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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,
zdá se to neuvěřitelné, ale dovršili jsme právě rok vydávání a v rukou tak 

držíte již dvanácté číslo časopisu Svět potravin. Ano, je o tak – první číslo naše-
ho časopisu spatřilo světlo světa dne 20. října 2008. 

Za rok své existence si Svět potravin získal řadu příznivců a na jeho stránkách 
se především díky zájmu Vás čtenářů rozproudily nejrůznější debaty, napří-
klad o tom, zda je mléko vhodná potravina, jestli jsou biopotraviny opravdu 
tak kvalitní či o tom, zda je školní stravování opravdu tak nevyhovující, jak 
někteří rodiče stále tvrdí. V průběhu roku přibyla také nová rubrika Novinky 
na trhu a Seriál, který si získal (dle ohlasů soudě) také Vaši přízeň.

S inovacemi rozhodně nekončíme a v nejbližší době Vám přineseme nově 
pojatou rubriku Testovali jsme za Vás, kde budou jednotlivé skupiny výrob-
ků testovány nejen skupinou odborníků na slovo vzatých, ale projdou i labo-
ratorními testy. Jsem přesvědčena, že jen takové testy potravin totiž mohou 
přinést objektivní výsledky a pravdivě informovat Vás, spotřebitele.

Samozřejmě, že obsah časopisu záleží přede-
vším na Vás, čtenářích. Pokud Vám v časo-
pise něco chybí, chcete se dozvědět více 
o nějaké potravině či o původu některé-
ho z vašich oblíbených jídel, pište, volejte 
a my se pokusíme přinést na dané téma 
co nejvíce informací. konec konců Svět 
potravin je tu pro Vás – čtenáře a spo-
třebitele.

Ale zpět k aktuálnímu číslu. 
Jsme uprostřed podzimu, takže 
jsme logicky vsadili na podzim-
ní ovoce i zeleninu i na vše, co 
se z něj či z ní dá vyrobit. Pev-
ně doufáme, že Vám následu-
jící stránky přinesou dostatek 
inspirace a alespoň trochu pro-
světlí nadcházející podzimně 
zádumčivé a stále kratší dny.

užijte si posledních zbytků 
sluníčka a podzimní nenálady 
překonejte s humorem a zava-
řeninou či kompotem z nějaké-
ho vašeho oblíbeného ovoce. 
Dostanete tak do sebe také kou-
sek slunce, ve kterém dozrálo.

Dana Večeřová
šéfredaktorka
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zaostřeno na…

Uprostřed šedivé zimy unavené oko 
potěší pohled do spíže plné barevných 
skleniček zavařeného ovoce a zele-
niny či kompotů. Pokud všechnu tu 
nádheru nenakoupíme v obchodě za 
rohem, je třeba obětovat několik let-
ních dní, opásat se zástěrou a posta-
vit se ke sporáku. Podívejme se blíže 
na to, jak různorodě lze s podzimními 
plody naložit, abychom se z nich 
mohli těšit i v zimě. 

TrADIČNÍ I MoDErNÍ ZPůSoBy
k nejstarší metodě uchovávání 

ovoce patří, spolu s výrobou povidel, 
sušení. Dříve se sušívalo ovoce v obec-
ních sušárnách, ve kterých se topilo 
dřevem, sušily se především švestky, 
jablka a hrušky. Dnes sušíme většinou 
venku na slunci, doma na radiátorech 
či na roštech trouby nebo stále častěji 
za pomoci elektrických sušiček. kromě 
jablek a hrušek lze sušit i třešně a višně 
- nejlépe vypeckované, meruňky, 
na kousky nakrájené broskve, rybíz, 
borůvky, brusinky a samozřejmě 
i houby a zeleninu. Sušením se v plo-
dech zachovává až 80 % vitaminů, je 
ovšem potřeba počítat s tím, že chuť 
a barva se procesem sušení změní.  

Nejsnadnější moderní metodou kon-

zervace je zamražení.  Nejvhodnější 
k tomu jsou bobuloviny, tj. jahody, 
maliny, ostružiny či rybíz. Důležité je, 
aby plody určené k zamražení byly 
čerstvé a dobře omyté. Aby si ovoce 
zachovalo tvar a šťavnatost je lepší je 
zamrazit prudce, nejlépe na teplotu 

-40 ºC. Zabrání se tím vytvoření 
špičatých krystalků ledu, které 
mohou posléze poškodit buněčné 
stěny ovoce. Poškozený plod se po 
rozmražení rozpadá a vytéká z něj 
šťáva. Je vhodné zamrazovat ovoce ve 
vzduchotěsných obalech a po menších 
porcích – rychleji zmrzne a usnadňuje 
se tím další zpracování. Většinu takto 
zamraženého ovoce lze skladovat i po 
celý rok. 

oD PoVIDEl k DŽEMůM 
A MArMEláDáM

Z dobře vyzrálého ovoce s vyšším 
obsahem cukru, jako jsou švestky, 
dobře vyzrálá jablka a hrušky, 
meruňky či sladké třešně, lze vyro-
bit povidla. osobně neznám nikoho, 
kdo by se výrobou povidel zabýval. 
Z doslechu vím jen o jedné hrdinné 
kuchařce, která v letním parnu stá-
vala několik hodin nad hrncem 
a míchala a míchala. Aby se povidla 
nepřipalovala, je totiž nutné je vařit 

na mírném plameni ve speciálním 
hrnci s dvojitým dnem za stálého 
míchání  i několik hodin až do jejich 
úplného zhoustnutí. Povidla našich 
babiček bývala tak tuhá, že se dala 
krájet nožem a před dalším použitím 
se musela ředit vodou. Vzniklá hmota 
se plní do vyhřátých kameninových 
nádob nebo sklenic. S povidly se často 
zaměňuje jiná, dnes již téměř zapo-
menutá pochoutka zvaná klevera. 
klevera neboli rozvárka je rozemleté 
rozvařené ovoce dochucené rumem. 
Používalo se třeba na kynuté knedlíky, 
lívance či vdolky. 

Povidla si dnes doma uvaří jen málo-
kdo, zavařování všeho možného však 
zůstává stále populární. Z jakéhoko-
liv druhu ovoce či zeleniny lze vyrobit 
kompoty, džemy, marmelády, rosoly 
či čatní na nesčetně mnoho způsobů. 
Za pomoci želírovacích prostředků to 
zvládne opravdu téměř každý, zavaře-
niny není nutné ani sterilizovat. k tra-
dičnímu postupu zavařování, tedy ste-
rilizaci, se používá zavařovací hrnec 
s teploměrem, popřípadě se sklenice 
se zavařeninou umístí na hlubší pekáč 
s vodou sahající do výšky zhruba 1 cm. 
Zavařovat lze dnes jednoduše i v něk-
terých typech domácích pekáren. 
V každém případě je nutné dodržovat 
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hygienická pravidla. k zavařování se 
nesmí používat nahnilé ani zplesni-
vělé suroviny. rozhodně nestačí nah-
nilou část plodu vykrojit – i zdravá 
část může být kontaminována nebez-
pečnými mykotoxiny. Suroviny je 
třeba před použitím důkladně omýt 
pitnou vodou, sklenice i víčka musejí 
být čisté, sklenice vypláchnuté vařící 
vodou. Víčka by neměla být použí-
vána opakovaně. Džem či marme-
láda by se nikdy neměly během 
vaření ochutnávat rovnou z vařečky 
– vždy je nutné použít čistou lžičku. 
Pokud se zkazí již hotový džem, opět 
platí, že nestačí jen odebrat viditelně 
postiženou část, ale celá sklenice 
musí putovat do odpadkového koše. 
k přípravě džemů a marmelád se hodí 
snad všechny druhy 
ovoce. A jaký je 
vlastně rozdíl mezi 
džemem a marmelá-
dou? Džem se větši-
nou defi nuje jako ne 
příliš hustá rosolo-
vitá zavařenina při-
pravená z jednoho 
druhu ovoce, ve 
které jsou i kousky 
duž iny.  Marme-
láda naproti tomu 
může obsahovat 
i více druhů ovoce 
a je hladké konzis-
tence. Nehledě na 
to, jak zavařeninu 
nazýváme (ofi ciální 
názvosloví poně-
kud zkomplikovala 
nesprávná interpretace směrnice 
rady Eu z roku 2001(viz šedý ráme-
ček)), patří u nás k nejoblíbenějším 
meruňková, jahodová, borůvková 
a rybízová. ovšem i v zavařování se 
stále více prosazuje exotické ovoce 
a netradiční kombinace. Jen namát-
kou třeba džem z kiwi, mandarin-
ková či banánová marmeláda, jaho-
dový džem se zázvorem a mandlemi, 
melounový džem, meruňkový džem 
s mandlemi…, všechno je dovoleno. 
Zajímavým způsobem zpracování pod-
zimního ovoce je i tzv. čatní, pikantní 
směs pocházející původně z Indie. 
Připravuje se za studena a podává se 
čerstvá, pokud je vyrobena ze zele-
niny. ovocné čatní je třeba povařit 
- to potom vydrží v lednici třeba až 3 
měsíce. I čatní je samozřejmě možné 

zavařit a v zimě je pak podávat např. 
jako omáčku k masu. Co například 
pečené jehněčí s hruškovým čatní? 
(viz tyrkysový rámeček)

MoŠTy A oVoCNá VÍNA
Z podzimního ovoce se u nás tra-

dičně vyráběly a stále vyrábějí ovocné 
mošty a ovocná vína. Mošt je přírodní 
šťáva získaná lisováním ovoce. Nejčas-
těji jsou to jablka, réva, ale i rybíz, 
třešně, jeřabiny či borůvky. Čerstvý 
mošt je samozřejmě nejlepší, pokud 
však potřebujeme zpracovat velké 
množství ovoce, je třeba upravit 
mošt tak, aby se nekazil. Důležitá je 
i výchozí teplota surovin. Pokud se 
lisují např. jablka za teplého počasí, 
mají zpracovávané plody a následně 

i vylisovaná šťáva teplotu mezi 15−20 
ºC. Šťáva o této teplotě se nestihne 
vychladit dříve, než v ní začnou probí-
hat kvasné procesy, a proto je nutné ji 
vypít do druhého dne. Šťáva o teplotě 
přibližně 10 ºC pak vydrží v lednici bez 
další úpravy zhruba týden. Nejšetr-
nějším způsobem konzervace moštů 
je jejich pasterace, což znamená 
zahřátí na teplotu nižší než 100 ºC. 
V domácích podmínkách je poměrně 
složité dosáhnout ideálního výsledku, 
některé moštárny naštěstí nabízejí 
i výrobu a pasteraci moštu ze surovin, 
které si zákazník buď sám dodá, nebo 
vybere přímo na místě. Podmínkou je 
jen minimální množství zpracováva-
ného ovoce (orientačně např. 200 kg 
jablek, což odpovídá zhruba 150 lah-
vím moštu o objemu 0,7 l). 

Z odkaleného moštu lze pak dále 
vyrábět domácí ovocné víno. I vinná 
réva sice patří mezi ovocné druhy, 
odlišují se však vína révová (z hroznů) 
a vína ovocná (tj. vína z jiných druhů 
ovoce). Výhodou domácích ovocných 
vín je záruka přírodního charakteru 
a levná výroba. Zatímco víno z hroznů 
bývalo v dávných dobách výsadou 
šlechtických a církevních kruhů, 
ovocné víno bylo dostupné i prostému 
lidu. kdo mu holduje v rozumné míře, 
dodává svému organismu celou řadu 
prospěšných látek a vitaminů, pře-
devším skupiny B. Tyto látky působí 
blahodárně např. na cévy, upravují 
hladinu krevního tlaku a v neposlední 
řadě přispívají k dobré náladě.

Před kvašením je nejprve třeba 
upravit poměr kyse-
lin a cukru ve šťávě. 
obsah kyselin se 
snižuje ředěním čis-
tou pitnou vodou. 
Pokud se připravuje 
víno z opravdu zra-
lého ovoce, ředění 
není zapotřebí, pro-
tože ve zralém ovoci 
je správný obsah 
kyselin. Aby se vykva-
šené víno nezkazilo, 
m u s í  o b s a h o v a t 
minimálně 10 % 
alkoholu, což odpo-
vídá asi 19 % cukru. 
Např. v případě jab-
lečného vína z méně 
zralých plodů je 
nutné  dos lazení 

zhruba 2,2 kg cukru na 13 l moštu, 
a to cukru řepného. Činností kvasi-
nek se cukr v moštu mění na alkohol 
a oxid uhličitý. Divoké kvasinky volně 
přítomné ve zdravém moštu by měly 
být k vykvašení vína dostačující. Pro-
tože však proces kvašení nemusí pro-
bíhat bez závad, je lepší si předem 
připravit zákvas z ušlechtilých vin-
ných kvasinek, které lze zakoupit ve 
specializovaných obchodech či běžně 
v drogerii. Takto zpracovaný mošt se 
plní nejlépe do demižonů a uzavírá 
speciální kvasnou zátkou, která umož-
ňuje plynulé unikání oxidu uhličitého 
a zároveň zabraňuje přístupu vzduchu 
a vnější kontaminaci. Doporučuje se 
plnit nádoby zhruba jen ze 4/5 cel-
kového objemu, aby během kvašení 
nepřetékaly, a ponechat si ještě čtvr-

zaostřeno na…
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tinu kvašeného moštu na eventuální 
pozdější doplnění demižonů.  kvasící 
víno v nádobách je pak třeba uložit 
do místnosti o teplotě  20−25 ºC 
a nechat proběhnout kvašení, které 
lze rozdělit na tři fáze. Počáteční, 
kdy dochází k množení kvasinek, ale 
nejsou ještě viditelné známky kvašení. 
Ta je krátká, většinou trvá jen 1 − 5 
dní. Dále následuje druhá, bouřlivá 
fáze kvašení, která může trvat 2 − 
4 týdny, a jejímž výsledkem je šťáva 
se zhruba polovičním obsahem cel-
kového množství alkoholu. Pokud 
během této fáze dojde ke zpoma-
lení či dokonce zastavení kvasného 
procesu, je třeba zjednat nápravu, 
např. přidáním prudce kvasící šťávy 
stejného druhu. Na konci této fáze 
je vhodné odstranit zátku, doplnit 
nádobu vínem stejného druhu až po 
její okraj a kvasnou zátku nahradit 
již jen volně vloženou zátkou kor-
kovou, aby mohl z nádoby unikat 
oxid uhličitý, který se ještě vyvíjí při 
dokvášení zbytkového cukru. Pokud 
nemáme k dispozici šťávu či víno na 
dolití, doporučuje se víno stočit již na 
konci druhé fáze. V opačném případě 
necháme proběhnout poslední, třetí 
fázi, tj. dokvašování. V jejím závěru 
klesají kvasinky ke dnu a z kalné šťávy 
se stává čiré víno. To se stáčí do jiné 
nádoby, aby se odstranily kvasinky 
a kaly na dně demižonů.  První stáčení 
probíhá zpravidla zhruba 4 − 8 týdnů 
po bouřlivém kvašení. Víno stočené 
do nádob až po samé hrdlo a uza-
vřené korkovými zátkami se pone-
chá v místnosti při teplotě asi 15 ºC, 
kde zpravidla ještě dokvašuje. Druhé 
stáčení vína, při kterém se odstraňují 
zbytky kalů, je vlastně již lahvováním. 
To se provádí po 6 − 12 týdnech od 
prvního stáčení, je-li víno již dosta-
tečně vyzrálé. láhve se pak ukládají 
v temnu naležato při teplotě 10 ºC. 
Před konzumací se nechává víno ale-
spoň půl roku uležet. Čím starší, tím 
lepší. 

každý zkušený výrobce domácího 
vína i moštu má jistě své osvědčené 
postupy a triky, na které by přísahal. 
otázka, zda použít ke konzervaci 
moštu kousek křenu, dokáže vyvolat 
bouřlivou diskuzi. Pro nováčky máme 
dobrou zprávu: v e-shopu lze zakou-
pit kompletní sadu na výrobu 4,5 litru 
vína. Tak hodně zdaru. 

kapitola o ovocném vínu zpraco-
vána převážně na základě webu, 
který čerpá z knihy „ovocné a zele-
ninové nápoje“,  Dr. Vladimír kott, 
Státní zemědělské nakladatelství 
v Praze, 1985 

V anglicky hovořících zemích se jako 
„jam“ označuje jakákoli zavařenina 
jakékoli konzistence. „Marmelade“ 
je potom pouze jeden druh „jamu“, 
a to zavařenina vyrobená výhradně 
z citrusových plodů, pomerančová či 
grepová, v Anglii velmi oblíbená. ke 
zmatení došlo poté, co směrnice Eu 
stanovily, že podle normy musí citru-
sová zavařenina, tedy „marmelade“ 
obsahovat minimálně 20% podíl 
citrusového ovoce. kdosi u nás položil 
rovnítko mezi foneticky podobné, 
významově však odlišné pojmy „mar-
melade“ a „marmeláda“, a problém 
byl na světě. To, co jsme dosud ozna-
čovali jako marmeládu, zakoupíme 
v obchodě kvůli nesmyslné  interpre-
taci nařízení Eu pod různými názvy, 
jako je „ovocná směs“ či „ovocná 
pomazánka“ (pokud neobsahuje 
alespoň zmíněných 20 % citrusových 
plodů).  Podle slov vedoucího vývoje 
a kontroly jakosti holdingu hamé 
rNDr. Jiřího Mikysky firma hamé 
jednoduše přejmenovala většinu neci-
trusových marmelád na džemy, bez 
ohledu na konzistenci. Pan Mikyska 
dále uvedl, že se sice připravuje novela 
stávajícího zákona, v otázce marme-
lád se však žádné změny nechystají. 

Vyhláška č. 157/2003 Sb., o požadav-
cích na ovoce a zeleninu, oddíl 2

Zpracované ovoce, § 6, bod h):

Pro účely této vyhlášky se rozumí:… 
marmeládou potravina vyrobená ze 
směsi přírodních sladidel, vody a jedné 
nebo více surovin získaných z citru-
sových plodů, přivedená do vhodné 
rosolovité konzistence, přičemž za 
suroviny získané z citrusových plodů 
se považují pulpy, dřeně, šťávy, vodné 
extrakty a kůry.

Angličané nejvíce holdují zavaře-
nině z hořkých sevillských pomerančů, 
Francouzi si dávají k husím játrům 
fíkový džem, Španělé  servírují ovčí 
sýr „manchego“ s kdoulovou pastou 
a hroznovým vínem, Němci natírají 
na tmavý chléb „Pflaumenmus“, 
švestková povidla. Tradiční ruskou 
zavařeninou zvanou „vareňje“, ve 
které zůstává ovoce vcelku zavařené 
v rosolu, si rusové dokonce sladí i čaj. 
Brusinkový džem je jeden z pilířů 
švédské kuchyně.  

 hruŠkoVé ČATNÍ 
Hrušky oloupeme a nakrájíme na 

kostičky. Česnek oloupeme a proli-
sujeme. Cibuli očistíme a nasekáme 
najemno. Zázvor oloupeme a nakrá-
jíme na kostičky. Ve velkém hrnci 
smícháme  cukr  s ovocným  octem 
a přivedeme do varu. Přidáme hrušky 
a ostatní ingredience včetně proli-
sovaného česneku. Vaříme zvolna 
asi jednu hodinu, dokud není směs 
zahuštěná. Ještě teplé čatní nalijeme 
do teplých sterilovaných sklenic a uza-
vřeme. Pokud nechceme čatní zavařo-
vat do sklenic, vydrží čerstvé uložené 
v lednici asi 3 - 4 týdny. Hruškové čatní 
můžeme použít jako omáčku ke sko-
povému, jehněčímu nebo k šunce či 
sýru. 

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?

 Jako Čech a Jihočech především 
miluji jídla česká, kachna s knedlíky 
doplněná o třeboňského kapra, to 
osobně považuji za exportní deli-
katesu. Jídla co mi nejedou a která 
opravdu nemusím jsou hamburgery 
z McDonaldu a nudle s mákem, popř. 
jiné, z mého pohledu málo kreativní 
pokrmy. 

 Velká většina lidí si Vás samo-
zřejmě pamatuje jako oblíbeného 
herce. Nedá mi to, abych se neze-
ptala, jestli máte také spojené něk-
teré kulinářské zážitky s natáčením 
nějakého fi lmu. 

 Vzpomínám na báječné i horší 
cateringy, zážitků bylo dost a dost, 
na konkrétní si asi nevzpomenu, ale 

v příštím čísle vašeho časopisu určitě 
ano.

 Pokud nakupujete potraviny, jste 
patriot a dáváte přednost českým 

potravinám? Myslíte, že by českým 
potravinám prospěla větší propa-
gace?

 Jsem patriot a jednoznačně prosa-

„Vítězslava Jandáka si většina z nás pamatuje především z televizních 
a filmových rolí jako skvělého herce. V současné době se ale angažuje v politice, 
takže dostihnout ho s našimi otázkami o jídle nebylo v předvolebním období 
vůbec jednoduché.“

pane Jandáku?
Jak to chutná Vám, 

Připravila Dana Večeřová

patriot a dáváte přednost českým  Jsem patriot a jednoznačně prosa- Jsem patriot a jednoznačně prosa-
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jak to chutná Vám...

zuji, aby Češi kupovali české výrobky, 
a to nejen z vlasteneckého hlediska, 
ale zkrátka proto, že jsou kvalitní 
a dobré. Co se týče větší 
propagace českých potravin, 
pak jakékoli větší propagaci 
češství jsem jednoznačně 
nakloněn.

 A co Vy a vaření? Vyhý-
báte se mu nebo byste uměl 
přátele pohostit vlastno-
ručně uvařeným jídlem?

 Naopak,  když mohu, 
vařím velmi rád, snad mám 
i špetku toho talentu, miluji 
steaky, letní grilování..., se 
synem jsme dobrý tým, on 
jídlo namaceruje a mně pře-
nechá konečnou přípravu 
a mnohdy i konečnou konzu-
maci, na což si mnozí přátelé 
již zvykli.

 Máte při svém hektickém 
způsobu života vůbec čas na 
relaxaci, na aktivní pohyb či 
na právě vychutnání dob-
rého jídla a pití?

 Bydlím v jižních Čechách, 

takže každý den, co mohu trávit na 
jihu, je pro mne dnem relaxačním, 
procházky se psem a manželkou 

lesem, posezení u vlastního ryb-
níka, rybaření, no a večer sklenka 
kvalitního vína při dobré hudbě, to 

považuji za ten pravý poži-
tek. Fitnesscentra a likvi-
dace těl ať již jakýmkoli 
způsobem, to už pro mne 
není.

 Je třeba také zmínit 
volební období, kterým 
právě procházíte. S čím 
jdete do voleb v jižních 
Čechách?

Se slušností a pokorou, 
s programem a se skvě-
lým týmem lidí, se kterým 
jsme vytvořili oranžový Tým 
Jihočeši. Jezdíme po jižních 
Čechách, představuji sebe, 
program ČSSD i naše kan-
didáty, už jsme projeli více 
než padesátku míst a dobrá 
stovka nás ještě čeká. Je to 
takový kvalt, že si člověk 
ani nestačí v klidu sednout 
a spořádat dobrý oběd. 
Přesto jedu na plný plyn 
a věřím, že vyhrajeme. 

pane Jandáku?
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víte, co je zdravé - tudíž vhodné pro Vaše dítě?

„Kůže je největší tělesný orgán odpovědný za množství funkcí. Mezi nejčastější kožní 
onemocnění patří akné, lupénka, ekzém (dermatitida) a lupus. Příčiny onemocnění kůže 
jsou často nejasné. Patří mezi ně strava obsahující mnoho cukrů, tuků, průmyslově 
čištěných a zpracovaných surovin stejně jako škodliviny z prostředí, stres, kouření a UV 
paprsky. V dnešním díle se zaměříme na onemocnění lupénkou a akné.“
AkNé
S akné má u nás zkušenost 85 % všech 
dospívajících. u řady lidí tento kožní 
problém přetrvává i v dospělosti. Akné 
(též uhrovitost, odb. akné vulgaris) je 
zánětlivou reakcí, kterou vyvolává 
bakterie Propionibacterium acnes žijící 
na kůži a v kůži. Tato bakterie se živí 
kožními tuky a rozkládá je na mastné 
kyseliny. Ty pak dráždí okolní buňky 
a způsobují reakci, jejímž důsledkem 
je vznik uhrů. 
Považuje se za jisté, že prudký vzestup 
hladiny hormonů provázející pubertu 
je ve vztahu ke zvýšené tvorbě kož-
ního tuku, a tím i akné. Někteří vědci 
se domnívají, že akné je dědičnou cho-
robou. Podle nejnovějších výzkumů 
má však vliv především špatná skladba 
potravin, které jíme. Zatímco ve Spo-
jených státech akné trápí 95 % tee-
nagerů, v Japonsku, kde před rafi-
novanými obilninami a cukry dávají 
přednost mořským řasám, rybám 
a rýži, akné téměř neznají.

PéČE o PlEŤ PřI AkNé
Dostatečná hygiena je u problematické 
pleti samozřejmostí! Při nedostatečné 
hygieně se bakterie, zodpovědné za 
akné, množí a problémy se zhoršují. 
Pleť by se měla důkladně čistit 2x 
denně. Nemačkejte a nerýpejte kožní 
projevy v obličeji (nebezpečí tvorby 
jizev). Vyměňujte také ručníky, kde se 
bakterie mohou množit.

JAk SE STrAVoVAT PřI AkNé
• Doporučuje se důsledné omezení 
tuků ve stravě. Tuky, které sníme, se 
totiž distribuují do celého těla, včetně 
pokožky. Snížení příjmu tuků ze stravy 
se tedy projeví nižší produkcí tukových 
žlázek. Jakmile se mastnota pokožky 
sníží, problémy rychle ustupují. Problé-
mem je, že pokožka je velmi citlivá i na 
velmi malá množství tuku ve stravě. 
„Pouhá jedna pizza s feferonkami 
může přinést takovou úrodu uhrů, 
která vám vydrží na celý týden,“ uvádí 
John McDougall.

• Doporučují se potraviny s nízkým 
glykemickým indexem. Čím více po 
jídle stoupne glykemie, tím více se 
musí vyplavit inzulinu a tím větší je 
tendence k ukládání tuku v orga-
nismu. k potravinám s vysokým gly-
kemickým indexem patří např. veškeré 
bílé pečivo – rohlíky, bagety, hambur-
gery, pizzy, koblihy a chipsy. Místo nich 
jezte celozrnné obiloviny a pečivo. 
• Dobré je nahradit tmavé maso 
kuřecím, králičím či rybím. 
• Jezte více zeleniny, luštěnin a ovoce 
s výjimkou pomerančů, které dráždí 

Stravování
při onemocněních kůže 
Díl I.: Akné a lupénka

s výjimkou pomerančů, které dráždí s výjimkou pomerančů, které dráždí s výjimkou pomerančů, které dráždí s výjimkou pomerančů, které dráždí 

Připravil Martin Chlup



říjen �009 www.svet-potravin.cz 13

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

pleť. Výborný je citron, který celkově 
pleť vyčistí, nebo jablka.

• Vyhýbejte se sladkým nápojům 
a cukru obecně. Nevhodné jsou 
instantní výrobky.
• Pozor na med! obsahuje histami-
nové látky, které se podílejí na vzniku 
akné.  
• Nápoje obsahující kofein a alkohol 
jsou taktéž nevhodné.

luPéNkA
lupénka se odborně nazývá Psoriáza 
(ze slova „psora“ – olupování, škrá-
bání). Patří mezi nejstarší popsaná 
kožní onemocnění. Zmiňována je již 
v díle Corpus hippocraticum vydaném 
ve 3. stol. př. n. l. Psoriáza je neinfekční, 
zánětlivé autoimunitní onemocnění, 
které je často chronické. Při lupénce 
se kožní buňky reprodukují extrémně 
více než normálně, což způsobuje neu-
stálé odlupování postižené oblasti. 
Charakterizují ji šupinaté, kulaté čí 
prstencové skvrny zesílené, červené 
a suché kůže. Nejběžněji se vyskytují 
na loktech, kolenech, nohách a trupu 
nebo na vlasové části hlavy, ale mohou 
se objevit i v tříslech, genitální oblasti, 
podpaží či nehtech.
lupénkou trpí asi 2 % středoevropské 
populace. onemocnění může propuk-
nout v kterémkoliv věku, nejčastěji se 
však objevuje mezi 10 a 30 lety. Příčiny 
onemocnění jsou stále nejasné. roli 
hrají dědičné dispozice a také celá 
řada vnějších i vnitřních provokačních 
faktorů – chronický stres, některé 
léky, kouření, zvýšená konzumace 
alkoholu, špatné stravovací návyky, 
špatná funkce jater a ledvin, infekce, 
chronická podrážděnost, popáleniny, 
špatné vylučování, nesnášenlivost urči-
tého jídla, nedostatek mastných kyse-
lin nebo jiných živin a obezita. u dětí 
onemocnění často propuká po prodě-
lané infekci horních cest dýchacích.

PéČE o PokoŽku PřI luPéNCE
kůži je třeba udržovat neustále v čis-
totě, dostatečně promaštěnou a hyd-
ratovanou. Nenechte ji vyschnout 
a popraskat, nepoužívejte dráždivé 
kosmetické přípravky a vysušu-
jící mýdla. Neoblékejte si přímo na 
pokožku hrubě tkané nebo vlněné 
oblečení. Noste přírodní bavlněné prá-
dlo a volné oblečení. Používejte prací 
prostředky a změkčovače, které jsou 

určeny pro citlivou pokožku. koupejte 
a sprchujte se v teplé vodě, ne v horké 
nebo studené. Zvlášť pozitivně mohou 
působit koupele se solí z Mrtvého 
moře či s minerálním bahnem.

JAk SE STrAVoVAT PřI luPéNCE?
• Doporučují se ryby bohaté na 
omega-3 mastné kyseliny. Dopřejte 
si je alespoň dvakrát týdně. Nejvíce 
omega-3 mastných kyselin obsahuje 
maso lososa.
• Blahodárně působí semínka sluneč-
nicová, dýňová, sezamová či lnová.
• Mezi potravinami, které lupénku 
mohou zhoršit, se uvádějí vejce, 
vnitřnosti (játra, srdce, drůbeží 
droby), hovězí maso, mléčné výrobky 
a smažená jídla či jídla na přepáleném 
tuku. Tyto pokrmy proto z jídelníčku 
vylučte.

• omezte tučná jídla.
• Vyhýbejte se jídlům, které okyselují 
organismus – typicky citrusovým plo-
dům.
• Dejte si pozor na jídla obsahující 
gluten (lepek) – u mnoha postižených 
lupénkou byla též objevena alergie na 
tuto látku. 

ZáVěrEM
Dermatologické problémy úzce sou-
visejí s psychikou. kůže je to, co nás 
odděluje a vymezuje vůči okolnímu 
světu. Tělo často právě na pokožce 
demonstruje, že nechceme zvenčí něco 
přijmout nebo že v sobě dusíme něco, 
co by chtělo ven. Důležité proto je, jak 
se lidově říká, dostat se do pohody. 
A je jedno, jestli toho dosáhnete cvi-
čením jógy, relaxací, tím, že si život 
zařídíte podle svých představ nebo 
tím, že se smíříte se sebou a svým oko-
lím. Důležité je zbavit se stresu a mít 
dobrou náladu, která je dle mnohých 
nejlepší lék.
Obecná stravovací doporučení při 
onemocnění kůže
• Dostatečně pijte! Tekutiny pomá-
hají z organismu odstranit odpadní 
látky, které mohou zhoršovat kožní 
problémy.
• Důležitá je pestrá strava s dostat-
kem vlákniny – zelenina, luštěniny 
a ovoce. 
• Pokud zpozorujete, že vám nějaké 
jídlo zhoršuje příznaky onemocnění, 
z jídelníčku ho vyřaďte. Mohou to být 
ostře kořeněná jídla, exotické pokrmy 
nebo uzeniny. 
• Potravinová alergie (např. na vejce, 
mléko, čokoládu, oříšky, lepek) je 
u dětí velmi častou příčinou vyrážek. 
Máte-li podezření na alergii, obraťte 
se na lékaře, který ji buď vyvrátí, nebo 
potvrdí testy. 
• Mezi vitaminy, které pleť hojí 
a obnovují, patří hlavně vitamin E, C, 
A, B komplex.
• Doporučuje se také užívání pro-
biotik (např. v kvalitních čerstvých 
jogurtech) na obnovu střevní flóry 
– v důsledku probiotika pomáhají 
pročistit organismus.
• Zinek je pro kůži asi nejdůležitějším 
minerálem. Doporučují se proto potra-
viny s vysokým obsahem zinku – např. 
vařené hovězí maso, kuřecí, ústřice, 
jogurty a sýry, celozrnné výrobky, oře-
chy a mandle. 

Autor čerpal z pramenů na:
www.akne-lecba.cz
www. akne-ne.cz
www. dermatology.cz
www. doktorka.cz
www. doktor-zdravi.cz
www. magazinzdravi.cz
www. nemoci.abecedazdravi.cz
www. nemoci.doktorka.cz
www. revmaticke-nemoci.cz
www. vareni.cz
www. ziskejzdravi.cz
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Stojí za to vidět, jak pěšáci a hajní 
táhnou v lovišti nevod těžknoucí 
rybami, jak mechanický keser nabírá 
z přitažené sítě metráky té zvláštní 
kapří prahmoty sestávající ze žluto-
oranžových břich, ploutví a kroužků 
tlam, jak elektrický nakladač přijímá 
vytříděné ryby a naplňuje jimi nádrže 
s vodou na nákladních autech, které 

kapry odvezou na sádky, aby tady 
čekali na své vánoční zákazníky.

Výlov rybníka je pro jeho návštěv-
níky nezapomenutelným zážitkem. 
Často je doplněn o řadu doprovod-
ných akcí a stává se tak významnou 
společenskou událostí. Pokud tedy 
hledáte tip na zajímavý rodinný 
výlet, vězte, že návštěva výlovu vás 
jistě nezklame. Seznam vybraných 
výlovů rybníků naleznete na www.
rybadomaci.cz 

kAPr A VůBEC SlADkoVoDNÍ 
ryBy

Produkční rybáři si za svými rybami 
stojí a jsou si vědomi jejich vysoké 
kvality.

Nahlédněme, co vlastně tvoří 
pozadí takového hodnocení. Senzo-
rické vlastnosti rybího masa jsou tím 
základním, co hodnotí konzument. 
Tyto vlastnosti závisejí na mnoha 
faktorech, mimo jiné i na stavu ryb-
ničního prostředí, ale především na 

dobrém genetickém základě ryb 
a zejména na kvalitě jejich výživy.  
 A právě ve výživě, zejména pokud 
se týká kapra, rybáři za významného 
přispění vlastního výzkumu našli 
a s postupem doby prověřili způsob, 
kterým se dociluje skvělé chuti rybího 
masa při odpovídající intenzitě pro-
dukce s ekonomickou přijatelností 
vynakládaných výrobních nákladů

Chovatelé se totiž v pravém slova 
smyslu vyhnuli „výkrmu“ kapra 
nákladnými průmyslově vyráběnými 
komplexními krmnými směsmi (jak je 
to obvyklé u ostatních hospodářských 
zvířat i některých ryb včetně lososa) 
a nalezli více než odpovídající metodu 
jednoduché kombinace využití přiro-
zené rybniční potravy s doplňkovým 
přikrmováním ryb především obilovi-
nami. už dávno je známá skutečnost, 
že přirozená potrava ryb v rybnících 
je mimořádně bohatá na živočišné 
bílkoviny, potřebné aminokyseliny, 
minerální látky, vitaminy... rybáři se 

Podzim
je časem výlovů
„S podzimem a padajícím listím přichází doba výlovů rybníků. Možná, že mnozí z vás 
osobně znají tuhle podívanou, nesoucí nejen pečeť tradice, ale také profesionality 
rybníkářů neoddělitelně spojené – přes všechny pomocné technické prostředky – 
s namáhavou fyzickou prací.“

Zdroj: www.rybadomaci.cz
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tedy zaměřili na ekologicky podmí-
něnou podporu rozvoje a následného 
dokonalého využití přirozené potravy 
rybami. Příjmem této potravy získá-
vají ryby v čele s kaprem optimální 
dávky živočišných bílkovin a dalších 
životně cenných živin pro svůj vývoj. 
Jediné, co jim v takovém případě 
chybí, je přísun energie ukryté přede-
vším v glycidové složce výživy. Dlou-
hodobá sledování prokázala, že tuto 
energii lze rybám jednoduše dodat 
předkládáním obilovin. kombinace 
přirozené rybniční potravy a obilo-
vin (pšenice, ječmen apod. – ty lze 
zkrmovat celé, tedy technologicky 
neupravované) je tedy tím ideálním 
řešením, kdy ryby ve vyrovnaném 

poměru dostávají všechny potřebné 
živiny a energii pro svůj růst. Chuť, 
vůně, konzistence a nakonec i barva 
jejich masa je pak výrazně příznivě 
ovlivněna právě onou přirozenou 
potravou. Je skutečně nebetyčný roz-
díl ochutnat kapra ze zemí, kde jej 
odkrmují buď výhradně průmyslově 
vyráběnými krmivy, nebo například 
kukuřicí s vysokým podílem tuku, 
a poté kapra, který se živil přiroze-
nou rybniční potravou s doplňkem 
celých obilovin. Přidáme-li k tomu 
navíc ještě staletími prověřené a dnes 
vědecky podložené další rozhodující 
chovatelské postupy a zkušenosti, 
dnes i moderní veterinárně preven-
tivní péči, dostáváme kapra i ostatní 

rybniční ryby jako živočišný 
produkt téměř čisté biolo-
gické povahy (v současnosti 
se pro něj razí mezinárodní 
termín „organická potra-
vina“), vůči němuž nejenže 
nejsou výhrady, ale naopak 
je doprovázen konzumními 
doporučeními, ve vyspělých 
zemích jednoznačně respek-
tovanými a samozřejmě 
i promítajícími se do ceny 
takového produktu. Všude ve 
vyspělém světě jsou odcho-

vávané kvalitní sladkovodní ryby rela-
tivně drahé, rozhodně výrazně dražší 
než lovené ryby mořské (zejména ty 
těžené v mořích zatížených kontami-
nanty) a dvakrát, často i třikrát dražší 
než standardní hovězí nebo vepřové 
maso. Ve stejném světě však životní 
vědomí a poznání konzumentům 
říká, že taková ryba drahá není, pro-
tože jejím prostřednictvím si kupují 
kousek svého zdraví. A to, jak víme, 
nikde nepadá jen tak shůry, o to každý 
z nás musí pečovat – a čím vyspělejší 
země, tím více lidé na „údržbu“ svého 
zdraví vynakládají prostředků, třeba 
prostřednictvím nákupu zdravotně 
podpůrného čistého rybího masa. 
kvalitní sladkovodní ryby, a kapr 
zvláště, budou každému z nás nabízet 
vedle požitků vysloveně gurmánských 
právě toto zdraví. A to je přece jedna 
z hodnot nejvyšších. 



ProČ JÍST PloDy ČErSTVé?
ovoce a zeleninu je lepší konzumovat 
v syrové, nevařené, či jinak zpracované 
podobě, a to z prostého důvodu. Takto 
upravené ovoce nebo zelenina ztrácí 
veškeré hodnotné látky a stává se 
pouze chutnou pochoutkou. 
ProČ JSou lEPŠÍ ŠŤáVy NEŽ CElé 
PloDy?
konzumace celé zeleniny a ovoce je 
výborná, ale je třeba 
si uvědomit, 
ž e  o b s a -
huje mnoho 
vlákniny, jež 
prodlužuje 
d o b u 

trávení a vstřebávání. Při odšťa-
vení dochází k odstranění vlákniny 
a zůstává pouze rychle vstřebatelná 
šťáva.
JAké JSou VýhoDy oVoCNýCh 
A ZElENINoVýCh ŠŤáV?
Mají blahodárný vliv na celkové zdraví 
lidského organismu a imunitní sys-
tém.
Pyšní se obdivuhodnými čisticími, 
detoxikačními i regeneračními schop-
nostmi.
Jsou vhodné jako doplněk mnoha diet, 
snižují nadváhu (zvláště zeleninové).
Díky velkému obsahu vitaminů a mine-
rálů udržují hormonální rovnováhu, 
podporují mozkovou i nervovou čin-
nost a chrání před mnohými onemoc-
něními.
Pozitivně ovlivňují zažívání.
Poskytují tělu potřebnou energii, 
odstraňují únavu a jsou výborným 
pomocníkem v období stresu.

kolIk ŠŤáVy A JAké JE MoŽNo 
VyPÍT?
Pokud vaše tělo není na čerstvé ovocné 
a zeleninové šťávy zvyklé, doporučuje 
se začínat s pitím pozvolna. odbor-
níci radí tři 225ml sklenice denně jako 
vhodnou volbu pro začátek. Šťávy se 
samozřejmě mohou podávat i dětem, 
pro ně je vhodná 150ml sklenice 
za den. Zvykejte své tělo postupně 
a husté šťávy klidně řeďte vodou.
Ptáme-li se jaké šťávy, pak bychom se 
měli držet zásady všeho s mírou a pít 
vyvážené množství šťáv ovocných 
a zeleninových. Nezapomínejte, že 
v ovoci je přece jen více cukru.

NEJPoPulárNěJŠÍ ZElENINoVé 
ŠŤáVy
Mrkvová šťáva – charakteristická pro 
svoji jemně nasládlou chuť a oranžové 
zbarvení. Je bohatá na vitaminy A, B, 
C, D a draslík. Zvyšuje obranyschopnost 

testovali jsme

Ovocné
a zeleninové šťávy
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„Pro nikoho z nás není tajemstvím, že ovoce a zelenina jsou nepostradatelnou 
součástí našeho jídelníčku. Čím dál více lidí vyznává zdravý životní styl a s tím souvisí 
i pravidelná konzumace ovoce a zeleniny, nezbytného doplňku mnoha vitaminů, 
minerálů a enzymů. Každý z nás by měl sníst � porcí ovoce a zeleniny denně. Někomu 
se to může zdát jako nepředstavitelné množství, někomu to problém nečiní.“

Připravila Štěpánka Batíková

konzumace celé zeleniny a ovoce je 
výborná, ale je třeba 
si uvědomit, 
ž e  o b s a -
huje mnoho 
vlákniny, jež 
prodlužuje 
d o b u 



organismu, vhodná při kožních one-
mocněních (zvláště akné), při žlučníko-
vých, ledvinových, jaterních i střevních 
potížích. Její velké pozitivum spočívá 

v kombinaci s ostatními druhy 
zeleniny (červená řepa, 

okurka, špenát, 
celer).

Šťáva z červené 
řepy – obsa-

huje celou 
ř a d u 

ú č i n -
ných látek, 

např. pektin, jenž má vliv na cho-
lesterol a vylučuje z těla těžké kovy 
i radioaktivní látky. Dále hořčík, který 
je účinný při problémech se srdcem 
a krevním oběhem. V neposlední 
řadě se doporučuje pro zlepšení zraku 
a tvorbu červených krvinek. 

Rajčatová šťáva – lze ji označit za 
jednu z nejznámějších a nejstarších. 
V dávných dobách se lidé domnívali, že 
jablka z ráje byla právě rajská jablíčka, 

a tak je zakazovali pro jejich afrodizia-
kální účinky. I nyní jsou na rajčatovou 
šťávu protichůdné názory, buď ji milu-
jete, nebo nenávidíte. Nutno dodat, 
že tato šťáva patří mezi vitaminové 
bomby. obsahuje celou řadu mine-
rálů a antioxidantů, které mimo jiné 
zpomalují tvorbu protirakovinnových 
buněk a proces stárnutí. Má blaho-
dárný vliv při snižování krevního tlaku 
a revmatických potížích. A pokud vás 
ani tohle nepřesvědčilo, tak si zkuste 
ochutit svoji čerstvou rajčatovou šťávu 
třeba cukrem, citronem, pomerančo-
vou šťávou či solí a pepřem. 

Celerová šťáva – čerstvý celer se řadí 
mezi zeleninového skvosty a to i pře-
sto, že je mnohými tolik opomíjený. 
Šťávu z něj pili už ve starém Egyptě 
jako přírodní afrodiziakum. Vědci ale 
přišli na další zázračná působení. Šťáva 
z celeru má silné dezinfi kační účinky, 
a tak je velmi vhodná v době chřipek 
a nachlazení. kromě pozitivního vlivu 
na imunitní systém je i významným 
zdrojem vitaminů a minerálů. Má 
vliv na zdravé vlasy, nehty, kůži, ale 
i játra a střeva. kladné účinky jsou 
zaznamenány při problémech s pohy-
bovým aparátem (revmatismus, artri-
tida, dna). I když mnozí nepatří mezi 
příznivce celerové šťávy, vřele ji dopo-
ručujeme. A společně s mrkvovou je 
výborná.

ZNáMé I NEZNáMé oVoCNé ŠŤáVy
Šťáva z jablek - patří mezi nejoblíbe-
nější, nejen pro svoji lahodnou chuť, 
ale hlavně pro svoje léčivé schopnosti. 
Doporučuje se při zánětech a horeč-
kách, nervovém vypětí a únavě. Dále 
obsahuje velké množství antioxidantů, 
které zabraňují výskytu volných radi-
kálů, jež poškozují buňky. Také proto 
je považována za nápoj mládí a krásy. 
V neposlední řadě se jablečná šťáva 
může kombinovat s jiným ovocem, 
a tak záleží pouze na vaší chuti a mls-
ném jazýčku.
Zajímavostí je šťáva z granátových 
jablek, které jsou znakem plodnosti. 
Byla prokázána její silná účinnost při 
zvýšení libida.

Šťáva z citrusových plodů (pomeranče, 
grapefruity, citrony) – snad každý z nás 
ví, že citrusy obsahují značné množství 
vitaminu C, a tudíž jejich blahodárný 
vliv na imunitní systém jim nelze 

odepřít. určitě 
nepodceňujte 
šťávu z grape-
fruitů. řadí se 
mezi nejúčin-
nější pomocníky 
při rozpouštění 
anorganického 
vápníku, jenž 

se usa-

zuje v chrupavce kloubů při zvýšené 
konzumaci výrobků z bílé mouky.

Šťáva z bobulovin (ostružiny, angrešt, 
borůvky, maliny, jahody) – je charakte-
ristická pro svoje silné čisticí vlastnosti 
a také vysoký zdroj minerálů. Maliny 
a ostružiny jsou bohaté na biofla-
vonoidy (léčivé rostlinné barvivo), 
které mají velké antioxidační účinky. 
Působí jako prevence proti nádorovým 
a srdečním onemocněním, zpomalují 
stárnutí a chrání játra, plíce i zrak...

Šťáva z tropických plodin
(ananas, papája) – mají blahodárný 
vliv při zažívacích či střevních potížích. 
Ananas podporuje růst a zpevňování 
kostí, působí při horečkách a depre-
sích. A navíc obsahuje známý enzym 
bromelain, který se osvědčil jako spa-
lovač tuků. oproti tomu papáju uzná-
vali už indičtí ajurvédští lékaři, kteří ji 
používali při zvětšení sliznice a jater. 
obsahuje enzym papain, který má 
podobné trávicí vlastnosti jako pep-
sin, působí při zažívacích poruchách 
i vředech. 
Tip:  Pokud  trpíte na pálení  šťávy, 
vyzkoušejte čerstvou šťávu z papáji 
a manga.
Doufáme, že s čerstvými šťávami zele-
ninovými či ovocnými máte tak pří-
jemné zkušenosti jako my, a pokud 
ještě ne, tak věříme, že jsme vám 
poskytli alespoň částečnou inspiraci 
a vy si na nich nejen pochutnáte, ale 
také ucítíte jejich „kouzelné“ schop-
nosti. 

testovali jsme
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Autorka čerpala ze zdrojů na:
www.novyvek.cz
www.mladazena.cz
www.prirodnileciva.cz
www.varime-detem.cz
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kální účinky. I nyní jsou na rajčatovou 
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jete, nebo nenávidíte. Nutno dodat, 
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buněk a proces stárnutí. Má blaho-
dárný vliv při snižování krevního tlaku 
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JE To ChřIPkA?
Podobné příznaky jako chřipka mají 

i další onemocnění. rýma a bolest 
hlavy spolu s horečkou mohou být 
příznakem bakteriálního zánětu ved-
lejších dutin nosních. kašel může zase 
signalizovat onemocnění horních cest 
dýchacích, nemoc průdušek či plic. 
Také bolest hlavy může být přízna-
kem jiného onemocnění. Pokud se 
váš zdravotní stav při zdánlivé chřipce 
nezlepší během několika dnů, vyhle-
dejte lékaře.

V poslední době se hodně hovoří 
o tzv. mexické chřipce (nebo také pra-
sečí chřipce či chřipce A/h1N1). Jde 
o respirační onemocnění způsobené 
virem chřipky typu A, které často pro-
puká u prasat. Stejně tak může dojít 
i k přenosu viru prasečí chřipky na člo-
věka a z člověka na člověka. Zřejmě 
to probíhá stejným způsobem jako 
u přenosu sezonní chřipky u lidí, tj. 
jedná se především o přenos prostřed-

nictvím kašle či kýcháním nakažených 
osob. lidé se také mohou nakazit, 
pokud se dotknou předmětu s chřip-
kovým virem a poté se dotknou svých 
rtů či nosu.

Světová zdravotnická organizace 
(WHO) registrovala na začátku srpna 
přes 177 000 nemocných tzv. mexic-
kou chřipkou ve 170 zemích světa. 
Z toho 1462 lidí na toto onemocnění 
zemřelo (úmrtnost je tedy 0,8 %). 
V České republice bylo k 10. 8. podle 
ministerstva zdravotnictví registro-
váno 182 případů prasečí chřipky. 
Průběh všech onemocnění je lehký, 
nikdo nezemřel. Podle údajů Evrop-
ského centra pro prevenci a kontrolu 
nemocí (ECDC) ve Stockholmu si pra-
sečí chřipka v Evropě vyžádala zatím 
83 obětí.

JAk SE ChřIPkA léČÍ?
Přímo proti virům chřipky zabírají 

antivirotika. Problémem je, že virů 

chřipky je velké množství a dané anti-
virotikum zabírá vždy jen na jeden 
určitý typ viru. rozšířeným omylem 
je, že chřipka se léčí antibiotiky – ta 
jsou však účinná jen při bakteriálních 
komplikacích. 

Základem léčby je posílení imunit-
ního systému. Doporučuje se přede-
vším klid na lůžku, který je důležitý 
zvlášť u dětí. Chřipka klade na orga-
nismus zvýšené nároky. Na jednu 
stranu tělo v boji s onemocněním 
spotřebovává více energie, na druhou 
stranu člověk postižený chřipkou trpí 
nechutenstvím. 

Velmi důležitý je dostatek teku-
tin, zvlášť při vysokých teplotách. 
Při horečce a pocení totiž stoupá 
spotřeba tekutin a hrozí nebezpečí 
dehydratace, která může vést až 
k poškození ledvin. Ve zvýšené míře 
dochází také ke spotřebě vitaminů, 
minerálů a dalších látek včetně bíl-
kovin. 

co jíst při...

www.svet-potravin.cz18

„Chřipkou každoročně onemocní statisíce Čechů. Je to nakažlivé virové onemocnění, 
které postihuje převážně dýchací cesty. Mezi hlavní příznaky patří horečka, bolesti hlavy, 
svalů a kloubů. Epidemie chřipky jsou časté právě na podzim. Proto si připomeneme, jaké 
jsou možnosti prevence a jak se stravovat při případném onemocnění touto nepříjemnou 
chorobou.“

Jak se
stravovat
při onemocnění chřipkou

Připravil Martin Chlup
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co jíst při...

Nejdůležitější doporučení
• klid na lůžku
• dostatek tekutin
• lehce stravitelné, výživné
 pokrmy 
• dostatek zeleniny a ovoce

PrEVENCE
Omezení kontaktu s virem. Přenos 

chřipky obvykle probíhá rozptylem 
kapének nesoucích chřipkové viry. 
k tomu však dochází nejen při kaš-
lání, ale i při mluvení a dýchání. riziko 
přenosu chřipky můžete snížit tak, že 
nebudete navštěvovat místa, kde se 
zdržuje více lidí.

Důležité je přísně dodržovat hygi-
enu. Viry chřipky přenášené slinami se 
udrží na špatně umytém nádobí, na 
oblečení i přímo na kůži. Základem je 
proto mýt si pravidelně ruce. 

Podpořte imunitní systém! k posí-
lení imunity se doporučuje pre-
ventivně užívat vitamin C, nejlépe 
v kombinaci se zinkem a selenem 
(antioxidanty). Vhodné je konzumo-
vat i doplňky stravy s živými probi-
otickými bakteriemi, které aktivují 
imunitní systém. 

Zdravý a otužilý organismus se 
infekci ubrání mnohem lépe. Proto 
byste měli mít dostatek tělesného 
pohybu, spánku i odpočinku. Tělo 
byste neměli vystavovat teplotním 
šokům, přiměřeně se proto na pod-
zim oblékejte.

V neposlední řadě je důležitá pes-
trá, zdravá a vyvážení strava s dostat-
kem vitaminů, minerálů a živin.

Co PÍT PřI ChřIPCE
Tekutiny stačí doplňovat po malých 

dávkách, ale po celý den. Při horečce 
pomáhají vlažné tekutiny ochlazovat 
organismus. Celkem byste měli vypít 
nejméně dva litry tekutin denně. Nej-
vhodnějším nápojem je čistá voda. 
Doplňkově se doporučují minerální 
vody (pomáhají doplnit vypocené soli) 
a slabší čaje, které je dobré střídat. 
Nepřehánějte to s bylinnými čaji – ve 
vyšších dávkách mohou mít – podobně 
jako léky – nežádoucí účinky.

• Proti chřipce a nachla-
zení dobře zabírá zázvo-
rový čaj. k přípravě 
nápoje se používá 
zázvorový kořen, 
který obsahuje látky 
s antibakteriálními 

a protizánětlivými účinky. Zázvor se 
nastrouhá a zalije vařící vodou. Dobré 
je dochutit nálev medem a citronem.

• ovocné džusy a šťávy z čerstvého 
ovoce vám pomohou doplnit kromě 
tekutin i vitaminy, především vitamin C 
a cukry – rychlý zdroj 
energie. Vyhněte se 
však grapefruitové 
šťávě. obsahuje totiž 
enzym, díky kterému 
dochází ke zvýše-
nému vstřebávání 
některých léků a zvý-
šení jejich nežádou-
cích účinků.

Co JÍST PřI ChřIPCE
Vhodné stravování při chřipce může 

usnadnit a urychlit léčení. Správný 
jídelníček by měl doplnit látky, které 
při boji s virem spotřebováváte, a při-
tom nepřetěžovat metabolismus. 
Jinými slovy – měli byste konzumovat 
lehce stravitelné potraviny. 

• Vhodné jsou v první řadě masové 
a zeleninové vývary. kromě toho, že 
doplníte potřebné živiny, dodáte 
tělu i tekutiny, minerály a soli, které 
odcházejí při pocení.

• Významnou část jídelníčku při 
chřipce by měly tvořit zelenina 
a ovoce. Ideálně je konzumujte čer-
stvé, tepelně neupra-
vované, abyste 
z nich vytěžili 
co nejvíce vita-
minů. Zeleni-
nové saláty jsou 
ideální. Můžete 
si je dát s jogur-
tovou zálivkou, 
která navíc doplní 
bakterie důležité pro 

správné trávení.
• Maso se doporu-

čuje libové – pečené, 
vařené nebo dušené. 
Smažené nebo tučné 
maso je totiž hůře 

stravitelné.

• Na chřipku se v poslední době 
doporučuje anýz, používaný u nás 
především jako koření do perníčků 
a dalšího pečiva. Podle výzkumů obsa-
huje látku velmi podobnou oseltami-
viru, léčivé látce hubící virus chřipky. 
Anýz také podporuje vykašlávání. 

• Cibule a česnek mají mj. antibak-
teriální účinky. Chřipka je sice virové 
onemocnění, ale často se k ní přidává 
bakteriální infekce. Proti ní nám může 
p o m o c i 
č e s n e k , 
který  má 
silné proti-
bakteriální 
a protipara-
zitické půso-
bení. Denně stačí zkonzumovat jeden 
stroužek. Cibule a cibulová šťáva má 
rovněž antibakteriální účinky a navíc 
usnadňuje vykašlávání. Cibulová nať 
navíc obsahuje množství vitaminu C.

• Med je tradičním lékem při 
chřipce i nachla- zení. obsa-
huje takzvané 
inhibiny, které 
mají protibakte-
riální působení, 
a celou řadu 
m i n e r á l n í c h 
látek a stopo-
vých prvků. 

ZáVěrEM
Chřipkový virus je 

záludný nepřítel. Nejvíce 
jím jsou ohroženy osoby se sníženou 
imunitou, senioři a děti. V období, 
kdy se předpokládá zvýšený výskyt 
virů – jako třeba na podzim – je 
dobré o sebe dbát víc než kdy jindy. 

Dopřejte si dostatek spánku 
a pestrou, plnohodnotnou 

stravu. Důležité je věno-
vat zvýšenou pozornost 
hygieně a také se udržo-
vat v dobrém psychickém 
stavu. Zdravý a silný orga-

nismus je proti všem for-
mám chřipky tou nejlepší 

ochranou. 

Autor čerpal ze zdrojů na:
www.chripka.cz
www.pandemie.cz
www.ulekare.cz
www.doktorka.cz
www.doktor-zdravi.cz
www.miminet.cz
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na straně spotřebitele

Pracuji v tomto oboru již léta, 
nejprve jako vedoucí školní jídelny, 
později jako metodička školního 
stravování na Školském úřadě v Brně 
a v současné době jako odborný refe-
rent pro školní stravování na Magis-
trátu města Brna. Vzhledem k tomu, 
že mě výše zmíněné články a repor-
táže mrzí, rozhodla jsem se před-
stavit veřejnosti současné 
školní stravování nějakou 
populární formou, a tak mě 
napadlo uspořádat soutěž 
o nejlepší školní jídelnu. Ve 
spolupráci s Ing. Zdeňkem 
hladíkem, členem Asociace 
kuchařů a cukrářů, který 
má s různými kuchařskými 
soutěžemi dlouholeté zku-
šenosti, jsme začali vymýš-
let, jak na to. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o ori-
ginální a ojedinělý projekt, 

bylo třeba nastavit principy soutěže 
tak, aby odpovídaly právě školnímu 
stravování. 

Výsledkem byla tato pravidla:
• z každé kuchyně (jež se přihlásí) 

se zúčastní 2 kuchařky a vedoucí 
školní jídelny, která jim bude opo-
rou

• připravovat  budou nejoblíbe-

nější jídlo žáků jejich školy
• vařit se bude 10 porcí jídel, která 

budou předložena porotě sestavené 
z odborníků na výživu, zástupců 
MŠMT, hygieny, ČŠI aj. a hlavně v ní 
budou také děti

• cena za jednu porci byla stano-
vena na 35,- kč, aby se co nejvíce 
blížila fi nančnímu limitu na potra-

viny pro žáky.
Poté bylo třeba vybrat 

soutěžní týmy, sehnat spon-
zory, kteří by fi nančně celou 
akci podpořili a také místo, 
kde se bude soutěž konat. 
ukázalo se, že náš původní 
plán - uspořádat toto klání 
jako celorepublikové - nelze 
prozatím zrealizovat, neboť 
organizačně by to bylo 
nesmírně náročné. rozhodli 
jsme se tedy, že se soutěž 
bude konat v Brně s názvem 

Soutěž
o Nejlepší
školní jídelnu 
Připravila Anna Packová, odborný referent pro školní stravování, foto Martina odehnalová, Food-Service

„V posledních letech se o školním stravování objevují v médiích různé zprávy 
a informace, které většinou nevypovídají pravdivě o současném dění v tomto 
důležitém „odvětví“. Zabývají se převážně hlubokou minulostí a kritikou béžových 
omáček „UHO“ a dalších „nechutných“ pokrmů �0. a 70. let minulého století a staví 
školní stravování do nelichotivého světla.“
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„Nejlepší školní jídelna roku v Brně 
2008“. Patronát nad ní převzala 
Společnost pro výživu a rovněž I. 
náměstek primátora města Brna 
MuDr. Daniel rychnovský. Díky tomu 
se akci dostalo v moravské metropoli 
velkého ohlasu. Vařilo se - kde jinde, 
než ve školní jídelně. V loňském roce 
to byla Školní jídelna Brno, Novo-
líšeňská 10.

Přihlásilo se 9 týmů z brněnských 
škol, Magistrát města Brna zakoupil 
poháry, medaile, pamětní plakety 
a diplomy, sponzoři dodali ostatní 
nezbytné prostředky a mohlo se 
soutěžit. Přestože se jednalo o akci, 
která se konala poprvé v historii, 
mimořádně se vyvedla a ukázala 
veřejnosti (hlavně moravské), že naše 
školní jídelny umí odvést velmi kva-
litní a odbornou práci. 

V letošním roce jsme se tedy pustili 
do druhého ročníku a doufáme, že 
se soutěž pomalu stane tradicí. opět 
se bohužel nepodařilo zrealizovat ji 
jako celorepublikovou, ale mezi sou-
těžními týmy byla poprvé také mimo-
brněnská školní jídelna. 

Pravidla byla prakticky stejná 
jako vloni, pouze zadání soutěžních 
pokrmů bylo mírně upraveno. Při-
pravovalo se sice opět oblíbené jídlo 
žáků školy, ale hlavní pokrm musel 
být z drůbežího masa. Polévku, 
příkrm, salát a případně moučník si 
soutěžní týmy vybraly samy. 

Celé klání probíhalo letos ve Školní 
jídelně Brno, náměstí Svornosti 7. Za 
přispění 20 sponzorů, kteří fi nančně 
zabezpečili nakoupení surovin na 

přípravu soutěžních menu a věnovali 
rovněž krásné dárky všem soutěží-
cím, se podařilo vše dobře připravit. 
Magistrát města Brna opět věnoval 
poháry a medaile pro první tři týmy, 
diplomy a upomínkové plakety pro 
ostatní účastníky. V porotě zasedli 
zástupci Společnosti pro výživu 
– odborníci v oblasti výživy, Magis-
trátu města Brna, krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy Čr, 
krajské hygienické stanice, České 
školní inspekce, Asociace kuchařů 
a cukrářů, šéfredaktorka časopisu 
Food servis a samozřejmě dva žáci 
základní školy (chlapec a dívka). 
Na slavnostní vyhlášení se dostavil 
I. náměstek primátora města Brna 
MuDr. Daniel rychnovský, který pře-
dal ocenění všem týmům. Vzhledem 
k tomu, že soutěž byla i letos velmi 
vyrovnaná, jednomyslně bylo roz-
hodnuto, že budou vyhlášena první 
tři místa a ostatní týmy budou svorně 
na místě čtvrtém, neboť všechny 
pokrmy byly velmi chutné a profesi-
onálně připravené. Také jsme chtěli 
trochu ocenit i odvahu, se kterou se 
soutěžící zúčastnili této akce.

Vítězným týmem se v letošním roce 
staly paní kuchařky školní jídelny při 
Mateřské škole Brno, Marie Majerové 
14, s tímto jídelníčkem:

Polévka rajská s ovesnými vločkami
kuře na medu s badyánem, dušená rýže
okurkový salát
Jogurtová buchta

Abyste si mohli udělat představu, 
jak těžké měla porota rozhodování, 
uvádím zde jednotlivá menu:

Polévka rajská s kapáním
Drůbeží jehla po srbsku
Vařené brambory, obloha
Pudink s ovocem a piškoty

Polévka pohanková se zeleninou
kuřecí prsa Stroganov, pažitková rýže
Špalda s jogurtem

krkonošská zelňačka
kuřecí kapsa plněná bylinkami,  

 zeleninová rýže
okurkový salát se zakysanou sme 

 tanou a koprem
Tvarohový pohár s ovocem 

hovězí vývar s fridátovými nud  
 lemi

Tondovo kuře
Brambory s máslovovo - petrželkovým   

 přelivem
ovocný koláč s drobenkou

Vydatná rybí polévka se zeleninou
Vihorlatský kuřecí řízek
Bramborová kaše, zelný salát   

 s kukuřicí
ovocný pohár se zakysanou smetanou

Polévka sýrová cibulačka
kuřecí steak s bylinkovou
zeleninou, brambory
Tvarohová pribinka s ovocem

Polévka hráškový krém
kuřecí závitek s mozarellou
 a listovým špenátem, brambory
Salát rajčatový, míchaný s bazalkovým  

 přelivem
ovocný krém

Polévka luštěninová s cizrnovým  
 kapáním

lasagne s kuřecím masem
 a zeleninou
Jogurtovník s müsli a ovocem.

Byli bychom všichni potěšeni, 
kdyby tato soutěž ukázala veřejnosti, 
že školní stravování nejen v Brně, 
ale v celé naší republice je na velmi 
dobré úrovni, že pracovníci školních 
jídelen svoji práci vykonávají profesi-
onálně a na vysoké úrovni.   
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Nakládání
je vášeň

klasa

Připravila Dana Večeřová

odpoutejme se však  nyní od vzác-
ných plodin Jižní Ameriky a tajemných 
chutí Asie a zaměřme se na náš český 
kraj. Mezi nejoblíbenější nakládanou 
zeleninu jak u nás, tak prakticky po 
celé Evropě, patří zelí, okurky a naklá-
dané cibulky. Co se týče ovoce, naložit 
můžeme prakticky každé, známe také 
nespočetně druhů kompotů, ale asi 
nejoblíbenějším produktem z ovoce 
jsou marmelády. Nakládaná zelenina 
i ovoce se ve všech světových kuchy-
ních uplatňují buď jako samostatné 
přílohy či doplňky různých pokrmů, 
nebo jako součást omáček či salátů 
teplé i studené kuchyně.

METoDy 
Potraviny se konzervovaly již od 

pradávna a proto existuje mnoho 
časem prověřených postupů. Mezi 
nejznámější patří nakládání do soli, 
slaného nálevu nebo octa. Velice oblí-

beným způsobem je také nakládání 
do alkoholu nebo cukru – tzv. „kan-
dování“.

oCET
kvasný ocet patří k nejpoužíva-

nějším typům octa, jablečný i vinný 
ocet však dodávají nakládaným pro-
duktům obzvláště lahodnou příchuť, 
ať už je použijeme samostatně nebo 
trochu okořeněné. Daleko vhodnější 
než kvasný ocet obarvený kulérem 
jsou octy bílé či bezbarvé. každý ocet 
použitý k nakládání by měl obsaho-
vat alespoň 5 % kyseliny octové, která 
zajišťuje dostatečnou konzervaci pro-
duktu. kořeněné octy dodávají navíc 
naloženým plodům vynikající chuť. 
Buď je můžeme koupit už hotové, 
nebo si je můžeme připravit doma.

SlANý NálEV
Při této metodě je třeba dávat 

pozor na plodiny s větším obsahem 
vody. u takových je důležité snížit 
množství vody ještě před naložením. 
konečný výrobek bude mít nejen lepší 

„Jsou lidé, kteří nakládají prakticky všechno a nakládání berou jako jeden ze 
svých koníčků. Pokud jsou skutečně vynalézaví, mají tak dostatek svých oblíbených 
potravin k dispozici po celý rok. Nakládání je populární po celém světě a v každé 
zemi najdeme stovky receptů a pracovních postupů, jak nejlépe uchovat a naložit 
i to nejexotičtější ovoce a zeleninu.“
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chuť, ale samotná konzervace bude 
dokonalejší. Zelenina totiž nepustí 
nadbytečnou vodu do nálevu, nezředí 
ho a výrobek má tedy i delší trvanli-
vost.

Alkohol
Do alkoholu se nakládá zejména 

menší ovoce. Alkohol, stejně jako 
ocet, zabraňuje množení mikroorga-
nismů, a proto je také velice vhodným 
konzervačním prostředkem. Mezi 
nejvhodnější alkoholické nápoje pro 
nakládání patří rum, brandy, třešňo-
vice nebo likér. Stejně jako u jiných 
metod nakládání i zde lze nálev 
ochucovat kořením. V tomto případě 
můžeme použít například vanilku, 
hřebíček, skořici a podobně. Do alko-
holu nakládáme čerstvé nebo sušené 
ovoce. Většinou na 500 g ovoce přidá-
váme 250 g cukru. ovoce smícháme 
s cukrem a vložíme do vyvařených 
sklenic. Zalijeme alkoholem tak, aby 
ovoce bylo zakryté tekutinou.

Předpokladem úspěšného 
nakládání je samozřejmě čer-
stvé ovoce té nejlepší kvality 
a správné dodržování pracov-
ních postupů. Než začneme 
nakládat, je třeba mít skutečně 

dobře vyvařené sklenice včetně víček, 
gumových těsnění a dalších součástí. 

Po naložení můžeme zeleninu 
začít konzumovat po 2 - 3 měsících. 
Naložené ovoce potřebuje k dosta-
tečnému rozležení dobu trochu delší. 
Naložené červené zelí můžeme začít 
spotřebovávat už po měsíci. Trvanli-
vost takovýchto produktů je zhruba 
1 rok. I po této době jsou konzervy 
nezávadné, ale může se měnit jejich 
kvalita, např. naložená syrová zele-
nina se rozmáčí a ztrácí křehkost.

okurky
Pro nakládání se používají velmi 

malé okurky s hrbolatou slup-
kou, které se pro svůj účel nazývají 
nakládačky. Nejčastěji se prodávají 
naložené do octa a servírují se ke stu-
deným masům, s paštikami, roládami 
nebo je můžeme přidat do majonézy 
a připravit si tak tatarskou omáčku 
podle své chuti. 

Nakládané okurky můžeme najít ve 
třech velikostech:

 - nejmenší okurky s hrubou slup-
kou se nazývají cornichons

 - větší okurky s „trnovou“ slupkou 
se nejčastěji servírují ke slanečkům

 - největší okurky mají hladkou 
slupku a nakládají se do sladkokyse-
lého nálevu nebo se připravují jako 
tzv.“rychlokvašky“.

Právě „rychlokvašky“ jsou možná 
nejtypičtějším zástupcem nakládané 
zeleniny u nás. Mnoho lidí si pěstuje 
své vlastní nakládačky právě proto, 
aby si mohli udělat domácí rychlok-
vašky. Ty se skvěle hodí ke studeným 
masům, například k hovězímu sole-
nému nebo uzenému masu.

Nakládají se do speciálního octo-
vého nálevu a téměř každá česká 

rodina má svůj „tajný“ recept.
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ZElÍ
kysané zelí je jemně nakrájené 

hlávkové zelí, které bylo zkvašeno 
pomocí bakterie mléčného kvašení. 
Má charakteristickou kyselou chuť 
způsobenou kyselinou mléčnou, která 
vznikla kvašením cukrů. obsahuje 
mnoho bioaktivních látek – bakterie 
kyseliny mléčné, vitaminy skupiny B, 
vitaminy C a k, draslík, hořčík, fl uor 
a enzymy. kysané zelí také podpo-
ruje tvorbu krve a hormonů, zlepšuje 
obranyschopnost organismu, aktivuje 
imunitní systém a snižuje vysoké hod-
noty krevního tlaku.

I kysané zelí je velice 
obl íbené ve  s t řední 
Evropě a používá se 
u mnoha populárních 
jídel české, slovenské, 
polské i německé 

kuchyně. Jako jeden příklad za 
všechny můžeme zmínit typické 
„vepřo-knedlo-zelo“, které lze zařa-
dit mezi národní jídla České republiky. 
Pro svou oblíbenost je, stejně jako 
okurky, často připravováno v českých 
domácnostech a pracovní postupy se 
v rodinách dědí po generace.

MArMEláDy
Jedním z nejoblíbenějších způsobů 

uchování ovoce jsou marmelády. Tuto 
sladkou ovocnou pochoutku milují jak 
děti, tak i dospělí a v mnoha domác-
nostech má své pevné místo na stole 

u snídaně. Díky své 
oblíbenosti najdeme 
také v mnoha čes-
kých spížích a skle-
pích nejednu polici 
s  marme ládami 

vlastní  výroby. 
Marme-

lády můžeme připravovat prakticky 
z jakéhokoli ovoce. Mezi nejběžnější 
patří: jahodová, malinová, meruň-
ková, rybízová a podobně. Stejně 
jako u přípravy nakládaného ovoce 
či zeleniny je i zde nutné zavařovat 
kvalitní a čerstvé ovoce a dodržet 
správný pracovní postup. Pokud 
se nám dílo podaří, odměna bude 
vskutku sladká. 

Marmeláda se často zaměňuje 
za džem, ale oproti němu je hustší 
a často obsahuje viditelné kousky 
ovoce.

JAk PoZNAT kVAlITu
Při nákupu ovoce a zeleniny 

bychom měli dbát na kvalitu, vzhled 
a čerstvost. Pokud chcete jednoduché 
vodítko pro výběr kvalitních potravin, 
můžete se řídit podle značky a vybrat 
si renomovaného výrobce nebo se 
řídit dle certifi kátu jakosti, který mají 
vybraní výrobci na svých produktech. 
V České republice je klíčovou znač-
kou kvality potravin klASA. Seznam 
výrobků a jejich výrobců, které nesou 
označení klASA, naleznete na inter-
netových stránkách www.eklasa.cz. 

klasa



tipy na vinařské akce

1.10. – 4.10.
Součástí podzimní etapy Flory olomouc 2009 budou i Dny 
moravských vín. V areálu výstaviště v galerii hlavního pavi-
lonu A bude situována expozice moravských vín. V rámci 
odborného programu se koná i konference věnovaná jed-
notlivým podoblastem. uskuteční se zde i řízené degustace. 
Více informací naleznete na www.flora-ol.cz 

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

3.10.
Tradiční vinařská slavnost, Valtické vinobraní, své 

návštěvníky zve ke zhlédnutí krojovaného průvodu 

městem a na prodej burčáků spojený s jarmarkem 

a večerní taneční zábavou. Více informací naleznete na 

www.radnice-valtice.cz 

1.10. – 3.10.
Dukelské náměstí a přilehlé ulice v Hustopečích zvou náv-

štěvníky na Burčákové slavnosti. Akce startuje ve čtvrtek 

koncerty kapel na náměstí, aby v pátek pokračovala tradič-

ní ochutnávkou burčáků v mázhauzech a v sobotu nabídla 

pouliční divadla a tradiční jarmark. Více informací nalezne-

te na www.hustopece-city.cz

10.10.
Na Císařské hody, které nabídnou lidovou slavnost 

s vínem a tradicemi, se návštěvníci mohou přijet 

podívat do hodonína. Více informací naleznete na 

www.dkhodonin.eu

3.10.
Zavírání sezony na vinařských stezkách je závěrečným 
výletem za poznáním vinařství, vinic a památek uhersko-
hradišťska. Start, cíl a program akce Na kole vinohrady 
uherskohradišťska na Masarykově náměstí od 9:00. Více 
informací naleznete na www.vinarske.stezky.cz. 

10.10.
33. ročník pochodu slováckými vinohrady startuje v želez-
niční stanici rohatec. Účastníci se na něm mohou kochat 
krajinou rohatce, Vacenovic, Milotic, Dubňan a Mutěnic. 
Více informací naleznete na http://hodonin.kct.cz 

13.10. – 14.10.
Znovínský košt vín přinese ochutnávku ročníkových vín, pozd-

ních sběrů, výběrů, ledových vín, archivních vín i vín úspěšných 

na mezinárodní scéně. Místo konání: loucký klášter ve Zno-

jmě. Více informací naleznete na www.znovin.cz

17.10.
V Národním domě na Smíchově se uskuteční velká 

prezentace medailových vín soutěže král vín České republiky, 

určená nejširší veřejnosti, milovníkům vín i odborníkům 

z gastronomie. Formou koštu budou prezentována nejlepší 

vína aktuální nabídky českých, moravských a slovenských 

vinařů. Více informací naleznete na www.vinnysklep.cz

17.10. – 18.10.
Festival otevřených sklepů - již třetí letošní festival Vás 

pod heslem „Víno a zážitky ve sklepech jižní Moravy“ zve 

tentokrát na Mikulovsko. V atmosféře posledních sluneč-

ných dní a pozdních sběrů Vás přivítají vinaři v historic-

kém Mikulově a dvou malebných obcích na úpatí Pálav-

ských vrchů, Bavorech a Perné.Více informací naleznete 

na www.otevrenesklepy.cz

9.10. – 11.10.
Na tradiční krojované hody se zábavou Vás zvou 

pořadatelé do ratíškovic. Více informací naleznete na 

www.ratiskovice.com 

10.10. – 11.10.
Na stavění máje, předhodovou zábavu a samotné hody se 

návštěvníci mohou přijet podívat do Dubňan. Více infor-

mací naleznete na www.mesto-dubnany.cz

�3.10. – ��.10.
Vinařská akademie II – Vinařství Čr je volné pokračování 

kurzu Vinařská akademie I – kadet. Účastníci si na něm 

rozšíří své znalosti a získají nové informace přímo v hlavním 

městě vína – Valticích. Akce je určena všem milovníkům 

tohoto ušlechtilého nápoje, zejména začátečníkům 

a mírně pokročilým. Více informací naleznete na 

www.vinarska-akademie.cz 

�7.10.
V ostravském hotelu Atom se uskuteční velká prezentace 

medailových vín soutěže král vín České republiky, určená 

nejširší veřejnosti, milovníkům vín i odborníkům z gastro-

nomie. Formou koštu budou prezentována nejlepší vína 

aktuální nabídky českých, moravských a slovenských vina-

řů. Více informací naleznete na www.vinnysklep.cz
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�8.10. – 30.10.
Vinařská akademie I – kadet: Základní informace o víně 

během víkendu stráveného v hlavním městě vína - Valti-

cích. určeno všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje, 

zejména začátečníkům a mírně pokročilým. Více informací 

naleznete na www.vinarska-akademie.cz

31.10.
Mladá vína na Slovácku aneb koláčkové a svařákové odpo-

ledne spojené s ochutnávkou vína. V obci Terezín, okres 

hodonín, budou návštěvníci od 14 hodin moci ochutnávat 

a hodnotit koláčky podle receptů našich babiček. Součástí 

akce bude i degustace odrůd Irsai oliver, Muškát morav-

ský, Modrý Portugal a dalších. Více informací naleznete 

na www.vinar-museum.estranky.cz
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Vážení členové Potravinářské komory,
uplynulý měsíc se jeví z pohledu potravinářského průmyslu jako 

mimořádně úspěšný. Předně byl Poslaneckou sněmovnou schválen 
návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. Zákon byl 
schválen po vrácení Senátem s pozměňovacími návrhy, které 
platnost zákona omezují na zemědělský a potravinářský sektor.  
Jsem velmi rád, že se ještě více posílila pravděpodobnost, že zákon 
konečně vstoupí v platnost. Jsem přesvědčen o tom, že situace 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích je již natolik závažná, že 
každý další odklad jejího řešení by znamenal značné problémy 
v českém potravinářském sektoru. 

Další pozitivní zprávou je nepochybně fakt, že vláda na svém 
červencovém zasedání schválila znovuobnovení programu Školní 
mléko, navíc v jeho rozšířené verzi . To znamená, že mléko se bude 
dodávat nejen do základních škol, ale také do škol mateřských 
a středních. Jak už jsem mnohokráte uvedl, má projekt Školní 
mléko pro potravinářský sektor jeden zásadní význam. Není to 
okamžité výšení odbytu a spotřeby mléka a mléčných výrobků, 
protože podíl na celkové spotřebě mléka činí u tohoto programu 
zhruba 1 %, ale je to zejména fakt, že děti začnou brát mléko 
a mléčné výrobky jako základní součást jídelníčku. To znamená, že 
v jeho konzumaci budou s největší pravděpodobností  pokračovat 
i v dospělosti a tento návyk vštípí i svým rodinám. V době, kdy 
spotřeba mléka a mléčných výrobků v České republice opět 
poklesla, je samozřejmě každá podpora jeho spotřeby takřka 
nezbytná.

Potravinářská komora Čr se rovněž zúčastnila v termínu 27. 8. 
– 1. 9. zemědělské výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. 
Expozice Pk Čr byl pojata především jako představení členů Pk 
Čr a návštěvníci měli možnost při ochutnávkách, které probíhaly 
po celou dobu výstavy, vyzkoušet potravinářské výrobky našich 
členů. Jsem zcela přesvědčen o tom, že takové pojetí účasti Pk 

Čr na výstavách (v minulosti jsme takto prezentovali členy Pk 
Čr na potravinářském veletrhu SAlIMA 2008 v Brně) výrazně 
napomáhá prezentaci našich členů mezi spotřebiteli a pevně 
věřím, že o podobné akce v budoucnosti projeví zájem ještě více 
členů Pk Čr než dosud.

Přeji Vám všem další podobně úspěšné měsíce jako byly ty 
uplynulé.

Ing. Miroslav Toman, CSc.,
prezident PK ČR

Potravinářskému průmyslu se blýská na lepší časy

Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, který 
byl vrácen Senátem ČR s pozměňovacími návrhy, byl schválen 
Poslaneckou sněmovnou. Potravinářská komora ĆR jako 
zástupce potravinářského sektoru a jeden z iniciátorů vzniku 
tohoto zákona je velmi potěšena, že v tomto případě zvítězil 
zdravý rozum nad pseudoliberalismem. 

Jako zástupci potravinářů rovněž doufáme, že zákon 
o významné tržní síle a jejím zneužití začne platit v co nejkratší 
době. Jsme přesvědčeni, že důsledné uplatňování tohoto 
zákona přinese prospěch nejen potravinářskému průmyslu, ale 
i samotnému spotřebiteli.

rozhodně ale Pk Čr není přesvědčena o tom, že jen 
tento zákon narovná dlouhodobě pokřivené dodavatelsko-
odběratelské vztahy. V poslední době jsme se mnohokrát 
přesvědčili o obrovském tlaku řetězců na naše členy, ale 
i samotnou státní správu. lze předpokládat, že obchodní řetězce 
využijí platnosti zákona při obhajobě vylistovávání výrobců, 
zdražování potravinářských výrobků či jejich zvýšený dovoz.

Pk Čr již mnohokráte upozornila, že neexistuje žádná studie, 
která by potvrzovala vliv zákona o významné tržní síle na zvýšení 
ceny potravin. Pokud jde o dovozy potravinářských produktů, 
ty pak rostou rok od roku stále více a v současné době (tedy 
v době, kdy žádný zákon o významné tržní síle neplatí) již tvoří 

více než 40 % sortimentu. rostoucí dovozy tedy jednoznačně 
nejsou žádným způsobem spojeny s fungováním zákona.

I v této souvislosti bychom rádi upozornili, že mnohé evropské 
země, například Francie či Německo, mají zákony, jež zakazují 
zneužití ekonomické závislosti soutěžitelem na úkor jeho slabšího 
zákazníka nebo dodavatele. Francouzský obchodní zákoník navíc 
obsahuje absolutní zákaz podnákladových cen. Německý zákon 
o ochraně hospodářské soutěže nedávnými novelami zakázal 
soutěžitelům s vysokou tržní silou vyžadovat „neoprávněné 
a opakované“ plnění a podmínky od svých dodavatelů. 

Navíc většina evropských zemí vyžaduje pro stavbu 
hypermarketu nejen stavební povolení, ale například i studie 
o dopadu na místní urbanismus či povolení příslušného správního 
úřadu – magistrátu, radnice apod. Vydání takového povolení se 
řídí právě ohledy rovnoměrného rozvoje obchodních aktivit.

Více informací:

Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí

tel.: �9� 411 184, �0� 704 8�9
e-mail: vecerova@foodnet.cz

Internet: http://www.foodnet.cz
Adresa: Počernická 9�/�7�, Praha 10 – Malešice, 108 03
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Program Školní mléko se letos rozšíří i do mateřských 
a středních škol

Praha, 3. září �009 – Už za tři koruny budou rodiče moci 
kupovat dotované mléčné svačinky pro děti v rámci programu 
Školní mléko. Ceny dotovaného mléka a mléčných výrobků 
dnes představila obecně prospěšná společnost Laktea, která je 
hlavním distributorem těchto produktů do škol v ČR. Program 
státní podpory byl po roční pauze znovu zaveden do českých 
škol od 1. září. V loňském roce bylo mléko ve školách dotováno 
pouze ze zdrojů Evropské unie. Konečná cena mléka pro děti se 
tak vloni přechodně zvýšila a jeho spotřeba klesla téměř o �0 %. 
Nové dotace Školního mléka se budou týkat poprvé v historii 
také mateřských a středních škol.

„Jsme rádi, že po roce můžeme nejen navázat na předchozích 
devět let programu, ale že jsme jej mohli v letošním školním 
roce i rozšířit. Dotované mléko bude nyní nově dostupné 
i dětem v mateřských a středních školách,“ říká Michal Němec, 
ředitel obecně prospěšné společnosti Laktea, která je hlavním 
distributorem Školního mléka u nás. 

Michal Němec zároveň představil
nové ceny dotovaného mléka pro školy:
Neochucené mléko 250 ml 3 kč
ochucené mléko 250 ml  4 kč
Jogurt 150 g   3 kč
Smetanový krém 80 g  3,50 kč

Významný a mnoha studiemi prokázaný je zdravotní přínos 
podpory konzumace mléka pro děti ve školním věku. „Země 
Evropské unie si uvědomují význam Školního mléka pro děti, 
některé dotují program dlouhodobě a stoprocentně, jiné se 
do programu nově zapojují. odborné lékařské studie ukazují, 
že v zemích, které dlouhodobě podporují konzumaci mléka 
a mléčných výrobků u dětí, je například výrazně nižší výskyt 
osteoporózy nebo kazivost zubů v pozdějším věku. Mléko 
a mléčné výrobky by měly být zařazovány do jídelníčku dítěte 
pokud možno častěji a ve větším množství, než je tomu dosud,“ 
říká MUDr. Petr Tláskal, CSc., pediatr Fakultní nemocnice 
v Motole a člen Společnosti pro výživu.

Mléčné svačinky pro děti budou za 3 koruny

�7www.svet-potravin.czříjen �009
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Velmi důležité je individuální zapojení škol do projektu. 
Přestože jsou do projektu pozvány všechny školy, přihlášení do 
něj je věcí školy samotné. To je důvod, proč se na některých 
školách program Školní mléko nerealizuje. rozhodnutí školy 
o zapojení do programu mohou ovlivnit rodiče, kteří informují 
školu o svém zájmu zapojit své děti prostřednictvím školy do 
programu Školní mléko. 

Základní informace o programu Školní mléko v České 
republice:

Dotovaný program Školní mléko byl zahájen v září 1999, avšak 
díky o.p.s. laktea, která již dříve prosazovala zdravou výživu 
dětí, mohli žáci ochutnat Školní mléko v současné formě balení 
již v roce 1996. 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské 
unie se rozšířily dotace Školního mléka – část prostředků jde 
z rozpočtu Ministerstva zemědělství Čr (dvě třetiny), další část 
pak z prostředků Eu. Vzhledem k tomu, že projekt Školní mléko 
byl jedním z mála programů, který u nás fungoval podle pravidel 
Eu, byl tak okamžitě připraven využívat unijní dotace. 

V minulém roce byla státní podpora programu Školní mléko 
zrušena. Zrušení státní podpory znamenalo pokles spotřeby 
mléka v programu o více než 60 %. od 1. září je však státní 
podpora obnovena v původní výši a program je navíc rozšířen 
o střední a mateřské školy.

V posledním roce, kdy program fungoval v plné výši, tj. v roce 
2007/2008, bylo do zhruba 2600 škol v České republice dodáno 
asi 14,7 mil. ks mléka a 3,7 mil. ks jogurtů, smetanových krémů 
a jogurtového mléka. Vedle posílení zdraví dětí vede program 
Školní mléko i k dalšímu nezanedbatelnému efektu – výchově 
ke správným stravovacím návykům. 

Více o Laktea, o.p.s.
obecně prospěšná společnost laktea byla založena v roce 

1996. Činnost je financována z vlastní podnikatelské činnosti 
a z finančních prostředků poskytovaných sponzory. Statutárním 
orgánem společnosti je správní rada, která dohlíží na správné 
a hospodárné využívání prostředků k obecně prospěšným 
činnostem, kterými jsou:

• Propagování zdravé výživy, zejména zvýšení konzumace 
mléka jako potraviny, nezbytné pro zdravý vývoj člověka.

• Postupné plošné zavádění prodeje mléka, případně dalších 
mléčných výrobků, ve školách za co nejpřístupnějších finančních 
podmínek.

• Získávání sponzorských příspěvků, dotací, případně grantů 
pro podporu těchto obecně prospěšných služeb.

• Působení na výrobce a prodejce racionální výživy, zejména 
mléka a mléčných výrobků, aby uvedené cíle podpořili 
zvýhodněnou cenou mléčných výrobků.
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Pracovní skupina Alkohol a společnost
Na tiskové konferenci dne 31. 8. �009 představila Česká 

technologická platforma pro potraviny a Potravinářská komora 
ČR za účasti přednosty Sexuologického ústavu 1. Lékařské fakulty 
UK a VFN v Praze a bývalého poslance Evropského parlamentu 
doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc., a Ing. Jana Veselého, 
představitele pracovní skupiny při České technologické platformě, 
činnost pracovní skupiny „Alkohol a společnost".

Pracovní skupina „Alkohol a společnost“ vznikla v dubnu 2007 
s hlavním cílem zabývat se problematikou obecných zdravotnických 
aspektů konzumace alkoholu v České republice.

Pracovní skupina působí v rámci České technologické platformy 
pro potraviny, jejím cílem jakožto iniciativy Potravinářské komory 
Čr je podpora aktivit a iniciativ stran působících ve prospěch 
posílení konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství a dále 
rozvoje distribuce, prodeje a spotřeby potravin v České republice 
a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických 
a inovačních aktivit. 

Platforma si stanovila několik prioritních oblastí, z nichž jednou 
je priorita „PoTrAVINy A ZDrAVÍ“, neboť složení potravin, 
přijímané množství, což se právě týká zejména alkoholických 
nápojů,  kvalita potravin a dále stravovací návyky a životní styl 
mají na zdraví člověka významný vliv.

Pracovní skupina „Alkohol a společností“ působí právě v rámci 
této priority „potraviny a zdraví“ působí a jejími hlavními úkoly 
pro letošní rok i další období je především řešení otázek alkohol Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
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vs. alkoholismus - témata prevence škodlivých účinků spotřeby 
alkoholu a posuzování zdravotních aspektů konzumace alkoholu 
a jeho pozitivních účinků na lidský organismus, objasňování 
souvislostí dostupnosti a spotřeby alkoholu zejména ve vztahu 
ke zdraví, posuzování restrikcí vůči alkoholu v podobě licencování, 
zdanění a omezování reklamy na alkohol a celkově dopady 
konzumace alkoholu na společnost.

  Pracovní skupina se také v minulém období snažila o aktivní 
zapojení do vznikajících a existujících struktur zabývajících se 
problematikou alkoholu v rámci Evropské unie.

Pracovní skupinu „Alkohol a společnost“ proto v podobě 
podskupin tvoří dva hlavní týmy, a to: 

1. podskupina složená z předních českých lékařů zabývajících se 
v našem státě touto problematikou pod vedením prof. B. Fišera, 
jejímiž dalšími členy jsou doc. M. Emmerová, prof. J. racek, doc. J. 
Zvěřina a MuDr. S. Jirát.

2. podskupina složená z výrobců a zájmových svazů – ČSPS, Fóra 
PSr – zodpovědných výrobců lihovin, Svazu vinařů Čr a společností 
Plzeňský Prazdroj, Stock Plzeň a BohEMIA SEkT.

Dosud byly v rámci činnosti pracovní skupiny „Alkohol 
a společnost“ vydány dvě publikace: 1.„Prevence škodlivých účinků 
konzumace alkoholu“ (svazek č. 1) a 2.„Dostupnost a spotřeba 
alkoholu ve vztahu ke zdraví“ (svazek č. 2). o jednotlivých 
aspektech hovořil na tomto setkání zejména doc. Zvěřina, který 
zdůraznil, že často využívané represivní a restriktivní omezení 
konzumaci alkoholu vedou spíše k negativním důsledkům. rovněž 
uvedl, že by Česká republika měla po vzoru Eu změnit svoje 
restriktivní opatření ohledně obsahu alkoholu v krvi při řízení 
motorových vozidel. Z lékařského hlediska je hladina alkoholu 
0,5 ‰ velmi nízká a v za normálních okolností nemůže způsobit 
jakékoliv změny vnímání či snížit schopnost řízení motorových 
vozidel.

říjen �009

Hravě žij zdravě
Problematika dětské obezity se už i v naší republice stává 

obrovským problémem. rodiče i děti jsou různou mediální formou 
zahlcováni informacemi o správné výživě, ze kterých si nedokáží 
vybrat informaci správnou a pravdivou. Je velmi přínosné, aby již 
děti školního věku měly povědomí o vhodných a méně vhodných 
potravinách, o správných stravovacích zvyklostech, pitném režimu, 
aby si zejména uvědomovaly, že pokud si chtějí udržet pevné 
zdraví a pevnou postavu musí se příjem rovnat výdeji energie. 
To znamená, že ke zdravému životnímu stylu patří i pravidelná 
pohybová aktivita.

občanské sdružení hravě žij zdravě a Potravinářská komora 
České republiky - Česká technologická platforma pro potraviny  
připravily již 3. ročník tohoto internetového kurzu se soutěží pro 
žáky 5. ročníku základních škol. Cílem kurzu není držet diety, ale 
ukázat účastníkům, jak má vypadat rovnováha mezi příjmem 
potravin a výdejem energie, jak se cítit fi t a být zdravý. Přestože 
je internetový kurz hravě žij zdravě primárně určen žákům pátých 
tříd základních škol, zúčastnit se ho může nesoutěžně kdokoliv.  

Na kolektivy pátých tříd základních škol, kterým se podaří 
nejlépe zlepšit životní styl, a získají tak v soutěži nejvíce bodů, 
čekají hodnotné ceny. Produktovými partnery soutěže je 
AQuAPAlACE Praha, kde vítězné třídy stráví celý den a České 
dráhy - Pepa z depa, které zdarma vítěze dopraví do Prahy a zpět. 
Dále fi rma ultimate, která nejúspěšnější třídu obdaruje raftem 
pro společné třídní radovánky. každá třída, která kurz dokončí, 
získá pro svou školu originální certifi kát „Školy podporující zdravý 
životní styl“. 

odbornými garanty projektu jsou občanské sdružení SToB 
a Poradenské centrum Výživa dětí. Záštitu nad projektem převzalo 
vedle Potravinářské komory Čr i Ministerstvo zdravotnictví Čr.

Mediálními partnery jsou Atlas/ICQ, učitelské noviny. 
registrace do kurzu bude zahájena 21. září na stránkách kurzu 

www.hravezijzdrave.cz. Zájemce bude čekat během čtyř týdnů 
absolvování čtyř lekcí, které budou zveřejněny na internetovém 
portálu kurzu. letošní soutěž má oproti loňsku trochu jiná pravidla, 
zjednodušenou registraci. Celkové trvání soutěže je prodlouženo 
do konce prosince 2009.

Na stránkách najdete nejen podrobnější informace o kurzu, 
včetně informací o praktickém semináři, který se bude konat 19. 
září v Praze, ale také mnoho zajímavostí o zdravém životním stylu 
pro děti a rodiče.

Můžete zde zhodnotit svou váhu, navštívit 
poradnu pro rodiče, přečíst si, jak zlepšit svůj 
životní styl a hlídat si jídelníček a mnohé 
další.

Hravě žij zdravě �009
Internetový kurz Hravě žij zdravě již třetím rokem pořádaný 

občanským sdružením hravě žij zdravě si klade za cíl seznamovat 
školáky se zásadami zdravého životního stylu. 

Edukativní internetový kurz hravě žij zdravě bude zahájen 
�1. 9. �009 a ve čtyřech lekcích jednoduchou a hravou formou 
provede přihlášené světem zdravého životního stylu. Cílem 
kurzu není držet diety, ale ukázat účastníkům, jak má vypadat 
rovnováha mezi příjmem potravin a výdejem energie, jak se cítit 
fi t a být zdravý. Přestože je internetový kurz hravě žij zdravě 
primárně určen žákům pátých tříd základních škol, zúčastnit se 
ho může nesoutěžně kdokoliv. Právě pro kolektivy pátých tříd je 
i letos připravena soutěž. Hlavní cenou se stane jednodenní výlet 
pro celou třídu do největšího vodního parku v ČR - Aquapalace 
Praha, kam sedm škol s nejvyšším počtem bodů dopravíme 
prostřednictvím Českých drah. Výhru získá vždy nejlepší škola 
v regionu. Speciální cenou pro nejúspěšnější třídu z celé Čr bude 
raft pro společné třídní radovánky. 

každá třída, která kurz dokončí, získá pro svou školu originální 
certifi kát „Školy podporující zdravý životní styl“. 

odbornými garanty projektu jsou občanské sdružení SToB 
a Poradenské centrum Výživa dětí. Záštitu nad projektem převzala 
Potravinářská komora Čr a Ministerstvo zdravotnictví Čr.

V loňském ročníku se do projektu registrovalo téměř 7 500 
mladých zájemců o zdravý životní styl, z toho bylo 314 třídních 
kolektivů. 

Prvních 500 zaregistrovaných učitelů, kteří registrují svou třídu 
v termínu od �1. 9. do �. 10. �009, získá volnou vstupenku pro 
svého partnera/partnerku do Aquapalace Praha, kterou může 
uplatnit do konce října 2009.

Pro zájemce o problematiku zdravého životního stylu a prevenci 
obezity u dětí se dne 19. 9. 2009 od 9,30 hodin uskuteční ve 
vodním parku Aquapalace Praha bezplatný seminář Metodika 
vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, představení projektu 
„HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ“.

od 21. 9. 2009 najdete více informací na www.hravezijzdrave.
cz/soutez.
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Chřipku
z jídla nechytíte
Připravil  Josef Duben, tiskový mluvčí SVS Čr

Za matoucí lze označit informace, 
že ptačí chřipku, či jakoukoli jinou 
chřipku lze „chytit“ z jídla. Chřipko-
vé viry jsou termolabilní, to znamená, 
že stačí teplota kolem 70 °C, aby byly 
destruovány a pozbyly virulence.

Špatně po jídle může být z mno-
ha jiných důvodů. Po příliš tučném 
může být těžko od žaludku, pokud 
není jídlo čerstvé, mohou se na ide-
ální živné půdě pomnožit salmonely, 
kampylobakter, popřípadě jiné nepří-
jemné mikroorganismy, ale to už je 
řeč o jiném problému.

V místech, odkud jsou hlášeny pří-
pady nakažení lidí ptačí chřipkou, 
například z jihovýchodní Asie, se 
může zdát, že jde o souvislost s jíd-
lem. Ale nebude tomu tak. To, že 
lidé žijí v úzkém kontaktu s drůbeží, 
je určující, a nikoli to, že přitom jedí. 
Pokud vůbec člověk aviární infl uen-
zou onemocní, je tomu jedině tím, 
že je vystaven masivní invazi virů. 
Nakazí se totiž stejně jako „normál-
ní“ lidskou chřipkou prostřednictvím 
v ovzduší se nacházejících kapének.

lze ještě konstatovat, že aviár-
ní infl uenza, ptačí chřipka letos (ani 
loni) v našich chovech drůbeže zjiš-

těna nebyla, ostatně stejně jako 
poslední „hit“ nová mexická chřip-
ka v chovech prasat. Zde je však tře-
ba si uvědomit, že mexická chřipka je 
chřipkou lidskou, přenosnou z člově-
ka na člověka. Prasata při šíření mexic-
ké chřipky prakticky nehrají žádnou 
roli. ha jiných důvodů. Po příliš tučném 

může být těžko od žaludku, pokud 
není jídlo čerstvé, mohou se na ide-
ální živné půdě pomnožit salmonely, 
kampylobakter, popřípadě jiné nepří-
jemné mikroorganismy, ale to už je 

V místech, odkud jsou hlášeny pří-
pady nakažení lidí ptačí chřipkou, 
například z jihovýchodní Asie, se 
může zdát, že jde o souvislost s jíd-
lem. Ale nebude tomu tak. To, že 
lidé žijí v úzkém kontaktu s drůbeží, 
je určující, a nikoli to, že přitom jedí. 
Pokud vůbec člověk aviární infl uen-
zou onemocní, je tomu jedině tím, 
že je vystaven masivní invazi virů. 
Nakazí se totiž stejně jako „normál-
ní“ lidskou chřipkou prostřednictvím 

lze ještě konstatovat, že aviár-
ní infl uenza, ptačí chřipka letos (ani 
loni) v našich chovech drůbeže zjiš-

roli. 
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Státní veterinární správa Čr zaká-
zala dovoz chovných prasat, a vůbec 
jakýchkoli prasat z litvy. Důvod je 
prozaický, nákazová situace je v naší 
republice odlišná než v zemi půvo-
du.

Naše republika právě z důvo-
du dobré nákazové situace může 
po zemích, ze kterých by se měl 
obchod uskutečnit, požadovat 
dodatečné garance. To zname-
ná, že v případě obchodová-
ní s prasaty smí do Čr prasata 
pouze ze zemí, kde se nevysky-
tuje Aujeszkyho choroba pra-
sat, popřípadě zde mají schvá-
len ozdravovací program proti 
této nákaze. A to právě není pří-
pad litvy.

Navíc je nám známo, že na hos-
podářstvích, ze kterých se měl 
obchod uskutečnit, měli ještě 
nedávno problémy s klasic-
kým morem prasat.

Čr  j e prostá mimo jiné kla-
sického moru prasat 
i Aujeszkyho choroby 
prasat, proto také naši 
zemědělci nemají pro-
blémy při obchodování 
se svými zvířaty. 

Z výše uvedeného 
je zřejmé, že náš stání 
veterinární dozor pra-
cuje tak jak má. Jeho 
cílem je bránit zavleče-
ní nákaz zvířat na naše 
území a samozřejmě 

chránit i zdraví lidí.
Další informace z oblas-

ti Státní veterinární sprá-
vy lze získat na interne-
tových stránkách SVS Čr:
www.svscr.cz. 

Připravil Josef Duben, tiskový mluvčí SVS Čr

palec nahoru, palec dolů

Ne prasatům 

z Litvy

www.svet-potra-
vin.cz
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Malí vinaři 
v Brodu nad Dyjí 

cesty do regionů

VINAřEM SE ČloVěk NEroDÍ, AlE 
STáVá…

Veškeré současné české obyvatel-
stvo Brodu nad Dyjí přišlo do této 
obce až po 2. světové válce, a to 
z různých oblastí naší republiky. 
Vinařskému umění se tedy muselo 
většinou učit od píky. Z původních 
německých obyvatel obce guldenfurt 
(jak znělo její německé jméno) nezbyl 
vůbec nikdo a po odsunu tu zůstaly 
jenom nádherné sklípky a domácká 

výrobní technologie, kterou se museli 
nově příchozí naučit. Stojí však za 
zmínku, že vinařství zde i v okolí až 
do 16. století provozovali Češi, kteří 
však takřka do jednoho padli za oběť 
tehdejší strašlivé morové epidemii. 
o tom, že toto původní české obyva-
telstvo, které obec založilo někdy ve 
14. století, dobře znalo umění vino-
hradnické svědčí prapůvodní název 
- hroznatice.

Co DůM, To SklÍPEk…A JEDEN 
hEZČÍ NEŽ Druhý

Jen těžko najdete mezi současnými 
cca 500 obyvateli domácnost, která 
by kromě domku nevlastnila i jeden 
z několika set sklípků, které lemují 
zejména jihozápadní okraj Brodu 
nad Dyjí. Ty nejstarší pocházejí z let 
1690 – 1714 a nesou jasnou barokní 
pečeť. Sklípky vznikaly z ručně děla-
ných cihel, a kopalo a stavělo se 

většinou v zimě, kdy nebyla práce 
na poli ani na vinici. Dnes je každý 
sklípek jakousi vizitkou jednotlivých 
občanů vesnice, a to nejen pokud jde 
o vnější stav a výzdobu, ale i o vnitřní 
vybavení včetně používaných sudů. 

„       vínem žijí “
Připravil radek Jaroš

„Jižní Morava a její pověstné vinařství nezahrnuje jen velké producenty v Mikulově, 
Znojmě či Valticích. Stále zde nacházíme i malebné vinařské obce, kde se víno pěstuje 
pro radost a převážně pro vlastní spotřebu. Jednou z nich je i Brod nad Dyjí, jedno 
z nejteplejších míst v naší republice, ležící v oblasti Pálavy, na prastaré historické cestě, 
kudy v dávnověku kolovalo Evropou zlato a jantar…“

jenom nádherné sklípky a domácká 
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V současnosti již většina vinařů pře-
šla na sudy plastové, které velmi 
zlevňují proces výroby vína. on totiž 
takový poctivě fortelně vyrobený sud 
ze dřeva nebyl levnou záležitostí. 
Bohužel, bednářská družstva, která 
se výrobou dřevěných sudů zabývala, 
již z velké většiny ukončila činnost. 
Přesto se ještě u některých místních 
vinařů setkáváme s dřevěnými sudy 
z akátu, moruše či dubu, kdy právě 
ty dubové byly neodmyslitelně spjaté 
s výrobou barikových vín. 

Dá SE…Dá SE PrAŽákoM
Dnes již s humorem braným jakýmsi 

nepsaným místním rčením, které hod-
notí kvalitu místních vín, je čtveřice 
odstupňovaných výrazů: Dá se…Dá se 
svařené…Nedá se…Dá se Pražákom. 
Jeden z předních místních vinařů, člen 
zastupitelstva obce pan Jiří Janoušek, 
se při těch slovech furiantsky usmívá: 

„Výhodou zdejšího vinařství je sku-
tečně velmi kvalitní štěrkopísková 
půda, která je ideální pro pěstování 
zejména bílého vína. Snad vůbec 
nejvíc se zde daří odrůdám ryzlink 
rýnský, ryzlink vlašský a Silván. Samo-
zřejmě, co vinař to trochu jiné víno, 
velmi záleží na péči, jakou pěstování, 
sklizni a výrobní technologii věnují. 
I u nás se však najdou ne příliš dobří 
vinaři, jejichž víno spadá do výše uve-
dené třetí či čtvrté kategorie. Jenže 
časy se mění, dobrého vína morav-
ského i z celého světa je už v repub-
lice dost, Pražáci „zmlsněli“, a tak 
se špatní vinaři řídí novým heslem 
„Chyťte ho, dáme mu napít“.

oBECNÍ hrDoST NA VÍNo, hISTorII, 
loVECké PSy A ryBy

Malá vinařská obec drží v rukou 
kromě fortelného domácího vinař-
ství ještě další 3 trumfy, na které je 

náležitě hrdá. Zdejší oblast je doslova 
archeologickým rájem jak pravěkým, 
tak i z doby antické, kdy se římané 
pokoušeli rozšiřovat své panství dále 
na sever a na Pálavě měli své předsu-
nuté opěrné body v podobě stálých 
vojenských táborů. Dalším trumfem 
jsou každoroční výcvikové psí tábory, 
kdy obec postupně zaplňují různá 
lovecká plemena počínaje retrievry 
a konče elegantními výmarskými 
ohaři, kteří se těší asi největší místní 
oblibě. Posledním trumfem je přileh-
lost obce k okraji Novomlýnské vodní 
nádrže, takže zejména rybáři, ale 
i pouzí příznivci přírodního koupání si 
zde opravdu přijdou na své. určitě se 
přijeďte někdy v létě podívat – s rybář-
skou udicí, plavkami či loveckým 
pejskem a mlsným jazykem na sku-
tečně dobré domácí víno vychutnané 
v dobovém malebném sklípku.  

cesty do regionů
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novinky na trhu

Dietplus sází
na osobní prodej
Společnost Dietplus, která patří 

do skupiny united Bakeries, nebere 
ekonomickou krizi na vědomí. rozši-
řuje exportní aktivity, prezentuje se 
novými výrobky a v letních měsících 
odstartovala nový způsob prodeje. 

„Jsme první firma na trhu, která 
spojila produkt s poradenstvím, jak 

snižovat hmotnost. Vytvořili jsme síť 
momentálně dvaceti regionálních 
koučů, která pokrývá celé území 
Česka. Tito kouči jsou vesměs lidé, 
kteří znají dokonale zásady zdravého 
stravování, většinou jsou to nutriční 
terapeuti, fi tness trenéři, lékaři,“ říká 
Mgr. lucie hylská, group Sales and 
Marketing Manager společnosti. 

Firma Dietplus vsadila na osobní pro-
dej. V praxi to znamená, že poradce-
kouč se osobně sejde s klientem, zjistí 
jeho potřeby a podle aktuálního stavu 
stanoví cílovou hmotnost. Program 
redukce hmotnosti má tři fáze: 1. fázi 
redukce hmotnosti, 2. fázi stabilizace, 
3. fázi udržení. Síť koučů se stále roz-
šiřuje a prakticky každý má možnost 
se na prodeji moderních produktů po 
proškolení podílet.

„Náš program je ověřen lékařskými 
studiemi a je opravdu účinný,“ tvrdí 
lucie hylská, která je jednou z šes-
tičlenného týmu pražské centrály 
Dietplus. Balíčky obsahují celodenní 
stravu. Pět nutričně vyvážených a pes-
trých chodů na každý den v hodnotě 
250 kč. Cena zahrnuje také doručení 
balíčku přímo k zákazníkovi a pravi-
delné konzultace s koučem. 

Projekt osobního prodeje balíčků 
Dietplus je ve startovacím stadiu, 
začal v létě letošního roku. osobní 
prodej byl zahájen i v zahraničí, 
exportuje se do Francie (90%) a Bel-
gie (10%). „Nyní plánujeme expanzi 
i do Německa, Nizozemska a na Slo-
vensko,“ zdůrazňuje lucie hylská. 
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Vězte, že nádhernější výhled na 
Pavlovské vrchy a Novomlýnské 
vodní nádrže snad neexistuje. upro-
střed vinohradu je naopak jiná nád-
herná dominanta, takže otočíte-li se 
k Pálavě zády, vidíte architektonický 
skvost v podobě neobvyklé dřevěné 
konstrukce vinařského domu.

800 let vinařské tradice
Již od 13. století se vína ze „Slu-

nečného vrchu“ těšila neobyčejné 
oblibě po celé Moravě. Zvěsti o kva-
litě zdejších vín dorazily i do Prahy 
a za ludvíka Jagellonského byly již 
součástí královské tabule. Tradice 
pěstování vinné révy se přerušila jen 
ve 30. letech minulého století a pak 
během panování komunismu. Vinař-
ský úpadek však nahradil od roku 
2003 nebývalý rozvoj v podobě uni-
kátní koncepce novodobého vinařství 
rodinného typu, které je postaveno 
na 5 pilířích.

1. pilířem je „Výjimečná poloha“, 
kde výběr nejvhodnější lokality jak 

z hlediska kvality půdy, tak i  optimální 
polohy, padl na pověstný slunečný 
kopec a přibližně 40 ha okolní půdy.

2. pilířem je „Tým zapálených lidí“ 
tvořený celkem 8 lidmi, kteří veškerou 
práci a úkoly perfektně zvládají.

3. pilířem jsou „Nejvhodnější 
odrůdy vinné révy“, jejichž výběr je 
založen na důkladném geologickém 
průzkumu, který pro zdejší půdy 
jednoznačně určil jako nejvhodnější 
pouze bílá vína, a to odrůdy ryzlink 
rýnský, Sauvignon, Tramín, rulandské 
šedé a samozřejmě Pálavu.  

4. pilíř spočívá v „Nejlepší vinařské 
technologii“, která se snoubí s pečli-
vou ruční prací při ošetřování a sklí-
zení vinných hroznů. Sklizeň hroznů 
na keř je záměrně omezována na 0,5 
– 1,5 kg, což vede k rozvíjení chuťo-
vých i vonných vlastností.

5. pilíř představuje „unikátní archi-
tektura“ vinařského domu, který stojí 
uprostřed vinice a má vše pod jed-
nou střechou, včetně zdroje vody ze 

střešního přepadového systému. Toto 
architektonické dílo je majstrštykem 
Josefa Pleskota, nejuznávanějšího čes-
kého architekta posledních 20 let. 

Sonberské víno se velmi cení i oce-
ňuje

roční produkce je asi 150 000 lahví 
výhradně přívlastkových či speciálních 
vín, která jsou ozdobou prestižních 
restaurací a soukromých vinoték. 
osobitost každého druhu vždy dedi-
kuje některá z uznávaných českých 
osobností počínaje Ivou Janžuro-
vou, až třeba po spisovatele Michala 
Viewegha. Pokud se Sonberk účastní 
soutěžních klání, v drtivé většině 
odchází s parádním oceněním – a jsou 
to výstavy světově uznávané…...
Vinalies Paris, Mondial Brusel, Inter-
national Wine & Spirits Competition, 
AWC Wienna, Wine Challenge lon-
don, Mundus Vini germany, VINI-
TAly, World Wine Awards Decanter 
london.

Po čertech 
božské vinařství 
Sonberk
Připravil radek Jaroš

„Ve zdejších vinicích žije kudlanka nábožná. Umět otočit hlavou o 3�0 ° jako ona,
udělal bych to. Ze Sonberku vám totiž půjde hlava úžasem kolem.“
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– jídlo tisíce podob

když to sníš, něco zvíš

Guláš 
Připravil radek Jaroš, foto Wow.s.r.o.

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

MůŽE ZA guláŠ JEDEN ČESký král?
Máme rok 1524 a v bitvě u Moháče je 

na hlavu poražen český a uherský král 
ludvík Jagellonský, jehož vojsko je roz-
drceno bojovými útvary tureckých vojsk. 
Dost možná, že na osmanském vítězství 
se silně podepsala i výtečná kondice 
armády dobře živené jídlem, které je 
vlastně pravzorem všech gulášů. Suro-
viny maso, cibule, sůl a koření, je přímo 
předurčily do polních kuchyní osman-
ských nájezdnických vojsk. Následkem 
porážky u Moháče pak byla turecká 
okupace území uher, která trvala 
skoro 150 let, a během níž se původní 
vojenské jídlo rozšířilo mezi všemi oby-
vateli uher a získalo zde na mimořádné 
oblibě a popularitě…Maďaři k němu 
přidali papriku a dali mu i jméno po 
svých pastevcích dobytka, gulyasích. 
Ano, gulyás = maďarský pastevec, 
chcete-li kovboj…

Z MAďArSkA Do CElého SVěTA…
V současné době je guláš jídlem 

doslova internacionálním. Z Maďarska 
se díky jeho začlenění do habsburské 
monarchie nejprve rozšířil do rakouska, 
Čech, rumunska, na Slovensko i do dal-
ších zemí, které byly alespoň částečně 
svým územím s Ck rakousko-uherským 
mocnářstvím spojeny. V 19. a 20. sto-
letí pokračovala gulášová expanze do 
celého světa, takže dnes je oblíbeným 
jídlem v řadě zemí počínaje Německem, 
Itálií, přes řadu asijských a afrických států 
a konče třeba Mexikem a uSA. každá ze 
zemí mu přitom vtiskla svůj svébytný ráz 
a způsob přípravy. Takže setkat se dnes 
mimo území Maďarska s prapůvodní 
recepturou je poměrně velká vzácnost. 
Mimochodem, je velmi jednoduchá.

Nejprve se drobně nakrájená cibule, 
které muselo být stejné množství 
jako masa, osmažila v kotli na trošce 
omastku do zlatova. Pak se přidalo 
na kostky nakrájené hovězí maso, 
které se orestovalo, osolilo, zasypalo 
maďarskou paprikou, zalilo trochou 
vody, a dusilo v kotli nad otevřeným 
ohněm až doměkka. Tento guláš se 
ničím jiným kromě cibule nezahušťo-
val. A pozor…česnek s majoránkou 
přišly jako chuťové doplňky teprve až 
v pozdějších letech, a pokud jde o kmín, 
ten je v originálním maďarském guláši 
co nejpřísněji zapovězen dodnes…

guláŠoVé hoDy V ČESku
V našich krajích guláš zdomácněl 

v 19. století. S dnešním ale neměl moc 
společného, připravoval se ze svíčkové 
nebo z kýty a ochucoval se tymiánem, 
citronovou kůrou, sardelkami, mnohdy 
i kyselou smetanou. Dnes u nás existuje 
v mnoha formách a chuťových varia-
cích (moravský, cikánský, segedinský, 
zvěřinový, kuřecí, orientální, mexický…
nehledě na desítky variant klasického 
hovězího guláše…). Sami jsme si vyvinuli 
i svůj svébytný buřtguláš… Mezi našimi 
kuchaři je již po léta rozšířeno pravidlo: 
jaký kuchař, takový guláš. guláš je prostě 
u nás prubířským kamenem kuchařské 

profese a kde ho umějí, tam se dveře 
většinou netrhnou…

SPECIálNÍ VýTEČNé guláŠE Pro 
VEgETArIáNy

„genialita“ a obrovská univerzálnost 
guláše se projevuje i v tom, že toto 
úžasné jídlo může být připravováno 
i zcela bez přítomnosti masa suchozem-
ských živočichů a přitom je výsledek neo-
byčejně chutný a výživný. Takže dietáři 
i vegetariáni mají své vyhlášené gulášky, 
z nichž rozhodně stojí za zmínku rybí, 
houbový a fazolový guláš. Nemluvě 
ani o tom, že pomocí sójového masa 
(kostek) lze připravit guláš, který je od 
toho „masového“ chuťově jen těžce 
odlišitelný. 

eceptR

Postup:
 Cibuli a česnek nadrobno 

nakrájíme a opečeme na oleji 
dozlatova. Pak zaprášíme 
hladkou moukou a vzniklou 
jíšku 2-3 minuty opékáme. 
Přidáme sladkou papriku 
a majoránku a vše asi 20 
minut povaříme. Poté přidáme 
dozlatova opečené špekáčky 
a na kostičky nakrájené 
oloupané brambory. Vaříme, 
až jsou brambory pěkně 
měkké. Podle chuti dosolíme 
a opepříme mletým černým 
pepřem.

Ingredience:  
 ½ kg brambor, ½ kg kvalitních 

špekáčků, 3-4 cibule, 6 lžic oleje, 
trochu hladké mouky, sladká 
paprika, pepř, sůl, 3-4 stroužky 
česneku, majoránka 

orIgINálNÍ ČESký 
BuřTguláŠ

„Guláše patří k naší domácí kuchyni asi stejně neodmyslitelně jako vepřová, knedlík a zelí, 
anebo bramboračka či cmunda. Nenajdete snad jedinou restauraci, kde by chyběl na jídelním 
lístku. Přesto vám drtivá většina lidí řekne, že to rozhodně není jídlo původem české, nýbrž 
maďarské. Jenže ono je původem turecké…“

eceptR

Postup:
 Na rozpáleném oleji lehce 

osmahneme nadrobno 
nakrájenou cibuli a zasypeme 
hladkou mouku. Přidáme 
sladkou i pálivou papriku a po 
chvíli vodu. Pak přisypeme 
fazole, které jsme samozřejmě 
předem nechali ve vodě 
náležitě nabobtnat, a vaříme 
dokud nejsou poloměkké. Poté 
přidáme brambory nakrájené 
na menší kostky a také kmín 
a pepř; vše vaříme, dokud 
fazole i brambory hezky 
nezměknou. Na samý konec 
vaření přidáme majoránku, 
oregano, utřený česnek a podle 
chuti sůl.

Ingredience:  
 300 g nejlépe červených fazolí, 

3 velké brambory, 2-3 cibule, 
hladká mouka, olivový olej, sladká 
paprika, pálivá paprika, 4 stroužky 
česneku, majoránka, kmín, 
oregano, sůl a pepř 

FAZoloVý  
BEZMASý guláŠ
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Vysvětlení je zcela jednoduché, ty 
dámy a pánové pijí borůvkové, viš-
ňové a kopřivové pivo. O tom, kde 
a proč se vaří, si budeme povídat 
s panem Janem Šuráňem, jednatelem 
a spolumajitelem společnosti, která 
Pivovarský dům provozuje.

Neodpustím si však ještě jednu 
poznámku. Představte si, že se kdysi 
u Egypťanů vařilo pivo, které bylo 
„vylepšováno“ šafránem, anýzem, 
zázvorem, puškvorcem, jalovcem 
a snad i datlovou šťávou!

ZAČNěME oD ZAČáTku, 
kDy PůVoDNÍ MyŠlENkA 
o rESTAurACI, kDE BuDou 
SPECIálNÍ PIVA STáČENA 
A PoDáVáNA, VZNIklA?

Já se posunu v čase ještě hlouběji, 
do doby před sedmnácti, osmnácti 
lety, kdy jsem já a další mí tři kole-

gové, spolumajitelé, dělali inženýring 
pro pivovary, a také jsme navrhovali 
a realizovali výstavbu malých pivo-
varů. Dodnes vybavujeme pivovary 

od projektu až po převzetí. Ten-
krát nás také napadlo, že bychom si 
spoustu věcí mohli vyzkoušet přímo 
v našem zařízení, a tak jsme se v roce 

dám si jedno višňové  
Pane vrchní, 

Připravil libor hloušek, foto archiv Pivovarský dům

představujeme

„Na první pohled vás v restauraci na rohu pražských ulic Ječné a Lípové nic nezaskočí. 
Vše je tak, jak to má v dobře vedené hospodě být. Ale! Při detailnějším pohledu by asi 
ortodoxní milovník našeho piva doslova utrpěl šok. Na stole stojí  půllitr, v němž je jakási 
namodralá tekutina, hned vedle doslova svítí ze sklenice granátová barva, další půllitr 
má zase nazelenalý nádech. Nejdříve vás napadne, že se tady natáčí nějaký sci-fi  fi lm,
ale na to vypadá vše moc reálně! Slabší pivní povahy nebudu již dále děsit a napínat.“

varů. Dodnes vybavujeme pivovary v našem zařízení, a tak jsme se v roce v našem zařízení, a tak jsme se v roce 
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1998 do toho pustili. Nová hospoda 
musí něčím zaujmout, musí něco 
nabídnout a my jsme přišli s tím, že 
budeme dělat nejenom ochucená 
piva, ale i jiné druhy piv, která se tady 
v té době ještě nepila. A přitom šlo 
o vynikající zahraniční piva.  

TEď TroChu oDBoČÍME 
A NAVáŽEME NA TéMA MAlé 
PIVoVAry. MAJÍ MINIPIVoVAry 
u NáS BuDouCNoST? kolIk JICh 
u NáS JE?

Na to neexistuje jednoduchá a jed-
noznačná odpověď. V žádném pří-
padě se nedá čekat rychlá návratnost. 
Je to jistá atraktivnost, která může 
nalákat hosty, ale jenom na pivu se 
vydělat nedá. hospodu musí z velké 
části živit kuchyně. V současnosti je 
těch minipivovarů něco kolem osm-
desáti, ale šanci dávám převážně těm, 
které vyrábějí více než 500 hektolitrů 
piva za rok. Tyto pivovary mají však 
jednu velkou přednost, jejich pivo má 
jiný říz, není fi ltrované, pasterizované 
a podává se v nejlepší kondici. lidský 
organizmus si pivo fi ltruje sám.

ChuTNAJÍ NáVŠTěVNÍkůM 
rESTAurACE oChuCENá PIVA?

Dá se říci, že ano, a prodej to 
dokazuje, ochucená mají své ctitele 
i u našich českých hostů, ale tradičně 
dobrou odezvu mají u cizinců. Napří-
klad již deset let k nám jezdí na tato 
piva parta Angličanů.V současnosti 
máme v pravidelné nabídce pivo 
kávové, což je tmavý ležák s kara-
melově jemnou chutí kávy, který je 
oblíbený zvláště u dámské klientely. 
Dále podáváme pivo banánové s při-
rozenou ovocnou chutí pšeničného 
piva, příjemnou chmelově-višňovou 
vůni má višňové pivo, jež podáváme 

s kompotovou višní. kopřivové pivo 
příjemně voní a chutná po sušených 
kopřivách a delikátní chutí se vyzna-
čuje borůvkové pivo. Děláme i speciál 
měsíce, teď je to chilli pivo. Vyrábíme 
však také naše nefi ltrované a nepaste-
rizované pivo plzeňského typu,což je 
český klasický tmavý a světlý ležák Ště-
pán, a pšeničné pivo, které je zvláště 
populární v Německu a rakousku, kde 
se podává pod názvem Weizen Bier 
nebo Weissbier. Málokde se uvádí, že 
pivo vyrobené z ječného a pšeničného 
sladu bylo původním českým pivem 
a až teprve koncem 19. století pře-
vládlo u nás kvašené pivo plzeňského 
typu.  

JAk SE VyráBěJÍ oChuCENá PIVA?
Tady se přizpůsobujeme české chuti 

a jsou vyráběna na základě českého 
piva. Vycházeli jsme také ze zahraničí, 
konkrétně Belgie, kde ochucují kva-
šené pivo ovocem. My je ochucujeme 
lihovým extraktem, ale není to tak 
jednoduché a levné. Například kávová 
tresť nemůže být vyráběna na tukové 
bázi, totéž platí u banánové. Takže 
extrakt dovážíme z Francia a není to 
zrovna levná záležitost.

řÍkAl JSTE, ŽE VyráBÍTE I TrADIČNÍ 
ZAhrANIČNÍ PIVA, kDE ZÍSkáVáTE 
SuroVINy?

Musíme přihlížet k pivní kultuře ve 
světě, bavorská, britská, irská a další 
piva vyžadují dodržovat jinou tech-
nologii. Dovážíme anglický chmel, 
americký chmel, který má výraznější 
aroma a musíme mít také speciální 
kvasnice. V současnosti máme sbírku 
50 druhů kvasnic.

Důležitá je péče o pivo, například 
my máme na britská piva speciální 
pípu - pumpu, některé irské hospody 

u nás mají také takovou pípu, ale 
pivo tlačí plynem. A pivní fajnšmekr 
to pozná.

VýroBA TěChTo SPECIálů VŠAk 
VyŽADuJE I kVAlIFIkoVANé lIDI, 
NEMáTE S TÍM ProBléM?

My si s tím poradíme, vždyť jsme 
všichni čtyři majitelé dělali ve výzkum-
ném pivovarském ústavu! Teď tam 
máme dva mladé kluky prakticky po 
průmyslovce. Zaškolovali jsme tady 
také Filipínce, ale tam už to bylo tro-
chu složitější. Tradice je tradice.

kDE JSTE SEhNAlI VyBAVENÍ Pro 
VáŠ PIVoVAr A kolIk roČNě 
VyráBÍTE PIVA?

Všechno jsme si navrhovali sami 
a dávali jsme to dohromady z celé 
republiky. Ale všechno funguje tak, 
jak má. A to vyrábíme 800 až 900 hek-
tolitrů ročně. 

V NABÍDCE VŠAk MáTE I JINé PIVNÍ 
SPECIAlITy.

Například ve spolupráci se strako-
nickým pivovarem vyrábíme Pivní 
sekt, kdy pivo na závěr výrobního 
procesu s násadou šampaňských kva-
sinek plníme do lahví, kde za několik 
týdnů znovu dokvasí a zraje. Děláme 
pivní aperitivy a pivní míšené nápoje. 
Například takový Bloudy Pepík, to 
je s rajskou šťávou, má velmi dobré 
účinky druhý den po „opičce“. Nabí-
zíme 40 a 50% pivovici i pivní likér. 
Z piva se dá dělat v hospodě prakticky 
všechno.

S tím lze jenom souhlasit, v mém 
případě však až na jednu výjimku. 
Nikdy jsem přišel na chuť pivní 
polévce, ale jsou i tací, kteří si na ni 
pochutnají. 

představujeme

září �009
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Sortiment českých biopotra-
vin je podle ministra zemědělství 
poměrně pestrý. Zahrnuje především 
mléko a mléčné výrobky, pečivo, 
čaje, koření, mouku, těstoviny, dět-
skou výživu, vejce, vepřové a hovězí 
maso, oce, zeleninu, sušené ovoce, 
víno atd. „U některých  komodit, 
zejména u vajec, ovoce a zeleniny, 
je ale nabídka nedostatečná a nepo-
krývá poptávku spotřebitelů. Napří-
klad oleje nebo kuřecí maso nejsou 
českými výrobci biopotravin produ-
kovány vůbec a dovážejí se ze zahra-
ničí,“ konstatoval ministr zemědělství 
Jakub Šebesta.

Co PřINáŠÍ SPoTřEBITElůM AkCE 
ZářÍ 2009 MěSÍC BIoPoTrAVIN 
A EkologICkého ZEMěDělSTVÍ?

• Do akce se zapojil nemalý počet 
ekologických farem a biovinic. Máte 
příležitost se na vlastní oči seznámit 
se zemědělským systémem v souladu 

s přírodou, ale také můžete strávit 
příjemný den a ještě si zakoupit čer-
stvé bioprodukty za velmi příznivou 
cenu.

• Akci podpořily i velké obchodní 
řetězce. hlavním partnerem je SPAr, 
jenž se účastní projektu Koruna pro 
BIO do škol. Z každého prodaného 
bioproduktu věnují korunu.

• Celá kampaň probíhá za podpory 
Ministerstva zemědělství Čr, které se 
kromě dotací pro ekologické země-
dělce pustilo i do dalších projektů 
s názvem BIo do škol. Již nyní je to 
Mléko do škol. Dětem je k dispozici 

pestrý výběr mlék a pozitivní zprávou 
pro rodiče je, že ceny se pohybují od 
tří do pěti korun za výrobek. 

• Více informací naleznete na 
webové adrese www.mesicbiopotra-
vin.cz. kromě tipů na zajímavé akce 
jsou pro vás též připraveny velice 
chutné bio recepty.

JAk PoZNáME ČESký 
BIoVýroBEk?

• Je označen českým logem pro eko-
logické zemědělství. 

• Minimálně 95 % složek produktu 
zemědělského původu bylo vyprodu-
kováno ekologicky.

• Produkt splňuje pravidla kontrol-
ního systému – garantují dodržení pra-
videl „od vidlí až po vidličku“.

• Ekologičtí zemědělci nepoužívají 
jedovaté pesticidy, umělá hnojiva či che-
mické konzervační látky. Všechny potra-
viny jsou čerstvé a velmi chutné. 

Měsíc biopotravin 
a ekologického 
zemědělství

vystopováno

„Již pátým rokem se koná akce, která je nejen oslavou ekologického zemědělství, biovýrobků, 
ale zároveň osvětou pro nás, spotřebitele. Ekologické zemědělství a bio (eko, organic) potraviny 
vůbec zažívají u nás i ve světě obrovský boom. V České republice existuje již ��00 ekologicky 
hospodařících zemědělců a počet výrobců biopotravin stoupl na 4�9.“

Září 2009    

Připravila Štěpánka Batíková, zdroj www.mesicbiopotravin.cz
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Na letošním ročníku jste nemuseli 
potravináře ani dlouho hledat. Sta-
čilo zavítat do pavilonu B4, kterému 
vévodil stánek Státního zemědělského 
a intervenčního fondu (SZIF) a  Potra-
vinářské komory Čr. Stánek SZIF před-
stavoval staré i nové nositele značky 
klASA, Potravinářská komora nabí-
zela ochutnávky výrobků svých členů. 
Na obou stáncích jste tak mohli po celý 
den ochutnávat od mléčných a mas-
ných výrobků přes pečivo a čokoládu 
také pivo a nealkoholické nápoje. 
Návštěvníkům se představila řada 
společností – MADETA, Moravia 
lacto, olMA, Miltra  či Polabské 
mlékárny, Maso Planá, united 
Bakeries, hamé, Carla, kofola 
či Budějovický měšťanský pivo-
var a Stock Plzeň. A zájem byl 
opravdu velký. ostatně právě 
takové ochutnávky jsou nejlepší 
cestou, jak představit zákazní-
kům nové, ale také tradiční či 
regionální potraviny.

NáVrAT ŠkolNÍho MlékA
Svoji renesanci slavilo rovněž 

v pavilonu B4 Školní mléko. To bude 
po roční přestávce znovu dodáváno 
nejen do základních škol, ale nově 
také do škol mateřských a středních. 
Na stánku laktey, o. p. s., se mohli 
malí i velcí seznámit a ochutnat nejen 
z nabídky sortimentu programu 
Školní mléko, ale pro malé návštěv-
níky byly připraveny také zajímavé 
soutěže a hodnotné ceny.

oTEVřENo Pro rEgIoNy
S regionálními potravinami z již-

ních Čech se mohli návštěvníci sezná-
mit v pavilonu h českobudějovického 
výstaviště. řada malých, středních, 
ale také velkých výrobců z regionu 
zde prezentovaly své výrobky, které 
se vyznačují především originalitou 
či tradiční recepturou. Nechyběla 
zde tedy například otavská klobása 
z ZřuD Písek, sýr Primátor společ-
nosti MADETA nebo 100% lhenická 

jablečná šťáva karla gregory ze 
lhenic. Všechny výrobky se rovněž 
honosily oceněním Chutná hezky 
jihočesky. Velký zájem o tuto 
expozici je jen důkazem toho, 
že spotřebitelé vítají identifi kaci 
a propagaci regionálních potra-
vin, kterou by v budoucnosti měl 
přinést právě projekt regioklasa 
zaměřený na podporu tradičních 
a regionálních potravinářských 
výrobků. 

Připravila Dana Večeřová

„Přelom srpna a září každoročně a tradičně přivádí řadu lidí z celé republiky do Českých 
Budějovic. Důvod – mezinárodní agrosalon Země živitelka. Ač původně ryze zemědělská výstava 
získává v posledních letech také řadu vystavovatelů z potravinářského sektoru.“

Na Zemi živitelce
se představili potravináři

ných výrobků přes pečivo a čokoládu soutěže a hodnotné ceny.

Mléčné výrobky ochutnal i Jiří Paroubek
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pozor, informace o potravinách na trhu

Některé šarže 
kari se stahují 
z trhu
Připravila Mgr. Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI 

pozor, informace o potravinách na trhu

Z důvodu nálezu stopového množství nepovoleného 
barviva ve vybraném vzorku výrobku kari 30 g 
(datum spotřeby – 20.2. 2011 a 23.2. 2011) 
zahájila společnost Vitana stahování 
této šarže z trhu.
Spotřebitelům, kteří tento výrobek 
s výše uvedenými daty spotřeby 
dosud nespotřebovali, 
doporučujeme, aby jej vrátili v místě 
jeho nákupu. 
Společnost Vitana se omlouvá všem 
spotřebitelům 
za případné nepříjemnosti 
spojené s vracením produktů.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu Čr jsou 
v nabídce pro spotřebitele výrobky, které zejména pro děti 
představují závažné riziko a jsou výrobky nebezpečnými 
pro zaměnitelnost s potravinou.
Jedná se o dekoraci - jablečné čtvrtky. Výrobek je svým 
vzhledem, tvarem, velikostí, barvou nebezpečný svou 
zaměnitelností s potravinou. Provedeným posouzením 
výrobku bylo zjištěno, že z výrobku lze oddělit malé kous-
ky, které se vejdou do zkušebního válce. Tudíž v případě, 
že se osoba s menší rozlišovací schopností, např. dítě, 
pokusí výrobek konzumovat, hrozí vdechnutí a další zdra-
votní komplikace. 
 
ČoI zakázala prodej uvedených nebezpečných výrobků 
a následně distributor přijal opatření, na základě kterého 
stáhnul předmětné výrobky z trhu.

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

Dekorace 
- čtvrtky jablka

Zdroj: Česká obchodní inspekce
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s jedovatou bylinou
rukola je rostlina z čeledi brukvo-

vitých, která se konzumuje jako listo-
vá zelenina. V minulých dnech česká 
média přinesla informace o případu 
z Německa, kde byla v jednom bale-
ní rukoly objevena jedovatá bylina 
starček, která je rukole velmi podob-
ná. V návaznosti na tyto informace 
mohly mezi veřejností vzniknout oba-
vy, že se takový výrobek 
objevuje i na českém 
trhu. Státní zeměděl-
ská a potravinářská 
inspekce má k tomu 
upřesňující informace. 

Na základě tohoto 
případu nelze usuzo-
vat, že veškerá rukola 
původem z Německa 
je závadná. Je potře-
ba rozlišovat potravi-
ny od různých výrob-
ců a také jednotlivé 
šarže potravin. Pokud 

by německý úřad dohlížející na bez-
pečnost potravin měl důkazy svědčí-
cí o tom, že podezřelá dodávka ruko-
ly byla distribuována do jiné členské 
země, musel by o této skutečnosti 
informovat dozorový orgán příslušné 
země prostřednictvím Systému rychlé-
ho varování pro potraviny a krmiva, 
který funguje v rámci celé Eu. už dří-

ve SZPI informovala, že takové varo-
vání Česká republika neobdržela. 
Potravinářská inspekce přesto ode-
brala několik vzorků rukoly půvo-
dem z Německa s cílem ověřit mož-
nou příměs nežádoucích bylin. Žádný 
ze vzorků neobsahoval bylinu starček 
ani žádnou jinou nežádoucí bylinu. 

kromě toho si SZPI 
vyžádala bližší informa-
ce od partnerského orgá-
nu v Německu. Ten sdě-
lil, že výše uvedený nález 
byl učiněn na vzorku od 
spotřebitele, tedy niko-
liv na úředně odebraném 
vzorku. V rámci předběž-
né opatrnosti však bylo 
z německého trhu staženo 
a zkontrolováno přes 
9000 balení rukoly. V žád-
ném z nich nebyla nale-
zena příměs cizí byliny. 

Informace 
k případu rukoly 

Připravila Mgr. Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI

pozor, informace o potravinách na trhu
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potraviny ve světě

a jeho 
pozoruhodná 
kuchyně
Připravil radek Jaroš

„Thajsko je světově proslulé svou báječnou rozmanitou kuchyní. Nejen tedy 
cizokrajná exotika, vůně dálek, podivuhodná historie i buddhismus jsou lákadlem 
pro houfy turistů. Jak zavoní zdejší vyhlášená kuchyně, jsou hned všechny smysly 
v pozoru. Nechte se také vtáhnout do světa těchto exotických pochoutek... “

44

a jeho a jeho 
Tha jsko 

www.svet-potravin.cz
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potraviny ve světě

Tha jsko 
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Z ČEho SE V ThAJSku VAřÍ
Jako všechny národní kuchyně 

je i ta thajská ovlivněna geogra-
fickou polohou, historií, kulturou, 
politickým vývojem i náboženstvím. 
Území Thajska se rozprostírá mezi 
Indii a Čínou, dvěma nepřehlédnu-
telnými kulturními a politickými veli-
kány, a navíc se ještě před nedávnem 
nacházelo i na předělu francouz-
ského a anglického koloniálního 
panství. Ještě před tím zde působily 
i kulinářské vlivy Portugalců, holan-
ďanů a Japonců. Thajská kuchyně 
všechny tyto vlivy vstřebala a vytvo-
řila z nich svůj vlastní jedinečný své-
ráz. Dnes patří mezi nejvyhlášenější 
kuchyně světa. V tak lidnaté zemi 
samozřejmě nemůžeme očekávat 
jednotnou kuchyni. Existuje řada 
regionálních rozdílů, neboť každý 
kraj vychází z místně dostupných 
surovin a nabízí odlišně upravené 
pokrmy. Právě proto jinak připravo-
vaná jídla vám nabídnou v okolí hlav-
ního města Bangkok, jiná na severu, 
severozápadě a jiná na jihu země. 
Všeobecně se v Thajsku vaří z něko-
lika druhů rýže, brambor, mořských 
plodů, ryb, hovězího, vepřového 

a kuřecího masa, hub, ořechů, sóji, 
kukuřice, tapioků, tofu a ovoce, kde 
kralují banány, papája, liči, mango, 
ananas a limetka. Jídlo se nejčastěji 
ochucuje chilli papričkami, šťávou 
z citronu a limetek, kokosovým mlé-
kem, koriandrem, bazalkou, arašídy, 
česnekem, zázvorem, mátou, bady-
ánem, kurkumou, kari a sójovou 
omáčkou. Česnek není jen dochuco-
vadlem, ale jeho osmaženými kousky 
se nezřídka zdobí hotové pokrmy.

TEChNIkA VAřENÍ - oD PáNVE 
Wok kE grIloVáNÍ

Ve zdejší kuchyni je většina času 
při vaření věnována přípravě suro-
vin. Samotný proces vaření bývá nao-
pak velmi krátký a rychlý. Suroviny 
potřebné k vaření jsou již předem 
přichystány jemně či nahrubo nase-
kané, nakrájené na plátky, na silnější 
nebo velmi jemné proužky velikosti 
zápalky, na klíny (např. citrony), 
ukrojené rovně nebo diagonálně 
na ovály, případně na kolečka, a to 
přímo nebo až po srolování plátku 
suroviny.

Technika restování s pomocí pánve 
wok na vrstvě rozpáleného oleje 

nebo fritováním suroviny zcela 
ponořené do většího množství roz-
páleného oleje nese jasný čínský vliv. 
Tuhé suroviny, které by neměly být 
nikdy uvařeny úplně do měkka, jsou 
poté rychle přemístěny na servírovací 
mísu a ihned podávány. Velmi oblíbe-
nou technikou je i grilování a vaření 
v páře. Pečení se v Thajsku neroz-
šířilo zejména pro značný nedosta-
tek pevného paliva potřebného pro 
vyhřátí kamen vybavených troubou 
na pečení. V thajských receptech se 
většinou neuvádějí množství, vše se 
dělá podle chuti. Vyjma jídel z jed-
noho hrnce, jako jsou např. některé 
rýžové a nudlové pokrmy, jsou recepty 
připravovány v relativně malých 
množstvích, podává se současně více, 
tj. tři nebo čtyři nebo dokonce pět 
chodů v thajském stylu.

DoMáCÍ VAřENÍ SE V ThAJSku 
NENoSÍ

Pro Thajce je jídlo společenská 
událost, nikdy nejedí sami a raději 
stráví čas v restauraci než doma. 
Jelikož mají cenově dobře dostupné 
stravování ve stáncích a venkov-
ních restauracích, většina rodin jí 
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venku. Další zvláštností je, že se zde 
nekonzumují jednotlivá jídla samo-
statně, ale vždy s neodmyslitelným 
kopečkem rýže na talířku a misce. 
A každý si rýží dochutí pokrm dle 
vlastní libosti. Není asi divu, že díky 
nesmírné místní oblibě restaurací 
se zde nachází i největší restaurace 
na světě. Najdete jí v hlavním městě 
Bangkoku ve čtvrti Bang Ná, má 5000 
míst k sezení a nese název „royal 
Dragon“.

SToloVáNÍ ZáSADNě BEZ NoŽE 
k jídlu se v Thajsku používají 

vidličky a lžíce, hůlky se objevují 
pouze při pojídání nudlí. Maso je již 
při podávání na stůl nakrájeno na 
drobné kousky, takže nůž není vůbec 
zapotřebí. Jídlo si strávníci namá-
čejí do sosů a omáček, ochutnávají 
z více talířů a misek servírovaných 
na stole. Prostě všichni jí to, na co 
zrovna dostanou chuť. Tento způsob 

umožňuje potěšit se z vlastní kombi-
nace různě se doplňujících odlišných 
chutí.

JAk VyPADá ThAJSké MENu 
Menu sestává z minimálně tří 

až pěti chodů, v němž se objevuje 
dušené, fritované a vařené jídlo. 
V menu je běžný studený salát, 
několik omáček a polévka. Ta není, 
jak je u nás zvykem, předchůdcem 
hlavního jídla, ale součástí celého 
menu a není nutno ji jíst jako první. 
Běžný obyvatel Thajska jí třikrát 
denně. ráno si dopřeje misku 
polévky a pikantně dochucené 
rýže, nejčastěji česnekem nebo 
chilli a rybí omáčkou. V průběhu 
dne se obvykle konzumuje nudlový 
pokrm - nudlová polévka, anebo 
opékané či smažené nudle se zele-
ninou a masem. hlavním chodem 
dne je večeře, která bývá opravdu 
velmi bohatá. Thajci milují saláty. 
Thajské saláty - jam, nemají s našimi 
saláty vůbec nic společného. Jsou 
pálivé, sladkokyselé i slané. Připra-
vují se převážně z masa, zeleniny, 
ovoce, ryb a krevet. Jako dresink 
se používá citronová šťáva, rybí 
omáčka nebo šalotka. Po celém Thaj-
sku je velmi oblíbený pálivý salát - 
som tam, připravovaný z nedozrálé 
papáje. Po dobrém jídle přijde vhod 
i dobrý moučník - kanom, který 
obsahuje většinou kokosové mléko 
a moučku, želatinu, palmový cukr, 
voňavé esence a žloutky. Na stole 
nikdy nechybí různé druhy ovoce. 

kDE SE JÍ, TAM SE I PIJE
V Thajsku jsou velmi oblíbené 

osvěžující nápoje z rozmixovaného 
ovoce v kombinaci s vodou. Čerstvě 

lisované šťávy se většinou nabízejí 
z pomerančů. Velmi populární je také 
džus z cukrové třtiny. Čaj vám nabíd-
nou jak černý - indický, tak i zelený 
- čínský. Pokud jde o vodu, je jistější 
kupovat balenou v obchodě. Alko-
hol je v Thajsku poměrně drahý. Pivo 
dostanete ve třech místních znač-
kách, a to kloster, Amarit a Singha 
se 4,6 procenty alkoholu. Typické pro 
Thajsko jsou i různé druhy lihovin. 
Velmi oblíbená je mekongská rýžová 
whisky, která se podává většinou 
s minerálkou (nebo kolou), ledem 
a limetkovou šťávou. levnější varian-

tou je takzvaný bílý likér. Nicméně, 
k thajským pokrmům se přece 

jen hodí nejlépe víno. 

Potraviny ve světěpotraviny ve světě



Vaše
dopisy

divých informací o současném stavu.
Ale dnes se nechci rozepisovat o škol-
ním stravování. Chtěla bych Vás 
pozvat na akci, kterou pořádáme již 
druhým rokem v Brně. Jedná se o sou-
těž školních jídelen.

Anna Packová, Brno

Jsou rajčata zelenina?
Milá redakce,
v zářijovém čísle vašeho časopisu píše-
te v článku „Zelenina – zdravý dopl-
něk každodenní stravy“ o rajčatech 
jako o jednom z druhů plodové zele-
niny. Již několikrát jsem se ale setkal 
s názorem, že tomu tak není a rajčata 
spadají botanicky pod ovoce.   

Jan Jindrák, Ústí nad Labem

Vážená paní Packová,
děkuji za Váš dopis i pozvání. Napros-
to s Vámi souhlasím, že situace ve škol-
ních jídelnách se nepochybně zlepši-
la, ostatně můj syn chodí do mateřské 
školky a stravuje se ve školní jídelně 
a rozhodně nemám dojem, že by mu 
něco chybělo, natož aby si stěžoval. 
určitě ale není od věci popsat věc také 
z druhé strany. S názory zástupců škol-
ního stravování se totiž člověk často na 
stránkách tisku nesetkává. Vaše soutěž 
mne velmi zaujala, a proto bych s ní 
ráda seznámila i naše čtenáře. 

Dana Večeřová, šéfredaktorka 

Vážený pane Jindráku,
pomyslně jste nakousl problém, kte-
rý v podstatě nemá jednoznačné 
řešení. uvádíme citaci z encyklope-
die, co má být označováno za zeleni-
nu a co za ovoce: „u některých druhů 
je předmětem sporů, zda jde o ovoce, 
nebo zeleninu (například rajče, někdy 
banán apod.). Za zeleninu se obecně 

považuje rostlina bylinného charakte-
ru, která se převážně dá konzumovat 
celá nebo z větší části (až na výjimky). 
Za ovoce se považují většinou plody 
víceletých rostlin (stromů, keřů, polo-
keřů či jahodníku). u ovocných druhů 

je předpoklad vytrvalosti a opakování 
produkce plodů.“ Jen pro zajímavost 
další citace uváděná u pojmu „rajče 
jedlé“ jako kuriozita: „V roce 1893 roz-
hodoval Nejvyšší soud Spojených stá-
tů ve sporu Nix vs. hedden, o tom, zda 
je rajče ovoce nebo zelenina. Problém, 
zdánlivě banální, měl své ekonomic-
ké opodstatnění. Na ovoce se tehdy 
nevztahovala dovozní cla, kdežto na 
zeleninu ano. Soud vynesl verdikt, že 
rajče je zelenina.

Redakce Světa potravin

Nejlepší školní jídelna
roku 2009
Vážená paní šéfredaktorko,
dostal se mi do rukou Váš časopis Svět 
potravin, který mě zaujal, a to hlav-
ně z profesního hlediska. V dubno-
vém čísle jsem se dočetla ve článku 
Terezy Boehmové poněkud nelicho-
tivé líčení školních jídelen se vzpo-
mínkami na dávno prošlou minulost. 
Pracuji ve školním stravování mnoho 
let, jako vedoucí školní jídelny, meto-
dička školního stravování a nyní jako 
odborný referent pro školní stravo-
vání. Za ty roky jsem k němu získa-
la určitý vztah a moc mě mrzí, když 
čtu takové reference, které jsou ad 1) 
tak trochu vyhrabáváním kostlivců ze 
skříní, ad 2) bez dostatečných a prav-

Psali jste
nám

dopisy čtenářů
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Vyhoďte to jídlo!
Autorka Tereza Boehmová

Nakreslil Šimon Šorm
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Vyhoďte to jídlo!

Život - a nejen ten ženský - je pro-
tkán jedním zásadním rozporem. 
V první části života se rodiče snaží do 
tvora, který odmítá jakoukoliv novou 
potravu, nacpat alespoň něco. „No 
tak, papej tu kašičku! Za maminku, 
za tatínka… Podívej, ta lžíce je jako 
bagr a letí ti do pusy, ham, ham…“  

Dítě se trochu rozkouká a objeví 
věci, které mu chutnají. A pak ještě 
věci, které mu chutnají o něco víc – 
dorty, zmrzlina, čokoláda, bonbony. 
A náhle se svět kolem přísně zamračí 
a řekne: už jsi měl (měla) dost! Nepře-
jídej se! Ztloustneš a nikdo tě nebude 
chtít! Dítě kouká, nechápe. Tak jíst či 
nejíst? A jelikož nejíst by mohlo jed-
noduše vést k „nebýt“, je potřeba 
se s příjmem potravy nějak poprat 
a v rámci možností poslechnout. 

když malý člověk trochu povyroste, 
do cesty se mu postaví další problém 
– morální. kolikrát jste v mládí sly-
šeli, že máte něco dojíst a neplýtvat 
jídlem, protože děti v Africe trpí hla-
dem? Nevyhazovat zbytky, protože 
za války nebylo co jíst? Zamezte 
plýtvání! A tak se opět střetává ten-
dence k střídmosti s tendencí k solida-
ritě. Fotky hladových dětí mi v hlavě 
naskakují pokaždé, když shrabávám 

zbytky ze stolu do koše. kéž by to šlo 
poslat, ale nejde.

když se malý člověk stane velkým 
a pořídí si vlastní dítě - dostává vyha-
zování jídla staronový rozměr a jsme 
zase na začátku, jen v jiné roli - roli 
nutiče. A protože zbytků je celá hro-
mada a někdy potomek nechce z ote-
vřené přesnídávky ani lžičku, stane 
se z uvědomělého rodiče snadno 
dojídač. ona ta přesnídávka, sušen-
čička, rohlíček není přece vůbec tak 
špatná…  Ňam, ňam.  

A tak se rodiče rozdělí na dvě části 
– jedni snědí svoje a pak ještě dorazí 
talíř po potomkovi a stanou se kou-
lemi (já). Nebo přistoupí na nebezpeč-
nou hru určitého typu asketismu, kdy 
ve snaze nepřibrat a zároveň nevy-
hazovat přestanou sobě servírovat 
úplně, ale jen sedí a čekají, co zbude, 
případně upadne. k večeři pak dojí-
dají, co Pavlík nebo Anetka nechali od 
oběda. Výsledek je často docela stejný 
jako u kategorie jedna (koule), pro-
tože si střídavým hladověním a cpa-
ním tělo navykne na ukládání tuků. 

kdo vyhraje? Vyhazovač! Zkrátka: 
kdo nechce být jako sud, musí se 
– v případě, že neodhadne porci 
- naučit být nemilosrdný a dát jídlo 

bez milosti odpadkovému koši nebo 
kolemjdoucímu zvířeti. Já to neumím, 
ale chtěla bych. ono totiž - když vy 
i dítě sníte úplně všechno, co máte 
na talíři, a budou se vám dělat boule 
za ušima, pomůže to nějak skutečně 
hladovým dětem? Těžko. Na to zku-
sím pamatovat, až zas budu olizovat 
lžičku rozjedeného lipánku. 

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

Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do 19.10.�009 správně vyluštěnou tajenku spolu 
se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od �1.9.�009 do 19.10.�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  
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