimořádná věc, 
jako jsou bezpeckové melouny, si 

žádá i skutečně mimořádnou prezen-
taci. a o tu se ve stylovém příjemném 

prostředí Perfect restaurantu v Praze 
postarala dvojice populárních televiz-

Bouquet

vystopováno

„Kdyby tak byly melouny bez pecek… Sen většiny lidí, kteří si velmi rádi na melounech 
pochutnávají, ale neustálé vyždibování či vyplivování nepříjemných peciček jim dosti kazí 
celkový osvěžující labužnický dojem. No a vida, bezpeckové melouny jsou již tady. V Česku 
je nedávno představil přední světový exportér čerstvého ovoce nejvyšší kvality – španělská 
společnost Anecoop…“

Jak chutnají 
bezpeckové 
melouny  

Připravil radek jaroš



srpen �009 www.svet-potravin.cz 43

ních moderátorů oblíbeného pořadu 
„Kluci v akci“. Pánové ondřej slanina 
a Filip sajler zde vtipnou a hravou for-
mou představili přítomným noviná-
řům bezpeckové melouny Bouquet, 
a to nejen jako lahodné ovoce, ale 
zejména jako možnou součást růz-
ných báječně chutnajících pokrmů. 
Přítomní tedy mohli obdivovat vir-
tuózní kuchařskou zručnost obou 
„kluků“, kteří navíc svou kulinářskou 
produkci prošpikovali řadou vtípků 
i zajímavých postřehů ze světa jídel 
a stolování. výsledkem jejich kuchař-
ského umu byl, jako předkrm, loso-
sový tatarák s melounovým pyré, dále 
steak s kokosovou rýží a melounovou 
omáčkou coby hlavní chod, a zmrz-
lina na melounovém plátku s orien-
tálním krémem jako dezert. nebylo 
duše, které by toto báječné menu 
nechutnalo… 

BeZPeCKové Melouny BouQuet
Melouny Bouquet jsou ovoce, 

které zaručuje prvotřídní chuť a vyso-
kou kvalitu. již téměř 20 let mohou 
zákazníci na celém světě vychutnávat 
tyto delikatesní bezpeckové melouny, 
které i do české republiky přiváží 
společnost anecoop. Bezkonkurenční 
výhodou melounů Bouquet je, že 
nemají téměř žádné pecky. v melounu 
Bouquet najdete pouze nedozrálá bílá 
minisemínka, která vůbec nepocítíte.  

ZnačKa BouQuet
Bouquet je speciální označení pro 

vybrané produkty prémiové kvality 
společnosti anecoop. Pro spotřebi-
tele je zárukou vysoké kvality a prvo-
třídní chuti. v mnoha případech jde 
výhradně o sezonní zboží, dostupné 
na českém trhu pouze několik měsíců 
v roce.

Značka Bouquet byla poprvé 
použita před 16 lety, kdy společnost 
anecoop uvedla na trh novátorský 
produkt – vodní meloun bez jadé-
rek. od té doby se škála Bouquet 
produktů rozrostla nejen o další tři 
druhy melounů (žlutý, mini a černý), 
ale i o množství dalších druhů ovoce 
i zeleniny. 

vÝvoj BeZPeCKového Melounu 
a jeho Pěstování 

jak se ale melouny bez jadérek pěs-
tují? Pěstitelé melounů v anecoopu 
zjistili, že zkřížením diploidní rost-

liny (obsahující standardní dvě sady 
chromozomů) s tetraploidní rostlinou 
(obsahující čtyři sady chromozomů) 
získají plod, který produkuje triploidní 
semínka (má tři sady chromozomů). 
a právě z  těchto triplodních semínek 
rostou melouny bez jadérek!

Melouny bez jadérek potřebují 
k opylení a k tomu, aby měly plody, 
melouny s jadérky. na polích, kde se 
pěstují melouny bez jadérek, před-
stavuje přibližně 25 % rostlin druhy 
s jadérky a 75 % druhy bez jadérek. 
K takovému poli je pak přistaven včelí 
úl, aby včely křížem 
opylovaly  rost l iny 
bez jadérek a rostliny 
s jadérky. Bez opylování 
křížem by melouny bez 
jadérek neměly žádné 
plody. největší výho-
dou je, že tento postup 
nevyužívá genetickou 
modifi kaci.  

Melouny Bouquet se 
pěstují na slunečních 
plantážích ve valencii, 
almerii a Murcii. saze-

ničky se sázejí 3–4 metry od sebe a ros-
tou ve vyvýšených záhoncích (vysokých
10–15 cm) ze zúrodněného písku 
a písčité hlíny. společnost anecoop po 
celou dobu růstu dohlíží na kvalitní 
způsob pěstování a díky mnohaletým 
zkušenostem v oboru přistupuje ke 
sklizni v nejvhodnějším stádiu zra-
losti. 

K u P t e ,  n e P r o h l o u P í t e
 v české republice lze melouny 
Bouquet koupit jen v červnu a čer-
venci, a to v některých supermarke-

tech (Billa aj.) i u men-
ších prodejců ovoce 
a zeleniny. Zkuste 
a  opravdu nepro-
hloupíte. Bezpeckové 
melouny Bouquet jsou 
sice o něco dražší než 
běžné melouny, ale ta 
ničím nerušená pohoda 
při jejich vychutnávání 
stojí snad za všechny 
peníze. Mňam. 

vystopováno

úl, aby včely křížem 

plody. největší výho-
dou je, že tento postup 
nevyužívá genetickou 

Melouny Bouquet se 
pěstují na slunečních 
plantážích ve valencii, 
almerii a Murcii. saze-
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pozor, informace o potravinách na trhu

ani játra 
z Baltu

v uplynulých dnech řešila stát-
ní veterinární správa čr dva přípa-
dy závadných potravin, šlo o ryby 
ze země mimo eu (pstruhy z turec-
ka) a rybí výrobek z eu (tresčí játra 
z Polska). v obou případech neby-
la zásilka propuštěna do tržní sítě 
a bude vrácena nebo zlikvidována.

do turecka se buď vrátí, nebo 
bude zlikvidována v kafilerii zásilka 
4 690 kg zmrazených pstruhů. tito 
pstruzi nebyli smyslově vyhovující 
(tělní dutina byla znečištěna střev-
ním obsahem, ryby vykazovaly nety-
pický zápach, barva svaloviny byla 
žlutooranžová).  i laboratorní vyšet-
ření dusíkatých látek poukázalo na 
to, že zboží neodpovídalo požadav-
ku čerstvosti. Případ řeší Krajská vete-
rinární správa pro jihočeský kraj. 
stejný osud čeká zásilku 2 701 kg  

tresčích jater v konzervách (cel-
kem 22 512 konzerv). nic nebylo 
distribuováno do tržní sítě, zásilka 
je pozastavena ve skladu příjem-
ce a bude buď vrácena dodava-
teli do Polska, nebo neškodně 
odstraněna v asanačním podniku.

Z obchodních dokladů vyplynulo, 
že ryby byly uloveny v Baltském moři, 
proto byly odebrány vzorky k labora-
tornímu vyšetření na obsah dioxinů. 
Bylo zjištěno zhruba 1,5 násobné pře-
kročení limitu pro sumu dioxinů a PCB 
s dioxinovým účinkem. (limit pro 
rybí játra je 25 pg/g. laboratorním 
vyšetřením byla naměřená hodnota 
63,5 pg/g). Případ řeší Krajská vete-
rinární správa pro středočeský kraj.

Baltské moře je nejvíce znečiště-
nou mořskou oblastí (zejména pokud 
jde právě o dioxiny a PCB s dioxino-

vým účinkem). je to dané tím, že jej 
obklopuje několik států, a proto je 
znečištěním více ohroženo než jiné 
mořské oblasti. výměna vody se sou-
sedním atlantským oceánem trvá asi 
30 let. Zdroji znečištění jsou komu-
nální odpady, průmyslové odpady, 
atmosférické vstupy, a to například 
z dopravy a ze zemědělství. Poně-
vadž je tato problematika známá 
již delší dobu, byla již v roce 1974 
založena helsinská komise (helCoM), 
jejímž cílem je chránit mořské prostře-
dí Baltského moře před zdroji zne-
čištění. ovšem než bude Balt „čis-
tý“, to je otázka zřejmě desetiletí.

Ani pstruhy 
z Turecka,

další informace z oblasti  
státní veterinární správy lze  
získat na internetových stránkách  
svs čr: www.svscr.cz. 

Zpracoval josef duben, tiskový mluvčí svs čr

pozor, informace o potravinách na trhu
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arašídů
státní zemědělská a potravinářská 

inspekce provádí kontroly u výrob-
ců potravin, v obchodní síti a ve 
spolupráci s Celní správou čr záro-
veň také kontroluje dovoz potravin 
ze třetích zemí, to jest ze zemí, kte-
ré nejsou členy evropské unie. díky 
těmto kontrolám se daří zadržet 
dodávky závadného zboží ješ-
tě před jeho dalším zpracováním či 
prodejem konečnému spotřebiteli. 

nejčastěji se to týká dodávek 
suchých skořápkových plodů s nad-
limitním obsahem afl atoxinů. letos 
se již takto podařilo zachytit dvacet 
tun arašídů z číny, devět tun mand-
lí z usa a nově také 2146 půlkilogra-
mových spotřebitelských balení čers-
tvých neloupaných arašídů původem 
z vietnamu. tato více než tuna ara-
šídů pocházela ze stejné kontejne-
rové zásilky jako nebezpečné želé, 
o jehož zadržení inspekce veřej-

nost již informovala (viz svět potra-
vin 7/09). laboratorní výsledky nyní 
v arašídech potvrdily až osminásobné 
překročení limitu na afl atoxiny, pro-
to inspekce zaslala příslušnému celní-
mu úřadu závazné stanovisko nepro-
pustit arašídy do volného oběhu. 

dovozce nyní musí arašídy vrátit 
svému odběrateli nebo je musí zni-
čit. vzhledem k tomu, že se arašídy 
nedostaly na trh, nehrozí spotřebi-
teli žádné nebezpečí. sZPi o případu 
také informo-
vala ostatní 
členské státy 
eu prostřed-
nictvím sys-
tému rychlé-
ho varování 
pro potravi-
ny a krmiva.

SZPI nepropustila 
na trh další zásilku

Zpracovala Martina Šmídtová, tisková mluvčí sZPi

pozor, informace o potravinách na trhu

vala ostatní 

ho varování 



www.svet-potravin.cz46

potraviny ve světě

Kuchyně země 
tisíců jezer...

Připravil radek jaroš

„Kuchyně obyvatel "země tisíců jezer" je pro většinu Čechů rozhodně zahalena 
tajemstvím. Když se řekne jméno této půvabné severské země, každého napadne 
především sauna, vodka a Nokia. Co ale víme třeba o fi nské kuchyni? Jaké speciality 
ukrývá? “

46 www.svet-potravin.cz

Finsko



Zdraví na PrvníM Místě
Finská kuchyně patří mezi nej-

zdravější na světě, Finové totiž velmi 
dbají na dodržování zásad zdravého 
životního stylu. jejich strava je pes-

trá a vyvážená, vzhledem k náročným 
klimatickým podmínkám, které ve 
Finsku panují, musí být ale také plná 
a hutná. spojuje v sobě vlivy skandi-
návské a ruské kultury stolování. Při-
tom právě kultura stolování včetně 
textilu, porcelánu a příborů je navíc 
ve Finsku na velice vysoké úrovni a je 
považována za důležitý prvek v umění 
dobrého jídla. čistá finská příroda 
produkuje vysoce kvalitní suroviny, 
ze kterých umí místní obyvatelé při-

pravovat opravdu zajímavé a chutné 
pokrmy. Finská kuchyně je překvapivě 
pestrá a oku lahodící, již tradičně 
patří ke každému měsíci několik spe-
ciálních jídel. Finové se obecně snaží 
stravovat velmi zdravě, což se třeba 
projevuje i v tom, že hojně konzumují 
margaríny místo másla (mají vyloženě 

strach ze zvýšeného cholesterolu), píjí 
netučné mléko – když si dají polo-
tučné, tak to už je něco. Plnotučné 
– to je tzv. přežitek, který udržují jen 
staří lidé. Po každém jídle by také
ideálně měla přijít žvýkačka s xylito-
lem. Co se mléčných výrobků týče, 
najde se tu opravdu hodně těch níz-
kotučných. navíc je tu i velký výběr 
výrobků bez laktózy nebo se sníženým 
obsahem laktózy – hodně Finů má 
totiž s laktózou problémy… jinak 
Finové milují svůj zdravý žitný chléb 
a jí ho téměř ke každému pokrmu.

potraviny ve světě

Finsko
www.svet-potravin.cz 4�červenec �009
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je liBo Pečeni Z losa?
tradiční fi nskou pochoutkou je sobí, 

případně losí maso v nejrůznějších 
úpravách... snad nejznámějším jídlem 
tohoto druhu je laponská specialita 
poronkäristys – dušené sobí maso 
s bramborovou kaší a brusinkovou 
omáčkou. sobí maso se v laponsku 
běžně konzumuje také sušené, což 
v našich podmínkách příliš běžné není, 
ale jeho ochutnávka přímo v laponské 
domovině může být jistě nezapome-
nutelným zážitkem. Celkově však 
z masa ve fi nské kuchyni dominuje 
kuřecí maso, v menší míře pak hovězí 
a vepřové. a samozřejmě ryby, kterým 
vévodí zejména losos, pstruh a štika. 
dále se na fi nských stolech objevují 
úhoři, candáti a marény. Za abso-
lutní specialitu se považují vybrané 
druhy jiker a říční raci. vůbec nejběž-
nějším fi nským masovým jídlem jsou 
kuličky lihapullat ze sekaného masa 
podávané s bramborem a ořechovou 
omáčkou.

je čtvrteK? PaK je 
určitě hraChovKa... 

nejpopulárnější fin-
skou polévkou je jed-
noznačně hrachovka. 
již tradičně je podávána 
vždy ve čtvrtek, kterážto 
zvyklost se ctí i ve škol-
ních jídelnách – zde se 
často podává v kombi-
naci s palačinkami. jen 
tak mimochodem, ve 
Finsku jsou obědy na 
základních i středních 
školách zdarma... 

jaK dostat FinKy? na Kávu, 
čoKoládu a CuKrovinKy...

Finové milují čokoládu a jsou pyšní 
na Fazera – určitě znáte geishu. i na 
vánoce si dávají jako dárky bonboni-
éry. ovšem salmiakki jsou tím, po čem 
Finové žijící v zahraničí nejvíce touží.  
jsou to slané bonbony podobné 
lékořicovým „pendrekům“ ochucené 

chloridem amonným (salmiak). též 
lékořice je tady velmi oblíbená – její 
příchuť najdete i mezi zmrzlinami, 
žvýkačkami... Finové také patří mezi 
vášnivé konzumenty kávy, kterou pijí 
většinou ve fi ltrované podobě, velmi 
oslazenou a velmi často se smetanou. 
Káva se podává téměř při každé spo-
lečenské příležitosti nebo po jídle 
často také se sladkým pečivem nebo 
dezertem. ve fi nských obchodech je 
k dispozici velký výběr většinou velice 
kvalitní kávy.

slaBost Pro Plody 
neKonečnÝCh lesů

Finové v hojné míře konzumují vše 
poživatelné, co se urodí v jejich lesích. 
houby, jahody, borůvky, moruše 
i kdejaké jiné bobule si najdou cestu 
do různých fi nských pokrmů – časté 

jsou například ovocné polévky kiisseli. 
hodně rodin si dělá doma z lesních 
plodů doslova zásoby a nasbírané 
poklady pečlivě zamrazují.

CO SE VE FINSKU PIJE…
Ke všem jídlům se automaticky 

servíruje čistá voda. ani ve Finsku, 
podobně jako u nás, se nemusíte 
bát vody z kohoutku, která je určitě 
pitná a nezávadná.. oblíbené a k jídlu 
běžně podávané jsou také mléko 
a mléčné nápoje, jako je kyška a pod-
máslí. alkohol lze ve Finsku koupit 
pouze ve specializovaných obchodech 
a jeho prodej i konzumaci řídí přísný 
zákon. K dostání je kvalitní fi nské pivo 
a velmi oblíbená jsou tu i naše piva. 
jedna zajímavost: v hospodě neoče-
kávejte pivo s pěnou… Celosvětovou 
proslulost si získala finská vodka. 
Finové s oblibou vyrábějí také různé 
domácí likéry. určitě ochutnejte likér 
ze směsi lesních plodů, brusinkový 
likér nebo pověstný likér lapponia 
ze vzácných severských ostružin. 

Potraviny ve světěpotraviny ve světě
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Mami, já chci hranolky!
Připravila tereza Boehmová

nakreslil Šimon Šorm
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hranolky, rybí prsty, smažený řízek, 
hamburger – postrach dietologů 
a největší přítel dnešních dětí. ačkoliv 
jste přísahali, že podobná jídla vaše 
děti nikdy neokusí, k vašemu překva-
pení se jimi cpou k prasknutí nejméně 
1x týdně. čím to?

Především apetit vašich dětí je 
nevypočitatelný hlavolam. nejdříve 
jsou tak malé, že nechtějí ochutná-
vat nic nového. Mlíko je jejich jedinou 
potravou a jen velmi neradi začínají 
s mrkví a jablečným pyré. většinou 
ho více skončí na zemi než v ústech 
batolete. Pak přijde fáze, kdy by 

nejraději ochutnaly všechno, co jim 
přijde pod ruku, a to včetně kabelu 
od televize a mobilního telefonu. 
jejich jídelníček se časem stabilizuje 
a začnou se vyvíjet skutečné chutě. 
Přichází období – ne, ne, ne, tohle 
nechci. dítě už nesní vše, co se před 
něj postaví, naopak začínají vítězit 
potraviny vysloveně nezdravé, jakým 
se dospělí snaží vyhýbat. Právě punc 
zakázaného ovoce žene děti do spárů 
mastných a sladkých jídel. 

nákup pak bývá utrpením, protože 
rodič musí odrážet neustávající kolo-
vrátkové: kup mi, kup mi, kup mi. 
a rozhodně to není ovoce, zelenina 
a tmavý chleba. Chtějí zmrzlinu, čoko-
ládu, k pití přeslazený jupík a samo-
zřejmě bonbony. je těžké nevyhovět, 
když kolem je tolik lákadel a na výběr 
máte usměvavé klidné dítě, které vás, 

když lahůdku povolíte, nechá v klidu 
nakoupit, nebo nespokojeného 
řvouna, za kterým se všichni otáčejí, 
když trváte na svých zásadách. je 
těžké najít řešení. 

dnešní doba na nás klade vysoké 
nároky, kterým je těžké dostát, rodiče 
hodně pracují a cestují a potřebují 
mít potomky často s sebou i při pří-
ležitostech pro děti méně zábavných. 
delší cesty mimo domov vyžadují jídlo 
v různých typech restaurací, kde je 
samozřejmě žádoucí, aby děti moc 
neřvaly a nerušily, zároveň je potřeba, 
aby se najedly. 

a tady je – stejně jako v obchodě – 
stejný problém s výběrem mezi protiv-
nou hádkou o zdravou zeleninu s rýží 
oproti rozzářeným vděčným očkám 
těšícím se na hranolky.  restaurace 
navíc nabízejí „dětská menu“, kde jen 

zřídka najdete něco zdravého a záro-
veň chutného. Špagety s kečupem, 
smažená masa a hranolky naleznete 
téměř na každém dětském jídelním 
lístku, navíc s přitažlivými obrázky 
fi gurek fi lmových hrdinů. v případě 
fast foodů jsou hranolky a smažené 
maso přímo asociovány s hračkou 
zdarma. velmi chytrá a nebezpečná 
strategie. Právě tady je prostor pro 
změnu. neměli bychom se spokojit 
s tím, že nám restaurace předkládají 
tak chudé dětské menu. neříkám, že 
dítěti ublíží, když si tu a tam dá něco 
smaženého nebo špagety s kečupem, 

ale aby to byly jedině tyto pokrmy, 
které stravovací zařízení nabízejí, 
a v podstatě nám dávali nulovou šanci 
pro alternativu, to bychom dopustit 
neměli. Proč nejsou v dětském menu 
velmi oblíbené zeleninové polévky, 
k hranolkám (když už musí být) více 
zeleninové oblohy a samozřejmě jako 
alternativa rýže, těstoviny a bram-
bory? Řízek, ryba ani kuře nemusejí 
být přece jen smažené. 

Pokud vám současný stav vadí stejně 
jako mě, žádejte změnu. jen poptávka 
po jiném a lepším může situaci změ-
nit. Znáte dobré restaurace, které 
vaří pro děti chutně a zdravě? dejte 
mě i vašim známým o nich vědět. 
sestavme přehled nejlepších českých 
podniků, které děti neodbudou jen 
smažením.
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