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Hotel Mdínek, Palackého námstí ,   Kutná Hora, 
tel.:   ,   , fax:   , www.medinek.cz / hotel@medinek.cz

Krásné dny v Kutné Hoře

Léto ještě nekončí, a tak zbývá ještě dost času na to, navštívit Kutnou Horu, jedno z našich nekrásnějších 
měst , které je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Množství památek a krásné 
okolí, které láká k procházkám či výletům na kole, Vás přesvědčí, že jeden den na poznání všeho nestačí. 
To je důvod, proč hotel Mědínek vychází vstříc všem, kteří se rozhodnou strávit zde více času. 
Hotel je zařazen do kategorie H***, ale poskytuje služby srovnatelné s hotely vyšší kategorie. 
Samozřejmostí je vybavení pro pobyt rodin s dětmi, senioři ocení výtah a pokoje se sprchovými kouty
a milovníci dobrého jídla vynikající kuchyni.
Pokud budete mít zájem, pracovníci hotelu Vám připraví program „na míru“, 
zajistí Vám kolo na výlet či vstupenky na kulturní představení.

Pro letošní léto Mědínek připravil akční nabídku:

 Zvýhodněnou cenu za ubytování
 Bonusový program s poznávací hrou „Užijte si Kutnou Horu“, 

 při níž poznáte zajímavá místa a navíc můžete získat příjemnou odměnu 
 Pro seniory nad 65 let slevu na ubytování
 Speciální nabídku pro rodiny s dětmi

Hotel Mědínek má ideální polohu, stojí přímo na náměstí v historickém centru města, takže všechny 
památky jsou téměř na dosah. Blízko je i bobová dráha a plavecký stadion. A pokud se vydáte na výlet, jste 
venku z města za pár minut. Přijeďte a přesvědčte se, že pobyt ve městě, jako je Kutná Hora má své kouzlo.

Těší se na Vás hotel Mědínek

Medinek-dovolena_Inz-SP-A4_01.in1   1 7.8.2009   13:55:10
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editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
většina z nás má září spojené s koncem prázdnin a začátkem školy, což 

bylo, je a předpokládám i do budoucna bude zvláštní období, kdy něco hez-
kého končí, ale zároveň něco nového začíná, protože alespoň pro mne kaž-
dý vstup do další třídy či později ročníku či semestru měl příchuť nových věcí, 
zážitků a později i lidí. V každém případě je ale září jedním z nejhezčích měsí-
ců v roce, kdy se příroda začíná podzimně zabarvovat, ale ještě nás nesužují 
plískanice a pozdně podzimní depresivní nálady.

Toto číslo Světa potravin jsme ne náhodou věnovali obilovinám. Nejen pro-
to, že v srpnu většinou končí žně, ale také proto, že téma obilovin je v růz-
ných časopisech poměrně zdatně opomíjeno. Přitom obiloviny, lépe řečeno 
výrobky z nich, patří k absolutním základům našeho jídelníčku, ať už si o tom 
různí výživoví specialisté myslí, co chtějí. Z mouky se totiž vyrábí nejen tradič-
ní chléb a bílé pečivo, ale samozřejmě také tolik oblíbené těstoviny či pizza. 
A právě o tom, že existuje více druhů mouky a každá se hodí k něčemu jinému, 
se dočtete v našem úvodním článku. Mimochodem věděli jste, že jedna z nej-
používanějších byla mouka žitná, protože chléb s její přísadou byl déle vláčný 
a uchoval si svojí chuť delší dobu? O renesanci používání žitné mouky v dneš-
ní výrobě pečiva se můžete dočíst v rubrice Testovali jsme za 
Vás. Každopádně odpovídají výrobky ze žitné mouky 
zcela požadavkům zdravé výživy, takže se jich 
nemusí obávat ti, kdo zákony a před-
pisy zdravých jídelníčků strikt-
ně dodržují.

Zakousněte se tedy 
do čerstvě upečené-
ho chleba nebo 
křupavé housky 
(věřte nevěř-
te stále takové 
zboží na pultech našich 
obchodů najdete) a uží-
vejte si babí léto. Pevně 
doufám, že k nám bude 
letos milostivé.

Dana Večeřová
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zaostřeno na…

Uprostřed léta jsme si udělali výlet 
k renesančnímu vodnímu mlýnu 
v moravské slupi, ve kterém je  dnes 
umístěna expozice dějin mlynářství.  
Zrovna měli zavřeno, a tak jsme stáli 
nad náhonem, pozorovali nečinná 
vodní kola a představovali si, jak to 
asi chodilo v časech, kdy byl tento uni-
kátní mlýn v provozu. dcera anežka, 
která podobné zařízení zblízka ještě 
neviděla, nás vystavila palbě otázek. 
k čemu jsou ta kola, proč jsou ve 
vodě, co je uvnitř, co je to mouka… 
a kde se tu vzal ten vodník? Mladší 
Jakub jen žmoulá v ruce rohlík. Jak 
se to má tedy s obilím, které dnes 
a denně konzumujeme v nejrůzněj-
ších podobách? rohlík s máslem je 
přece nejběžnější svačina, ale je to 
tak správně?

OBiLOViNy - ZáKLAD JíDeLNíČKU
Základnu klasické potravinové 

pyramidy, která by měla zobrazovat 
ideální skladbu stravy,  tvoří většinou 
pečivo,  těstoviny a rýže.  A v tomto 

případě je tomu tak většinou i ve sku-
tečnosti.  Obiloviny a obilné produkty 
tvoří základ jídelníčku velkého pro-
centa naší populace. 

Nejstarší kulturní plodina a hlavní 
obilovina pro výrobu pečiva je pše-
nice obecná.  A tady se dostáváme 
k otázce vznesené nad slupským 
náhonem. Jak se vlastně zpracovává 
zrno? Zjednodušeně řečeno, z obil-
ného zrna se odstraní obalové vrstvy 
obsahující především vlákniny a dále 
obilný klíček – zárodek další rostliny.  
Toto jednoduché konstatování je 
ovšem důsledkem převratného vyná-
lezu v technologii mletí, který měl 
dopad nejen na  oblast ekonomickou, 
ale především na změnu stravovacích 
návyků, která je zdrojem mnohých 
problémů.  Prastarou technologii 
mletí zrna mezi kameny totiž v deva-
tenáctém století vystřídalo mačkání 
zrna mezi válci. Při tom dochází k již 
zmíněnému oddělení vrstev obilného 
zrna a především vypadne klíček, bez 
kterého se výrazně prodlouží sklado-

vatelnost mouky. Mouka bez klíčku 
žlukne daleko později, chléb není 
třeba péci do zásoby a nemusí se 
s ním zdaleka tolik šetřit jako v dří-
vějších dobách. „Hrách a kroupy, to 
je hloupý, to my máme každý den, 
ale vdolky z bílé mouky jenom jed-
nou za týden“... prozpěvovali si naši 
předkové nad pytlem mouky pomleté 
mezi kameny a netušili, že jsou vlastně 
ve výhodě. Ale o tom později. 

„Odpad“- svrchní vrstvy zrna a klí-
ček -  se využívá k výrobě potravino-
vých doplňků a krmných směsí a dále 
se zpracovává jen prostřední bílá část 
zrna, která obsahuje v průměru 70 % 
škrobu a 30 % bílkovin, převážně 
lepku.  Lepek, neboli gluten, působí 
v mouce jako výborné pojivo, takže 
výsledné těsto je pak pružné a při 
pečení nepraská.  A právě pšenice je 
pro vysoký obsah lepku po předcho-
zím zpracování velmi vhodná k pečení. 
Pšenice tvrdá obsahuje pevný tuhý 
lepek, který není vhodný k přípravě 
pečiva, a vyrábí se z ní především těs-
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toviny. Méně známým, ale zdravým 
a na přípravu rychlým produktem 
vyrobeným z tvrdé pšenice je  bulgur, 
který vzniká z předvařených naláma-
ných a posléze rozdrcených celých 
zrn. Je bohatým zdrojem důležitých 
látek - především vitaminu A, fosforu, 
železa a hořčíku. 

NADMěRNá SPOTŘeBA „BíLÉ 
MOUKy“ ŠKODí

Vedle pšenice se k přípravě mouky 
používá především žito, které nachází 
své uplatnění také při výrobě lihu 
a kávové náhražky.  Dále je to ječ-
men, jehož nejkvalitnější část pro-
dukce slouží k výrobě sladu.  Běžně 
se z něj vyrábějí kroupy a krupky jako 
přísady do polévek a dušených jídel.  
Nejmladší kulturní obilovinou je pak 
oves, který se používá při výrobě vlo-
ček a dalších potravin zdravé výživy, 
převažuje však využití pro krmné 
účely. K dalším obilovinám pěstova-
ným v Česku patří kukuřice – kuku-
řičná mouka a krupice  nachází uplat-
nění například při výrobě corn-fl akes, 
proso – v potravinářství se využívají 
loupaná zrna, tak zvané jáhly, bio-
logicky vysoce hodnotné, 
skvělé k přípravě kaší, 
krémů a pomazánek, na 
sladko i na slano. Dále 
pak pohanka -  prastará 
kulturní obilovina pochá-
zející z oblasti Himalájí, 
která do evropy připuto-
vala pravděpodobně spolu 
s mongolskými kočovníky 
a tatarskými nájezdníky, 
a krásná původně tropická 
rostlina s poetickým jmé-
nem „laskavec“ (amarant). 
Ten obsahuje více vápníku 
a železa než ostatní obi-
loviny a mimo jiné zvláště 
pro děti důležitou bílko-
vinu zvanou lyzin, která 
podporuje tvorbu moz-
kových buněk. Amarant, 
pohanka, proso a kuku-
řice, spolu s dovezenou 
rýží, neobsahují lepek 
a jsou proto vhodné při 
bezlepkové dietě. Rýže, 
jejímž domovem je jižní 
Asie, je vedle pšenice 
a žita nejdůležitější obilo-
vinou poskytující potravu  
téměř polovině světa. exis-
tuje mnoho důvodů, proč 

konzumovat rýži. Tato významná 
obilovina je natolik široké téma, že 
by si zasloužila svou vlastní kapitolu. 
Zmiňme jen pro zajímavost, že z hle-
diska výživy je za nejhodnotnější druh 
rýže považována rýže červená -  spe-
ciální neloupaný druh pěstovaný ve 
francouzském Camar. Na rozdíl od bílé 
loupané rýže není  zbavena povrcho-
vých vrstev obsahujících cenné látky. 

Nejrozšířenější je zajisté použití kla-
sické pšeničné mouky. Hladká mouka 
je vhodná zejména pro přípravu svět-
lého chleba, polohrubá do koláčů 
a těstovin, hrubá do knedlíků.  Ovšem 
pojem „nejrozšířenější“ platí v tomto 
případě i co se týče skladby jídelníčku. 
Je však třeba si uvědomit, že z histo-
rického hlediska jsou obilné produkty 
v naší stravě relativně nováčky. A tady 
se vracíme ke starému pořekadlu 
o hrachu a kroupách. Na maso, zele-
ninu, ovoce, semena a ořechy jsou 
lidská střeva zvyklá podstatně déle. 
A  navíc novodobá technika zpraco-
vání podstatným způsobem devas-
tuje původní zrno. Kromě toho, že je 
zbaveno důležitých látek obsažených 

v osemení (obalu zrna) a klíčku, vysoké 
teploty vznikající při mletí ničí téměř 
všechny enzymy důležité pro štěpení 
škrobu. V důsledku toho není lidský 
organismus schopen mouku dokonale 
strávit. Do střev se nám dostane příliš 
mnoho neštěpeného škrobu a lepku, 
a to může při časté konzumaci bílé 
mouky v dlouhodobém horizontu 
našemu tělu škodit. Nestrávený lepek 
pak může poškozovat sliznici střeva. 
Dalším orgánem, který trpí moderní 
technologií mletí, je slinivka. Celé 
zrno totiž obsahuje tzv. polysacharidy 
neboli složité cukry, které se uvolňují 
do krve pomalu a postupně během 
celého zažívání. To zaručuje stálou 
hladinu cukru v těle. Oproti tomu jed-
noduché cukry z bílé mouky se vstře-
bávají hned na počátku zažívacího 
traktu přímo do krve, což vede k jed-
norázovému zvýšení hladiny cukru. 
V tu chvíli musí slinivka vyplavit inzu-
lín, který výši hladiny cukru koriguje. 
Pokud je sacharidů nadbytek, může 
to vést k podráždění či vyčerpávání 
slinivky. Závěr bohužel nezní příliš 
optimisticky: nadměrná konzumace 

výrobků z bílé mouky 
vede prokazatelně u vel-
kého procenta populace 
k postupnému rozvoji 
poruch metabolismu, až 
k celliakii.  

Celiakie je onemocnění, 
jehož příčinou je nesná-
šenlivost základního 
proteinu většiny obilovin 
– lepku neboli glutenu. Ta 
se projevuje buď přímo, 
trávicími problémy, nebo 
nepřímo, například vlek-
lou vyrážkou. V každém 
případě trpí střevní sliz-
nice, kterou postupně ničí 
nestrávený lepek, a roste 
riziko vážnějších nemocí. 
Bohužel výskyt tohoto 
onemocnění stále stoupá, 
jeho projevy jsou skryté 
a mohou se projevit až 
po mnoha letech. žádná 
účinná léčba dosud nee-
xistuje, jediným řešením 
je celoživotní bezlepková 
dieta. Pšenici, která vedle 
žita a ječmene obsahuje 
lepek, dnes najdeme 
v celé řadě potravin. Pše-
ničnou mouku obsahují 

zaostřeno na…
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například jogurty, pomazánková 
másla, kysané smetany, pudingy, 
zmrzliny, hotová zeleninová jídla atd. 
Naopak produkty obsahující např. 
kukuřici, rýži, proso, pohanku, jáhly 
či amarant může nemocný celiakií 
konzumovat bez obav. Bezlepkové 
potraviny jsou k dostání ve specia-
lizovaných  obchodech, lékárnách 
a dnes již i v některých obchodních 
řetězcích a drogeriích (a samozřejmě 
je lze zakoupit i v e-shopech), ovšem 
v porovnání s běžnými potravinami 
jsou výrazně dražší. Na domácí pří-
pravu pečiva existují bezlepkové 
směsi, za všechny jmenujme např.  
rýžovou mouku, těsto bez lepku však 
při pečení praská a pečivo se drobí. 
Dosažení ideální konzistence je proto 
otázkou dlouhodobých experimentů 
s bezlepkovými ingrediencemi, při 
nichž může být nápomocna domácí 
pekárna. 

PeČiVO CeLOZRNNÉ Je ROZHODNě 
ZDRAVÉ

Pro ty, kteří nemají problém 
s nesnášenlivostí lepku, ale rádi by 
sáhli po zdravějším pečivu, je ide-
ální volbou pečivo celozrnné. To by 
mělo podle normy obsahovat z 80% 
celozrnnou mouku, tj. mouku, která 
nebyla před mletím zbavena oba-
lové vrstvy a klíčků, což jsou části 

zrna obsahující největší množství 
cenných živin. Pokud nakupujete 
tmavé pečivo s pocitem, že děláte 
něco pro své zdraví, ověřte si, zda 
kupujte skutečně celozrnné, nebo jen 
vícezrnné výrobky. Vícezrnné pečivo 
totiž může být v podstatě bílé pečivo 
vyrobené z pšeničné mouky (s obsa-
hem minimálně 5 % jiné mouky než 
je pšeničná či žitná), obarvené potra-
vinářským barvivem a zdobené růz-
nými semínky, takže působí dojmem 
„tmavého“ pečiva. Ve výsledku zapla-
títe více peněz za bílý rohlík, který se 
jen tváří, že je celozrnný. Naprostou 
jistotu samozřejmě máte tehdy, když 
si zakoupíte celozrnnou mouku a vrh-
nete se na domácí pečení. Vhodná 
je k tomu např. celozrnná pšeničná 
mouka špadla, která je pěstována 
podle zásad ekologického zeměděl-
ství. Celozrnná mouka se připravuje 
z celého zrna, jsou v ní tedy přítomny 
otruby i větší část klíčku obsahující 
přírodní oleje, které postupně žluk-
nou. U celozrnné mouky je proto 
třeba si ověřit datum spotřeby. Lépe 
je kupovat co nejčerstvější, skladovat 
ji v chladu a spotřebovat co nejdříve. 
Na obalu dále může či nemusí být 
uvedeno, jak byla celozrnná mouka 
připravena. Nejběžněji se způsob 
zpracování neuvádí – v tomto případě 

bývá mouka obvykle připravena mle-
tím na válcovém mlýně. K dostání je 
ale i speciální mouka vyrobená mle-
tím na kamenném mlýně v biokva-
litě. Tu je nutné spotřebovat do tří 
měsíců od data výroby. A opravdoví 
nadšenci, kteří nechtějí mít nejmenší 
pochyby o původu používané mouky,  
si mohou vybavit domácnost kamen-
ným mlýnkem na obilí. 

Domácí příprava pečiva může být - 
zvláště zezačátku,  než „pekař“ přijde 
na ideální postup vedoucí k ideálnímu 
výsledku, poněkud zdlouhavá. Nao-
pak co do přípravy (a i konzumace 
– zmizí ze stolu prakticky ihned) 
jako velmi rychlý celozrnný pokrm 
mohu z vlastní zkušenosti doporučit 
tradiční marocké jídlo – celozrnný 
kuskus. Vyrábí se z tvrdé pšenice, 
která se nejdříve zpracovává na kru-
pici a dále je pak formována do kuli-
ček, jež se napařují a vysušují. Stačí 
jen vysypat kuskus do mísy, zalít hor-
kou vodou zhruba jeden centimetr 
nad povrch, chvíli počkat, až absor-
buje všechnu vodu a posléze přidat 
olivový olej a ingredience dle vlastní 
chuti. Výborný je třeba v kombinaci 
s na kostičky nakrájeným osmaženým 
lilkem, sýrem feta a černými olivami. 
Je to lahodný letní pokrm a chutná 
i vodníkům.

zaostřeno na…
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jak to chutná Vám...

Většina lidí má oblíbené a nenávi-
děné jídlo. Jak je to u Vás, máte 
pokrm, kterému neodoláte, a nao-
pak jídlo, které opravdu nemusíte 
ani vidět?

Nejsem v jídle příliš vybíravý, upřed-
nostňuji klasickou českou kuchyni, ale 
rád ochutnám i nějaké jiné speciality. 
Taková kachna se zelím či  grilované 
vepřové  koleno, když je na jídelním 
lístku, mám dopředu vybráno. Nepo-
hrdnu ani zeleninovým salátem. Rád 
si dám i dobrý hovězí steak, ale jen 
tam, kde vím, že ho umí dobře udě-
lat. Takové místo je například  pod-
nik rodiny Silovských v Soběsukách 
u  Nepomuka. Šumavské angusy tam 
pasou na okolních loukách a maso 
pak báječně připravují ve vlastní 
restauraci. Naopak nevyhledávám 
jídla sladká. Asi jen s velkým sebe-
zapřením bych snědl rýžový nákyp 

nebo krupicovou kaši. Mám na tato 
jídla špatné vzpomínky z vojny.

Při své práci  pobýváte také často 
v zahraničí. Vyhledáváte místní spe-
ciality nebo i tam preferujete českou 
kuchyni?

Když jsem v zahraničí, samozřejmě 
rád ochutnám místní kuchyni. To tak 
trochu souvisí s tím, že se vždy snažím 
o tom kterém státě či národu dozvě-
dět co nejvíce. A k tomu patří nejen 
folklor, historie, ale také kuchyně. 
Protože ale nemám rád jídla příliš 
ostrá, musel jsem být opatrný v Číně. 
V některých zemích si pak raději 
dávám jen jídla tepelně upravená 
a jako prevenci případných žalu-
dečních problémů pak vždy po ránu 
panáka nějaké čisté lihoviny. Jsou ale 
země, kde lze jíst téměř bez obav 
cokoliv, a to nejsou jenom evropské 

„Jídlo a pití hraje v životě každého člověka nezastupitelnou roli. dnes jsme 
se za povídáním o oblíbených a neoblíbených jídlech, ale také o české kuchyni 
a vaření vypravili za ing. Jiřím Papežem, předsedou Zemědělského výboru 
Poslanecké sněmovny.“

pane Papeži?
Jak to chutná Vám, 

Připravila Dana Večeřová
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jak to chutná Vám...

státy, ale třeba taková Argentina  
nebo Severní Amerika.

Pokud nakupujete potraviny, jste 
patriot a dáváte přednost českým 
potravinám? Myslíte, že by jim pro-
spěla větší propagace?

Jsem velký patriot českých potra-
vin a jsem s tím doma docela neod-
bytný. Musím ale uznat, že i rodina 
už při nákupech preferuje domácí 
české potraviny. A ráda. U mléka či 

mléčných výrobků jde zjistit země 
původu poměrně snadno, ale u tako-
vého masa je to složitější. Stále čas-
těji je tam uvedeno pouze: pochází 

ze zemí eU nebo vyrobeno pro …  
Vůbec v označování potravinářských 
výrobků mi schází větší přehlednost 
a srozumitelnost. Nekupuji si napří-
klad tzv. privátní značky, pod nimiž 
především obchodní řetězce pro-
dávají výrobky kdoví odkud. Právě 
tam by podle mého názoru měl být 
výrobce uveden, aby se zákazník 
mohl lépe orientovat. Když jsem 
nutil i babičku, aby nakupovala české 
výrobky, vysvětlila mi, že to většinou 
na obalu nepřečte. Možná by bylo 

zajímavé označit tuzemský výrobek 
například českou vlaječkou, jak to 
v některých obchodech již dělají. 
Přispělo by to jistě k většímu pro-

deji domácích potravin. Vždyť jsou 
podle mého soudu většinou kvalit-
nější než různé dovozy. Ano, ještě 
větší a intenzivnější propagace čes-
kých a čerstvých potravin by byla jistě 
užitečná.

a co Vy a vaření? Vyhýbáte se mu 
nebo byste uměl přátele pohostit 
vlastnoručně uvařeným jídlem?

Vaření, ale i další práce v kuchyni 
mne baví, vůbec se jim nevyhýbám, 
naopak. Protože jsem přes týden 
v Praze, rád se pak rodině věnuji 
i tím, že vařím hlavně o víkendech. 
Mám několik jídel, která dělám rád 
a snad se za ně nemusím stydět. Může 
to být například guláš, kachna nebo 
různě upravované ryby. Sladkovodní 
i mořské. Na Vánoce vždy vařím tra-
diční rybí polévku ještě podle receptu 
mé babičky, pocházím totiž z již-
ních Čech. S touto polévkou jsem se 
dokonce úspěšně zúčastnil soutěže 
amatérských kuchařů. Jednou za čas, 
když  seženu dobré a kvalitní hovězí 
maso, vyrábím rodině a přátelům 
tatarský biftek. V období sběru hub 
jsem rodinným specialistou na jejich 
úpravu. Nejčastěji z nich vařím omáčku 
či guláš, ale také je různě zapékám 
a experimentuji s nimi. A v létě, když 
je to správné počasí, najdete mne 
večer nejčastěji u zahradního grilu. 
Tam už pak nevynechám žádný druh 
masa. Na rošt hodím nejen vepřovou 
krkovičku, ale i svíčkovou, jehněčí či 
kuřecí maso a samozřejmě opět různé 
ryby a zeleninu. Prostě podle nálady 
a toho, co obchod dal. Na takovou 
grilovačku bych se nebál pozvat i Vás 
a čtenáře vašeho časopisu.

Máte při svém hektickém způsobu 
života vůbec čas na relaxaci, na 
aktivní pohyb či na pravé vychutnání 
dobrého jídla a pití?

Musím si takový čas najít a nabít si 
baterky. Rád chodím po horách, jez-
dím na kole a poznávám krásy České 
republiky. A k té správné relaxaci 
samozřejmě patří i dobré jídlo a pití. 
Bydlím na Plzeňsku, je tedy jasné, že 
mým oblíbeným nápojem je pivo, 
ale pobyt na jižní Moravě si nedo-
vedu představit bez dobrého vínka 
a příjemného posezení s přáteli ve 
sklípku.

pane Papeži?
Připravila Dana Večeřová
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víte, co je zdravé - tudíž vhodné pro Vaše dítě?

Připravil Martin Chlup

„děti sladkosti milují. Vždyť také první, co okusí, je sladké mateřské mléko. Bohužel ale 
běžný rafi novaný bílý cukr má mnoho nežádoucích vlastností, zvlášť je-li konzumován 
ve zvýšené míře. a to je. odhaduje se, že denní energetický příjem z cukrů v dnešní 
populaci překračuje více než dvojnásobně doporučené množství. to s sebou nese vážné 
zdravotní důsledky. Zvlášť u dětí.“
PROČ Je CUKR NeBeZPeČNý?
Dítě přijímá jen určité množství kalorií 
denně, a pokud pije a jí mnoho slad-
kého, získá většinu energie z přida-
ného umělého cukru. V tom tkví první 
nebezpečí. Tělo potřebuje k trávení 
vitaminy skupiny B, minerály (chrom, 
zinek), vlákniny a další živiny, které 

se vyskytují v cukrové třtině nebo 
řepě, z nichž je cukr vyráběn. Ne však 
v rafi novaném cukru – tam je jen čistá 
sacharóza. Pro její trávení pak zažívací 
systém musí sáhnout na své zásoby 
vitaminů a minerálů. A navíc dochází 
ke zvýšenému vylučování inzulinu.
U větších dětí má nadměrná kon-

zumace sladkostí vliv na psychiku 
a změny chování. Děti mohou trpět 
náladovostí a nesoustředivostí. Slad-
kosti též významně přispívají k rozvoji 
zubního kazu, chronické infekci kva-
sinkami, k nadváze a sklonu k infekč-
ním onemocněním.

Cukrátka 
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zinek), vlákniny a další živiny, které U větších dětí má nadměrná kon-U větších dětí má nadměrná kon-
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víte, co je zdravé - tudíž vhodné pro Vaše dítě?

146 DŮVODŮ
Dlouholetým bojovníkem proti cukru 
je Dr. Nancy Appletonová, autorka 
řady knih o zdravé výživě a zdra-
vém životním stylu. Dr. Appletonová 
k dnešnímu dni shromáždila seznam 
již 146 neblahých následků nadměrné 
konzumace rafi novaného cukru na náš 
organismus. My uvádíme jen prvních 
dvacet dva.

1. Cukr může oslabit imunitní systém.
2. Cukr narušuje hladiny minerálů 
v organismu.
3. Cukr může způsobit hyperaktivitu, 
úzkost, poruchy koncentrace a cho-
vání u dětí.
4. Cukr může výrazně zvýšit hladinu 
tuků v krvi.
5. Cukr přispívá k útlumu obranných 
reakcí proti bakteriální infekci.
6. Cukr způsobuje ztrátu elasticity 
a funkčnosti tkání.
7. Cukr snižuje hladinu „dobrého“ 
cholesterolu.
8. Cukr vede k defi citu chrómu v orga-
nismu.
9. Nadměrná konzumace cukru vede 
k rakovině prsou, vaječníků, prostaty 
a konečníku.
10. Cukr může zvýšit hladinu krevní 
glukózy nalačno.
11. Cukr způsobuje defi cit mědi.
12. Cukr narušuje vstřebávání vápníku 
a hořčíku.
13. Cukr může oslabit zrak.
14. Cukr zvyšuje hladinu neurot-
ransmiterů – dopaminu, serotoninu 
a norepinerfrinu. 
15. Cukr může vést k hypoglykemii 
(snížení hladiny cukru v krvi).
16. Cukr může způsobit překyselení 
trávicího traktu.
17. Cukr může způsobit rychlý nárůst 
hladiny adrenalinu u dětí.
18. Narušené vstřebávání cukru je 
časté u lidí s funkční poruchou střev.
19. Cukr může urychlit stárnutí.
20. Cukr může vést k alkoholismu.
21. Cukr kazí zuby.
22. Cukr přispívá k obezitě.

SLADKÉ JeN VýJiMeČNě
Miminka do jednoho roku mnohem 
citlivěji reagují na potraviny, které 
rychle zvyšují nebo snižují hladinu 
cukru v krvi. Důsledkem nadbyteč-
ného příjmu cukrů jsou často průjmy či 
zácpy. Proto se doporučuje nepodávat 
dětem žádné sladkosti v prvním roce 
života. 
U starších dětí platí pravidlo: sladké jen 
výjimečně. A to se týká všech potravin, 
kde je obsažen bílý cukr – čokolády, 
sušenky, buchty, cukroví, dorty, slazené 
jogurty, kandované ovoce, koláče, 
pečivo, pudinky, zmrzliny i některé 
žvýkačky. Častým neduhem je naduží-
vání sladkých nápojů – limonády, šťávy 
(bohužel i dětské) často obsahují 
extrémně vysoké množství cukru. Roz-
hodně není správné podávat k obědu 
sladké jídlo vícekrát do týdne. 

JAK CUKR NAHRADiT?
• Místo cukru lze použít ovocný cukr 
(fruktózu), nečištěný třtinový cukr 
nebo med.
• Ječmenné (např. sladěnka) nebo 
rýžové slady, které jsou k dostání 
v obchodech se zdravou výživou, jídlo 
osladí a přitom jsou zdravé. 
• rozinky jsou výborným sladidlem 
kaší, ale i moučníků, pečiva a krémů. 
Používají se buď celé, nebo rozmixo-
vané, vždy je však opereme a chvíli 
povaříme.
• dušené ovoce je skvělý a zdravý dět-
ský dezert. Nakrájené ovoce – jablka, 
hrušky, švestky – dusíme do změknutí 
v malém množství vody. Podáváme 
celé nebo rozmixované.
• Dobrá jsou švestková nebo hruš-
ková povidla bez cukru.
• Z  hrušek, jablek, mrkve a řepy se 
dají také vyrábět sirupy, jak to dělali 
naši předkové. 
• Osladit si život zdravě můžeme také 
sušeným ovocem, mákem, kokosovou 
moučkou, skořicí, ořechy a mand-
lemi.

DOPORUČeNí
Sladkosti nejsou pro zdravé fungování 
těla nezbytné a jejich nadměrný pří-
jem je vyloženě škodlivý. Jako rodiče 
můžete ovlivnit chuťové preference 
dítěte při zařazování prvních příkrmů. 
Nezvykejte své děti na sladké! Záro-

veň jim však sladké úplně nezaka-
zujte, protože to je často kontrapro-

duktivní. Sladké by mělo být 
spíše za odměnu a až po 

hlavním jídle. 
Vždy můžete dítěti 
dopřát sladké i bez 
cukru. Ke snídani třeba 
ovocný salát nebo 
müsli s mlékem. Na sva-
činku tvarohový dezert 
s ovocem. A když rafi -
novaný cukr nahradíte 

jiným sladidlem, můžete 
péci i zdravé pečivo či

cukroví.

naši předkové. naši předkové. 
• Osladit si život zdravě můžeme také • Osladit si život zdravě můžeme také 
sušeným ovocem, mákem, kokosovou sušeným ovocem, mákem, kokosovou 
moučkou, skořicí, ořechy a mand-
lemi.

DOPORUČeNí
Sladkosti nejsou pro zdravé fungování 
těla nezbytné a jejich nadměrný pří-
jem je vyloženě škodlivý. Jako rodiče 
můžete ovlivnit chuťové preference 
dítěte při zařazování prvních příkrmů. 
Nezvykejte své děti na sladké! Záro-

veň jim však sladké úplně nezaka-
zujte, protože to je často kontrapro-

duktivní. Sladké by mělo být 
spíše za odměnu a až po 

jiným sladidlem, můžete 
péci i zdravé pečivo či

cukroví.

Autor čerpal z pramenů na:
www.zdrava-vyziva.doktorka.cz
www.nancyappleton.com
www.mojedite.cz
www.odetech.cz
www.vareni.cz



tipy na vinařské akce

4.9. – �.9.
Mutěnické vinařské dny v areálu Pod Bůdama kromě ochut-
návky vín místních vinařů nabídnou i divadelní představení, 
besedu u cimbálu a scénku se zarážením hory. Více informa-
cí naleznete na www.mutenice.cz 

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

�.9.
Zarážání hory v Nechorách jako už tradičně nabídne 

vinařskou akci spojenou s cimbálovou muzikou. Více 

informací naleznete na www.obecprusanky.cz. Akce 

vypukne při západu slunce, tzn. kolem 18. hodiny. 

4.9. – �.9.
Na Velkopavlovickém vinobraní �009 vystoupí mj. Hradišťan 

s Jiřím Pavlicou, Čechomor a další interpreti. Na návštěvní-

ky čekají vína místních vinařů, folklorní soubory, cimbál-

ky, divadlo, hry a atrakce pro celou rodinu. Více informací 

naleznete na www.velkopavlovickevinobrani.cz

1�.9.
Celodenní Strážnické vinobraní s doprovodným programem 

se odehraje na náměstí Svobody. Více informací naleznete 

na www.kd-straznice.cz

17.9.
Srovnávací degustace odrůdy Alibernet proběhne 

v pražských Holešovicích. Ve sklípku Vaše víno budou mít 

návštěvníci možnost ochutnat a hodnotit cca 12 až 15 vín. 

Více informací a možnost rezervace naleznete na www.

vasevino.cz

11.9. – 13.9.
Pálavské vinobraní se v Mikulově slaví již 60 let a od roku 

1947 je jednou z nejvýznamnějších akcí s tematikou vinařství, 

kterou každoročně navštíví tisíce návštěvníků nejen z České 

republiky, ale i ze zahraničí. Po celou dobu slavností bude 

pro návštěvníky připraven doprovodný kulturní program. 

Více informací naleznete na www.mikulov.cz

�.9.
Specializovaná výstava vín odrůdy Veltlínské zelené pro-
běhne ve Louckém klášteru ve Znojmě. Návštěvníci budou 
mít možnost posoudit velké množství vzorků této odrůdy 
pěstované na moravských vinicích. 

1�.9.
Na Masarykově náměstí v Hodoníně proběhne již tradiční 
odpolední slavnost spojená s ochutnávkou vína,  průvo-
dem a vyhlášením nejlepších vín. Více informací na www.
dkhodonin.eu 

1�.9.
V obci Kuks byl na jaře roku 2005 znovu obnoven historický 

vinohrad Nad zámkem. Je to jediný registrovaný vinohrad 

v Královehradeckém kraji o rozloze 0,5 ha. Letos jeho vlastníci 

očekávají již druhou úrodu a srdečně zvou na třetí ročník Vino-

braní. Více informací naleznete na www.vinobranikuks.cz

1�.9. – 13.9.
V obci Nosislav – Brno, venkov – se pod hradbami kostela 

sv. Jakuba, ve sportovní hale a v Lidovém domě uskuteční 

Vinobraní pod hradbami. Sobotní odpoledne nabídne průvod 

po vinných sklepech a večer už čeká na návštěvníky zábava 

ve sportovní hale. Na neděli je připraven bohatý program, 

na kterém vystoupí divadelníci, šermíři, cimbálová muzika 

a lukostřelci. Více informací naleznete na www.nosislav.cz

1�.9.
Slavnost vinobraní si návštěvníci mohou vychutnat i v Morav-

ské Nové Vsi. Ochutnávka vína bude spojena s otvíráním hory. 

Více informací naleznete na www.mnves.cz

�.9.
Na Pálavském Gulášfestu v prostorách hotelu Zámeček 

Mikulov si návštěvníci budou moci sestavit svůj vlastní tým 

a soutěžit o Řád zlaté vařečky za nejlepší kotlíkový guláš. 

Souběžně s touto soutěží probíhá v Moravském sklípku 

ochutnávka archivních vín, která budou nabízet regionální 

vinařské firmy. 

11.9 – 1�.9.
V městské památkové rezervaci Znojmo se uskuteční další 

ročník Znojemského historického vinobraní. Vinařská slav-

nost s doprovodným programem návštěvníkům nabídne 

možnost ochutnávek velkého množství vzorků vín. Více 

informací naleznete na www.znojmocity.cz

1�.9. – 13.9.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou 

z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje 

bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na 

Slovácku. Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky 

královského města Uherské Hradiště, které bývá nazýváno 

slováckou metropolí. Jedinečnost Slováckých slavností vína 

a otevřených památek spočívá také v tom, že jde o ryze 

nekomerční přehlídku kulturního dědictví tohoto regionu. 

Organizátorům slavností se daří ojedinělým skloubením 

temperamentu slováckého folkloru, lahodnosti zdejšího 

vína i gastronomických specialit a otevřených objektů 

historických památek města Uherské Hradiště vytvořit 

nezapomenutelnou atmosféru, ve které vykvétá duch 

vinařské tradice, pestrost slováckých krojů, šikovnost 

lidových řemeslníků i um nespočetného množství 

muzikantů, zpěváků a tanečníků. Více informací naleznete 

na www.slavnostivinauh.cz 

1�.9. – 13.9.
Tour de Burčák - tradiční cyklojízda mezi vinnými keři 

obtěžkanými dozrávající úrodou v podhůří Bílých Karpat 

v okolí Strážnice. Pro milovníky vína a slováckého folkloru 

spojeno se Strážnickým vinobraním. Více informací nalez-

nete na www.vinarske.stezky.cz

www.svet-potravin.cz14



Již 36. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka se uskuteční na výstavišti 
v Českých Budějovicích. Proto bychom Vás na něj rádi pozvali a nabídli stručnou 
ochutnávku akcí a programů, které budou k dispozici. 

Pro odborníky je připraven bohatý doprovodný program, spojený s prezentacemi, 
semináři a konferencemi. Každý den bude zaostřen na specifickou problematiku 
související s obnovou a rozvojem venkova, rostlinnou a živočišnou výrobou, 
zemědělskou technikou, potravinářskou výrobou a službami pro zemědělství. 
Je připraven Den ekostylu, Den družstevnictví, Den českého venkova, Den českého 
výrobku na českém trhu, Den myslivosti, Den Jihočeského kraje a Horních Rakous, 
Den ovocnářství a zemědělství či Den energetických úspor.
Na své si přijdou i chovatelé a milovníci zvířat. Pro ty je přichystána přehlídka 
plemenných krav, koní a ovcí.

Ani o zábavu nebude nouze. Pro dospělé i děti je připraven zajímavý kulturní 
i hudební program. Mužskému oku jistě polichotí 11. ročník Miss Země živitelka, 
mladší účastníci se mohou i s rodiči zúčastnit Dne pro šikovné děti, Dětského dne 
a zábavných programů, kde mimo jiné vystoupí Dáda Patrasová, Kateřina Brožová 
či Pavel Vítek. 

Věříme, že každý si přijde na své. Pokud Vám čas dovolí, určitě si poslední 
prázdninové dny zpříjemněte návštěvou výstavy. A pokud ne, tak již teď se můžete 
těšit na reportáž z agrosalonu v říjnovém čísle Světa potravin.

Budoucnost
èeského zemìdìlství

a èeského venkova

Letošní novinka:
prodej a ochutnávky regionálních potravin v pavilonu H.



Žito můžeme využít mnoha způsoby 
– jako krmivo, pro technické a far-
maceutické účely, pro výrobu lihu 
a whisky i jinak. My jsme pekaři, 
budeme tedy psát o využití žita jako 
chlebové obiloviny.

NěKOLiK ČíSeL O žiTU
V letech 1998 – 2006 jsme v ČR vyrobili 
ročně kolem130 tisíc tun (od 127 do 
132 tis. tun) žitné mouky. Ve stejných 
letech se zpracovávalo 912 – 975 tisíc 
tun pšeničné mouky. Velké snížení spo-
třeby žita přišlo v roce 2007: spotřeba 
klesla o 46 tis. tun na 86 tis. tun. Proč? 
Úroda byla nižší a hlavně byla vysoká 
cena. Celosvětově hraje žito jako 
chlebová surovina nevýznamnou roli. 
Jen v určitých regionech to je jinak. 
Okolo 90 % celosvětové produkce žita 
se uskutečňuje v oblasti rozprostírající 
se od Severoněmecké nížiny po Ural. 
Tedy v Německu, Polsku, Ruské fede-
raci, Ukrajině, Bělorusku, Rakousku, 
ČR a v dalších středoevropských stá-
tech. Přitom nutriční hodnota žita je 
velmi vysoká. Obilky obsahují asi 70 % 

sacharidů, 9-15 % bílkovin, 1,5 % tuku, 
důležitou rozpustnou vlákninu a pes-
trou škálu minerálních látek (draslík, 
vápník a fosfor – přínos pro zdravý 
vývoj kostí, železo – pro krvetvorbu, 
síru, fluor, hořčík na posílení imunity 
aj.). Vláknina je pro náš organismus 
nestravitelná a prochází naším zažíva-
cím traktem bez energetického účinku. 
Její důležitost však spočívá v tom, že 
dokáže vázat velké množství vody, 

čímž chrání sliznici střev před poškoze-
ním. Kromě vody je vláknina schopná 
na sebe vázat i různé nežádoucí látky 
z obsahu střev, které při trávení vzni-
kají: např. rakovinotvorné a toxické 
látky. Vláknina také zpomaluje vstře-
bávání tuků a cukrů, proto je důležitá 
pro lidi s vysokou hladinou choleste-
rolu a trpící cukrovkou. Všechna tato 
pozitiva podporují konzumaci výrobků 
ze žita v rámci zdravé výživy. žito se 
vyznačuje dobře vyváženým složením 
výživových látek a vysokým podílem 
balastních látek. V jisté studii z roku 
2008, porovnávající snídaně z pšenič-
ných produktů a snídaně z produktů 
z celozrnné žitné mouky, se ukázalo, 
že u snídaně z produktů z celozrnné 
žitné mouky je dosaženo výrazně 
delšího nasycení a pocit hladu a přání 
něco sníst přichází teprve později.  
Bohužel ze statistik vyplývá, že neu-
stále klesá spotřeba klasického chleba: 
to znamená, že klesá spotřeba žitné 
mouky. Největší snížení spotřeby žitné 
mouky jsme prožili v roce 2007, kdy 
v důsledku vysoké ceny žita byl obsah 

testovali jsme

Zpracoval: Radim Krátký, PFAHNL Backmittel, spol. s r. o.

a výrobky z něj
z pohledu výživy a zdraví

ŽITO

PraNostiky 
Na téMa Žito

Déšť na Víta – špatná budou 
žita (15. červen)

 

Svatá Markyta hodila srp do 
žita (13. červenec)

 

Tři dny před Jakubem jasné, 
urodí se žito krásné

(25. července)

Svatá Anna žito žala
(26. července)

www.svet-potravin.cz1�



žitné mouky v chlebu výrazně snižo-
ván. Spotřeba klasického chleba (dnes 
převažuje v klasickém chlebu většinou 

pšeničná mouka nad moukou žitnou, 
tedy pšenično-žitný chléb) činila v roce 
1990 54 kg na osobu a rok a dnes
40 kg na osobu a rok. Ze spotřebitel-
ských anket ale zaznívá opačné přání. 
Více než dvě třetiny spotřebitelů dávají 
přednost žitno-pšeničnému a žitnému 
chlebu, protože tyto chleby zůstávají
4 dny měkké, s typickými senzorickými 
vlastnostmi a nezměněnou výživovou 
hodnotou.
 Podle zprávy Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj (OeCD) 
patří i Češi k nejobéznějším náro-
dům v evropě. O důvod více, proč se 
v Čechách zajímá stále více lidí o zdravý 
životní styl a vyváženou stravu. K té 
jednoznačně patří i žitné pekařské 
produkty. Je tedy třeba poukázat na 
zdravotní a výživové přednosti kon-
zumace výrobků ze žitné mouky (viz 
tabulky). 

testovali jsme

MoUdrost Z HistoriE: Z mouky žitné připravuje se nejlepší 
chléb, jenž nejdéle vydrží svěží a zachová si čerstvou chuť.
(Český herbář, nakladatelství Alois Hynek, Praha, 1899, str. 261) 

Jaké VÝroBky lZE VyroBit s PoUŽitíM ŽitNé MoUky?
CHLÉB: žitný chléb s nejméně 90 % žitné mouky – příkladem je Mos-
kevský chléb • žitno-pšeničné chleby s více jak 50 % žitné mouky
• Pšenično-žitné chleby - s méně jak 50 % žitné mouky • Různé speci-
ální chleby - např. cereální chléb žitný • Toustový chléb až s 25 % žitné 
mouky • Pečivo, tmavé pšenično-žitné výrobky s 20-50 % žitné mouky 
• Bagetky, bagety, rohlíky, kaiserky, raženky, kroužky, kořenový chléb, 
dalamánky (u dalamánků by mělo být nejméně 50 % žitné mouky)
 
Ptejte se na obsah žitné mouky ve výrobku! Vraťte se k tradicím 
našeho regionu, kde žito bylo nejvýznamnější obilovinou pro 
výrobu chleba.

POROVNáNí žiTNO-PŠeNiČNÉHO A PŠeNiČNO-žiTNÉHO CHLeBA (UKAZATeL/100 g)

Druh chleba energie Bílkoviny (g) Tuk (g) Sacharidy (g) Vláknina (g) železo (g)

žitno-pšeničný 893 kJ /210 kcal 6,9 1,1 43,7 6 1,3

Pšenično-žitný 959 kJ/226 kcal 6,2 1,1 47,7 4,6 ––

HLAVNí SLOžKy žiTA

Sacharidy 63 % Hořčík 121 mg/100 g

Vláknina 13 % Fosfor 374 mg/100 g

Voda 9 % Draslík 264 mg/100 g

Bílkoviny 9,6 % Sodík 6 mg/100 g

Minerální látky 2 % Zinek 3,73 mg/100 g

Tuk 1, 9 % Měď 0,45 mg/100 g

Vápník 33 mg/100 g Mangan 2,68 mg/100 g

železo 2,67 mg/100 g Selen 0,035 mg/100 g

září �009 www.svet-potravin.cz 17
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JáTRA A LiDSKý ORGANiSMUS
Játra jsou často označována za che-

mickou laboratoř těla. Jsou důležitým 
místem tvorby bílkovin. Vytvářejí žluč, 
která je nezbytná pro trávení, ale 
slouží i pro vylučování nežádoucích 
látek – detoxikaci organismu. Podílejí 
se na udržování stálé hladiny cukru 
v krvi a na syntéze cholesterolu. 
Důležitou roli hrají játra v metabo-
lismu některých vitaminů skupiny B, 
ale také vitaminů A, D, K, kyseliny 
listové a některých minerálů.

ONeMOCNěNí JATeR
Onemocnění jater vznikají nejčastěji 

v důsledku onemocnění žloutenkou, 
nadměrného užívání alkoholu nebo 
poškození některými léky. 

Hepatitidy
Hepatitida (infekční žloutenka) 

je virové onemocnění. Hepatitida 
typu A se přenáší orálně při špatných 
hygienických podmínkách, hepatitida 

B a C především krevní cestou. Proti 
hepatitidě A a B se lze nechat očko-
vat, proti hepatitidě C dosud účinná 
očkovací vakcína chybí. 

Cirhóza
Cirhóze se lidově říká „tvrdnutí jater“. 

Vitální jaterní tkáň se pomalu mění 
na tuhou a zajizvenou, nefunkční 
hmotu. Celý proces probíhá dlouho 
nepozorovaně. Asi jedna třetina 
jaterních cirhóz vzniká jako násle-
dek chronického zánětu – žloutenky 
typu B a C. Nejběžnějším způsobem, 
jak si pořídit cirhózu jater, je vytrvalá 
konzumace alkoholu. Pro muže před-
stavuje rizikovou dávku 60 g alkoholu 
(cca 2 piva, 0,7 l vína) denně, pro ženy 
vzniká riziko již při dávce třetinové. 

PŘíZNAKy
Nemocní jsou unavení, malátní, 

trpí nechutenstvím. Objevuje se 
u nich tmavá moč a světlá stolice. 
Typické jsou občasné trávicí potíže 
– nadýmání, nepříjemné pocity v nad-

břišku, nevolnost, zvracení. Běžné je 
hubnutí, pocity slabosti a únavy. Jako 
varovný příznak cirhózy se může obje-
vit i žloutnutí očního bělma. Dalším 
příznakem jsou poruchy srážlivosti 
krve (snadná tvorba modřin, krvácení 
z dásní). 

U LÉKAŘe
Poškození jaterních buněk je možné 

zjistit z orientačního vyšetření vzorku 
krve. K celkovému zhodnocení stavu 
jater se nejčastěji používá ultrazvu-
kové vyšetření. 

K zahájení správné léčby je důležité 
stanovení příčiny nemoci. Pokud 
trpíte jaterní cirhózou v důsledku 
prodělané žloutenky, zaměřuje se 
léčba na boj proti infekčnímu zánětu. 
Lékař vám nejspíš předepíše léky proti 
viru infekční žloutenky (virostatika). 
U alkoholické cirhózy je nejdůležitěj-
ším krokem naprostá abstinence. 
Z léků se používají tzv. hepatopro-

co jíst při...

www.svet-potravin.cz18

„Jaterní onemocnění nejsou výjimečná a často se vyskytují v chronické formě, která 
vyžaduje dlouhodobá dietní opatření. Naštěstí však játra mají obrovské regenerační 
schopnosti. dáte-li jim příležitost zodpovědným držením diety, budou pro vás pracovat 
až do hlubokého stáří. “

Jak se stravovat
Zpacoval Martin Chlup

při onemocnění jater
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co jíst při...

tektiva, která posilují regenerační 
schopnost jaterních buněk a působí 
spíše podpůrně. 

DieTA
Dietu po prodělaném onemocnění 

je třeba dodržovat po dobu potřeb-
nou k regeneraci jater – obvykle 6 
měsíců až 2 roky. Chronicky nemocní 
pacienti musí dietu držet celoživotně. 
Pacienti s jaterní cirhózou se se svým 
lékařem musí poradit o obsahu soli 
v potravě – v některých případech je 
její omezení významným léčebným 
postupem. Nezapomeňte také s léka-
řem konzultovat užívání jakýchkoli 
dalších léků. 

• Žádný alkohol! Nemocný nesmí 
nejméně 1/2 roku po vyléčení poží-
vat žádný alkohol (ani pivo či likérové 
bonbony).

• Žádná tučná jídla! Veškeré tučné 
maso, uzeniny a salámy, nakládaná 
masa, zvěřina a tučné sýry (nad 40 % 
tuku), jogurty a plnotučné mléko jsou 
zakázány. Dále se nesmí jíst čokoláda 
a moučníky z tučného těsta či s tuč-
nými krémy. Z pečiva je lépe jíst den 

staré rohlíky (nenadýmají), chléb jen 
omezeně.

• Žádné přepálené tuky! Jídlo by 
mělo být připravováno vařením, duše-
ním, rychlým grilováním s použitím co 
nejmenšího množtví rostlinných tuků. 
Konzumujte pouze libové maso bez 
tuku a kůže. Technologický postup 
při přípravě jídla by měl být co nej-
šetrnější, aby zůstaly zachovány vita-
miny. 

• Hlavním pilířem diety je dostatek 
ovoce a zeleniny. Pouze je třeba se 
vyvarovat nadýmavých druhů – zelí, 
kapusta, okurky (čerstvé i nakládané), 
květák, ledový salát, čerstvá cibule, 
česnek. Z ovoce jsou vhodná jablka, 
kiwi, banány a jahody. Doporučuje se 
i kompotované ovoce a ovocné pře-
snídávky.

• Žádné pikantnosti! Vyvarujte se 
ostrých koření (pepř, paprika, kari, 
chilli atd.). Zakázán je rovněž masox, 
sójové omáčky, ocet, majonéza, tatar-
ská omáčka, různé typy grilovacích 
omáček a hořčice.

• dostatek tekutin umožní rych-
lejší vylučování nebezpečných látek 
z organismu. Vhodné jsou ovocné 
čaje, vody, nesycené minerálky, džusy. 
Kávu byste měli výrazně omezit. 

• ostropestřec mariánský je beze-
sporu jeden z nejlepších prověře-
ných přírodních léků na nemoci jater 
a jejich celkovou regeneraci.

• Strava by měla obsahovat dosta-
tek lehce stravitelných bílkovin (ide-
álně živočišného původu – libové 
maso, nízkotučné mléčné výrobky) 
a vlákniny (dobré pro zažívání).

 
ZáVěReM
Přísnost a délka diety se odvíjí od 

stavu nemocného a doporučení lékaře. 
Záleží také na individuální snášenli-
vosti některých jídel. Vynechte jídla, 
která vám působí zažívací obtíže. 
Diety se nemusíte bát. Přestože zaka-
zuje mnohé, i v jejím rámci se můžete 
stravovat tak, aby vám chutnalo.

Autor čerpal ze zdrojů na:
www.zdravcentra.cz
www.ordinace.cz
www.beltina.cz
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na straně spotřebitele

Brewers of Europe (www.brew.
com), profesní organizace hájící 
zájmy pivovarníků �7 zemí EU 
a některých dalších evropských 
zemí v Bruselu, zveřejnila výsledky 
rozsáhlého průzkumu, který pro ni 
uskutečnila agentura iPsos (www.
ipsos.com), provádějící výzkumy 
veřejného mínění a spotřebitelského 
chování. 

Průzkum se zaměřil na dva okruhy 
problémů. První z nich zkoumal, jaký 
vliv má zvýšení ceny alkoholických 
nápojů na jejich nakupování, a druhý 
zjišťoval, jak evropská veřejnost 
vnímá nejefektivnější způsoby snižo-
vání negativních důsledků konzu-
mace alkoholu. Průzkum se uskuteč-
nil v únoru a březnu letošního roku 
v České republice, Dánsku, Německu 
a Portugalsku, které reprezentovaly 
regiony severní, střední, východní 
a západní evropy. Představovaly tak 

rozdílné kultury, chování a způsoby 
myšlení jejich obyvatel. Počet respon-
dentů byl 1000 osob v každé zemi 
a reflektoval věkovou i zeměpisnou 
strukturu obyvatel.

Výs ledky  potvrd i l y  některé 
významné trendy v přístupech 
a myšlení evropské populace, které 
lze zobecnit. Převážná většina oby-
vatel patří mezi umírněné konzu-
menty alkoholu a pouze 10–22 % 
z nich příležitostně, např. na večír-
cích a podobných akcích..., vypije 
5 a více alkoholických nápojů. Pro 
94 % evropanů není cena klíčovým 
kritériem při rozhodování o nákupu 
alkoholu. Pro 8 z 10 spotřebitelů roz-
hoduje o výběru nápoje chuť, druh 
a také nálada. Pro 7 z deseti osob 
je příležitost k pití alkoholického 
nápoje společenská událost mimo 
domov. Pouze 32 % evropanů si 
myslí, že zvýšení ceny alkoholu může 
být efektivní cesta k tomu, jak zneu-
žívání alkoholu omezit. 

„Zjištěné závěry nejsou pro české 
pivovarníky překvapením,  neboť 
dlouhodobě tvrdíme, a tyto názory 

Cena alkoholu není 
klíčovým kritériem
při rozhodování
o jeho nákupu 
Připravil Jan Veselý, Český svaz pivovarů a sladoven
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na straně spotřebitele

organizace Brewers of Europe, 
která vznikla v roce 1958 s cílem 
hájit zájmy pivovarníků v tehdejším 
evropském hospodářském společen-
ství, se v současnosti transformuje 
s cílem pružněji a efektivněji reagovat 
na politickou a společenskou situaci 
v evropské unii. Jedním z jejích cílů je 
podpora umírněné spotřeby piva, boj 
proti jeho nadměrné konzumaci, pro-
sazování neslučitelnosti pití alkoholu 

s řízením vozidel a důsledné prosa-
zování zákazu konzumace alkoholu 
nezletilými. Současně se soustřeďuje 
na problematiku zdanění piva a také 
na legislativní otázky, mezi něž např. 
patří také obsah informací na etike-
tách piva, bezpečnost piva jako zdra-
votně nezávadného produktu, vliv 
výroby piva na životní prostředí atp. 
Čeští pivovarníci se stali členy Brewers 
of europe v lednu 2006.

také prosazujeme v evropských pro-
fesních i politických strukturách, že 
nikoli zdražování alkoholu nebo 
administrativní restrikce, ale výchova 
k rozumné konzumaci je cesta v boji 
proti alkoholismu,“ uvedl ing. Jan 
Veselý, výkonný ředitel Českého 
svazu pivovarů a sladoven. „Výzkumy 
potvrdily významnou roli výchovy 
v rodině i nezastupitelnou roli sys-
tematické osvěty, školou počínaje 
a vzdělávacími kampaněmi konče. 
To naše zkušenosti jen podtrhují, 
a proto se do podobných 
akcí po mnoho let zapo-
jujeme,“ dodal Jan 
Veselý.

Z j i š tění  také 
u k á z a l a ,  ž e 
u skupiny osob 
ve věku 18–25 
let, která kon-
zumuje alko-
hol na večír-
c í c h  a  p ř i 
obdobných 
příležitos-
t e c h , 
by  j eho 
zdražení 
n a p ř .  o
25 % vedlo 
s p í š e 
k pře-

chodu na spotřebu levnějš ích 
nápojů než k jejímu omezení. Kon-
zumenti, kteří pravidelně nebo jen 
příležitostně nadměrně konzumují 
alkohol a jejichž podíl se pohybuje 
mezi 6,2–6,6 % zkoumaného vzorku, 
by pravděpodobně nesnížili jeho spo-
třebu v důsledku zvýšení ceny. 

 
V průzkumech také přes 90 % res-

pondentů uvedlo, že nikoli alkoho-
lické nápoje, ale zneužívání nebo 
jejich nadměrná konzumace je pro-

blémem. Stejné pro-
cento evropanů 

vypovídalo, že 
místo zdražo-
vání  a lko-

holických 
nápojů je 
třeba více 
o s v ě t y 
a infor-
movanosti 

ohledně efektů konzumace alkoholu 
a odpovídající zákonná opatření 
s následnými dopady na ty, kteří 
alkohol užívají více, než je zdrávo.

A co o těchto výzkumech soudíte 
vy, čtenáři časopisu Svět potravin? 
Podělte se s námi o své zkušenosti 

a o názory na cenu a konzumaci 
alkoholu. 

a proto se do podobných 
akcí po mnoho let zapo-
jujeme,“ dodal Jan 
Veselý.

Z j i š tění  také 
u k á z a l a ,  ž e u k á z a l a ,  ž e 
u skupiny osob u skupiny osob 
ve věku 18–25 ve věku 18–25 
let, která kon-let, která kon-
zumuje alko-zumuje alko-
hol na večír-hol na večír-
c í c h  a  p ř i c í c h  a  p ř i 
obdobných 
příležitos-
t e c h , 
by  j eho 
zdražení 
n a p ř .  o
25 % vedlo 
s p í š e 
k pře-

blémem. Stejné pro-
cento evropanů 

vypovídalo, že 
místo zdražo-
vání  a lko-

holických 
nápojů je 
třeba více 
o s v ě t y 
a infor-
movanosti 

ohledně efektů konzumace alkoholu 
a odpovídající zákonná opatření 
s následnými dopady na ty, kteří 
alkohol užívají více, než je zdrávo.

A co o těchto výzkumech soudíte 
vy, čtenáři časopisu Svět potravin? 
Podělte se s námi o své zkušenosti 

a o názory na cenu a konzumaci 
alkoholu. 
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Zelenina
- zdravý doplněk 
každodenní stravy

klasa

Připravia Dana Večeřová

téma zelenina a její blahodárné 
účinky na lidský organismus se nám 
může sice zdát jako již obehrané, 
není ale špatné si pozitivní vliv zele-
niny na lidský organismus čas od času 
připomenout. 

Na světě existují stovky nejrůzněj-
ších druhů zeleniny. Překvapují nás 
ohromnou rozmanitostí tvarů, veli-
kostí a barev. Zelenina je ale hlavně 
bohatým zdrojem cenných živin. Měla 
by se v našem jídelníčku objevovat 
každý den.

Zelenina je pro lidský organismus 
skutečně velmi prospěšná. Vitaminy 
v ní obsažené posilují obranyschop-

nost organismu. Díky rostlinným 
sterolům snižuje hladinu choleste-
rolu v krvi, Draslík spolu se sodíkem 
zajišťuje správný chod srdečního 
rytmu. Vláknina zase podporuje funkci 
zažívacího traktu. Dostatečnou kon-
zumací zeleniny také můžeme snížit 
riziko infarktu myokardu, mozkové 
mrtvice či předejít nepříjemným zaží-
vacím obtížím. Je bohatým zdrojem 
vitaminů, které v našem organismu 
hrají řadu důležitých ochranných rolí. 
Jednou z nejvýznamnějších je neutra-
lizace negativního vlivu volných radi-
kálů, které vznikají při oxidativních 
dějích naší látkové výměny. Naše tělo 
zpracovává vitaminy nejlépe přímo 
z ovoce a zeleniny. 

Množství vitaminů přijatých ze 
zeleniny přitom můžeme značně 
ovlivnit jejím zpracováním. 
Pokud nechceme zničit 
vitamin C a extrémně 
citlivou kyselinu listo-
vou, musíme krájení 
salátů nahradit trháním 
a jejich přípravu v před-
stihu nahradit přípravou těsně 
před konzumací.

Důležité je při nákupu zeleniny 
dbát na čerstvost. U listových salátů 

bychom si měli dávat pozor na to, aby 
nebyly zvadlé, dále bychom rozhodně 
neměli kupovat zeleninu nahnilou 
nebo příliš měkkou (v případě paprik, 
rajčat a okurek).

RAJČATA
Tato plodová zelenina pochází ze 

západní části Jižní Ameriky. V 16. sto-
letí je Španělé přivezli do evropy. Od 
té doby se stala základem středomoř-
ské kuchyně. Byla to ovšem žlutá raj-
čata. Červená byla přivezena až v 18. 
století. Dnes jsou spolu s cibulí nejčas-
těji používanou čerstvou surovinou 
v kuchyni. Na světě existuje kolem 7 ZElENiNU dělíME

PodlE drUHU Na:

• cibulovitou
• kořenovou
• listovou
• hrášek, 
 fazole a luskoviny
• tykvovitou
• plodovou
• salátovou
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klasa

tisíců druhů rajčat a stále jsou šlech-
těny nové. Kromě klasických dosta-
neme v obchodech také třešňová 
cherry rajčátka. Mají nasládlou chuť 
a hodí se výborně do salátů, použít 
je však můžeme i při vaření.

Pokud jde o jejich složení, důležitou 
součástí rajčat je mimo jiné i biotin. 
Ten prospívá pokožce, vlasům i neh-
tům. Kyselina listová pak podporuje 
krvetvorbu a vitamin C chrání srdce 
a posiluje imunitu. Vedle toho pod-
poruje tvorbu hemoglobinu, pomáhá 
revmatikům a diabetikům, působí 
preventivně proti infekcím, ovliv-
ňuje i zdravou pokožku, zlepšuje 
náladu, podporuje spánek, posiluje 
srdce, povzbuzuje tvorbu hormonů, 
odstraňuje zácpu a chrání sliznice 
v celém těle.

Při nákupu rajčat bychom se měli 
dívat na stopku, protože čím čerstvější 
vypadá, tím lepší budou rajčata. 

PAPRiKy
Pěstují se v různých barvách. Koupit 

se dá jak klasická zelená, tak červená, 
žlutá, oranžová, ale i tmavě fi alová. 
Mají široké využití jak ve studené 
kuchyni – například do salátů, tak 
v teplé – například známé plněné 
papriky mletým hovězím masem.

Při nákupu musíme dbát na to, aby 
byly lesklé, pevné na dotyk, jejich slupka 
nesmí být matná ani vrásčitá. Skladovat 
se dají v lednici i několik dní.

Papriky jsou obrovským zásobní-
kem vitaminu C. Vitamin C (kyselina 
askorbová) je za normálních podmí-
nek nestálá látka citlivá na vzdušný 
kyslík, teplo a styk s železem. V pap-
rice je však vitamin C chráněn speci-

fi ckými látkami. Mimo jiné obsahuje 
vitaminy B1, B2, e, A-karoten. Je 
poměrně kaloricky sytá.

OKURKy
Přestože jejich větší část tvoří voda 

(až kolem 90 procent), pro stravo-
vání je příznivý zejména jejich vysoký 
obsah vlákniny. Kromě toho okurky 
obsahují hodně draslíku, železa, 
hořčíku, křemíku a nezanedbatelné 
množství vitaminů C a A. 

Okurky pocházejí z jihozápadní 
Asie, ale už od antiky byly známy 
i v egyptě a v evropě, kde se vždy 
používaly nejen pro chuť, ale i pro 
své léčivé vlastnosti. Mají čisticí účinky 
na pleť, pomáhají i při otocích nebo 
spáleninách od slunce. Prokázán je 
i jejich blahodárný účinek na vysoký 
krevní tlak. Používají se převážně ve 
studené kuchyni.

Mimoto se dají pěstovat i tzv. 
okurky „nakladačky“, které se po 
sklizni nakládají do octového láku 
a jedí se například k uzeným masům, 
řízkům, ale i jiným pokrmům české 
kuchyně.

Okurky by měly být při nákupu 
pevné po celé délce, pokud začnou 
měknout, neměli bychom je už kon-
zumovat. Často bývají zabalené do 
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fólie, tu bychom měli už při nakrojení 
celou odstranit.

CiBULe
Cibule je nejběžněji užívanou zele-

ninou ve světě. Používá se jako základ 
většiny pokrmů.     V české kuchyni je 
využívána při přípravě základů omá-
ček, do některých salátů a dalších 
jídel. Dodá nádhernou vůni a chuť. 
Rozlišujeme několik druhů cibule, 
nejčastěji žlutou, bílou a červenou.

žlutá, nejběžnější cibule, má světle 
hnědou slupku a uvnitř bílou dužinu. 
Hodí se skvěle pro většinu jídel, na 
pečení, nadívání nebo jen tak nakrá-
jená na kolečka do salátů. Červená 
cibule má lesklou, purpurově červe-
nou slupku. Dužinu má bílou s čer-
venými okraji. Má většinou jemnější 
a sladší chuť i vůni.

Cibule má dlouhou trvanlivost, 
pokud se uchovává na chladném 
a suchém místě. V lednici by být 
neměla, protože tam může změk-
nout. Vhodným místem pro usklad-
nění je sklep.

Je známá také pro těkavé slouče-
niny, které vyvolávají pláč při krájení 
a loupání. Tyto látky však vyprchají 
při vaření. V cibuli najdeme silice, 
vitaminy (především C), minerální 
látky (vápník, sodík, draslík, železo). 
Známou složkou je sloučenina zvaná 

aliin a zanedbatelné nejsou ani látky 
snižující hladinu cukru v krvi. Obsa-
huje značné množství flavonoidů 
– vitaminů P, známých pro své antio-
xidační působení.

SALáTy
Nejoblíbenějším a zároveň lehkým 

na přípravu se pro Čechy stal šopský 
salát.

Šopský salát má domovinu v bul-
harské kuchyni – konkrétně v okolí 
Sofie a Dupnice. Začali ho kdysi dávno 
připravovat Šopové, obyvatelé této 
oblasti. Salát se později rozšířil do 
mezinárodních kuchyní. Oblíbený 
je nejen na samotném Balkánském 
poloostrově, ale také v Německu, 
Rakousku, Polsku nebo u nás.

Pokud si při koupi zeleniny nebu-
dete vědět rady, návodem pro vás 
může být například její známka kva-
lity. České označení kvality potravin 
– KLASA – je udělováno pouze pro-
věřeným potravinářským výrobkům, 
které splňují nejen příslušné potra-
vinářské a hygienické normy, ale 
mají navíc i svou specifickou kvali-
tativní vlastnost. Seznam výrobků, 
které nesou označení KLASA, nalez-
nete na internetových stránkách 
www.eklasa.cz.

eceptR

Postup:
 Nejprve dejte na gril 

opéct kapie. Než se opečou, 
oloupejte okurky a nakrájejte 
je na větší (asi na 1 až 1,5 
cm velké) kostičky. Omytá 
a očištěná rajčata nakrájejte 
rovněž na kostky. Červené 
cibule rozkrájejte na dlouhé 
proužky. Z opečených kapií 
odstraňte černou slupku, 
zbavte je jádřinců, nakrájejte 
je na menší části a přidejte 
k již naporcované zelenině. 
Vše trochu osolte a zakapejte 
olivovým olejem. Přidejte 
najemno nakrájenou čerstvou 
petrželku a nakonec lehce 
promíchejte dřevěnou 
vařečkou.  Salát naporcujte 
na talíře a na úplný závěr jej 
posypte nahrubo nastrouhaným 
ovčím nebo balkánským sýrem. 
Šopský salát se podává ihned 
po jeho přípravě. Skvělého 
gurmánského zážitku docílíte, 
když jej budete zapíjet 
pálenkou rakijí. dobrou chuť!

ingredience:  
 NA 4 PORCe POTŘeBUJeMe:

500 g rajčat
500 g okurek
2 papriky, různě barevné
2 středně velké červené cibule
200 g balkánského sýra
sůl, olivový olej, petržel

NA PRAVý 
BULHARSKý 
„ŠOPáK“



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

Vážení členové Potravinářské komory,
nepochybně potěšující zprávou pro Potravinářskou komoru 

ČR a zejména pro její členy z řad mlékařů je fakt, že vláda 
na svém zasedání dne 20. července letošního roku rozhodla 
o znovuzavedení programu Školní mléko. V uplynulém období 
jsme mnohokrát upozorňovali na fakt, že program Školní mléko 
úspěšně fungoval v České republice již od roku 1999 a cílem 
programu byla a je podpora zdravého životního stylu (který se 
ostatně čím dál více dostává do středu pozornosti odborné i laické 
veřejnosti) a propagace konzumace mléka a mléčných výrobků 
u dětí na základních školách v ČR. Rovněž je prokazatelné, že 
podporou spotřeby mléka u dětí lze pozitivně ovlivnit i životní 
styl rodiny. Bohužel zrušení programu Školní mléko v polovině 
loňského roku vedlo k tomu, že se dodávky mléčných výrobků do 
škol od loňského září do prosince snížily v meziročním srovnání 
o téměř 57 %.  Zatímco ve školním roce 2007/2008 bylo do 
programu zapojeno více než 2600 škol, loni v září jich po zrušení 
národních dotací z projektu odstoupilo 30 procent.

Jsem tedy velmi rád, že zvítězil zdravý rozum a školní mléko 
se do škol znovu vrací. Celková podpora ze státního rozpočtu 
a prostředků evropské unie v nadcházejícím školním roce dosáhne 
80 milionů korun, přičemž 60 milionů korun půjde z rozpočtu 
Státního zemědělského intervenčního fondu a zbývajících 20 
milionů korun poskytne eU.

Nejdiskutovanější otázkou je v současnosti samozřejmě rozpočet 
kapitoly Zemědělství. Už dnes je zřejmé, že se na něm ostrými 
škrty podepíše probíhající finanční krize. Domnívám se ale, že 
rozpočet kapitoly Zemědělství je již dnes tak napjatý, že každé 
další úspory a škrty v rozpočtu mohou výrazně negativně ovlivnit 
celý zemědělsko-potravinářský sektor v České republice. Již dnes 
je konkurenceschopnost českých zemědělců a potravinářů ve 
srovnání s jejich evropskými kolegy podstatně nižší a krácení peněz 
by samozřejmě tuto propast ještě prohloubilo. Naopak rozhodně 
vítaným posílením konkurenceschopnosti potravinářského 
průmyslu by nepochybně byla například již mnohokrát omílaná 
finanční náhrada za likvidaci odpadů nebo kompletní úhrada 
nákladů za vyšetření na BSe, což je například běžné v sousedním 
Rakousku. Požadavek financí ze státního rozpočtu na tyto 

zákonem nařízené procesy rozhodně není žádným žebráním o další 
peníze, ale pouze snahou o stejné podmínky pro podnikatele 
v potravinářském průmyslu, které jsou běžné za hranicemi ČR. 
Každé další náklady, které na rozdíl od českých potravinářů jejich 
konkurenti z jiných zemí nemusí nést, totiž významně dále snižují 
konkurenceschopnost sektoru.

Na základě těchto faktů tak pevně doufám, a Potravinářská 
komora ČR k tomu také napne svoje úsilí při jednáních 
s představiteli státní správy, že budou v rozpočtu na příští období 
zachovány stávající úrovně podpor pro potravinářský sektor i pro 
kvalitní potraviny, zejména pro značku KLASA.

ing. Miroslav toman, Csc.,
prezident Pk Čr

Užití ječmene v evropském a českém pekárenství

Ječmen patří k nejstarším zemědělským plodinám. Ve slovníku 
naleznete informace o ječmeni v čínské a indické mytologii 
a archeologicky je doložen již v předhistorických dobách 
v evropě, Asii a Africe. Na území naší země je ječmen znám asi 
5 tisíc let. Všichni si spojujeme využití ječmene s krmnými účely 
a hlavně se surovinou pro výrobu tekutého chleba – piva. Zde 
také končí necelá třetina jeho vyrobeného množství. 

Ječmen se před několika sty léty používal jako hlavní surovina 
pro výrobu chleba. V 18. století byl postupně nahrazován pšenicí 
a žitem. V České republice skončilo semílání ječmene po druhé 
světové válce. Dnes se ječmen pro výrobu chleba nepoužívá 
a velká většina pekařů je přesvědčena, že z ječmene se chleba 
nevyrobí a také že chuť ječného chleba je spotřebitelem 
neakceptovatelná. 

rENEsaNCE JEČMENE
Ne ve všech zemích ve světě vypadl ječmen z potravin tak jako 

v evropě a v České republice, kde se přímá spotřeba pohybuje 
mezi 1,2 – 1,6 kg na obyvatele ročně. 

Vědci ve vyspělých zemích si již desetiletí kladou otázky 
související se zdravotním stavem obyvatel industrializovaných částí 
planety a hledají historické souvislosti mezi zdravím a potravou.  
Zkoumání ječmene jednoznačně potvrdila oprávněnost jeho 
návratu do potravin 21. století. Zcela záměrně vynechám v tomto 
článku zdravotní argumenty, které rozeberu v některém příštím 
příspěvku. Chléb z ječmene je jedním z programů evropské 
technologické platformy – Potraviny pro život – a součástí České 
technologické platformy pro potraviny.

Strategií evropské technologické platformy je integrovat 
výzkumné kapacity zemí eU k rychlejšímu spojení vědy a výrobních 
firem k zvýšení celkového potenciálu evropských producentů 
potravin. eTP iniciuje a organizuje směry potencionálních inovací, 
které budou schopny konkurovat inovacím USA, Japonska 
a v současné době Číny. Jedním z těchto projektů je projekt 
BARLeyBReAD – chleba z ječmene.

BARLeyBReAD je kolektivní výzkumný projekt 6. rámcového 
programu eU (COLL-CT-2006, Contract No. 030269), který spočívá 
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ve vývoji chlebů s vysokým podílem ječmene a sníženým obsahem 
soli. Na projektu se pracuje již třetí rok a očekává se, že půjde 
o největší a nejvíce inovativní projekt výzkumu na poli ječmene 
v evropě. Projektu se účastní partneři z Norska, Španělska, České 
republiky, estonska, Skotska, Turecka a Anglie.

Řízení projektu zajišťuje Nofima a projektovým manažerem je 
Sveinung Grimsby. Partnery v projektu je čtrnáct institucí, mezi 
které patří například Federation of Norwegian Food & Drink 
industry Oslo, The Spanish Federation of the Food and Drink ind. 
Madrid, Danish Fruit, Vegetable and Potato Board Copenhagen, 
Troyka Makine Gida Sanayii Danismanlik ve Pazarlama Ltd. 
Sirketi Ankara, Scottish Crop Research institute Dundee a dalších 
devět společností. Českou republiku reprezentuje Potravinářská 
komora ČR, která také organizovala jedno z pracovních zasedání 
v České republice. 

V každé participující zemi bylo hodnocení provedeno 
minimálně u 100 testovaných osob. 

V České republice jsme testovali na 4 rozdílných skupinách. Dvě 
skupiny byly v Praze, jedna v administrativním centru a jedna na 
VŠCHT. Jedna skupina byla na venkově (1 500 obyvatel) a jedna 
ve městě (30 000 obyvatel). 

Hodnocení práce mezinárodního týmu bude v Bruselu koncem 
září a po tomto datu budou k dispozici informace a výsledky 
projektu BARLeyBReAD.

Česká technologická platforma obohatila tuto nadnárodní 
práci technologií fermentovaných produktů. Pracovní skupina 
České technologické platformy Potravinářské komory ČR bude 
pokračovat v práci a bude prezentovat své výsledky, které 
ukazují možnosti uplatnění ječmene nejen v tradičních oborech, 
ale i v pekárenství.

Nikdo z pracovní skupiny BARLeyBReAD neměl zkušenosti 
z této nadnárodní spolupráce, ale všichni jsme přesvědčení 
o efektivnosti práce a účelnosti vynaložených prostředků ze 
zdrojů eU. Jsme přesvědčeni, že benefit z této práce bude mít 
každý, kdo bude chleba s podílem ječmene konzumovat. 

Závěrem této části informací o projektu BARLeyBReAD bych 
použil citaci z románu Labyrint (Kate Mosse), str. 161. Děj se 
odehrává v jihozápadní Francii ve 13. století, „...Alais se vkradla 
do kuchyně a poprosila Jacquese o ječný chléb, fíky, solenou 
rybu, plát sýra a lahev vína…“.

Přemýšlím o tom, zda se nevrátí doby, kdy bude v evropě 
Jacquese, Anna, Helen nebo isabela podávat ječný chléb…

ing. František smrž,  sekretariát Pk Čr

devátý ročník ankety popularity piv Naše pivo �009 vyhlášen

Praha 30. července �009 – Český svaz pivovarů a sladoven 
vyhlašuje již devátý ročník ankety Naše pivo. Pravidla pro 
tento ročník se od loňských prakticky nemění. Zástupci 
všech druhů médií obdrží poštou nebo elektronicky 
pravidla ankety, orientační seznam piv vyráběných v našich 
pivovarech a dále anketní lístek, do kterého vepíšou pět piv 
bez rozdílu pořadí. Součet nominací určí, které pivo je mezi 
novináři nejpopulárnější. Anketa potrvá do 31. srpna 2009 

a nejpopulárnější značky piv budou vyhlášeny na tradiční 
Svatováclavské slavnosti českého piva, která se uskuteční ve 
čtvrtek  24. září 2009 v hotelu Hilton Prague. 

Ankety se v loňském roce zúčastnilo celkem 106 zástupců 
tištěných a elektronických médií a televizních i rozhlasových 
stanic, což byl druhý nejvyšší počet v historii. Počet 
nominovaných piv neustále roste, což se potvrdilo v minulém 
roce, kdy novináři jmenovali celkem 67 značek, nejvíce 

�7www.svet-potravin.czzáří �009

VýZKUM ZAHRNOVAL OBLASTi:
• Výběr vhodných odrůd
• Zpracování ječných obilek na jednotlivé produkty 
 a definice jejich parametrů
• Technické aspekty zpracování ječmene, výběr vhodných 
 technologických procesů 
• Vývoj receptur a pekařské testy
• Metody hodnocení ječného chleba
• Testy chlebů v různých zemích a s rozdílnými typy 
 spotřebitelů (Sensory analysis and consumer test)
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nominací v dosavadní historii ankety. „Popularita piva, jeho 
známost a povědomost o značce je to, co nepochybně velmi 
významnou měrou přispívá k úspěchu piva na trhu,“ uvedl 
ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů 
a sladoven. „Potěšitelný je i rostoucí počet nominovaných 
piv, což svědčí nejen o oblibě piva, ale chápeme to také jako 
důkaz vzrůstajícího povědomí o široké nabídce českých piv na 
trhu, jež výrobci nabízejí,“ dodal Jan Veselý.

Vyhlášení výsledků ankety Naše pivo 2009 bude jedním 
z bodů programu na galavečeru českých pivovarníků a sladařů. 
Během Svatováclavské slavnosti českého piva budou do Síně 
slávy českého pivovarství a sladařství přijaty dvě osobnosti, 
které významně přispěly k rozvoji obou odvětví u nás. Zároveň 
budou vyhlášeny výsledky jediné soutěže, kterou vyhlašuje 
a podporuje svaz – České pivo roku 2009. Ceny nejlepším, 
jak se již stalo tradicí, přislíbil předat předseda Senátu České 
republiky MUDr. Přemysl Sobotka. 

Anketa a soutěž, stejně jako další aktivity ČSPS na poli 
komunikace, jsou součástí dlouhodobého projektu ČeSKÉ 
PiVO NAŠe PiVO, který Český svaz pivovarů a sladoven začal 
realizovat v roce 2000. Jeho základním smyslem a úkolem je 
seznamovat nejširší veřejnost s historií a současností výroby 

piva v českých zemích, s tím, co pivo obsahuje a jakým 
způsobem ovlivňuje lidský organismus. Dalším cílem projektu 
je rovněž zlepšení image piva, doma i ve světě populárního 
českého nápoje. 

Becherovka se přesune do nových prostor
Praha - Vítězem výběrového řízení na výstavbu nových 

výrobních prostor pro Becherovku se stala akciová společnost 
Metrostav. do začátku příštího roku by tak měla v karlovarské 
městské části Bohatice vyrůst hlavní hala o ploše 1 440 m� 
a tři menší objekty. V horizontu zhruba dvou let pak bude 
zprovozněn zcela nový výrobní provoz. Firma Jan Becher – 
karlovarská Becherovka, a. s., oznámila svůj záměr přesunout 
výrobu letos v březnu. Celková investice firmy do výstavby 
a technologií přesáhne 100 milionů korun.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 11 firem, do 
druhého kola postoupily 4 z nich: Berger Bohemia, Metrostav, 
Skanska a Stavpran. „Metrostav byl vybrán na základě 
nabídnutých podmínek, ceny a zkušeností s podobnými 
projekty,“ uvádí provozní ředitel karlovarské likérky Vladimír 
Darebník.

Přemístění výrobního provozu z historického centra 
města přinese úlevu obyvatelům Karlových Varů, turistům 
a lázeňským hostům, neboť se zcela eliminuje stávající provoz 
těžkých nákladních aut na začátku klidové pěší zóny. Firma 
modernizací získá možnost rozšíření kapacit, zefektivnění 

výroby a v neposlední řadě i zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců. V nových prostorách budou instalována 
moderní zařízení, která ulehčí doposud ve výrobě hodně 
zastoupenou manuální práci. V původní budově na ulici 
T. G. Masaryka bude i nadále zachováno Muzeum Jan Becher 
a reprezentační prodejna společnosti, připomínající historický 
odkaz rodiny Becherů.

Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s., je společností 
s českými kořeny a celosvětovou působností. Je součástí 
francouzského koncernu Pernod Ricard, druhého největšího 
výrobce destilátů a vína na světě. V současné době na našem 
trhu distribuuje kromě Becherovky více než 40 známých 
světových značek alkoholu. Patří mezi ně Ballantine´s, 
Jameson, Havana Club, Absolut, Beefeater, Chivas Regal, 
Martell, Olmeca, Kahlúa, Malibu, Wyborowa, Jacob´s 
Creek, Champagne Mumm, Perrier-Jouët a mnohé další. 
Více o firmě i jejích značkách naleznete na stránkách 
www.jan-becher.cz. 

Eva kotýnková, Jan Becher – karlovarská Becherovka
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Heineken Česká republika dnes oznámil, že z důvodu 
optimalizace efektivity výrobních procesů uzavře své pivovary 
v Kutné Hoře a Znojmě. Toto rozhodnutí bylo učiněno po 
důkladné analýze dalšího možného fungování obou pivovarů 
v rámci integrované společnosti.

Analýza posuzovala veškerá hlediska týkající se obou pivovarů, 
včetně možnosti jejich rozšíření, stávající kapacity a budoucích 
investičních nároků. S ohledem na výsledek této studie a současné 
problémy způsobené nedostatečnou dopravní dostupností, 
bezpečnostními riziky a technickým stavem pivovarů bylo přijato 
rozhodnutí výrobu ze Znojma i Kutné Hory převést do jiných 
pivovarů v rámci Heinekenu Česká republika.  

Předpokládá se, že uzavření pivovarů povede k propuštění 
celkem 35 zaměstnanců, z toho 17 v Kutné Hoře a 18 ve Znojmě. 
Pro 17 zaměstnanců znojemského pivovaru bylo nalezeno 
uplatnění v pivovaru Starobrno, v distribučním centru v Těšeticích 
a na dalších externích pozicích. 15 zaměstnancům pivovaru 
Kutná Hora bude nabídnuto zaměstnání v Krušovicích, Lounech 
a v dalších lokalitách. 

Lieven van der Borght, generální ředitel Heinekenu v České 
republice, v této souvislosti poznamenal: „Bylo to pro nás 
velmi složité rozhodnutí, ale z důvodu nákladů, efektivnosti 
a bezpečnosti není nadále možné zachovat provoz v těchto dvou 
pivovarech a vyhnout se propouštění. Udělali jsme maximum pro 
to, abychom našli pro naše zaměstnance z Kutné Hory a Znojma 
nové zaměstnání.“

„Chci zaměstnancům pivovarů Kutná Hora a Znojmo poděkovat 
za jejich přínos v minulých letech a vyjádřit politování nad 
dopadem dnešního rozhodnutí na ně samotné i jejich rodiny. 

Všem propuštěným zaměstnancům bude nabídnuto profesní 
poradenství, asistence při hledání nového zaměstnání a další 
podpora související s ukončením pracovního poměru. S odbory 
jsme se současně dohodli na plném odstupném,“ sdělil pan van 
der Borght. 

Heineken Česká republika bude ve výrobě značek Dačický 
i Hostan pokračovat za použití tradičních receptur a ingrediencí. 
Tyto značky budou nadále těžit z prodejní a distribuční sítě 
i marketingové podpory Heinekenu Česká republika. Společnost 
navíc zůstane významným sponzorem kulturních, sportovních, 
společenských a dalších aktivit ve znojemském a kutnohorském 
regionu.

Heineken je třetí největší pivovarnickou skupinou na světě 
a evropskou jedničkou mezi výrobci piva. V roce 2003 se součástí 
skupiny Heineken Česká republika stalo Starobrno a. s., a v roce 
2007 se působnost skupiny rozrostla o Královský pivovar Krušovice, 
a. s., poté, v polovině roku 2008, byla úspěšně dokončena akvizice 
společnosti DRiNKS UNiON a. s. Nyní je Heineken Česká republika 
třetím nejsilnějším hráčem na domácím trhu s pivem, v exportu se 
řadí mezi nejdůležitější vývozce piva.

Silné portfolio domácích značek v kombinaci s prémiovou 
značkou Heineken pokrývá všechny zajímavé segmenty trhu.

Starobrno, Hostan, Red Drak a Zlatý Bažant jsou velmi populární 
na Moravě, zatímco Krušovice, Zlatopramen, Březňák, Louny 
a Dačický mají výsadní postavení v regionu Čech.

Krušovice, Březňák, Starobrno, Louny a Zlatopramen se úspěšně 
exportují do více než 35 zemí po celém světě.

ing. kateřina Eliášová, Corporate relations Manager, Heineken Čr

letos poprvé se prostřednictvím Národního vinařského centra 
a Vinařského fondu mohli naši vinaři se svými vzorky zúčastnit 
soutěže sélections Mondiales des Vins Canada. Vůbec poprvé 
významněji prezentovali moravská vína v této zemi.  

Tato soutěž je nejvýznamnější mezinárodní soutěží v Kanadě, 
důležitá pro vstup na tamní trh s vínem. Soutěže se zúčastnilo 1 836 
vzorků z 32 zemí celého světa. Hodnocení proběhlo 26.−31. května 
v hotelu PALACe ROyAL v Quebecu. „Letošní hodnocení bylo 
velice přísné, protože byly uděleny pouze tři velké zlaté medaile, 
které získala vína s hodnocením nad 95 bodů, 60 zlatých medailí 
a 491 medailí stříbrných. Přesto naši vinaři uspěli,“ komentuje tuto 
událost Marek Babisz z Národního vinařského centra. 

„Hodnocení opravdu patřilo k nejstriktnějším, jakého jsem 
se kdy zúčastnil – konkrétně naše komise (složení Austrálie, 
Nový Zéland, Německo, ČR a 2x domácí Kanada) jen výjimečně 
překročila 85bodovou hranici pro stříbrnou medaili a za celý 
týden jsme udělili jen dvě zlaté medaile, a to až za poslední den 
dvěma výjimečným ledovým jablečným ciderům, které soutěžily 
v samostatné kategorii, uvádí JUDr. Luboš Bárta, který byl členem 
komise. 

Vůbec nejúspěšnějším vinařem se stoprocentním ziskem medailí 
se stal Pavel Binder z Rakvic, který získal jednu zlatou medaili 

za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2008 a dvě stříbrné medaile za 
Pálavu a Tramín červený. Po dvou stříbrných medailích si odvezlo 
vinařství Jiřího Horta z Dobšic, Vladimíra Tetura z Velkých Bílovic 
a Vinné sklepy Valtice a. s. Jedna stříbrná medaile poputuje také 
do Znovínu Znojmo se sídlem v Šatově. 

„Letošní úspěchy moravských a českých vinařů v prestižních 
mezinárodních soutěžích dokazují, že naše vína získávají stále 
větší popularitu nejen v evropě, ale i v zámoří,“ říká předseda 
Rady Vinařského fondu Čr ing. Milan Venclík. 

Vinaři opět zabodovali. letos poprvé v kanadské prestižní soutěži. 

Výrobce Odrůda Ročník Ocenění

Binder Pavel Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2008 Zlatá medaile

Binder Pavel Tramín červený, výběr z cibéb 2006 Stříbrná medaile

Binder Pavel Pálava, výběr z hroznů 2008 Stříbrná medaile

Tetur Vladimír Muškát moravský, kabinetní víno 2008 Stříbrná medaile

Tetur Vladimír Irsai Oliver, kabinetní víno 2008 Stříbrná medaile

Víno Hort Sauvignon, pozdní sběr 2008 Stříbrná medaile

Víno Hort Cabernet Sauvignon rosé, poz. sběr 2008 Stříbrná medaile

Vinné sklepy Valtice, a. s. Veltlínské zelené, pozdní sběr 2008 Stříbrná medaile

Vinné sklepy Valtice, a. s. Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2007 Stříbrná medaile

Znovín Znojmo, a. s. Ryzlink rýnský, ledové víno 2007 Stříbrná medaile

Heineken Česká republika 
optimalizuje výrobní procesy:
uzavření pivovarů v kutné Hoře a Znojmě
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Stop psím 
a kočičím kůžím
Zpracoval Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

evropský parlament a Rada přija-
ly nařízení č. 1523/2007, kterým se 
zakazuje uvádět na trh, dovážet do 
Společenství a vyvážet z něj kočičí 
a psí kůže a výrobky obsahující tyto 
kůže. Cílem bylo sladit právní přepisy 
na úrovni eU, které upravují obchod 
s kočičími a psími kůžemi nebo výrob-
ky z těchto kůží. 

Toto nařízení ukládá členským stá-
tům povinnost stanovit pravidla, pod-
le kterých lze ukládat sankce za poru-
šení, a která umožní, aby příslušné 
orgány měly možnost zásilky obsa-
hující kočičí a psí kůže zabavit a zni-
čit. A tato pravidla lze nalézt v prá-
vě schválené novele veterinárního 
zákona. 

Státní veterinární správa ČR již 
několikrát vyjadřovala souhlasné sta-
novisko s Ústřední komisí pro ochranu 
zvířat, která kritizovala obchodování 
s výrobky z kočičích a psích kůží, které 
pocházely ze zemí, kde jsou tato zví-
řata prokazatelně chována v neodpo-
vídajících podmínkách a usmrcována 
neetickým způsobem. V evropě jsou 
psi a kočky chováni jako společníci 
člověka a evropská veřejnost proje-
vuje nesouhlas s nakládáním s těmito 

zvířaty jako se zvířaty hospodářskými 
a s jejich způsobem chovu v některých 
zemích. Důsledkem bylo přijetí naří-
zení č. 1523/2007. 

Nyní tedy byla do novely veteri-
nárního zákona a do novely záko-
na o ochraně spotřebitele začleně-
na zmocnění pro dozorové orgány, 
kterými jsou Státní veterinární sprá-
va ČR a Česká obchodní inspekce. Při 
zjištění zmíněných zakázaných komo-
dit je mohou zabavit, nařídit likvida-
ci a uložit pokutu. Dále je zde uvede-
no, že při pochybnostech o původu 
lze výrobek podrobit analýze DNA 
a určit, zda doopravdy pochází ze psa 
nebo kočky. Pro dozorové veteri-
nární orgány to znamená, že 
pokud by se setkaly s přípa-
dem obchodování se suro-
vými psími nebo kočičími 
kůžemi, mají za povinnost je 
nepropustit do oběhu a mohou uložit 
dotyčnému subjektu pokutu až do 
výše jednoho milionu korun. Obdob-
né zmocnění a právo postupovat má 
i Česká obchodní inspekce. 
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Není to žádné šikanování požado-
vat po prodejcích, aby nabízená vejce 
byla správně označována. Podle naří-
zení Rady (eS) č. 1234/2007 musí být 
každé vejce označeno kódem produ-
centa. Jen tak má zákazník jistotu, 
že vejce prošlo veterinární kontro-
lou a výrobce je konkrétní a i dosle-
dovatelný.

Nařízení Komise (eS) č. 589/2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravi-
dla k nařízení Rady (eS) č. 1234/2007, 
pokud jde o obchodní normy pro vej-
ce, připouští odchylky pro označo-
vání vajec. Počítá s možností, že při 
označování vajec může dojít k tomu, 
že otisk razítka na vajíčku může být 
hůře čitelný, proto uvádí, že v balení 
či zásilce (šarži) může být takto „neči-
telných“ razítek maximálně u 20 % 
vajec.

Na tuto výjimku však nelze spo-
léhat, zejména, když se do zásilky 

„vloudí“ vejce neoznačená vůbec. 
V uplynulých dnech orgány státního 
veterinárního dozoru zjistily při kont-
role v obchodní síti (v logistickém cen-
tru) zásilku vajec z Německa, ve které 
nebylo 30 % vajec označeno kódem 
producenta. Řešení - nevyhovují-
cí balení vajec třídy a byla stažena 
a vrácena dodavateli. Šlo celkem 
o 7� 0�0 vrácených vajec.    

P roducent  va jec 
v Německu své pochy-
bení vysvětlil technic-
kou závadou na tech-
nologickém zařízení. 

Povinnost  danou 
legis lat ivou,  správ-
ně označovat potravi-
ny a výrobky, v tomto 
případě živočišného půvo-
du, dává zákazníkovi jisto-
tu, že si nekupuje něco „anonym-

ního“, ale výrobek od konkrétního 
výrobce, který je pod veterinárním 
dohledem a je kontrolními orgány
dohledatelný.

Zpracoval Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

palec nahoru, palec dolů

Jen označená vejce  

jsou důvěryhodná

Řešení - nevyhovují-
cí balení vajec třídy a byla stažena 
a vrácena dodavateli. Šlo celkem 
o 7� 0�0 vrácených vajec.    

P roducent  va jec 
v Německu své pochy-
bení vysvětlil technic-
kou závadou na tech-
nologickém zařízení. 

Povinnost  danou 
legis lat ivou,  správ-
ně označovat potravi-
ny a výrobky, v tomto 
případě živočišného půvo-
du, dává zákazníkovi jisto-
tu, že si nekupuje něco „anonym-
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140 let 
Gambrinusu

cesty do regionů

letos v květnu uplynulo 140 let od 
založení Prvního plzeňského akci-
ového pivovaru, pozdějšího pivo-
varu Gambrinus, v roce 18�9. Za 
tuto dobu uvařil bezmála 10� mili-
onů hektolitrů piva. od samotného 
počátku až dodnes využívá pivovar 
při vaření piva pouze klasický postup, 
tedy výhradně za použití vody, ječ-
ného sladu a chmele, a nejnovějších 
poznatků lidského vědění. i díky tomu 
dnes nese každé čtvrté prodané pivo 
u nás jméno Gambrinus.

Historie dnešního Gambrinusu se 
tedy začala psát již před 140 lety. Za 
140 let si konzumenti mohli pochut-
nat na více než 20 miliardách půllitrů. 
Takové množství piva by jeden z nej-
lepších českých výčepních čepoval 
v kuse 4 528 let (1 pivo za 7 vteřin).

„Díky klasické technologii při výrobě, 
tedy vaření výhradně z ječného sladu, 
chmele a vody, a zaručení vysoké 

kvality piva díky použití moderních 
zařízení, si pivo získalo velkou oblibu 
a dnes každé čtvrté prodané pivo 
v Česku nese jméno Gambrinus,“ říká 

Jan Hlaváček, vrchní sládek Gambri-
nusu, jehož podpis nese každá láhev 
a plechovka s tímto nejoblíbenějším 
českým pivem.

historie pivovaru se 
začala psát 17. května 1869
Připravil Vladimír Jurina

GAMBRiNUS OSLAViL 140 LeT
• 17. května oslavil Gambrinus

140 let. V roce 1869 v tento den 
císařské úřady povolily založit První 
plzeňský akciový pivovar, pozdější 
pivovar Gambrinus. 

• Za 140letou historii bylo uvařeno 
celkem 102 milionů hektolitrů piva 
„Gambrinus“, i když toto jméno nese 
až od roku 1919, kdy bylo opuštěno 
dřívější označení Kaiserquell („Císař-
ský zdroj“).

• Gambrinus si díky kvalitě, za 
kterou vděčí faktu, že pivovar byl od 
samého počátku na špičce ve využí-
vání pokrokových výrobních zařízení 
při zachování tradičního varního 
postupu, získal velkou popularitu. 

Každé čtvrté prodané pivo v Česku 
dnes nese jméno Gambrinus. 

• Podle výsledků průzkumu mezi-
národní agentury AiSA je dnes Gam-
brinus nejlépe hodnoceným českým 
pivem – přednost mu dává 19 % 
dotázaných. Největší oblibu má Gam-
brinus v západních Čechách (49 %), 
ale i ve středních Čechách a v Praze 
(25 %). V průzkumu agentury Data-
mar, kde 3 500 dotázaných odpo-
vídalo na otázku „Kterou značku 
piva považujete za nejlepší?“, zví-
tězil praotec plzeňských piv Pilsner 
Urquell (19 %), na druhém místě se 
umístily shodně Gambrinus a Rade-
gast (každý po 16 %). 

GambrinusuGambrinusu

začala psát 17. května 1869začala psát 17. května 1869
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Od loňského podzimu je na trhu 
nové pivo Gambrinus 11° excelent, 
který je díky úspěchům příjemným 
dárkem ke 140. výročí. Gambrinus 11° 
excelent se stal během prvních měsíců 
od svého uvedení na trh jedničkou 
v segmentu jedenáctistupňových 
piv a nedávno si odnesl vítězství 
ze soutěže Volba spotřebitelů 
v kategorii pivo. 

HiSTORie PiVOVARU 
„GAMBRiNUS“

U zrodu dnešní pivní jedničky 
stálo dvacet významných Plze-
ňanů včetně známého průmysl-
níka rytíře emila Škody. Výstavba 
Prvního plzeňského akciového 
pivovaru začala v létě 1869 
a první pivo se na stůl hostinců 
dostalo 10. prosince 1870. U pří-
ležitosti 20. výročí založení byla 
postavena jako součást ohrazení 
celého pivovaru nová brána, která je 
symbolickou součástí pivovaru Gam-
brinus dodnes. 

V roce 1907 pochválil na Severočeské 
výstavě v Liberci pivo císař František 
Josef i., na jeho počest odsouhlasila 
správní rada pro pivo název Pilsner 
Kaiserquell.

VáLKy, PROHiBiCe A SVěTOVá 
KRiZe ZASAZOVALy PiVOVARU 
TěžKÉ RáNy

Těsně před první světovou válkou 
byl První plzeňský akciový pivovar 
třetím největším pivovarem v Čechách. 
Během války zažíval pivovar těžké 
období. Klesal výstav, kvůli nedostatku 
kvalitních surovin se muselo vařit 
z náhražek a stupňovitost klesla až 
na 3°. V roce 1919 skončilo používání 
názvu Kaiserquell a nově byla regis-
trována známka Plzeňský Gambrinus. 
Nelehká poválečná doba nezastavila 
snahu akcionářů vařit to nejlepší 
pivo, takže v roce 1921 investovali do 
výstavby nové varny, kterou dodaly 
Škodovy závody. 

JeN VODA, SLAD A CHMeL
Plzeňská Varna Gambrinus i dnes 

připomíná klenbou a krásnými liti-
novými sloupy tradici staleté výroby. 
Varní proces je však kontrolován počí-
tačem. Vše má ale své meze: Gambri-
nus se stále vyrábí tradičním postu-
pem s odděleným hlavním kvašením 
a zráním. Barviva, stabilizátory pěny 

a všelijaká „éčka“ v něm nenajdete. 
„Nám odjakživa stačí voda, slad, chmel 
a kvasinky,“ říká vrchní sládek Gambri-
nusu Jan Hlaváček – vnuk právě toho 
Františka Hlaváčka, který kdysi zachrá-
nil Gambrinus před zánikem.

V druhé polovině 20. let se mezi 
plzeňskými pivovary rozhořel konku-
renční boj. Nejprve Měšťanský i První 
akciový pivovar pohltily své menší 
soupeře. Jako problematické se jevilo 
sloučení Měšťanského pivovaru (poz-
dější Prazdroj) s Prvním plzeňským 
akciovým, který používal řadu techno-
logických novinek a byl tak schopen 
vyrábět pivo ve vysoké kvalitě za nižší 
cenu. Jeho zavření proto nepřicházelo 
v úvahu. Nakonec došlo k dohodě, že 
Měšťanský pivovar koupí akcie Prvního 
plzeňského akciového pivovaru, který 
se nadále soustředí na výrobu 10° piva 
a Měšťanský pivovar na 12°. Po slou-
čení se Světovarem na počátku 30. let 
vznikly Plzeňské akciové pivovary.

FRANTiŠeK HLAVáČeK ZACHRáNiL 
GAMBRiNUS PŘeD ZAVŘeNíM

Druhá světová válka s sebou přinesla 
opět omezení výroby, vařila se nejprve 
piva 8°, pak stupňovitost dále klesala. 
Kvůli nedostatku surovin se v roce 1945 
výroba v mnoha protektorátních pivo-
varech zcela zastavila. Odstaven měl být 
i Gambrinus, ale protože by nebylo zajiš-
těno pivo pro důležité Škodovy závody, 
nestalo se tak. Necelý měsíc před pode-
psáním míru byl pivovar Gambrinus při 
náletu zasažen 80 bombami, což ohro-
zilo jeho poválečnou existenci. 

Dnes již legendární je událost z roku 
1945, kdy František Hlaváček pronesl 
plamennou řeč, stoje na bedně piva 
Gambrinus, a vyburcoval zaměstnance 

k obnově plzeňského klenotu Gambri-
nus. Díky jeho pevnému stanovisku, že 
Gambrinus má své místo v hospodářství 
poválečného Československa, byl pivovar 
zachován. 

Jedním z Benešových dekretů (č. 
101/45 Sb.) bylo 28. října 1945 vyhlá-
šeno znárodnění Plzeňských akcio-
vých pivovarů a o dva roky později 
došlo k přejmenování na Plzeňské 
pivovary, n. p.

FeNOMÉN GAMBRiNUS 
– BOOM V 90. LeTeCH

Za socialismu se v příslušném 
regionu smělo pít výhradně jedno 
regionální pivo (výjimku měl jen 
Prazdroj a Budvar), proto byl 
Gambrinus určen jen Západoče-
chům. Ale věhlas značky překra-
čoval hranice regionu. V listopadu 
1989 padl socialismus i rozdělení 
státu na „pivní državy“. „Když 

jsme pak mohli Gambrinus nabí-
zet v celé ČR, ukázala se jeho hlavní 
přednost: vyrovnaná chuť plzeňského 
piva, jehož kvalita nekolísá. Náš pivo-
var byl už tehdy vybaven moderními 
výrobními zařízeními, která umožňo-
vala vařit pivo ve velkém objemu při 
zachování prvotřídní kvality,“ vzpo-
míná Jan Hlaváček, tehdejší ředitel 
osamostatněného závodu Gambrinus 
a současný vrchní sládek značky. Zájem 
spotřebitelů od 90. let rostl a dnes už 
do republiky proudí přes čtyři miliony 
hektolitrů Gambrinusu ročně. 

Nejnovější poznatky lidského vědění 
stavěly Gambrinus vždy na špičku

Pivovar vařící pivo Gambrinus vždy 
používal klasickou technologii vaření, 
tedy výhradně z vody, ječného sladu 
a chmele, bez přísad dalších látek. 
Navíc využíval v každé době nejno-
vějších poznatků lidského vědění, 
aby zaručil vaření a dodávky piva v té 
nejvyšší možné kvalitě. 

cesty do regionů

v segmentu jedenáctistupňových 
piv a nedávno si odnesl vítězství 
ze soutěže Volba spotřebitelů 

U zrodu dnešní pivní jedničky 

níka rytíře emila Škody. Výstavba 
Prvního plzeňského akciového 
pivovaru začala v létě 1869 
a první pivo se na stůl hostinců 

ležitosti 20. výročí založení byla 
postavena jako součást ohrazení 
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NěKTeRÉ ZAJíMAVOSTi 
• Již 2 roky po zahájení provozu 

zkoušel pivovar prorazit s novin-
kou – 18° tmavé pivo Kozel pro-
dávané v lahvích, ale kvůli vysoké 
ceně se nesetkala novinka s úspě-
chem. 

• 15° pivo z Prvního plzeňského 
akcioivého pivovaru se od roku 
1881 vyváželo do Ameriky, indie 
a jiných zámořských zemí.

• V roce 1921 se začal vařit 14° 
tmavý Granát, který měl pomoci 
při obchodním boji s mnichov-

skými pivy prodávanými v lázeň-
ských městech na západě Čech.

• Od roku 1950 Gambrinus vařil 
17° tmavé pivo Senátor, o rok 
později navíc získalo ještě další 
stupeň. Bylo určeno na export do 
Sovětského svazu. Po právních 
problémech s názvem bylo pře-
jmenováno na Diplomat.

• 12° pivo se v Gambrinusu 
přestalo vyrábět při sloučení s 
Měšťanským pivovarem ve 20. 
letech. Jeho vaření bylo obnoveno 
v roce 1961. 

cesty do regionů

Díky úspěchu a rostoucí spotřebě 
docházelo již na konci 70. let 19. sto-
letí k velkým investicím do provozu, 
aby byl pivovar schopen pokrýt ros-
toucí poptávku a zároveň se přistupo-
valo k zavádění vynálezů a poznatků 
vědy (např. elektrické osvětlení v roce 
1884, aby se ušetřily náklady). Tech-
nická vylepšení pokračovala i v násle-
dujících letech. 

Ve 20. století ve druhé polovině 50. 
let byly v Gambrinusu jako v jednom 
z prvních pivovarů instalovány ležácké 
ocelové tanky, celkem 20 s kapacitou 
3 600 hl. Jejich používání garantuje 
kvašení a zrání bez kontaminace 
nežádoucími látkami ze vzduchu, ve 
stabilním prostředí a při nastavitelné 
ideální teplotě. Na rozdíl od otevře-
ných kádí v historických spilkách umož-
ňuje moderní zařízení 100% kontrolu 
nad všemi parametry.

V roce 1960 opustila pivovar první 
cisterna s pivem, jehož stočení pro-
běhlo až mimo pivovar. Tímto kro-
kem se snížily náklady za přepravu 
již stočeného piva v lahvích a sudech, 
navíc to umožnilo využít kapacity stá-
čecích linek v jiných pivovarech, které 
nebyly tak úspěšné a vytížené. Úspora 
energií a jejich co nejlepší využití není 
v Gambrinusu žádnou novinkou. Ve 
stejné době byla postavena také nová 
kotelna, která fungovala jak pro pivo-
var, tak pro sousední podniky. Lidské 
znalosti se podepsaly na vaření piva 
Gambrinus mnohokrát. K vaření se tak 
používá třeba nerezová varní apara-
tura. Nerez je odolný vůči agresiv-
nímu prostředí a našel tak uplatnění 
v potravinářství. Při výrobě piva asistují 
rovněž počítače. Jejich hlavní výhodou 
je naprostá kontrola varního procesu 

a tedy dosažení a zachování optimální 
teploty, přesného dávkování, časování 
procesů apod. 

Tomu, aby pivo déle vydrželo v té 
nejlepší kondici, dopomohla fi ltrace 
a pasterizace. Dříve se pivo nefi ltro-
valo, takže obsahovalo velké množství 
pevných částic. Postupně se zaváděly 
různé technologie – třísky, želatina 
rybího původu, celulóza s azbestem, 
dnes se používá křemelinová a nej-
nověji membránová fi ltrace. Díky ní 
se pivo nedostává do kontaktu se 
vzduchem, neoxiduje a udržuje si tak 
maximální kvalitu. Pasterizace zase 
prodloužila trvanlivost piva a mož-
nosti jeho distribuce, což je důležité 
hlavně na export.

Od roku 1993 se v pivovaru použí-
vají cylindrokónické tanky (CKT), 
které nahradily původní dubové sudy. 
Jejich provoz zaručuje především mik-
robiologickou čistotu celého procesu 
kvašení a zrání, a tudíž i stabilní kva-
litu. V roce 1994 se pivovar Gambri-
nus stal součástí akciové společnosti 
Plzeňský Prazdroj, což mu přineslo 
i plné vybavení světově špičkovým 
zařízením. „Často dnes slýcháme, že 
by se pivo mělo vařit klasickým způ-
sobem. Nikdo už nespecifi kuje, zda 
má na mysli pomocí pivovarských 
zařízení ze století 15., 19. nebo 20. 
Pivovarské zařízení se podobně jako 
ve všech odvětvích vyvíjí,“ říká Jan 
Hlaváček.

GAMBRiNUS V ROCe 2009
Dnes Gambrinus vaří čtyři druhy 

piva. 
• Gambrinus světlý – světlé výčepní 

pivo „desítka“
• Gambrinus 11° Excelent – světlá 

jedenáctka, s podílem karamelového 
sladu a unikátním trojím dávkováním 
chmele v průběhu vaření

• Gambrinus Premium – světlý 
ležák „dvanáctka“

• Gambrinus se sníženým obsahem 
cukrů – světlé pivo, při zachování 
chuťových vlastností Gambrinusu je 
snížen obsah zatěžujících sacharidů, 
bílkovin a využitelné energie, je 
vhodné pro diabetiky 
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novinky na trhu

Jako přílohu k letním salátům či gri-
lovaným pochoutkám si můžete letos 
v létě dopřát tři nové druhy chleba z 
pekáren společnosti United Bakeries 
- Strakonický, Formanský a Mlynářský. 
Všechny tři se vyznačují vláčnou měk-
kou konzistencí a zajímavou chutí. 
Jejich konzumací uděláte také něco 
pro své zdraví – všechny tři mají zvý-
šený obsah cereálií. 

Pozornost přitahuje rovněž obal 
těchto pekárenských výrobků. Společ-
nost United Bakeries vsadila na tradici 
a na trh uvedla obaly se staronovou 
značkou Fr. Odkolek. 

„Hlavním cílem tohoto projektu je 
oživit značku Odkolek a nastartovat 
její další rozvoj po spojení se značkou 
Delta. Hledali jsme v tradičních recep-
turách a názvech a přinášíme na trh 
výrobky nejvyšší kvality. Na větších 
plochách sáčků bochníků chleba jsme 
využili prostor k stručnému historic-
kému exkurzu, přibližujícímu dějiny 
této jedné z nejcennějších a nejstar-
ších českých obchodních značek,“ 
vysvětluje Petr Mlíka, ředitel marke-
tingu United Bakeries. Na obalech 
jednotlivých druhů jsou zobrazeny 

různé fotografie z historie značky 
Odkolek, doplněné stručnými infor-
mačními texty

Tradice značky Fr. Odkolek se začala 
psát již v roce 1850 v Praze na Kampě 
v prostorách dnešního Muzea Kampa 
– dříve Sovových mlýnech. Značku 
založil František Serafín Odkolek, 
který přišel jako „mlynářský“ do Sovo-
vých mlýnů na pražské Kampě v roce 
1840, oženil se s dcerou majitele a po 
jeho smrti v roce 1850 založil fi rmu 
František Odkolek.

Když mlýn na Kampě v roce 1896 
vyhořel, zůstaly jen pekárna a 
obchody. V té době ale již byly aktu-
ální  úvahy o výstavbě nového moder-
ního mlýna a pekárny ve Vysočanech: 
fi rma František Odkolek, a. s., parní 
mlýn a továrna na chléb, byla zapsána 
v obchodním rejstříku 5. dubna 1912. 
Firmu zbavili jejího jména až komu-
nisté v roce 1950, kteří podnik přejme-
novali na Pražské pekárny a mlýny, 
n. p. K původnímu názvu Odkolek 
se fi rma vrátila 1. ledna 1994. Dnes 
hraje značka Fr. Odkolek důležitou 
úlohu v portfoliu společnosti United 
Bakeries. 

 

Léto s novými 
značkami
chleba
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sváteční pokrm 
židovské kuchyně

když to sníš, něco zvíš

Šoulet…
Připravil Radek Jaroš

www.svet-potravin.cz3�
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když to sníš, něco zvíš

Šoulet je tradiční židovský pokrm, 
který se připravuje o nejznámějším 
židovském svátku jakým je „šábes“, 
který se slaví každý týden od páteč-
ního do sobotního večera. Svátek sou-
visí z lunárním cyklem, ale současně 
jde o svatý den, kdy ustává práce. 
Poněvadž se v tyto dny nesmí pra-
covat, musí být i pokrmy připraveny 
předem. Šábes je svátek židovské 
rodiny, která se schází pohromadě 

u bíle prostřeného stolu, s tradič-
ním ceremoniálem. Symbolizuje 
klid a mír, rozjímání, radostné oče-
kávání. Všechny prováděné kroky 
a obřady jsou symbolickou upomín-
kou na dávnou a pohnutou historii 
izraelských. Poněvadž je o šábesu 
zakázána jakákoli práce, činnost, tj. 
i rozdělávat oheň, regulovat oheň, 
míchat aj., nosívaly židovské ženy 
hrnce k pekaři, aby se šoulet uchoval 
v peci teplý pro sváteční den. Pokrm 
se totiž musel připravovat předem již 
v pátek večer do příchodu hvězd, kdy 
již šábes začíná. Šoulet je směs zape-
čeného masa, krup, fazolí a koření, je 
připravován i z košer masa hovězího. 
V tradičním podání bývá přílohou těs-
tovinová rýže (strouhání) a „kugel“, 
což je obdoba bramboráku, ale bez 
česneku. 

ŠOULeT V MNOHA PODOBáCH
Tradiční židovský recept však u nás 

zdomácněl a česká kuchyně si ho 
upravila do mnoha variant, které 
rozhodně košer, ve smyslu židovské 
kuchyně, nejsou. Místo fazolí se často 
používá hrách, čočka a dokonce i sója, 
anebo cizrna. Husí maso bývá často 
nahrazováno kachním, kuřecím, nej-
častěji však hovězím masem. existují 
však i varianty například s klobásou 
anebo s houbami.

Jen tak pro zajímavost – šoulet býval 
oblíbeným jídlem herečky Jiřiny Šejba-
lové a přímo zamilovaným jídlem Jana 
Wericha. Narozeninový šoulet, který se 
každoročně u Werichů připravoval, byl 
velmi pověstný a přilákal vždy spoustu 
gratulantů… 

ecept   R
Postup:

 Kroupy uvaříme doměkka 
a osolíme. Houby namočíme 
do studené vody, slijeme 
a nakrájíme na menší kousky. 
Cibuli nakrájíme nadrobno 
a zpěníme na sádle. Na ni dáme 
podusit houby, utřený česnek, 
osolíme, opepříme, smícháme 
s krupkami a hráškem. Směs 
urovnáme do vymaštěné 
a strouhankou vysypané formy. 
Na ni rozložíme naklepané, 
osolené a opepřené plátky 
masa a za občasného potírání 
olejem zapečeme, dokud 
maso nezměkne. Hotový 
pokrm posypeme rozmarýnou 
a podáváme.

ingredience: 
 Houby, kroupy, hrášek a telecí 

maso. Místo krupek lze použít 
také těstoviny, anebo rýže.

HOUBOVý
ŠOULeT

Postup:
 Nejdříve den předem 

namočíme zvlášť fazole 
a zvlášť kroupy. Druhý den 
vezmeme husí maso, nakrájíme 
na velké kostky, pokud 
použijeme stehna, necháme je 
vcelku. Maso vložíme na husí 
sádlo nebo na olej a krátce 
orestujeme. Pak přidáme 
nakrájenou cibuli, až zrůžoví, 
přidáme utřený česnek. 
Osolíme, přidáme pepř, zázvor 
a krátce osmahneme, aby se 
koření rozvonělo. Pak přidáme 
papriky a vzápětí zalijeme 
hovězím vývarem a dáme dusit 
do trouby. Mezitím vaříme 
fazole a kroupy v téže vodě, 
ve které se máčely, spolu 
s několika hovězími kostmi, 
z nichž jedna musí být morková. 
Podušené husí maso vyjmeme 
z trouby a vložíme do směsi 
fazolí a krup. Podle potřeby 
přidáme vařící vodu nebo vývar, 
osolíme a přikryté vaříme na 
velmi mírném plameni několik 
hodin doměkka, popřípadě 
můžeme vložit zakrytý pekáč či 
hrnec s dostatečným množstvím 
vody do mírně vyhřáté trouby.

ingredience: 
 1 kg fazolí, namočené přes noc, 

500 g krup, namočených přes noc, 
1/2 husy nebo 4 stehna,
husí sádlo nebo olej, 3 hlavičky 
česneku,utřené se solí, 5 velkých 
cibulí, drobně nakrájených
koření:1 lžička pepře, 1 lžička 
mletého zázvoru 1 lžička pálivé 
papriky, 1 lžička sladké papriky, 
hovězí vývar, hovězí kosti (aspoň 
jedna je morková)

ŠOULeT
S HUSíM MASeM

ecept   R„U nás silně zakořeněná představa základní vůně židovské 
kuchyně je vůně po česneku a je to dáno proslulostí 
slavnostního jídla šoulet, který kromě česneku obsahuje 
hrách, kroupy a fazole, ale především kvalitní maso, 
nejčastěji husu…“
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symbolem českého předsednictví 
v EU byla kostka cukru. Málokdo 
z nás ale ví, jak se vlastně takový 
cukr vyrábí. o výrobě cukru, ale také 
o cukrovarnictví jako takovém jsem 
hovořila s ing. oldřichem reinberge-
rem, generálním ředitelem a před-
sedou představenstva společnosti 
Cukrovary a lihovary ttd, a. s.

Velká většina cukrovarů má svoji 
letitou historii. Předpokládám, že 
nejinak je tomu i u Cukrovarů a liho-
varů ttd dobrovice, zvláště proto, že 
své sídlo mají v zámku. Můžete nám 
k tomu uvést pár slov?

Samotná historie našeho cukrovaru 
se začala psát již v roce 1831, kdy maji-
tel dobrovického panství kníže Karel 
Anselm Thurn Taxis pozval cukrovar-
nického odborníka K. Weinricha, aby 
v prostorách v té době nevyužívaného 
zámku vybudoval cukrovar. Tento oka-
mžik lze považovat za ofi ciální odstar-
tování českých cukrovarnických dějin. 
Unikátní také je, že ani jedna světová 
válka, ani totalitní režim nedokázaly 
dobrovický cukrovar vyřadit z provozu. 
Nadcházející kampaň tak bude již 179. 
v pořadí bez jediného přerušení, díky 
čemuž drží dobrovický cukrovar pri-
mát v celé evropě. 

Co z vašeho výrobního programu 
mohou spotřebitelé objevit na pul-

tech prodejen. Chystáte do budoucna 
nějaké novinky?

Spotřebitelé mohou na pultech 
prodejen narazit na cukr ve všech 
jeho formách, tj. krystal, krupice, 
moučka, dále pak na kostkový cukr 
a cukr v hygienickém pětigramovém 
balení, které balíme v Balicím centru 
Mělník. Naše výrobková řada bale-
ného cukru se v současnosti skládá 
zhruba z 50 druhů balení. Zprostřed-
kovaně pak zákazníci narazí na náš 
cukr v nealkoholických nápojích, 
cukrovinkách nebo sušenkách. Mezi 
poslední novinky určitě patří hygie-
nické pětigramové balení třtinového 
cukru. Ocenění Klasa, které získalo již 

několika našich výrobků, jen potvr-
zuje, že kvalitě je v naší společnosti 
věnována vysoká pozornost. Potravi-
nářský líh z našeho lihovaru v Chru-
dimi potom spotřebitelé naleznou 
prakticky ve všech českých a sloven-
ských alkoholických výrobcích. 

Naše čtenáře by určitě zajímalo, jak 
se cukr z cukrové řepy vlastně vyrábí. 
Přece jen se zdá, že to není jednodu-
chá cesta.

Samotný proces začíná již na poli, 
kde se pěstuje cukrová řepa. Celkově 
nám cukrovku jak pro výrobu cukru, 
tak i lihu dodává zhruba 450 země-
dělců, a to z celkové plochy 33 tis. 
hektarů. Dovezená řepa se nejprve 

Na začátku
byla kostka

cukru
Připravila Dana Večeřová

představujeme

Na otázky odpovídal:
ing. oldřich reinbergr,
generální ředitel a předseda představenstva 

společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s.



www.svet-potravin.cz 39

v cukrovaru očistí a zbaví všech nečis-
tot, poté se nakrouhá na tzv. řízky. 
Z nich se vylouží surová šťáva, kte-
rou můžeme v našem případě použít 
jak pro výrobu cukru, tak i lihu. Při 
výrobě cukru je nezbytné ze surové 
šťávy, která  obsahuje kromě sacha-
rózy také celou řadu dalších rozpuš-
těných látek, co nejvíce těchto látek 

před krystalizací odstranit. Jedná se 
o složitý proces, který sestává z něko-
lika kroků a souhrnně se označuje 
jako čištění neboli epurace šťávy. Na 
konci tohoto procesu zfi ltrovanou 
a vyčištěnou šťávu nazýváme lehkou 
šťávou, která obsahuje zhruba 15 % 
sacharózy. Dalším odpařením vody 
získáme tzv. těžkou šťávu, ze které 
se dalším procesem získává vlastní 
cukr. Základním dějem, ke kterému 
dochází, je krystalizace sacharózy 
z roztoku, kdy těžká šťáva vstupuje 
do rozpouštěcí pánve, kde se sva-
řuje. Navazujícím procesem je tzv. 
odstřeďování, kdy dochází k sepa-
raci krystalů od sirobu v odstřediv-
kách. Poté následuje další operace 
snižující obsah vody v cukru, kterou 
je sušení a stabilizace fi nálního pro-
duktu. Finální produkt je dopravní 
cestou veden k uskladnění v sile 
cukru a odtud je dopravníky pře-
místěn do skladu cukru ve kterém 
je umístěno balení cukru. Zde je 
prováděno třídění, balení cukru 
a následná expedice.

logem českého předsednictví byla 
kostka cukru. Podílel se na tomto pro-
jektu také váš podnik?

Ano, naše společnost se stala ofi -
ciálním partnerem českého předsed-
nictví v Radě eU. Jsme hrdi na to, 
že symbolem naší země byla kostka 
cukru, která byla vynalezena právě 
v Čechách. Pro tuto významnou pří-
ležitost jsme vyrobili v Balicím centru 
Mělník několik kostek o hraně 1 m, 
které tvořily dekoraci při různých 
setkáních státníků a úředníků v rámci 
našeho předsednictví. Mezi další 
výrobky vyrobené pro tuto událost 
patřily dekorativní kostky o hraně 
5 a 10 centimetrů s logem českého 
předsednictví a v neposlední řadě 
jsme pro české předsednictví vyrobili 
hygienicky balený cukr s logem před-

sednictví, kterými se sladilo při všech 
jednáních v rámci předsednictví. 

V poslední době je také hodně sly-
šet o bioetanolu, který váš podnik 
také vyrábí. Můžete nám říci, z čeho 
a k čemu hlavně slouží?

Bioetanol vyrábíme v lihovaru 
v Dobrovici z cukrové řepy, a to již 
od roku 2006. Postavením nového  
lihovaru se nám podařilo vhodně 
využít synergií plynoucích jak z výroby 

cukru, tak i z výroby lihu. Bioetanol 
je v ČR dle platné legislativy od roku 
2008 povinně přimícháván do ben-
zinu. V loňském roce se přimíchá-
vala 2 procenta bioetanolu, letos je 
to 3,5 procenta a příští rok to bude 
5,75 procenta. Kromě tohoto při-
míchávání vyrábíme z bioetanolu 
ekologicky šetrné palivo e85, což je 
směs 85 % biolihu a 15 % benzinu 
natural 95. Výhodou tohoto paliva je 
nárůst výkonu motoru o 15 – 20 % 
a hlavně přínos pro ekologii, protože 
při jeho spalování vzniká až o 70 % 
méně škodlivých emisí C0

2
. Nevýho-

dou je potom mírný nárůst spotřeby. 
Do konce roku bychom chtěli toto 
palivo nabízet na 50 čerpacích stani-
cích v České republice.  

a na závěr něco z kultury. Na 
vašich webových stránkách je zmínka 
o Muzeu cukrovarnictví, lihovarnictví, 
řepařství a města dobrovice. Můžete 
našim čtenářům tento projekt blíže 
představit?

Cukrovarnictví a lihovarnictví má 
v Čechách dlouhou a bohatou tra-
dici. Na přelomu 19. a 20. století 
patřilo k jednomu z nejúspěšnějších 
českých průmyslových odvětví a teh-
dejší Československo například v kam-
pani 1921/22 vyrábělo 17 % veškeré 
světové produkce cukru. My jsme se 
v Dobrovici rozhodli tuto bohatou 
historii ukázat širší veřejnosti, a proto 
v prostorech kulturní památky hospo-
dářského dvora cukrovaru budujeme 
ve spolupráci s městem Dobrovice 
a pod přísným dohledem památkářů 
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, 
řepařství a města Dobrovice. Na tento 
projekt se nám podařilo získat dotaci 
z evropské unie a od Středočeského 
kraje. Dovolte mi, bych využil této 
příležitosti a všechny čtenáře co nejsr-
dečněji do Muzea pozval. Otevíráme 
příští rok v květnu.

představujeme

Společnost Cukrovary a lihovary 
TTD, a. s., je dnes největším českým 
producentem cukru a lihu. V pěti 
závodech se ročně vyrobí z cukrové 
řepy zhruba 210 tisíc tun cukru 
(cukrovary v Dobrovici a v Českém 
Meziříčí), 800 tis. hl lihu (lihovar 
Dobrovice - bioetanol, lihovar 
Chrudim – jemný a technický líh). 

V Balicím centru Mělník se ročně 
zabalí do spotřebitelského balení 
více než 80 tis. tun cukru. 

Cukrová řepa jako základní suro-
vina nejenom pro výrobu potraviny 
(cukr, líh), ale i nově i pro výrobu 
energie (bioetanol) je dodávána 
přibližně 450 pěstiteli z plochy 
33 tis. ha.

září �009
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informační materiály, které za 
podpory Vinařského fondu vydalo 
Národní vinařské centrum Valtice 
a které propagují naše vinařské regi-
ony, získaly na této prestižní přehlídce 
dvě významná ocenění. Jedním z nich 
byla cena ministra pro místní rozvoj 
za ucelenou kolekci propagačních 
materiálů a komplexní propagaci 
vinařské turistiky edice krajem vína. 
„Kolekce informačních materiálů 
zahrnuje mapy vinařských oblastí 
a podoblastí, kalendář vinařských akcí 
pro rok 2009 nebo výběr toho nejlep-
šího z vinařské turistiky v Čechách a na 
Moravě. Zájemci se dozvědí mnoho 

získaly prestižní ocenění

vystopováno

„Ve druhé polovině května se v Písku konal již 1�. ročník národní soutěžní přehlídky 
propagačních materiálů toUrProPaG a �. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních 
materiálů krajů a turistických regionů EUrorEGioNpropag. Materiály „krajem vína“, které 
vydalo Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu, získaly dvě prestižní ceny.“

Propagační 
materiály 
„Krajem vína“   



zajímavého nejen o aktuální nabídce, 
ale i o historii pěstování vinné révy 
v naší zemi nebo o specifi kách míst-
ních vín,“ komentuje ocenění Pavel 
Klicpera, vedoucí oddělení marke-
tingových projektů CzechTourismu, 
který byl členem poroty.

Druhým oceněním byla zvláštní 
cena magazínu C.o.t. za ucelenou 
kolekci „krajem vína – vinařská 
podoblast mikulovská, znojemská, 
velkopavlovická, slovácká, Čechy, 
Morava“.

„edice Krajem vína je ucelená řada 
materiálů připravovaných s promyš-
lenou koncepcí. Obsahuje jak image 
materiál, který zaujme a upoutá, 
tak zcela konkrétní informace, na 
základě kterých si turisté mohou při-
pravit vlastní cestu. Katalogy dávají 
možnost výběru a kombinací, a těm 
méně rozhodným nabízejí konkrétní 
cíle vhodně sestavené pro víken-
dový pobyt čí delší dovolenou. Mapy 
jsou pak praktickým doplňkem celé 
kolekce. Kolekce nás zaujala nejen 
svou přehledností a velmi kvalitním 
grafickým zpracováním, ale také 
poutavě psaným obsahem, který 
do puntíku plní roli milého a sečtě-
lého průvodce Krajem vína. Vinařská 
turistika je jedním z perspektivních 
odvětví turistiky v Čechách a zejména 
na Moravě. Má mnoho podob – je 
naučná a poznávací, ale také hlu-
boce zážitková. Váže na sebe další 
turistické možnosti – cykloturistiku, 
agroturistiku, gastronomii apod. Je 
to typický národní produkt, který 
v této podobě budou turisté těžko 

hledat někde jinde. Oslovuje široké 
spektrum cílových skupin jako 
málokteré turistické odvětví 
u nás. Kolekce materiálů 
ukazuje vinařskou turistiku 
v Čechách a na Moravě 
v tom nejlepším světle 
a je skutečnou pozván-
kou i průvodcem k náv-
štěvě vinařských oblastí,“ 
říká ing. eva Frindtová, 
vydavatelka C.O.T. Media.

 Národní vinařské cen-
trum vydává tuto edici 
v rámci projektu Pod-
pora a propagace 
vinařské turis-
tiky na Moravě 
a v Čechách. 
Tento pro-
j e k t  r e a -
l i z u j e  o d 
roku 2006 
spolu s Cen-
trálou cestov-
ního ruchu jižní 
Moravy, Jihomo-
ravským krajem, 
Nadací Partner-
ství, Cechem čes-
kých vinařů, agen-
turou Bravissimo 
a s fi nanční podporou 
Vinařského fondu ČR 
a J ihomoravského 
kraje. Jednou z hlavních 
aktivit projektu je tvorba 
a distr ibuce bal íčku 
materiálů vinařské turis-
tiky, který je k objednání 

zdarma. 
B a l í č e k 

obsahuje dva 
turistické průvodce 

To nejlepší z vinařské turistiky 
na Moravě a To nejlepší 
z vinařské turistiky 
v Čechách, mapu vinař-
ské oblasti Morava, 
mapu vinařské oblasti 
Čechy, 4 mapy vinař-

ských podoblastí Moravy 
(znojemská, velkopav-

lovická, mikulovská, slo-
vácká), aktuální kalendář 

vinařských akcí, image katalog, 
letáček Krajem vína a letáček Certi-
fi kace služeb vinařské turistiky. 

 Vinařská turistika je jedním 
z pilířů propagačních činností Národ-
ního vinařského centra. „Snažíme se 
turisty nejen lákat na dovolenou 
spojenou s vinařstvím, ale také 
vzdělávat a v neposlední řadě 
dobře připravit prostřednictvím 
edice, „Krajem vína“, na nepře-
berné množství zážitků na vinařské 
Moravě a v Čechách. Získání dvou 
prestižních ocenění v mezinárodní 

přehlídce propagačních materiálů 
Tourpropag považujeme za obrovský 
úspěch a impulz pro další práce na 
projektu vinařské turistiky,“ komen-
tuje úspěch ing. Pavel Krška, ředitel 
Národního vinařského centra. Ředi-
tel Vinařského fondu ing. Jaroslav 
Machovec k tomu dodává: „Vinař-
ská turistika je jednou z dlouhodo-
bých priorit Vinařského Fondu ČR 
a patří mezi efektivní nástroje pro-
pagace moravských a českých vín.
ing. Pavel Krška, Národní vinařské 
centrum, o.p.s. 

vystopováno

Více informací a možnost objednání 
balíčku materiálů vinařské turistiky 
zdarma na: 
www.vinazmoravy.cz/turistika 
a www.vinazcech.cz/turistika.  
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pozor, informace o potravinách na trhu

plesnivých 
rozinek

Na evropský trh přes Českou repub-
liku mířila čtyřicetitunová zásilka rozi-
nek z Číny. Na základě upozornění 
Celní správy tuto zásilku zkontro-
lovali inspektoři Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce a zjistili, že 

není možné ji propustit do volného 
oběhu, neboť rozinky jsou prorostlé 
plísněmi. Plísně byly v mnoha přípa-
dech viditelné i na krabicích, v nichž 
byly rozinky převáženy. Dodávka ve 
dvou kontejnerech obsahovala 3200 

kartonů rozinek různých šarží, celé 
toto množství musí nyní dovozce 
zlikvidovat nebo vrátit dodavateli.  

Díky spolupráci celníků a SZPi 
se  p lesn ivé  roz inky  nedosta-
nou na trh a  žádným způso-
bem tedy neohrozí spotřebitele.

O případu budou prostřednic-
tvím Systému rychlého varová-
ní pro potraviny a krmiva informo-
vány i ostatní členské státy eU.

Na trh nebylo 
propuštěno 
čtyřicet tun  

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

Zpracovala Mgr. Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPi

pozor, informace o potravinách na trhu
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ovoce a zeleniny
Z legislativních předpisů koneč-

ně zmizí předpisy omezující tvar 
a velikost ovoce a zeleniny, takže 
se na trh opět vrátí zakřivené okur-
ky. Předpisy se však mění i v mnoha 
dalších ohledech, některých změn 
si jistě všimnou i sami spotřebitelé. 

Současná změna tedy spočívá pře-
devším ve zjednodušení předpi-
sů. Před 1. červencem existovalo 36 
zvláštních obchodních norem pro 
jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, 
nyní byl jejich počet zredukován na 
deset. Zvláštní obchodní normy, kte-
ré definují jakost, zralost a velikost 
produktů, byly zachovány jen pro 
ty druhy ovoce a zeleniny, se který-
mi se v rámci eU obchoduje nejvíce, 
např. pro jablka, jahody, citrusové 
plody, broskve a nektarinky, rajča-
ta a papriky. Spotřebitelé tyto dru-
hy poznají podle toho, že je u nich 
uvedena jakostní třída (výběrová 
jakost, i. jakost, ii. jakost). Například 
u jablek jsou normou pro jednotli-

vé jakostní třídy definovány povole-
né vady zbarvení, slupky a vývoje či 
odchylky od předepsané hmotnosti 
plodů, přičemž u výběrové jakosti se 
samozřejmě připouští vad nejméně.

Na ostatní druhy ovoce a zeleniny 
se vztahuje tzv. všeobecná obchodní 
norma, jež definuje pouze minimál-
ní požadavky. Takové ovoce a zele-
ninu lze prodávat pouze dostatečně 
vyvinuté, zralé a ve stavu, který snese 
přepravu a manipulaci. U těchto dru-
hů nejsou definovány jakostní třídy. 

Spotřebitelé se budou moci setkat 
s ovocem a zeleninou, které bude 
mít označení „k použití jako krmivo 
pro zvířata“ či „k přímému požití“, 
„použití v kuchyni“. Pro takto dekla-
rované zboží neplatí žádné jakost-
ní požadavky. Nadále však platí, že 
všechny druhy ovoce a zeleniny, včet-
ně suchých skořápkových plodů (man-
dle, arašídy, lískové a vlašské ořechy 
atd.), mohou být prodávány, pouze 
pokud nejsou napadené hnilobou či 

plísněmi a musí být zbaveny škůd-
ců. Rovněž se nic nemění na dalších 
požadavcích bezpečnosti, tj. například 
na omezení obsahu pesticidů, dusična-
nů, těžkých kovů apod. U veškerého 
prodávaného čerstvého ovoce a zele-
niny musí být uvedena země původu. 

Beze změny také zůstává pro-
dej zpracovaného ovoce a zeleniny, 
mezi které mimo jiné patří krájené 
ovoce a zelenina. Nakrájené ovo-
ce a nakrájenou zeleninu lze tedy 
prodávat jen v neporušených uza-
vřených baleních, na etiketě musí 
být kromě jiného uvedeno datum 
použitelnosti a teplota, při které 
by se měl takový výrobek uchová-
vat. V obchodě pak musí být uložen 
v chladicích zařízeních, kde je udržo-
vána teplota od 0 do 5 stupňů Celsia.

Změny právních předpisů po 
1. červenci se netýkají  prode-
je čerstvých banánů a brambor.

Nové
podmínky prodeje

Zpracovala Mgr. Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPi

pozor, informace o potravinách na trhu



www.svet-potravin.cz44

potraviny ve světě

známá
i neznámá
Připravil Radek Jaroš

„kdo jezdil za socialismu  do Bulharska na dovolenou, určitě zná, alespoň zběžně, 
tamní kuchyni. kdo nejezdil, měl by tuto kuchyni poznat – je velmi zdravá a chuťově 
stojí za to… “

44

známáznámá

Bulharská 
kuchyně 

www.svet-potravin.cz
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kuchyně 
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Každý z nás už určitě ochutnal šop-
ský salát, anebo čevabčiči. Za minu-
lého režimu totiž proniklo několik 
specialit bulharské kuchyně do čes-
kých jídelen a restaurací a dnes nám 
ani nepřijde, že třeba právě šopák 
nebo čevabčiči by měla být nějaká 
exotická jídla. Kromě těchto zmí-
něných má však bulharská kuchyně 
na poli jídla mnoho specialit, které 
může nabídnout. Bulharská strava 
je neobyčejně pestrá jako samotní 
obyvatelé Bulharska. Promítá se v ní 
jejich temperament, energie, orien-

tální turecké vlivy a slunečné dny 
roku. Tato kuchyně se jednoznačně 
řadí k těm zdravějším a to především 
proto, že většina pokrmů je lehká, 
chutná, jednoduše upravená a s vel-
kou spoustou zeleniny. Ne nadarmo je 
někdy bulharská kuchyně považována 
za nejzdravější evropskou kuchyni. 
Bylo by proto škoda neochutnat její 
speciality a neučinit je třeba i součástí 
svého pravidelného jídelníčku. Chcete 
vědět, jak připravují šopský salát 
přímo v Bulharsku? Zde je návod…

BeZ JOGURTU ANi SNíDANi…
Bulharská snídaně zpravidla obsa-

huje jogurt a jemný štrůdl se špe-
nátem nebo sýrem (banica). Jogurt 
(kiselo mljako), obsahující baktérii 
lactobactericum bulgaricum, kterou 

nenajdete nikde jinde na světě, Bul-
haři  konzumují v různých formách 
snad každý den po celý život. Něk-
teré historické prameny dokonce uvá-
dějí, že právě Bulharsko je kolébkou 
tohoto pokrmu, který se poté úspěšně 
rozšířil do světa, kde pozitivně ovliv-
ňuje zdraví jeho konzumentů.

STUDeNÉ POLÉVKy V BULHARSKU 
VeDOU 

Zejména v létě oceníte výhody 
bulharských studených, osvěžujících 
a velmi lahodných polévek. Nejzná-
mější z nich, „tarator“, se připravuje 
z bílého jogurtu, strouhané okurky, 
ořechů a kopru. Ve velké oblibě je však 
i studená cuketová či zelná polévka. 
Samozřejmě, že v bulharské kuchyni 
naleznete i teplé polévky, z nichž lze 
doporučit k ochutnání bulharskou 
velmi hustou„dršťkovku“ škembre 
čorba s chilli papričkami. Pokud se 
vám budou zdát bulharské polévky 
poněkud mdlé, nestěžujte si... V Bul-
harsku si totiž polévku dochutí každý 
dle své chuti přímo na talíři. 

NA HLAVNí JíDLO Se Už SBíHAJí 
SLiNy

Oběd nebo večeře běžné bulharské 
rodiny začíná šopským či jiným salá-
tem, následuje hlavní jídlo z hovězího 
nebo vepřového masa s paprikou 
nebo jinou zeleninou, vinnou révou 
a pepřem. Nakonec se jako desert 
podává sladké pečivo plněné ořechy 
a sirupem (baklava). 

V jídelníčku každé bulharské rodiny 
také nechybí zelenina, grilované 
maso a dary moře. Konzumuje se zde 

ingredience: 
 5-6 rajčat, 4 papriky,

1 salátová okurka, 1 cibule,
15 dkg balkánského sýra,
3 lžíce olivového olej,
vinný ocet zředěný
půl na půl s vodou, sůl

Postup:
 Umyté papriky a rajčata 

nakrájíme na kostičky 
a promícháme s nadrobno 
nakrájenou cibulí. Vše poté 
osolíme, pokapeme olejem, 
zalijeme octem zředěným 
s vodou a posypeme 
strouhaným balkánským sýrem.

ORiGiNáLNí
ŠOPSKý
SALáT   Recept
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celá řada mořských ryb. Na několik 
způsobů se upravuje tuňák, podávají 
se žraločí steaky (akula), smažené 
chobotnice nebo vařené či smažené 
mušle zvané midi, které jsou tady 
poměrně levné. Nejoblíbenější jsou 
pražené malé rybky zvané caca. Ze 
sladkovodních ryb, jako je kapr nebo 
sumec, se připravuje například rybí 
džuveč či dokonce tradiční kebab. 
Kebab, který se dlouho griluje na stá-
lém mírném ohni a z něhož se odkra-
jují jemné kousky opečeného masa, 
se však nejčastěji dělá z vepřového, 
hovězího či jehněčího. Mezi další 
tradiční bulharská jídla patří bezpo-
chyby musaka – zapečené brambory 
s mletým masem, trošku připomínající 
známé francouzské brambory. K masu 
a zelenině kuchaři někdy přidávají 
brambory, rýži, místní tvrdý sýr kaška-
val, jindy 
zase 

zelí nebo lilek. Místní si také rádi 
pochutnají na šiščetě (šašlik) či pržole 
(kotlety na rožni). Tradičním masitým 
pokrmem jsou kebabčeta, bulharská 
obdoba známého pokrmu čevabčiči. 
V bulharské podobě jsou ale 
větší a pikantnější. Téměř 
ke všemu se v Bulharsku 
konzumuje bílý chléb. 
V  re s taurac í ch  ho 
najdete automaticky na 
stole, i když o něj přímo 
nepožádáte. Bulharský 
bílý chléb má však jednu 
nevýhodu, totiž to, že je dobrý 
jen když je čerstvý, s postupem času se 
začíná drobit. Ovšem celozrnné nebo 
tmavé pečivo v Bulharsku seženete 
také...

ČeHO Se TU NAPiJeMe, Až Si JíDLA 
UžiJeMe?

Pokud požádáte o nějakou 
minerální vodu, pravdě-

podobně vám Bulhaři 
donesou nějakou 

z vlastních zdrojů, 
neboť v Bulhar-
s k u  j e  v e l k é 
množství mine-
rálních pramenů 
a  p i j í  j e  zde 

téměř všichni. 
Bulharsko je prá-

vem pyšné na svá 
vína, která jsou navíc 

poměrně levná. Vinařství 
v Bulharsku má neobyčejně dlouhou 
tradici. Příhodné klima a vynikající 
půda způsobily, že již od antických 
dob se zde víno pěstovalo a vyrá-
bělo, o čemž svědčí i starobylé vinař-
ské sklepy. Nejstarší doložení vinaři 

na území Bulharska byli již antičtí 
Thrákové. Tvrdému alkoholu domi-
nuje rakije (nejlepší je hroznová). 
žádaný je i bulharský koňak Pliska, 

Pomorie a Preslav. Zvláštností je mas-
tika - nápoj vonící po fenyklu, který 
stejně jako řecké ouzo zbělá, když 
do něj nalijete čistou vodu. Přiravte 
se na to, že dětem bude v obchodu 
bez ohledu na věk klidně prodána 
láhev alkoholu. Čím dál populárnější 
je v Bulharsku pivo. Zajímavostí je, že 
u zrodu zdejšího pivovarnictví stáli 
čeští sládkové. Nejpopulárnějšími pivy 
tu jsou Zagorka a Burgasko pivo. Je 
až s podivem, s jakou rychlostí pře-
sedlala významná část mužské popu-
lace z vodky, rakije, mastiky a jiných 
odnoží tvrdého alkoholu na pití piva. 
Cena piva v restauracích se pohybuje 
v přepočtu od 16 do 20 korun a až do 
30 až 50 korun za třetinku ve vyšších 
cenových kategoriích. Bulhaři rovněž 
milují kávu a dávají přednost silnému 
expressu podávanému v malých šál-
cích. Na požádání je možné dostat 
i kávu do většího šálku, které se říká 
dlouhá káva (dlga kafe).

CHalVa - sladkÝ ZÁŽitEk 
Z doVolENé

V Bulharsku, ale i v dalších zemích 
(zejména s arabskou kulturou) se 
můžeme setkat s chalvou, s velmi 
zvláštním  a originálním sladkým 
dezertem. Používá se buď samo-
statně, anebo jako doplněk do 
pohárů, do ovocných salátů… Já 
sám si ji pamatuji z dětských let, kdy 
na dovoleně v Bulharsku jsem tuto 
pochoutku s oblibou pojídal z ple-
chovky. Nikdy jsem netušil, z čeho 
to vlastně dělají… No a vida, dělají 
to ze sezamových semínek a samo-
zřejmě několika dalších ingrediencí. 
Chcete-li si tuto laskominu připravit 
doma, zde je recept: 

Potraviny ve světěpotraviny ve světě

ingredience: 
 1/2 šálku sezamových semínek, 

2 lžíce nadrobno nasekaných 
vlašských ořechů, 2 lžíce nadrobno 
nakrájených rozinek, 2 lžíce medu, 
lžička kakaa či vanilky podle chuti

Postup:
 Nasucho opražená sezamová 

semínka po vychladnutí 
rozemelte v kávovém mlýnku. 
Přidejte ořechy, rozinky 
a med, případně další přísady 
k dochucení. Hmotu vypracujte 
na husté tukové těsto, které 
nechte vychladnout v lednici.

ReCePT
NA DOMáCí 
CHALVU   R

ské sklepy. Nejstarší doložení vinaři 

val, jindy 
zase 

UžiJeMe?
Pokud požádáte o nějakou 

minerální vodu, pravdě-
podobně vám Bulhaři 

donesou nějakou 
z vlastních zdrojů, 

Bulharsko je prá-
vem pyšné na svá 

vína, která jsou navíc 
poměrně levná. Vinařství 

pokrmem jsou kebabčeta, bulharská 
obdoba známého pokrmu čevabčiči. 
V bulharské podobě jsou ale 
větší a pikantnější. Téměř 
ke všemu se v Bulharsku 
konzumuje bílý chléb. 
V  re s taurac í ch  ho 
najdete automaticky na 
stole, i když o něj přímo 
nepožádáte. Bulharský nepožádáte. Bulharský 
bílý chléb má však jednu bílý chléb má však jednu 
nevýhodu, totiž to, že je dobrý nevýhodu, totiž to, že je dobrý 
jen když je čerstvý, s postupem času se jen když je čerstvý, s postupem času se 
začíná drobit. Ovšem celozrnné nebo 

žádaný je i bulharský koňak Pliska, 

Pomorie a Preslav. Zvláštností je mas-Pomorie a Preslav. Zvláštností je mas-



Vaše
dopisy

Šneci a žáby bývali 
opravdu součástí 
tradiční české kuchyně?
Vážená redakce,
opravdu oceňuji Váš originální fór s fik-
tivním duchařským rozhovorem s Mag-
dalenou Dobromilou Rettigovou. Jen 
bych se rád zeptal, zda podobným 
fórem nebyla zmínka o hlemýždích 
a žábách, coby nedílné součásti tra-
diční české kuchyně dob paní Magda-
leny. Přijde mi to hodně za vlasy při-
tažené…

Jan svoboda, Plzeň

Vážená paní Veselá,
jak nám bylo při prezentaci bezpec-
kových melounů Bouquet řečeno, 
tajemství jejich pěstování si firma 
Anecoop nemůže nechat patento-
vat, takže se podobným šlechtěním 
a pěstováním bezpeckových melou-
nů zabývá ve Španělsku ještě několik 
dalších menších producentů. Je tedy 
pravděpodobné, že jste se setkala 
s melouny některého z těchto men-
ších pěstitelů, protože značkové bez-
peckové melouny Bouquet na sobě 
vždy musí mít samolepku s uvedením 
této značky.

Redakce Světa potravin

Dítě a vegetariánství,
podporovat to?
Ctěná redakce,
docela mě „zaskočil“ váš článek o vege-
tariánství u dětí. Ještě tam napište, jak 
je to úžasné a prospěšné… To zas při-
bude bláznivých matek či celých rodin, 
které se zhlédly v tomhle pomate-
ném způsobu stravování. To zas při-
bude neduživých dětí…jakoby společ-
nost nebyla dost nemocná jinak. Čekal 
bych, že uvedete nezbytnost alespoň 
hojné míry mléka a mléčných výrobků 
při vegetariánských praktikách uplat-
ňovaných na nebohých dětech, které se 
tomu nemohou bránit. Co z nich vyros-
te? Atletičtí junáci a holky krev a mlí-
ko sotva…

Břetislav syrovátka, Čimice

Vážený pane Syrovátko,
 vegetariánství vzbuzuje v mnoha 
lidech krajní souhlasné, a naopak 
nesouhlasné postoje. Vy jste evidentně 
přívrženec toho nesouhlasného smě-
ru. Věřte, že s těmito oběma vyhraně-
nými směry se věru těžko racionálně 
diskutuje…

Redakce Světa potravin

Vážený pane Svobodo,
je tomu opravdu tak, a šneci a žá-
by (též i raci) se v Čechách skutečně 
s oblibou pojídali zejména o postních 
dnech, kdy bylo zapovězeno konzu-
movat maso suchozemských zvířat. 
K ústupu od těchto jídel možná poslé-
ze došlo v souvislosti s pozdější znač-
nou ateizací české společnosti, kdy 
postní dny prostě vymizely. Jestli se 
ateistický přístup většiny české spo-
lečnosti negativně odrazil právě na 
odmítání konzumace hlemýžďů, žab 

a výrazném snížení konzumace ryb 
Vám ale na sto procent garantovat 
nemůžeme…

Redakce Světa potravin

Bezpeckové melouny 
i v Lidlu
Se zájmem jsem si přečetla vaši repor-
táž o bezpeckových melounech znač-
ky Bouquet. Nejen kvůli melounům, 
ale samozřejmě také kvuli oběma zná-
mým protagonistům pořadu „Kluci 
v akci“. Zkoušela jsem se pak po těch-
to melounech pídit, ale zatím jsem 
se nedopídila. Mezitím jsem si tedy 
koupila španělské melouny za sku-
tečně lidovou cenu v Lidlu a ejhle… 
taky byly skoro bez pecek, tedy měly 
jen pár takových malých a bílých, jak 
jste to psali v tom článku. Šlo o tyto 
melouny Bouquet, anebo jsou i jiné, 
které také nemají žádné pecky?

Jarmila Veselá, Praha

Psali jste
nám

dopisy čtenářů
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Uspávací 
a jídelní
rituály
Připravila Tereza Boehmová

Nakreslil Šimon Šorm

seriál
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seriál

„No, my teda třikrát obtančíme 
dům s dítětem v náručí, pak ho 
hodinu houpeme v kolébce, nosíme, 
zpíváme ukolébavku a pak ho lech-
táme na čele, hladíme po jednom 
přesném místě na noze a náš miláček 
pak hnedka usne. V podstatě o nic 
nejde…,“ vypráví jeden z rodičů. Další 
zase popisuje, jaké všechny naprogra-
mované úkony typu lžička – vrtulník, 
skákání na jedné noze v masce kočičky, 
či zazpívaná oblíbená pohádka – jsou 
potřeba k tomu, aby potomek vzal 
vůbec sousto do úst.

Jde o lidi, kteří – ač neradi – uvízli 
v pasti hry zvané uspávací a jídelní 
rituály. Vsadím se, že jste o nich také 
slyšeli a možná nechápavě povytahu-
jete obočí. Tsss... Tak tohle já nikdy 
dělat nebudu! Takhle si nechat rui-
novat nervy! 

KDO Je VíTěZ? 
A to jsem si říkala i já. Moje dítě 

bude přece hned od začátku spát 
samo v postýlce, aby vědělo, kde je 
jeho místo. Nebudeme ho hýčkat 
naprostým tichem. žádné zvláštní roz-
mazlování. A rozhodně bude usínat 
samo.  Bez řečí – vyčistit zuby a spát! 
S jídlem zrovna tak – nic mu nebudu 
nutit. Ať si nejí, když nechce… 

Jenže ono je to složitější a cpaní 
jídla do dětí i uspávající šílenosti mají 
své důvody. Aby dítě v noci i přes den 
dobře spalo - což je, myslím, cílem 
většiny rodičů - musí si naplnit bři-
cho nějakým obsahem, který hned tak 
nespálí, jinak se totiž budí hlady moc 
brzy. ideální jsou různé zaplácávající 
kaše. Každý večer rovněž nemáte čas 
a náladu přetahovat se hodiny s řvou-
cím miminem, které ne a ne usnout 
o samotě.  Jsou dny, kdy zkrátka vítězí 
dítě a vaše touha po tichu a klidu nad 
předsevzetími. 

KAŠe NA BAMBUSOVÉ TyČi, 
MATKA NA SKŘíNi 

Je však jasné, že vše musí mít jisté 
hranice a že si jako rodiče nemůžeme 
nechat líbit všechno. Nerada bych 
dopadla jako v případě tvrdohlavce 
z knihy Malý tyran, který odmítal 
jíst a přijal potravu jen za specific-
kých podmínek, jež se časem zcela 
pod taktovkou dítěte vyvinuly do 
tohoto stavu: „Jeden soused, který 
to všechno pozoroval dalekohledem, 
viděl tedy toto: Venku ve výšce prv-
ního patra stojí štafl e, z nichž otec 
v klobouku a s deštníkem podává 

oknem dítěti kaši lžící připevněnou 
k bambusové tyči. Matka leží v noční 
košili na skříni a dívka stojí před 
mříží, která je zabudována do dveř-
ního rámu. Obě přihlížejí, jak dítě jí, 
a dívka po každém spolknutém sou-
stu dodatečně zachrastí chrastítkem. 
Jen tehdy, když jsou tyto podmínky 
splněny, dítě jí.“   

Jistě, je spousta rodičů, kterým se 
výchova povede, vytrvají, neustoupí 
a pak mají klid dlouhodobě. My to 
ale zkrátka pokazili. i když jsme měli 
ty nejlepší úmysly. 

STAVy STRACHU A BOLeSTi 
Naše dítě bylo hned od začátku 

jiné. S jídlem celkem problémy 
nebyly, ale to uspávání… Trpělo od 
narození úzkostí ze samoty a prázd-
ných místností, a když jsem se vzdá-
lila jen do vedlejšího pokoje, dostalo 
záchvat pláče, který nekončil ještě 
dlouho po mém návratu. Mohla za 
to z velké části i kolika, kterou bylo 
potřeba léčit především houpáním, 
chováním a zahříváním břicha. Byly 
to nekonečné hodiny pláče, které nás 
po několika dnech zavedly do slepé 
uličky, a upřímně - udělali bychom 
naprosto cokoliv, aby to přešlo. Ten 
tam byly představy o spaní o samotě. 
My měli daleko nižší laťku – jen ať 
chvilku spí – jakkoliv, kdekoliv! Nechat 
uřvat někoho, kdo má bolesti, prostě 
nelze. 

Časem jsme se vyhrabali z nošení 
a natřásání a skončili „jen“ u držení 
za ruku při uspávání skrz šprycle její 
vlastní postýlky. To Annu uklidňovalo. 
Samozřejmě jsme věděli, že si tím 
zaděláváme na dlouhodobý problém, 
protože dítě si zvyklo. Bolesti dávno 
nemá, ale bez držení za ruku usíná 
jen velmi těžko a mnohem pomaleji. 

Tu a tam se nás zmocnilo zoufalství, 
protože nechat si každý večer lámat 
ruku a oždibovat prsty není nic pří-
jemného, a rozhodli jsme se, že s tím 
skoncujeme. Čekal nás zoufalý pláč, 
který neustával. Naše dítě mělo neu-
věřitelnou výdrž. Spíš by se zalklo plá-
čem, než by usnulo samo. Známí nám 
radili, že to musíme překonat a nedat 
se. Ale nikdy se to nepovedlo. Já to 
do rána nevydržela. Nešlo to. Lítost 
a touha konečně v tichu spát byla 
nakonec silnější. 

JSeM JeDiNá, KDO SeLHAL? 
Dlouho jsem si myslela, že jsem 

snad jediná, kdo takhle selhal a musí 
potupně na dovolené prosit o speci-
fi cký typ postýlky, aby jím šlo prostrčit 
ruku… Ale nedávno jsem se na toto 
téma bavila s několika dalšími rodiči 
a zjistila jsem, že ve srovnání s tím, 
co musejí dělat při uspávání oni, jsme 
na tom vlastně ještě dobře. Stejně 
jako my i oni se snažili těchto rituálů 
zbavit, ale většinou se uplakané dítě 
vyčerpáním ještě pozvracelo nebo 
počůralo, takže stejně musel někdo 
vstát a přijít do dětského pokoje dát 
věci do pořádku. A na to já zkrátka 
nemám výdrž. 

Každé dítě je jiné a snad více než 
kdy jindy tu platí přísloví: Sytý hlado-
vému nevěří. Čili rodiče, kteří měli to 
štěstí a jejich děti šly „předělat“ na 
jedlíky a samospavce, nikdy nepo-
chopí ty, kterým, ačkoliv vyzkoušeli 
většinu dobrých rad, nakonec nezbylo 
nic jiného, než slevit ze svých nároků 
a počkat, až bude dítě větší a bude se 
s ním možno rozumně domluvit. Už se 
na to těším, přece rodiče neuspávají 
své děti až do doby, než se odstěhují… 
Nebo ano? Snad nebudu první 

www.svet-potravin.cz
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Zdrženlivost v jídle je buď...

soutěžte se světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do �1.9.�009 správně vyluštěnou tajenku spolu 
se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 17.8.�009 do �1.9.�009 přijde. tři úspěšní luštitelé 
s nejpřesnějším tipem  odměníme celoročním předplatným časopisu svět potravin.

své odpovědi zasílejte na adresu: sVět PotraViN, opportunitas, a. s., sabinova 707/7, 130 00 Praha 3

Podrobná pravidla naleznete na www.svet-potravin.cz

křížovka

Ceny předplatného

Roční předplatné: 513,60 Kč 

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

Půlroční předplatné: 256,80 Kč

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

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

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

objednávka předplatného

oBJEdNÁVÁM: ks předplatného  roční  půlroční 

Příjmení, jméno, název fi rmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

e-mail:

tyP PlatBy: Složenka  bankovní převod  faktura 

Pro orGaNiZaCE:

iČ   DiČ  

Číslo účtu  



Vyberte dětem správnou cestu.
Posaďte je do našeho vzdělávacího Banbin vlaku

a nechte se hýčkat pohledem, jak se Vaše dítě rozvíjí.
Představujeme Vám studio Banbin, česko-anglické soukromé jesle a školku.

Špičkové předškolní zařízení, které se v rámci svého celoročního provozu 
dokonale a s maximální péčí postará o Vaše nejmenší i v době prázdnin. 

Svěřte své děti i v létě do rukou opravdových profesionálů, kteří u nás v praxi 
uplatňují jedinečný výchovný program, poskytující předškoláčkům všestranný 
a harmonický rozvoj jejich osobnosti. Navíc v krásném prosluněném prostředí 

a v malebných interiérech. Bližší informace najdete na www.banbin.cz, 
anebo kontaktujte přímo manažerku studia Banbin, paní Evu Stejskalovou 

na tel. +420 602 141 001.

www.banbin.cz
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