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Svatomartinské 
je na světě

Připravte se na silný ročník

Přesvědčte se o mimořádně svěží chuti 
mladého vína. Svatomartinské víno najdete 

ve své oblíbené vinotéce, obchodě 
anebo restauraci od 11. 11.
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editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává poslední podzimní číslo Světa potravin. V minu-

lém čísle jsme psali o výlovu rybníků, což s podzimem nepochybně souvisí. 
Nyní jsme naši pozornost soustředili na mořské ryby a plody, které jsou boha-
té na spoustu vitaminů a zdraví prospěšných látek, kterých v deštivých dnech 
není nikdy dost. Mimo jiné jsme se dozvěděli, jak se konzumují mušle či ústři-
ce a také, s jakými problémy se v posledních letech potýkají.

Již tradičně jsme vyzpovídali známou osobnost a podrobili ji testu ochut-
návání se zavázanýma očima. Tentokrát jsme se sešli s nadějným sympatic-
kým hercem Jiřím Mádlem, který postupně ochutnal všechna připravená jíd-
la. Takže, jak panu Mádlovi „šmakuje“ krupičná kaše či jaké jídlo je dobré 
pro jeho krevní skupinu, se dozvíte v rozhovoru s ním.

V aktuálním čísle nechybí ani články o dobrotách. Zajímavá je reportáž 
z jediné české čokoládovny Carla ve dvoře Králové. Čokoláda je známým 
lékem i afrodiziakem. Již Mayové a aztékové ve 4. století prohlašovali čoko-
ládu za účinný prostředek proti vyčerpání a slabosti. a pokud Vás zrovna 
čokoláda neláká, tak v článku o afrodiziakálních 
potravinách jistě najdete zajímavý tip, 
jak si zpříjemnit sychravé podzim-
ní večery.

Sladkou tečkou na závěr 
je článek radka Jaro-
še o štrůdlu. Vědě-
li jste, že na tomto 
báječném dezertu 
si pochutnávali již 
byzantští císaři? 

Většina  z  nás 
se snaží o své tělo 
pečovat,  jak nejlé-
pe umí a poskytovat 
mu jen ty nejlepší živiny. 
V říjnu jsme upozorňovali na 
důležitost ovocných a zelenino-
vých šťáv v našem jídelníčku. Ve zdraví 
prospěšných doporučeních budeme samozřejmě 
pokračovat a počínaje tímto číslem Vám přinášíme seriál o mléku, jež v lid-
ské výživě považujeme za vůbec nejhodnotnější potravinu, neboť obsahuje 
veškeré živiny nezbytné pro zdravý vývoj člověka. V I. dílu se dozvíte o pozi-
tivech vápníku v mléce. Věříme, že budete sami překvapeni, jak je mléko pro 
naše tělo podstatné.

ani Vy, co rádi poznáváte cizí kultury a kuchyně, nezůstanete ochuzeni. 
určitě si přečtete reportáž z Mongolska, při které Vás bude mrazit v zádech, 
ale zároveň hryzat nutkání sbalit se a poznat Mongolsko i jeho zvyky na 
vlastní kůži.

Všem Vám přeji krásný a pohodový listopad a doufám, že náš časopis Vám 
jej zpříjemní a obohatí o zajímavé informace. Budu se těšit na setkání s Vámi 
v prosincovém čísle, které bude provoněné cukrovím a mnoha inspiracemi 
na vánoční svátky.

Štěpánka Batíková
editorka
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Mořské ryby 
a plody  

Připravila alice Škochová

6 www.svet-potravin.cz

„Jak už jsem říkal. Krevety jsou plody moře. Můžeš je opékat, vařit, grilovat, péct, pražit. 
Dělají se z nich špízy, vaří se po kreolsku, můžeš z nich udělat krém. Smaží se na pánvi, 
fritují se, nebo se jen tak osmahnou.  Máš krevety s ananasem, s citronem, kokosem, 
s paprikou, dávají se do polívky, dusí se, dělají se z nich saláty, jedí se s bramborem, 
dávají se do hamburgerů i sendvičů. No, a to je asi tak všechno,“ zasvěcuje Forresta 
Gumpa ve stejnojmenném fi lmu do tajemství krevet jeho černý přítel Bubba. Nám to 
ale nestačí. Podíváme se blíže na to, jaké druhy mořských potvůrek a ryb jsou na našem 
trhu, proč bychom je měli konzumovat a jaká eventuální úskalí to přináší.“
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MOřSKé ryBy
Podle statistik činí průměrná roční 

spotřeba ryb na jednoho obyvatele 
naší planety 16 kg, na obyvatele zemí 
eu je to pak 11 kg. Češi jsou oproti 
evropskému průměru dost pozadu: 
průměrný  Čech  zkonzumuje  jen 
zhruba 5 kg ryb ročně, z toho 1 kg při-
padá na ryby sladkovodní. Pokud jde 
o konzumaci mořských ryb, je jedním 
z rozhodujících faktorů jejich relativně 
vysoká cena. další příčinou toho, že 
mořské ryby se neobjevují na našich 
talířích tak často, jak by dle odborníků 
měly, je i absence specializovaných 
obchodů či trhů u nás. a mořské ryby, 
které většinou v obchodě můžeme 
zakoupit, jsou mražené, protože pro-
dej pak není vázán na speciální vyba-
vení, které umožňuje jejich uchování. 
Nemáme zkrátka po ruce žádné moře 
či oceán. Jezte naše ryby, ryby slad-
kovodní, jsou stejně zdravé jako ty 
mořské, ozývají se někteří odborníci 
na výživu. Jistě, rybí maso obecně je 
nízkokalorické. Pokud je tedy neu-
topíte obalené ve strouhance v tuku 
na pánvi, lze hovořit o zdravé stravě. 
Maso mořských ryb ovšem obsahuje 
řadu cenných  látek v takovém 

poměru, který 
u sladkovod-

ních ryb prostě 
n e n a -

jdeme. 
P o d l e 

v ý s l e d k ů 
výzkumu  univerzity 
v Göteborgu, provedených 
na vzorku 5000 rodin, klesá u dětí, 
které konzumují ryby již před devá-
tým měsícem života, o dvacet procent 
riziko alergického ekzému. Podle 
vědců je hlavní příčinou rozličných 
zdravotních  potíží,  mezi  nimiž  je 
i zmíněný alergický ekzém, nerovno-
váha nenasycených mastných kyselin 
omega-3 a omega-6 v lidském těle. 

Obě kyseliny jsou pro život nezbytně 
nutné  a ani  jednu  si  neumí  naše 
tělo vytvořit, musí je tedy přijmout 
ze stravy. důležitý je jejich 
poměr.  Ideálně  by 
měl být poměr 
omega-6 :
omega-
3 v roz-
mezí 1:1 
až 4−5:1. 
Ve skutečnosti však 
přijímáme kyseliny 
omega-6 v daleko 
větším množství,  c o ž 
vede k nerovnováze  v organismu. 
důvod je jednoduchý: zatímco omega-
6 nenasycené mastné kyseliny získá-
váme například z většiny rostlinných 
olejů, kterými náš jídelníček zpravidla 
oplývá, nejbohatším zdrojem kyseliny 
omega-3 jsou tučné mořské ryby, jako 
je losos, makrela, treska či sardinka. 
Kyseliny skupiny omega-3 sice obsa-
huje i maso sladkovodních ryb, zde 
jsou však v nepříznivém poměru ke 
kyselině linolové, která je představi-
telem druhé skupiny kyselin omega-6. 
Zatímco tuk mořských ryb obsahuje 
pouze 3 % kyseliny linolové, v tuku 
sladkovodních ryb je jí až třikrát více, 
což ve výsledku přispívá k nerovno-
v á z e  kyse l in   omega-3 

a omega-6. 
K r o m ě 
prevence 
z m í n ě -
n ý c h 
alergií 
působí 

omega-
3 mastné 

k y s e l i n y 
příznivě  na 
hladinu krev-
n í h o   t l a k u 

a srdeční aryt-
mii,  snižují  hus-

totu  krve,  působí 
jako  prevence  rakoviny  tlustého 
střeva a prsu, zmírňují např. lupénku 
a v neposlední řadě působí preven-
tivně v případě některých duševních 
poruch. Na přísun omega-3 kyselin by 
měly dbát i ženy v posledních měsí-
cích těhotenství,  kdy se tyto mastné 
kyseliny koncentrují v mozku dítěte. 
Kromě toho, že ženy, které pravidelně 
konzumovaly v těhotenství mořské 

ryby, trpí méně poporodními depre-
semi, prokazují výsledky výzkumů 
i rychlejší rozvoj inteligence a moto-

rických i sociálních doved-
ností  jejich narozených 
dětí. Při zavádění ryb do 
jídelníčku velmi malých 

dětí,  jak nám to 
dopo-

r u č u j í 
švédští  vědci, 
je však třeba postupovat  o p a -
trně. Jako u mnoha dalších potravin 
hrozí  riziko alergie.  Jídlo zkrátka 
může působit jako lék i jako jed.

V některých případech nám kon-
zumace mořských ryb opravdu může 
přinést více starostí než užitku. Zdra-
votním komplikacím můžeme předejít 
v první řadě tím, že budeme pozorní 
při jejich nákupu. To platí samozřejmě 
nejen pro ryby, ale i pro dary moře. 
Pokud v ideálním případě kupujeme 
čerstvou rybu či plody moře a nejsme 
schopni  si  kvalitu  ověřit  přímo, 
musíme se chtě nechtě spolehnout na 
informace prodávajícího. Sáhneme-li 
pro rybu do mrazicího boxu, čtěme 
pozorně štítek s datem doporučené 
spotřeby. Jestliže chybí datum spo-
třeby, nebo je etiketa všelijak přelepo-
vaná, je jasné, že není vše v pořádku. 
rovněž  se nedoporučuje kupovat 
ryby v neoriginálním balení nebo 
dokonce nebalené. Zboží by nemělo 
být polámané či  jinak poškozené. 
Jednotlivé kousky masa by měly být 
vzájemně snadno oddělitelné. Zno-
vurozmražené zboží se pozná podle 
toho, že v sáčku je usazená zmrzlá 
voda. Pokud vás čeká dlouhá cesta 
z obchodu domů, je vždy lepší se vyba-
vit izolační taškou, která zabrání roz-
mražení zakoupeného zboží. Pokud 
je nechcete ihned zpracovat, uložte je 
do mrazáku při teplotě kolem minus 
18 °C. Obezřetnost je na místě – ryby 
se kazí daleko rychleji než ostatní 
druhy masa. 

další rizikový faktor bohužel nejsme 
schopni  sami vyloučit, alespoň ne 
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z krátkodobého hlediska. Jedná se 
o velmi diskutovaný problém konta-
minace rybího masa škodlivinami ze 
stravy v případě ryb chovaných v zajetí 
a životního prostředí v případě ryb žijí-
cích volně. Odborníci varují, že maso 
chovných ryb, konkrétně lososů, obsa-
huje velké množství karcinogenních 
dioxinů a polychlorovaných bifenylů 
(PCB), které pocházejí z krmiv na bázi 
rybí moučky a rybího oleje. Protože 
se PCB ukládají v tucích živočišných 
tkání, mělo by největší koncentraci 
těchto škodlivin vykazovat logicky 
maso tučných ryb, tedy těch, o jejichž 
prospěšnosti jsme hovořili v souvis-
losti s omega-3 mastnými kyselinami. 
Po zjištění, že tyto látky mají toxické 
účinky, se přestaly používat, stále však 
přežívají v životním prostředí a dostá-
vají se tak do potravního řetězce. To 
vše by hovořilo pro konzumaci volně 
žijících mořských ryb. Objevují se však 
informace, že ani volně žijící ryby na 
tom nejsou o moc lépe. I jejich maso 
je údajně vlivem znečištěného život-
ního prostředí zamořeno škodlivými 
látkami. Nejhůře jsou na tom ryby 
žijící při pobřeží a ústí řek v okolí prů-
myslových oblastí. Pokud jde o obsah 
škodlivin, závěr většiny odborníků zní: 
ačkoliv maso mořských ryb, ať chova-

ných či volně žijících, vykazuje urči-
tou hladinu škodlivin, přínos lidskému 
organismu rizika vyvažuje a pozitivní 
vliv na lidské zdraví je jednoznačný. 

Je zřejmé, že názorů na toto téma 
je celá řada a jejich analýza by vydala 
na samostatnou studii. Nezpochybni-
telným faktem, který hovoří pro kon-
zumaci ryb chovaných v zajetí, je to, 
že některé druhy volně žijících ryb, 
z nichž mnohé najdeme na našich pul-
tech, jsou po desetiletích intenzivního 
rybolovu přeloveny, což znamená, že 
jsou loveny rychleji, než se jejich stav 
obnovuje přirozenou cestou. Hrozí 
jejich vyhubení. Mezi ryby, které jsou 
ohroženy a jsou dostupné na našem 
trhu, patří např. jeseter, sardinka, hejk, 
mořská štika, treska, tuňák, a zejména 
pak žralok. Při lovu některých druhů, 
za všechny jmenujme u nás rovněž 
dostupného platýze, se postupuje 
metodou vláčení sítí po mořském dně, 
takže dochází k jeho devastaci.  Pokud 
se tedy chceme důsledně rozhodovat 
z hlediska šetrnosti k životnímu pro-
středí, je ideální nahradit ryby mořské 
rybami domácími. Kromě již zmíně-
ných důvodů je přínosem této volby 
i zmírnění dopravního zatížení, které 
je důsledkem distribuce ryb na trh.

FruTTI dI Mare aNeB PlOdy MOře
Plody moře v našich zeměpisných 

šířkách najdeme nejčastěji v mrazi-
cích boxech v supermarketu. Výhodou 
zamražených produktů je to, že jsou 
již očištěny, nakrájeny a předvařeny. 
Stejně  jako u ryb platí, že balíčky 
s plody  moře  by  měly  nést  štítek 
s popisem a datem spotřeby. Protože 
se dary moře zamrazují tak, že se na 
jednotlivé plody nastříká jemná rosa, 
která vzápětí zamrzá, měly by být 
jednotlivé plody od sebe lehce oddě-
litelné. rovněž i v tomto případě je 
usazená zmrzlá voda v rohu balíčku 
znakem nežádoucího opětovného 
rozmražení. Mražené plody pak stačí 
doma jen nechat rozmrznout v led-
nici nebo ve studené, nikoliv horké 
vodě. Například  rozmrzlé krevety 
nepotřebují žádné další úpravy a jsou 
již připraveny ke konzumaci. Mořské 
plody obecně není vhodné dlouho 
tepelně upravovat, protože tím ztrá-
cejí chuť. Výjimku tvoří chobotnice, 
které snesou i delší vaření. Krevety 
patří spolu s langustami, humry, kraby 
a langustinami, zvanými též scampi, 
mezi korýše. Kromě nich lze konzu-
movat hlavonožce (chobotnice, sépie 
či olihně) a měkkýše, což jsou různé 
druhy mušlí, např. slávky či hřebenatky, 

zaostřeno na…
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a ústřice. 
M u š l e 

mus í   být   na 
rozdíl od krevet před přípravou živé, 
proto se nezamrazují ani nepředva-
řují. Po otevření ochranné atmosféry 
je třeba propláchnout mušle studenou 
vodou, aby se zavřely. Otevřené mušle 
se musí vyhodit jako nepoužitelné. 
Mezi nejznámější jedlé měkkýše patří 
bezpochyby ústřice.  Jejich  sezona 
začíná v září a končí v dubnu. Podle 
tradice se totiž mají jíst pouze v měsí-
cích obsahujících  v anglické  verzi 
písmeno „r“, protože jsou nejlepší 
čerstvé, vytažené z vody během stude-
ného období. Bohužel, ani ústřicím se 
nevyhnul osud ohrožených živočichů. 
lovci ze zálivu Chesapeake mezi ame-
rickými státy Marylandem a Virginií, 
vyhlášeného mezi milovníky těchto 
měkkýšů, si stěžují, že vlivem znečiš-
t ě n í  a nemocí  vymírají  celé 

kolo-
n i e 
ú s t ř i c . 
V americe dříve 
naprosto běžné jídlo se stává čím dál 
tím vzácnějším. lovci musí dodržovat 
stanovený denní množstevní  limit 
a podměrečné jedince vracet do moře. 
I chov ústřic se potýká s vážnými pro-
blémy. Francouzské ústřice již druhým 
rokem po sobě sužuje záhadná epi-
demie, kvůli které uhynulo letos více 
než 90 % malých a dospívajících ústřic. 
Na vině je pravděpodobně chemické 
znečištění vody a globální oteplo-

vání, jehož vlivem 
p ř i b ý v á 

p lank-
t o n u , 
k t e -
r ý m 
s e 

ústřice 
živí.  Ty  se 

pak  doslova 
ují k smrti. Ústřice se ser-

vírují živé a musí se zkonzumo-
vat krátce po otevření, jinak mohou 
být nejen nepoživatelné, ale dokonce 
i zdraví škodlivé. Původně si každý 
konzument otevíral svou ústřici sám, 
dnes se však naštěstí etiketa zjednodu-
šuje a odpadá tak nerovný boj s lastu-
rou. K tomu je zapotřebí speciální 
nůž a drátěná rukavice, která chrání 
před pořezáním. Po otevření lastury 
se její obsah pokape citronem a celý 
se vysaje. Ke společenskému faux pas 
rovněž může dojít, ocitne-li se na talíři 
kreveta. Pokud se krevety neservírují 
rovnou vyloupané, je třeba odstranit 
hlavu od zbytku těla a vyloupnout 
jen maso, které má v ocásku. Zbytek 
krevety se nechá na talíři.

No, a to je asi tak všechno, řekl by 
Bubba.

Paella S MOřSKýMI PlOdy
Paella je původně prosté jídlo ze 

španělské Valencie; postupem 
času se stalo symbolem celé 

země. Španělé paellu při-
pravují a posléze i ser-
vírují  v typické  široké 

pánvi  s nízkým 
d n e m ,   z v a n é 
„ p a e l l a “ ,   o d 

níž  získal  pokrm 
své  jméno.  Název 

se někdy odvozuje  i od 
faktu, že paellu připravují 

tradičně muži – „para ella“, tedy 
pro ni, pro svou ženu.

Najdete v ní všechno možné, tra-
dičně  do  ní  patří  králičí  a kuřecí 
maso. Tato oblíbená varianta počítá 
s mořskými plody či rybou a říká se jí 
„paella marinera“. 

JaK Se POZNÁ ČerSTVÁ ryBa
Zrakem  –  leskne  se,  má  čiré, 

vypouklé a lesklé oči, žábry jsou čer-
vené. Odradit by nás měly zašedlé 
žábry, nahnědlá krev či žlutý maz.

Hmatem – povrch ryby je pokryt sli-
zem, píchnete-li do ní prstem, důlek 
se po chvíli vyrovná.

Čichem – ryba by měla vonět po 
vodě, nikoliv zatuchle. 

NĚKTeré druHy MOřSKýCH ryB 
Na NaŠeM TrHu a ZaJíMaVOSTI 
O NICH

Losos: Na cestě za vytřením proti 
proudu řek dokáže vyskočit až tři 
metry vysoko. anglická podoba jeho 
dnešního jména „salmon“ pochází 
patrně ze jména, které dali rybě staří 
římané – „salmo“, což vychází z latin-
ského „salire“, skákat.

Tuňák: Počátkem tohoto roku byl 
u  severního  pobřeží  japonského 
ostrova Honšú uloven tuňák vážící 
128 kilogramů. 

Treska:   Produkuje  ohromné 
množství vajíček. Pokud by se ze všech 
vajíček,  která  vyprodukuje  jedna 
treska za celý život, vyvinula dospělá 
treska, zaplnila by tato ryba hravě 
celý oceán.

Sardinka: V anglii byly konzervo-
vané sardinky tak populární, že se 
zde na začátku dvacátého  století 
jako metafora pro natěsnané situace 
začalo používat úsloví „být nacpaný 
jako sardinky“. 

Žralok: letos v červenci vyzvaly chor-
vatské úřady rekreanty k ostražitosti 
poté, co byl v okolí ostrova Brač spat-
řen zhruba pětimetrový žralok.

Makrela: anglické zvolání „Holy 
mackerel!“ (svatá makrelo!) vzniklo 
jako alternativa k rouhačskému „Holy 
Mary!“ 

Sleď: Sledi zbavení vnitřností se uklá-
dají do velkých sudů do soli. Vzniká to, 
co nazýváme „slanečky“. Sledě, kteří 
pobyli v soli kratší dobu a následně 
byli vyuzeni, označujeme jako „uze-
náče“. Nasolené a řádně vymáčené 
sledě uložené do láku s octem, cibulí 
a kořením známe pod pojmem „zavi-
náče“. Menším pohlavně nedospělým 
sleďům připraveným touto cestou 
říkáme „matjesy“.

zaostřeno na…

Použité zdroje:
Ing. Ivan Mach, CSc., Úskalí 
rybího tuku, Mark Morton, 
Nadívaný pštros, Volvox Glo-
bator, 2003
www.seafoodfromnorway.
com
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jak to chutná Vám...

JaK TO PrOBíHalO…
Nacházíme se s kolegyní Štěpán-

kou v krásných  sklepních prosto-
rách restaurace Polomino, nedaleko 
Náměstí I. P. Pavlova a krátce před 
18. hodinou sem přichází zvědavý 
Jirka Mádl. Po krátkém, ale srdeč-
ném seznámení ho odvádím k vyvý-
šenému minipódiu, kde se usazujeme 
do pohodlných sedaček. Jiří si sám 
uvazuje černý šátek, který mu kupo-
divu velice sluší. Můžeme začít, tož 
kuchaři noste…

ČeSNeČKa
Na stole před námi se ocitá talíř 

voňavé polévky a Jiří ji poznává hned 
„po čuchu“. „Výborná,“ hodnotí ji 
lapidárně a dodává, že ji nepoužívá 
jen jako silvestrovský vyprošťovák, 
ale  i během  roku  při  podobných 
„vhodných“ příležitostech…

pane Mádle?
Jak to chutná Vám, 

Připravil radek Jaroš, foto Štěpánka Batíková

„Jirka Mádl je v současnosti jedním z nejpopulárnějších a nejobsazovanějších 
fi lmových herců mladé generace. Kromě fi lmové práce však stíhá (a výborně) 
i studium oboru sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Amose 
Komenského v Praze, a v poslední době i tvůrčí a realizační práci v reklamě. 
Aktivity tedy veliké, zdalipak je tajemství jejich úspěšného zvládání „zakleto“ v jeho 
jídelníčku? Prozkoumali jsme to „ostrým“ testem se zavázanýma očima…“
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VaJeČNÁ OMeleTa Se ŠPeNÁTeM
Přinášejí nám 4 kousky pěkně naz-

dobené omelety a po prvním sou-
stu  můj  host   hádá : 

„Vajíčka, 
sejra, petržel“… Špenát tedy nepo-
znal, nicméně mu evidentně nevadí, 
protože jídlo celkově hodnotí jako 
chutné a jedlé…

PSTruH Na BaZalCe
Teď se ocitá na stole lákavě při-

p r a v e n ý 
a nazdobený 
p s t r o u ž e k . 
J i ř í   v   n ě m 
o k a m ž i t ě 
poznává rybu, 
a l e   s   d r u -
hem  váhá…
„Př ipomíná 
mi  to  tako-
vou  tu  růžo-
vou  rybu,  co 
mívají v Ikei.“ 
Vyvádím  ho 
z   omylu,   že 
nejde o lososa,  což mu ale vůbec 
nekazí chuť a jenom podotýká, že 
tímhle pstroužkem  se  ještě bude 
důkladněji zaobírat, až skončí celá 
ochutnávka.

BeBe dOBré rÁNO
Schválně  jsme  Jiřímu  podstrčili 

sušenky, na které dělal před nedáv-
nem reklamu, respektive v ní účinko-
val. Jestlipak je pozná? anebo dělal 
reklamu na něco, co mu třeba vůbec 
nechutná? „Bebe…jasný, znám a sám 
občas snídám. Jsou fakt dobrý, zvlášť 
ty s ovocem. Člověk tím získá energii 
na celé dopoledne.“

SVíČKOVÁ Na SMeTaNĚ
Nyní  přináší  šéfová  restaurace 

Polomíno talíř dokonale upravené 
svíčkové  a sama  se  netají  zvěda-
vostí, jak to Jiřímu zachutná. Podo-

týká,   že  tohle 
jídlo je ozdobou 
jejich  jídelního 
lístku.  No  a Jiří 
j i   rozradostní, 
protože nejenže 
svíčkovou pozná 
už  podle  vůně, 
a le   vy s loveně 
s i   l a b u ž n i c k y 
p o m l a s k á v á 
a dodává, že na 
tohle jídlo se také 
zblízka ještě jed-
nou podívá…

BryNZa (S CHleBeM)
Teď vkládám svému hostu do úst 

lžičku pravé ovčí brynzy i s kouskem 
chleba. Následuje několikavteřinová 
pauza, při níž trošičku váhá: „Brynza? 
Výborný!!!“ Pak dodává, že ho lehce 
zmátl ten chleba, neboť zná brynzu 

zejména z halušek…

KruPIČNÁ KaŠe
Tradičním jídlem, které dáváme 

poslepu hostům ochutnávat, je dět-
ská krupička. Zdalipak si vzpomenou 
na svá dětská léta? Jiří  ji poznává 
okamžitě… „Výborná, to je úžasný, 
že ji v téhle restauraci mají a nabízejí. 
Naprosto ideální, pokud sem hosté 
přijdou s dětmi. Moc chválím.“

dOMÁCí leČO
Zkoušíme, jak bude Jiří reagovat 

na zeleninový pokrm. Jestlipak  je 
milovníkem zdravé kuchyně? „Není 
to plněná paprika?...anebo lečo?“ 
Přitakávám na  lečo a Jiří dodává: 
„lečo jsem ještě nikdy neměl, ale 
právě  takhle  jsem  si  ho  předsta-
voval.“ Ptám se, zdali mu chutná, 
a dostávám úsměvnou odpověď, že 

podobná jídla „nemusí“. 
„Jsou tam rajčata a pap-
riky, což je pro mě úplně 
vražedné (smích). Zeleninu 
snáším  jen ke krvavému 
steaku“.

NaKrÁJeNÁ HruŠKa
Zeleninu  jsme  otesto-

vali a tak zkoušíme zálibu 
v ovoci.  Jiří  ji  okamžitě 
poznává: „Hruška, ty jím 
furt…,moc dobrý.“

BaBIČČIN VĚNeČeK
Na závěr nám přinášejí další místní 

vyhlášenou  lahůdku  –  cukrářské 
věnečky, které si zde sami vyrábějí. 
Můj host  si  je  sice nejprve  splete 
s větrníkem, ale  rychle  se opraví: 
„Věneček, hm, výborný.“

CO MÁ JIří MÁdl NeJradĚJI…
Ochutnávka 

skončila a my se 
již bavíme bez 
z a v á z a n é h o 
šátku o nejob-
líbenějším jídle 
Jiřího  Mádla. 
Tím  je  krvavý 
steak  s  oblo-
hou. Údajně si 
ho dává něko-
l i k r á t   t ý d n ě 
a bez něj ztrácí 
s í l u .   O b l i b u 
tohoto  j íd la , 

a masa vůbec, přičítá Jiří své krevní 
skupině „0“, která prý svědčí o tom, 
že  je naturelem  lovec. V tom mu 
musím přikývnout – také mám nulu 
a zelenině se zdaleka vyhýbám, zato 
po mase bych se utloukl… Jiří Mádl si 
ještě na závěr objednává velmi ost-
rou dračí polévku a pak již spěchá za 
dalšími povinnostmi. Tož, ať se mu 
daří…

11www.svet-potravin.cz
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víte, co je zdravé - tudíž vhodné pro Vaše dítě?

„Atopickým ekzémem trpí každé páté dítě v ČR, zatímco lupus je u nás poměrně 
vzácný. Dispozice pro vznik atopického ekzému se dědí, zatímco lupus dědičný není. 
Obě onemocnění ale mají něco společného. Zaprvé nevíme přesně, proč tyto nemoci 
propukají. A zadruhé víme, že obě nemoci výrazně ovlivňuje individuální snášenlivost 
určitých potravin a obecně způsob, jakým se stravujeme.“
aTOPICKý eKZéM
atopický ekzém  (atopická derma-
titida) je chronické zánětlivé kožní 
onemocnění, obvykle alergického 
původu. V České republice trpí ato-
pickým ekzémem 20 % školáků. Jeho 
projevy mohou zhoršovat vzdušné 
a potravinové alergeny, jiné dráždivé 
látky, znečištěné prostředí a stres.
dispozice  ke  vzniku  atopického 
ekzému se dědí, přesné příčiny pro-
puknutí ekzému však dosud neznáme. 
Nemoc charakterizuje odchylná (aty-
pická – název vychází z řeckého slova 
„atopos“) reakce těla na zevní a vnitřní 
vlivy. Typické jsou silně svědivé pupínky 
nebo puchýřky. Může se také projevit 
začervenalými ložisky s šupinami na 
pažích či bércích. anebo jen suchou 
popraskanou kůží na bříškách prstů, 
zápěstí, za ušima. atopický ekzém má 
mnoho podob. 
ekzém kojenecký se objevuje obvykle 
okolo 3. měsíce. Pupínky a puchýřky 
až mokvavé plochy bývají nejčastěji 
na obličeji. u větších dětí se ekzém 

postupně stěhuje do loketních a pod-
kolenních  jamek. Potíže u většiny 
nemocných naštěstí ustávají do doby 
dospělosti.

STraVOVaCí dOPOruČeNí
Výběr potravin  je důležitý hlavně 
u dětí. alergie nebo intolerance na 
určité potraviny totiž aktivují ekzém. 
Nejčastější potravinové alergeny jsou: 
kravské  mléko, vejce, 
r y b y ;  n ě k t e r é 
d r u h y  o v o c e 
a   ze le - n i n y 

(citrusy, kiwi, rajčata, papriky); bíl-
koviny v obilovinách; ořechy, man-
dle, kakao, čokoláda, med; luštěniny 
a sója. 
Intolerance na potraviny  je  velmi 
individuální. Při zavádění tuhé stravy 
miminku proto každou novou potra-
vinu zavádějte postupně a pozorujte, 
nevyvolá-li nežádoucí reakci. rodičům 
se také doporučuje vést deník stravy 
dítěte, podle kterého se 
dají vystopovat potra-
viny způsobující alergii 
nebo intoleranci.
• Vylučte ze stravy pro-
kázané nebo vypozo-
rované potravinové 

a l e r g e n y. 

Stravování
při onemocněních kůže 
Díl II.: Atopický ekzém a lupus

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

V těhotenství a při kojení (alespoň 6 
měsíců) by se potravinovým alerge-
nům měla vyhýbat i matka. 
• Nepodávejte žádné dráždivé (ostré, 
kyselé) pokrmy. Koření používejte 
minimálně nebo vůbec. 
• Z mléčných výrobků jsou pro ekzema-
tické děti vhodnější tvrdé sýry a občas 
kysané mléčné výrobky.

ČaSTé POTraVINOVé alerGeNy
– aromatické ovoce – citrusové plody, 
kiwi, ananas, mango, broskve, angrešt, 
rybíz, maliny, ostružiny, jahody 
– některé druhy zeleniny – rajčata, 
papriky, celer, petržel, ředkev, ředk-
vičky, křen
– ořechy, mandle, semínka
– sladkosti, čokoláda, kakao, med 
– kyselé zelí, nakládaná zelenina, luš-
těniny, česnek, cibule
– ryby, uzeniny, masa „velkých zví-
řat“
– koření, kečup, hořčice
– kravské mléko, vejce.

luPuS
Systémový lupus erythematosus (Sle) 
je chronické autoimunitní onemoc-
nění. Nejčastěji postihuje ženy a dívky 
od 15 do 45 let. Co vyvolává lupus, 
není bohužel známo. Choroba je cha-
rakteristická záněty, které vznikají 
v důsledku napadání tkání vlastním 
imunitním systémem.
lupus není dědičný ani nakažlivý, 
nelze ho však ani zcela vyléčit. u nás 
se jedná o poměrně vzácnou nemoc, 
např. v uSa nebo ve Velké Británii je 
mnohem běžnější. lupus (latinsky: 
vlk) je znám od středověku. Typická 
červená  „motýlovitá“  vyrážka  na 
obličeji připomínala prý  středově-
kým lékařům stopy po kousnutí vlka. 
dalšími příznaky lupusu jsou velká 
únava, bolesti a otoky kloubů, vřídky 
v ústech, vyrážky na hrudníku, rame-
nou a pažích, vypadávání vlasů, zvý-
šená teplota, náchylnost k infekcím 
a mnoho dalších.

JaK Se STraVOVaT PřI luPuSu
lupus je stále chorobou do značné 
míry „záhadnou“. léčba je kompliko-
vaná, informace a doporučení mnohdy 
rozporuplné. dr. Mcdougall, ředitel 
Střediska zdravého životního stylu při 
St. Helena Hospital v Kalifornii, pouka-
zuje na to, že výživa má zásadní vliv na 
imunitní systém, který právě při lupusu 

selhává. Zatímco v africe lupus done-
dávna neznali, v uSa jsou afroame-
ričané lupusem nejpostiženější skupi-
nou. Proč? dr. Mcdougall se domnívá, 
že právě díky typické americké stravě, 
kterou dobře charakterizují u nás 
známé „masité“ značky Mcdonald či 
KFC. Proto s úspěchem doporučuje tra-
diční stravu založenou na obilovinách 
a zelenině, bez všech živočišných pro-
duktů a s malým množstvím tuků. 

•  Jídelníček by se měl zakládat na 
zdrojích škrobu (brambory a obilo-
viny), zelenině a ovoci. Z obilných 
výrobků se doporučují celozrnné. 
•  Pozor na mléčné výrobky – často 
symptomy vážně zhoršují. 
•  doporučuje se snížit příjem tuků 
– především živočišných. 
•  Podíl živočišných potravin by se měl 
přinejmenším výrazně omezit. (Něk-
teré prameny uvádějí jako výjimku 
mořské ryby.)
•  Jezte pravidelně, prostě a kvalitně. 
Nekupujte polotovary a dejte pozor 
na nadměrný přísun kalorií!

ZÁVĚreM
Nezapomínejte na  to,  že důležité 
je dostatečně a průběžně pít, pro-
tože tekutiny pomáhají z organismu 

odstranit odpadní látky, které mohou 
zhoršovat (nejen) kožní problémy. 
• dbejte na dostatečný přísun vitaminů 
e, C, a a B komplex, které pokožce 
prospívají. 
• Obecně se doporučují probiotika, 
která obnovují přirozené osídlení 
střevní sliznice, a tak zlepšují imunitní 
funkce.
Žádný člověk není stejný, a proto je 
důležité věnovat velkou pozornost 
individuální snášenlivosti potravin. 
Pokud  zpozorujete,  že  vám  nebo 
vašemu dítěti některá potravina zhor-
šuje příznaky onemocnění, z jídelníčku 
ji vyřaďte. Přizpůsobte si dietu. dbejte 
však na to, aby vaše strava byla plno-
hodnotná. Pokud např. vynecháte 
maso, musíte si zajistit dostatek bílko-
vin a dalších látek v mase obsažených 
z jiných zdrojů, jak jsme o tom nedávno 
psali v článku „dítě vegetarián?“.

Autor čerpal z pramenů na:
www.vasedeti.cz
www.varimedetem.cz
www.ordinace.cz
www.dermatology.cz
www.rodina.cz
www.lupus.klok.cz
www.nadaceledviny.cz
www.magazinzdravi.cz
www.lupusinky.estranky.cz
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tipy na vinařské akce

4.11.
V brněnském hotelu International bude na slavnostním veče-
ru probíhat vyhlášení soutěže TOP 77 vín České republiky 
spojené s ochutnávkou vítězných vín. akce začíná v 17 hodin. 
Více informací na www.top77.cz 

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

11.11.
Křest svatomartinských vín proběhne také na Masarykově 

náměstí v uherském Hradišti. Více informací na www.

uherske-hradiste.cz 

11.11.
Tradiční svatomartinský košt organizovaný Vinařským fon-

dem České republiky nebude ani letos chybět v Brně na 

náměstí Svobody. Od 11 hodin budete moci ochutnat sva-

tomartinská vína od různých vinařů, součástí akce budou 

i hudební vystoupení. Příchod svatomartinských vín osla-

ví i v Ústí nad Labem, Mostě a Teplicích. 

�1.11. 
3. ročník mezinárodní výstavy a soutěže mešních a košer vín 

pod záštitou arcibiskupa olomouckého proběhne v prosto-

rách sklepů Stojanova gymnázia na Velehradě. Na progra-

mu bude vyhodnocení nejlepších účastníků soutěže a předá-

ní cen, volná ochutnávka mešních a košer vín z celé evropy 

i ze zámoří. K poslechu bude hrát cimbálová muzika. Více 

informací naleznete na www.maticevelehradska.cz

�7.11. – ��.11.
V pátek a sobotu vždy od 14:00 do 21:00 hodin proběhne 

ve velkopavlovické sokolovně veřejná prezentace soutěže 

Promenáda červených vín, která je otevřena pro tuzemská 

i zahraniční červená a růžová vína. K pohodové atmosfé-

ře zahrají slovácké cimbálky. Více informací naleznete na 

www.velke-pavlovice.cz

13.11. – 14.11.
Od 16 hodin budou v prostorách mikulovského zámku 

světit vína ročníku 2009. Více informací naleznete na 

www.moravinmikulov.eu

11.11. – 1�.11.
Svatomartinská vína 2009 - Svatomartinské mlsy, to je 
radost na Martina, husa a džbán vína – kulinářský týden 
spojený s přímým prodejem svatomartinských vín z Čejko-
vic. Na nádvoří templářské tvrze, ve vinném restaurantu 
Zlatý kopeček, v restauraci Hotelu zámek a také ve vinár-
ně Templářských rytířů v Čejkovicích mohou návštěvníci 
ochutnat a nakoupit místní mladá vína. Svatomartinská 
vína ve spojení se svatomartinským menu nabízejí čejko-
vické restaurace po celý týden, až do 15.listopadu 2009. 
Více informací na www.vinozcejkovic.cz 

14.11.
Prezentace mladých vín, soutěž dětských cimbálových 
muzik a jarmark. To je Svatomartinská pouť – oslava mla-
dého vína, která se uskuteční v prostorách Španělské 
konírny Státního zámku Valtice. Více informací nalezne-
te na www.radnice-valtice.cz 

14.11.
Bzenecké Svatomartinské slavnosti 2009 budou zahájeny 

tažením tří vojsk tří císařů v čele s napoleonským vojskem. 

Následně se zahájí ochutnávka mladých vín. Na své si ale také 

přijdou příznivci ročníkových vín. K poslechu bude hrát cimbá-

lová muzika. K těmto slavnostem neodmyslitelně patří dob-

rá jídla (husa, kachny, pečená kolena), která jsou podávána 

v ceně vstupného. akce se koná ve sklepení pod Sokolov-

nou.

14.11.
Na výstavu mladých vín místních a okolních vinařů, posezení 

u cimbálové muziky a soutěž o nejlepší pečenou husu mohou 

zájemci zavítat do kulturního domu v Němčičkách. 

14.11. – 1�.11.
Tradiční jarmark a ukázky starých řemesel, ochutnávky a pro-

dej vína a pochutin. To je letenská husa a Košt svatomartin-

ského vína v Národním zemědělském muzeu v Praze 7. Více 

informací naleznete na www.nzm.cz

11.11. – 14.11.
Za svěcením vín spolu s odbornou přednáškou mohou 

dojet zájemci do Velkých Němčic. akce se uskuteční 

v místním kulturním domě. 

11.11. – 14.11.
Svatomartinská a mladá vína bude možno ochutnat 

i v rámci projektu austerlitz ve slavkovském zámku. Více 

informací naleznete na www.bankavin.cz

14.11.
V 11 hodin a 11 minut přijede na náměstí v Hustopečích 

průvod  se  sv.  Martinem  na  bílém  koni  a zahájí  tak 

ochutnávku  vín  a hus  ve  velkém  stanu.  Hrát  bude 

cimbálová muzika, každý návštěvník obdrží orientační 

mapku s dalšími místy, kde se podává svatomartinské 

víno. Všichni Martinové a Martiny obdrží láhev vína. Více 

informací naleznete na www.hustopece-city.cz 

�0.11. – ��.11.
Víkendový seminář o víně poskytne zájemcům základní 

informace během víkendu stráveného ve Valticích. urče-

no všem milovníkům tohoto ušlechtilého nápoje, zejména 

začátečníkům a mírně pokročilým. Více informací nalez-

nete na www.vinarska-akademie.cz

www.svet-potravin.cz14
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V rámci tohoto festivalu (o kterém se 
ostatně více dozvíte v rubrice Vysto-
pováno na straně 40) se ovšem koná 
rovněž řada seminářů, ochutnávek 
i sommelierských soutěží. letos se k  
těmto akcím připojila i druhá a závě-
rečná část soutěže speciálních a neob-
vyklých piv vyrobených komerčními 
pivovary v České republice. Pořádala 
ji společnost POrT spol. s r. o. a odbor-
ným garantem byl Výzkumný ústav 
pivovarský a sladařský, a. s. (VÚPS)
První hodnocení speciálních a neob-
vyklých  piv  proběhlo  již  10.  záři 
v Praze, a to dvanáctičlenným panelem 
expertů, složeným z členů degustační 
komise VÚPS doplněným o nezávislé 
odborníky z dalších institucí (jako např. 
VŠCHT Praha a Zemědělská univerzita 
v Praze).
V den slavnostního zahájení festivalu 
Znojemský hrozen, tj. ve středu, 16. 
září, se pak ve znojemském hotelu 
Prestige sešla skupina 8 reprezentantů, 

tvořených novináři zabývajícími se 
pivovarskou problematikou a význam-
nými osobnostmi, které pivo znají, ale 

nezabývají se jeho hodnocením profe-
sionálně. Tato hodnotitelská skupina 
měla  doplnit  hodnocení  odborné 

testovali jsme

Mezi neobvyklými pivy 
zvítězila s přehledem Švestka

www.svet-potravin.cz16

„Znojmo má velká většina lidí spojeno především s kvalitním vínem a samozřejmě 
s věhlasnými Znojemskými okurkami. Znalci pak vědí, že v tomto jihomoravském 
městě se každoročně v polovině září koná také mezinárodní rozhlasový a televizní 
festival pořadů o gastronomii a životním stylu Znojemský hrozen.“

Připravila dana Večeřová



komise spíše z pohledu konzumentů 
tohoto zlatavého moku.

PředSTaVuJe Se 26 PIV
a hodnocení rozhodně nebylo jedno-
duché. do soutěže přihlásilo 10 pivo-
varů celkem 26 piv ve všech třech kate-
goriích. První z nich byla určená pro 
světlá speciální piva (13,0 a více %
ePM), druhá pro polotmavá a tmavá 
speciální piva  (13,0 a více % ePM, 
barva 20 j. eBC a vyšší). Třetí kategorie 
byla určena neobvyklým pivům. Tímto 
pojmem se rozumí například ochucená 
nebo v našich podmínkách neobvyk-
lou technologií vyráběná piva. 
Členové hodnotící komise měli tedy 
před sebou nelehký úkol, a to ochut-
nat, ale především zhodnotit již zmí-
něných 26 vzorků piv. Sluší se zdůraz-
nit, že hodnotitelé měli k dispozici 
pouze číslo vzorku a neznali název 
piva ani pivovaru. Nutno podotknout, 
že u některých piv si člověk poměrně 
dobře představil  jejich konzumaci 
po celý večer, zatímco u některých 
šlo skutečně spíš jen o jedno pivo na 
ochutnání pro zajímavost a rychle zpět 
k osvědčené klasice.

PIVa SKuTeČNĚ NeOBVyKlÁ
Zvláště patrné bylo toto rozdělení 
v kategorii neobvyklých piv. Zatímco 
u téměř všech piv pivovaru Bernard 
v této kategorii si člověk dovedl před-
stavit jejich vícenásobnou konzumaci 
(přiznám se, že v mém případě u všech 
kromě populárního nealkoholického 
piva  Bernard  Švestka),  například 

u zázvorového piva, konop-
ného piva či piva s názvem 
Black Hill, do kterého se 
přidává mimo jiné výtažek 
z 33 bylin, si to opravdu 
představit   nedovedu. 
Naopak  velmi  příjemně 
mě překvapilo pivo Modrá 
luna z Pivovaru Černá hora, 
které ač s příchutí borůvky 
rozhodně nepostrádalo říz 
a pivní chuť. 

a KdO Tedy VyHrÁl
Naštěstí, co nechutná jed-
nomu, chutná druhému, 
takže  celkové  výsledky, 
které  vznikly  sloučením 
výstupů od obou subko-
misí,  podávají  poměrně 
reprezentativní přehled 
o chuti českého národa. 
Organizátory byla navíc 
velmi  pozitivně  hodnocena  účast 
tří žen v komisi novinářské, protože 
ženy se zpravidla pivních degustací 
nezúčastňuji. Já osobně to považuji 
za velkou chybu, protože čím dál více 
žen příležitostně pivo konzumuje 
a nebylo by od věci zaměřit také mar-
keting trochu na ně, ne jen na pivní 
tábory „správných chlapů“. Co vy na 
to, pánové?

a JaK SOuTĚŽ dOPadla:
V kategorii  světlá  speciální  piva 
obdržela třetí cenu piva Rebel svá-
teční speciál z Měšťanského pivovaru 
Havlíčkův Brod a pivo 1�30 Černá Hora 

z produkce pivovaru Černá Hora, a. s. 
druhou cenu získalo pivo Bud Super-
strong z Budějovického Budvaru, n. p., 
Kvasar z pivovaru Černá Hora, a. s., 
a Svijanský kníže, které vaří v pivovaru 
Svijany, a. s. Vítězem se stal Vyškov 
General 14 % z Pivovaru Vyškov, a. s.
V kategorii polotmavé a tmavé pivní 
speciály nebyla třetí cena udělena. 
druhou cenu získalo pivo Jubiler 16�0 
Vyškov z Pivovaru Vyškov, a. s., a Ber-
nard tmavý s přísadou jemných kvas-
nic. Vítězem se stalo pivo Svijanská 
kněžna 13 % z Pivovaru Svijany, a. s.
V kategorii neobvyklých piv, která byla 
nejpočetněji obeslaná, nebyla udělena 
třetí cena. druhou získala piva Bernard 
Free jantarové,  jehož výrobcem je 
rodinný pivovar Bernard, a. s., Weizen-
bier Primátor a English Pale Ale z pro-
dukce Pivovaru Náchod, a. s., a Black Hill 
z Pivovaru Černá Hora, a. s. První cenu 
obdrželo pivo Bernard Švestka z pro-
dukce rodinného pivovaru Bernard, 
a. s., které také dostalo cenu předsedy 
poroty za nejvíce nominací.
Hm,  takže  to  vypadá,  že  Bernard 
Švestka nechutná jenom mně. a co vy, 
naši milí čtenáři, co pijete nejraději? 
Napište nám své oblíbené nápoje, ať 
už alko či nealko. Na výrobu někte-
rých z nich bychom se pak mohli zajet 
podívat.

testovali jsme
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V dávných  dobách  se  věřilo  na 
povzbuzující účinky netopýří krve, 
prášku z nosorožcova rohu či vývaru 
z kozích varlat. V asii nedají dopus-
tit na kořen ženšen. V nejstarší knize 
lidstva, Bibli, je zmínka o mandra-
goře, která se jako afrodiziakum 
používá i dnes. a v neposlední řadě 
nemůžeme opomenout příručku 
všech milenců, Kámasútru,  v níž 
jsou doporučovány „zákusky slané, 
ovocné, zeleninové, hořké, ostré 
a kyselé“.  Před  druhým  krokem 
doporučuje mnich Vátsjajána „mas-
nou polévku, jíchu, šťovíkový salát, 
mango a plátky citronu v cukru“.

afrodiziaka  jsou  látky,  které 
podporují lidské libido a stimulují 
člověka k většímu zájmu o sex. Je 
vhodné vybírat takové potraviny, 
které obsahují vitaminy B, e, hořčík, 
fosfor, jod a zinek, ty zvyšují potenci 
a u mužů podporují  i tvorbu sper-
mií.

Ze  zeleniny  se  za  afrodiziakum 
považuje  převážně  chřest,  celer, 
mrkev a pastinák.

Chřest - pokud chcete obohatit svůj 
sexuální život, neměli byste se rost-

lině pocházející 
až  z  dalekého 
Orientu  vyhý-
bat.   Nejstarší 
doklady o jejím 
výskytu  máme 
již  ze  starého 
egypta.   Stař í 
řekové a římané 
ji používali jako 
afrodiziakum, 
určené  pouze 
pro stoly patri-
cijů.  V 19.  sto-
letí  byl  chřest 

pro svoji falickou podobu a pověst 
zakázán  v penzionech pro mladé 
dívky. latinský název je asparágus, 
ale v našich končinách  se ustálilo 

označení chřest. Byl jednou z rostlin, 
které měly chránit před „chřastnutím 
stromu“. První záznamy o něm pochá-
zejí  již z doby Karla IV. Ještě v 90. 
letech byl chřest pro svoji vysokou 
cenu téměř nedostupný, ale dnes se 
situace značně změnila a téměř každý 
si jej může a hlavně měl by dopřát. 
Mezi největší konzumenty chřestu 
patří Francouzi, možná právě proto 
jsou považováni za věhlasné milov-
níky.

Celer  - 
o  blaho-
dárných 
ú č i n -
cích  této 
kořenové 
zeleniny  bylo 
napsáno   j i ž 
m n o h o .   Z a 
z m í n k u   a l e 
s t o j í   f a k t , 
že   obsahu je 

co jíst při...

www.svet-potravin.cz1�

„Málokoho překvapí, že afrodiziakum vděčí za svůj název řecké bohyni lásky Afrodité. Ne 
nadarmo se o její nadpozemské kráse a milostných tajemstvích vyprávěly legendy. I ona 
věděla, že láska prochází žaludkem, a tak svým milencům servírovala smyslné lahůdky, 
které nejen lahodily mlsnému jazýčku, ale zároveň probouzely touhu a vášeň.“

Afrodiziakální 
potraviny 
pro zvýšení sexuálního apetitu

Připravila Štěpánka Batíková
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vysoké množství hořčíku, jenž zvy-
šuje potenci a je nejsilnějším afrod-
iziakem pro muže. Zajímavostí je, že 
celer využívají i zemědělci, chtějí-li 
se dočkat králičích mláďat. Samici 
několik dní podstrojují celerovou nať 
a její touha po samci na sebe nenechá 
dlouho čekat. Podobnými 

účinky se vyznačuje také petržel.
Mezi ovoce mající afrodiziakální 

vlastnosti  patří  hroznové  víno, 
broskve, maliny, ananas, fíky, datle 
a hlavně jahody. Ty jsou často nazý-
vány královským ovocem či „plody 
Venušinými“.  O  tomto  lahůdko-
vém ovoci se zmiňuje  již věhlasný 
řecký  lékař  Hippokrates.  Odbor-
níci  je vyzdvihují pro jejich vysoký 
obsah zinku, jenž zvyšuje sexuální 
výkonnost mužů i žen. Právě zinek 
ovládá množství a sekreci mužského 
pohlavního orgánu testosteronu, jenž 
pomáhá ženám dosáhnout orgasmu 
a zároveň aktivuje spermie.

Ořechy, mandle, pistácie i dýňová 
semínka  -  jsou  nejdostupnějším 
zdrojem  zinku,  zároveň  dodávají 
sílu a energii. V rakouském Štýrsku, 
kraji proslaveném pěstováním dýní, 
nosí venkované po kapsách dýňová 
jadérka a louskají je během dne. říká 

se tomu „štýrská viagra“.
Ryby a mořské plody  –  často se 

v souvislosti  s afrodiziaky  hovoří 
o mušlích, korýších, humrech, langus-
tách a krevetách, ale čerstvou rybou, 
chutně připravenou, rozhodně také 

nic nezkazíte. Třeba Japonci 
nedají dopus-

t i t   n a 
suši, jež 

považují za znamenité jídlo pro milost-
nou předehru. Mimo jiné svému tělu 
dopřejete velké množství vitaminu 
skupiny B, fosfor, vápník, jod a železo. 
Za zmínku stojí i to, že pověsti nej-
vytrvalejších  milenců  na  světě  se 
těší právě Skandinávci, kteří mnohé 
v konzumaci  ryb  předčí.  Módním 
hitem jsou dnes na jídelních lístcích 
mladí úhoři, které jako afrodiziakum 
pojídali už římané.

Koření – o koření 
je  známo,  že  ve 
s p r á v n é   m í ř e 
působí  dráždivě 
a   p o v z b u z u j e 
naše smysly k akti-
vitě. Kořeněná jídla 
by na afrodiziakálním 
jídelníčku rozhodně chy-
bět neměla. Mezi nejznámější patří 
pepř, šafrán, vanilka, skořice a mušká-
tový oříšek. Za proslulý životabudič je 
považován kořen ženšenu a zázvor.

Mezi nejstarší a nejlahodnější afro-
diziaka patří bezpochyby med a čoko-
láda.

Med – se řadí mezi dávná afrodizi-
aka a první zmínky o něm jsou staré 
15 000 let. Stejně tak medovina patří 
k nejstarším alkoholickým nápojům, 

které lidstvo zná. Zprávy o opoj-
ném medovém nápoji pocházejí 

už od římanů. Medovina byla 
také  nápojem 

novomanželů. 
P o   o b ř a d u 

se odebrali 
do ústraní 
a  dopřá-

val i   s i 
tento 

lahodný 
nápoj ,   dokud 
v nich neprobudil vášeň. Z té doby 
také pochází anglické označení pro 
líbánky „honeymoon“. 

Čokoláda – pro mnohé je to jedno 
z nejchutnějších a nejsmyslnějších 
afrodiziak. Nápoj z kakaových bobů, 
jenž probouzí vášeň, si dopřávali už 
Mayové či aztékové. aztécký vládce 
Montezuny II. dokonce nepil nic jiného 
a jeho denní příjem čítal až padesát 
šálků, a to jen proto, aby uspokojil 
svůj ženský harém. I ve středověké 

evropě  se  tento nápoj  těšil  velké 
oblibě, a to hlavně mezi urozenými 
šlechtici. V jednu dobu byl dokonce 
církví zakázán. Čokoláda uvolňuje do 
těla endorfi n – zdroj štěstí a pohody, 
také obsahuje aminokyselinu feny-
letamin, který funguje  jako přiro-
zené antidepresivum a povzbuzuje 
i libido. 

Je  zřejmé,  že  afrodiziákálních 
potravin je mnoho a záleží pouze na 
vaší chuti, kterou vyzkoušíte a naser-
vírujete svému partnerovi. a pokud 
byste stále nevěděli, tak doporučuji 
nechat se inspirovat u legendárního 
labužníka Brillata – Savarina v knize 
Fyziologie chuti. Také Markýz de Sade 
byl obeznámen s jídly, jež podporují 
sexuální apetit a ve své knize 120 dnů 
Sodomy sepsal seznam 20 předkrmů, 
40 jídel z masa i zeleniny a taky něko-
lik dezertů. 

Takže  vám  zbývá  jen  najít  čas 
a vybrat tu nejúčinnější pochoutku 
právě pro vás.

PrO NÁrOČNé laBuŽNíKy
Ústřice – skutečná lahůdka a zaru-

čené afrodiziakum. Mezi nejznámější 
konzumenty ústřic patřil milovník 
žen Casanova, jenž jich údajně snědl 
přes padesát za den, a o jeho pověsti 
netřeba se dlouze rozepisovat. Obsa-
hují velké množství minerálních látek 
a zinku a zároveň žádný tuk, tudíž 
jsou lehce stravitelné.

Lanýž – král mezi houbami – patří 
mezi největší lahůdky a říká se, že 
ten, kdo jej ochutná, se ho už nikdy 
nevzdá. K jeho oblibě přispívá i fakt, 
že je považován za zaručené afrodi-
ziakum. Italští svůdníci tvrdí, že afro-
diziakální účinky se dostaví do dvou 
hodin po požití houbové pochoutky 
a úspěch je prý zaručen.

Kaviár – vlastně jikry jeseterovitých 
a lososovitých čí jiných mořských ryb.
Je velkým zdrojem vitaminů a mine-
rálů a mimo to se řadí mezi věhlasná 
afrodiziaka. Pro zvýšení sexuálního 
apetitu se doporučuje konzumovat 
větší množství kaviáru, a to ostatně 
věděl už i Casanova.

Autorka čerpala ze zdrojů na:
www.dokonalezeny.cz
www.kuchyně.cz
www.perun.cz
www.chrest.cz
www.cokolada.info
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„Mléčný“ vápník dokáže  lidský 
organismus velmi efektně využít. 
Jeho vstřebatelnost v organismu pod-
porují vitamin d, některé aminokyse-
liny a fosfopeptidy, přítomnost lak-
tózy a kyselina mléčné, které mléčné 
výrobky rovněž obsahují. Vápník je 
tedy jednoznačně nejvýznamnějším 
biogenním prvkem v mléce.

1 litr mléka může člověku posloužit 
při krytí požadované denní potřeby 
živin takto:

vápník až 100%

fosfor až 67 %

vitamin B12 až 66 %

bílkoviny až 49 %

vitamin a až 30 %

vitamin B1 až 27 %

vitamin C až 19 %

železo až 3 %

CO Je TO VÁPNíK a K ČeMu 
SlOuŽí? 

Vápník  je minerální prvek  (Ca), 
který má pro organismus zásadní 
význam. Je především klíčovým prv-
kem pro stavbu páteře a pro udržení 
dobrého stavu kostí po celý život, 
neboť  99%  tělesného  vápníku  je 

obsaženo právě v kostech (při nar-
ození obsahuje páteř asi 30 g váp-
níku; na počátku dospívání asi 400 g 
a v dospělosti již okolo 1,2 kg. Kosti 
jsou však „živé“. utvářejí  se před 
narozením a během jednoho života 
člověk „předělá“ svou páteř 4-5x). 

Zbývající 1% vápníku v lidském 
těle má zásadní význam pro mnohé 
životní  funkce organismu:  srážli-
vost krve,  srdeční a svalovou čin-
nost, krevní tlak, přenos nervového 
popudu svalu, fungování mnohých 
enzymů atd. Obsah vápníku v krvi 
(kalcémie) musí zůstat stálý. I nepa-
trná změna kalcémie může vyvolat 
potíže, např. zvýšenou dráždivost 
nervového systému (tetanie) nebo 
dokonce srdeční zástavu. Vápník je 
z těla průběžně vylučován - močí, 
stolicí, potem. Pokud je přísun váp-
níku nedostatečný, organismus začne 
využívat jako zdroje právě vápník 
obsažený v kostech, aby udržel kalcé-

VÁPNÍK – DŮVOD 
PROČ PÍT 
MLÉKO – 1. část 
Připravili Ing. Jiří Kopáček, CSc., Ing. Oldřich Obermaier, Český komitét Mezinárodní mlékařské federace

„Mléko v lidské výživě je možné považovat za skutečně nejhodnotnější potravinu, 
neboť obsahuje veškeré živiny nezbytné pro zachování a vývoj života – sacharidy, 
tuky, bílkovinné látky, minerální soli, vitaminy a enzymy. Mléko a výrobky z něj 
jsou pak rovněž významným zdrojem vápníku.“
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na straně spotřebitele

mii a zajistil životní funkce. Proto je 
konzumace vápníku tolik důležitá. 

OdKud Se VÁPNíK Bere 
Vzhledem k tomu, že si organismus 

vápník sám nevytváří, musí být tato 
látka dodávána výživou. Nejbohatší 
potraviny na vápník jsou mléko 
a mléčné výrobky. další potra-
viny jako sardinky (s kostmi), 
některé ovoce nebo zele-
nina  (kapusta,  ořechy, 
mandle) a některé mine-
rální  vody  také  vápník 
obsahují,  ale  v daleko 
menším množství. Navíc 
vzhledem ke své vstřeba-
telnosti a biodisponibilitě  
nejsou všechny zdroje váp-
níku ekvivalentní.

JaK Se VÁPNíK VSTřeBÁVÁ
aby  vápník  mohl  být 

v   o rgan i smu  v s t ře -
bán, musí být dodán 
v  rozpustné  formě. 
Ke  vstřebávání  pak 
d o c h á z í   n e j v í c e 
v první části tenkého 
střeva. Vstřebávání 
vápníku se snižuje 
s věkem a zvyšuje 
se   v   některých 
fyziologických sta-
vech (těhotenství, 
dospívání, …).

Vápník obsažený 
v mléčných výrobcích 
se mimořádně dobře 
vstřebává, protože přib-
ližně jeho jedna třetina se 
vyskytuje právě v rozpustné 
formě. Zbývající část, která 

je  vázaná  na  mléčnou  bílkovinu 
kasein,  se  pak  snadno 
uvo lňu je   v   ža ludku 
a dvanácterníku.

Naopak většina rost-
linných zdrojů (s výjim-
kou kadeřavé kapusty) 
obsahuje  látky, kvůli 
nimž je vápník neroz-
pustný  a  tedy  málo 
vstřebatelný.  To  se 
týká  např.  vápníku 
obsaženého v pečivu, 
cereáliích, sóje, luště-
ninách,  ve  špenátu, 
rebarboře, řeřiše, šťo-
víku, a také v čaji.

Vstřebatelnost váp-
níku u člověka je u jed-
notlivých potravin velmi různá: mléko 
32,4 %; sýry 32,8 %; jogurty 25 %; 
špenát a řeřicha pouze 5-13 %, kade-

řavá kapusta 
29-32%; 

o b o -

hacená sójová šťáva 23,7 %; vápe-
naté minerální vody 32,3 %. 

JSOu VŠeCHNy ZdrOJe VÁPNíKu 
rOVNOCeNNé

V případě porovnání jednotlivých 
zdrojů je třeba brát v úvahu:

1. obsah vápníku v potravi-
nách.

  I   když 
v á p n í k 

obsažený v kapustě je vstře-
báván  stejně  dobře  jako  vápník 
obsažený v mléce, není však kapusta 
tak  bohatá  na  vápník.  Jeden  litr 
mléka obsahuje přibližně 1200 mg 
vápníku,  zatímco  1 kg  kapusty 
(vařené) pouze asi 300 mg. abychom 
tedy získali 300  mg vápníku, musíme 
vypít hrnek mléka,  což  je  reálné, 
nebo sníst téměř kilogram kapusty. 
Toto množství je však z praktického 
pohledu již vlastně nereálné.

2. vstřebatelnost  a tzv. biodispo-
nibilitu.  Poté, co je vápník ve střevě 
vstřebán, musí zůstat zadržený v kos-
tech a nesmí se vyloučit močí. Proto 
musíme rozlišovat mezi vstřebatel-
ností (ve střevě) a reálnou biodispo-
nibilitu (pro kosti). Mléčný vápník 
vykazuje velice dobrou biodisponi-
bilitu. 

JaKé VýHOdy MÁ VÁPNíK 
OBSaŽeNý V MléCe

Jak bylo již výše uvedeno, 
má vápník obsažený v mléce 
tři hlavní výhody:

- mimořádně dobře se 
vstřebává

- je biodisponibilní
- ve většině mléčných 

výrobcích je obsažen 
ve velkém množství. 

Navíc některé práce 
poukazují na to, že vzá-

jemné působení vápníku 
obsaženého v mléce s ostat-

ními složkami mléka (proteiny, 
vitaminem d atd.) vytváří další 
specifi cké účinky vápníku na lid-
ské zdraví.   
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Pečivo denně 
v našem jídelníčku

klasa

Připravila dana Večeřová

Jako jedno z vůbec nejstarších člově-
kem připravovaných jídel se stopy po 
přípravě chleba objevují už v době neo-
litu. Chléb nacházíme u všech raných 
civilizací. Sumerové vyráběli chléb z ječ-
mene, vystopovat jej můžeme také na 
egyptských hieroglyfech, kde se obje-
vují obrázky ze sklizně obilí i z procesu 
pečení chleba. V průběhu historie se 
chléb pekl různě - v pecích, v zemních 
jámách, na horkých kamenech nebo 
v kamenných píckách.

Člověk nejprve konzumoval nasbí-
raná obilná zrna tak, jak je příroda stvo-
řila. Později si pomohl ohněm a zrna 
si opražil. Pak přišlo na řadu drcení 
obilných zrn v kamenných hmoždířích 
a primitivních mlýnech.

Významným objevem se stal kynutý, 
neboli kvašený chléb, který je pro nás 
v dnešní době již samozřejmostí. Kvásek 
vytvořili předkové odložením dobrého 
kousku z nejlepšího chlebového těsta 
a nechali ho usušit. Ten pak pomáhal 
jako předloha pro další přípravu chleba. 
Protože chléb patřil k základní potravě 

bohatých i chudých a jeho příprava 
vyžadovala zručnost, vhodné zázemí 
a potřebné suroviny, bylo povolání 
pekaře již ve středověku považováno 
za velmi vážené. 

V dnešní době existuje chléb či pečivo 
v různých podobách. Může mít tvar 
plochý nebo podobný plackám, jako 
například mexické tortilly nebo indické 
čapáti. dále pak kynutý, jako francouz-
ské bagety či italská ciabatta. Může mít 
měkkou nebo křupavou kůrku. různé 
typy chleba jsou dány způsobem pří-
pravy a pečení nebo použitím suro-
vin. Mezi základní ingredience však 
patří mouka, cukr, vejce a tuk. Pečivo 
můžeme dělit na bílé, tmavé a celo-
zrnné či na sladké a slané. 

JaK POZNaT dOBré PeČIVO
• podle barvy pečiva  - musí být přiro-

zeně zlatavá, u houstiček a hvězdiček 
by bříška měla být medově hnědá, tzn. 
o něco tmavší než spoje

• podle barvy  celozrnného a žitného 

pečiva - je rozdíl mezi tmavým a celo-
zrnným pečivem. Tmavé pečivo nemusí 
vůbec obsahovat celozrnné produkty. 
Takové pečivo obsahuje pražené obi-
loviny a často je dobarvováno kávovi-
nou nebo barvivem na bázi karamelu. 
Celozrnné pečivo se vyrábí z celozrnné 
mouky, která obsahuje i vnější vrstvy 
zrna. Ty jsou bohaté na vitaminy, mine-
rální látky, esenciální mastné kyseliny 
a vlákninu. dávejte však pozor na to, že 
celozrnné pečivo může mít kratší dobu 
trvanlivosti

• podle vůně – krásně vonící pečivo 
je čerstvě upečené

• podle váhy - měla by odpovídat 
velikosti, pokud je pečivo očividně 
lehké, většinou bývá připravené z růz-
ných hotových pekárenských směsí a je 
vysušené.

I přesto, že se po většinu 20. století 
průmyslově vyrábělo větší množství 
chleba bílého, který byl považován za 
jemnější, a tedy i mnohem lepší, nyní 
jsou oblíbenější tmavé a celozrnné 
chleby.

„Pro někoho může být potravinou obyčejnou, pro druhého pochoutkou. Ne 
nadarmo hrál chléb důležitou roli například při vítání vážených hostů. Je zkrátka 
základní potravinou, která je známa již po celá tisíciletí.“
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drobné pečivo, jako jsou rohlíky, 
housky či žemle, se s oblibou podává 
ke snídani, ke svačině či jako součást 
večeře. Oblíbené bagety vznikly ve 30. 
letech v Paříži a patří mezi nejoblíbe-
nější druh pečiva na světě.

MOuKa JaKO ZÁKlad
Jednou z hlavních surovin 

k přípravě pečiva je bezesporu 
mouka. Vzniká  rozemle-
tím obilek nebo luštěnin 
najemno. O výsledném 
typu mouky (například 
celozrnné, bílé,  tmavé 
mouce atd.) rozhoduje 
způsob a stupeň zpracování. 
Její tvrdost je však ovlivněna dru-
hem použitého obilí. Nejčastěji se 
setkáváme s moukou pšeničnou, 
která má nejširší použití. Také 
u této mouky existují rozmanité 
druhy. 

Bílá mouka obsahuje přibližně 
75 procent pšeničného zrna. Vět-
šina klíčků a otrub  je  tedy 
odstraněna a mouka je 
využívána především 
právě  k  přípravě 
p e č i v a ,   o m á č e k 
a sušenek.  rozdě-
luje se na hladkou, 

polohrubou a hru-
bou. V současné 
době se omezuje 
její bělení, které 
se provádí pomocí 
chlóru, a její barva 

má  spíše  kré-
m o v ý 

ods t ín . 
C e l o -

zrnná mouka se vyrábí z celé pšeničné 
obilky a někdy je také nazývána sto-
procentní moukou. Celozrnná mouka 
mletá na kameni se mele tradičním 
způsobem mezi dvěma kameny. Otruby 
a klíčky se melou společně se zbytkem 
pšeničné obilky, takže se na rozdíl od 
klasické celozrnné mouky mleté mezi 
válci jednotlivé části zrna neoddělují. 
Nevýhodou je její krátká trvanlivost. 
Organická celozrnná mouka je umleta 
z organicky pěstované pšenice. Při jejím 
pěstování nebyla využívána umělá hno-

jiva a pesticidy. V současnosti mohou 
zájemci ve speciálních obchodech 
sehnat organické verze všech 
druhů bílé i celozrnné mouky. 
Jejich obliba díky zdravému 
životnímu stylu stále stoupá. 

dalším druhem pšeničné mouky 
je mouka Granary. Její název je 
zákonem chráněné jméno pro 

směs hnědé a žitné mouky 
a sladové pšenice. Chuť je 
charakteristicky nasládlá 
a výsledný produkt má 
lepkavou  konzistenci. 
Pšeničná mouka, která 
je velmi populární pře-
devším  v americe,  se 
jmenuje  Grahamova 
mouka.  dalším  typem 
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je tmavá mouka obsahující asi 85 pro-
cent původní obilky. Peče se z ní svět-
lejší chleba, který si uchovává vysoké 
procento výživných obilných klíčků. Na 
pečení chleba  se často využívá také 
mouka chlebová. Všechny její druhy 
mají vyšší obsah určitého typu bílko-
viny, který po smíchání s vodou vytvoří 
lepek.  Ten  těstu  dodává  pružnost 
a vytváří uvnitř vzduchové bublinky. 
Výsledný bochník chleba je díky tomu 
měkký a nadýchaný. Semolina, neboli 
mouka či krupice z tvrdé pšenice, je 
bohatá na lepek. Jemnější semolina se 
využívá na výrobu těstovin, po smíchání 
s jinými druhy mouky je z ní výborný 
chléb.  Posledním  typem  pšeničné 
mouky je mouka špaldová. Vyrobena 
je ze stejnojmenné pšenice, která je 
jednou z nejstarších na světě. V součas-
nosti se pěstuje pouze na vybraných 
místech v evropě. Oblíbená je však 
především díky využití u lidí, kteří jsou 
alergičtí na lepek. Navíc obsahuje větší 
podíl vitaminů B než ostatní druhy pše-
nice. dalšími méně využívanými druhy 
mouky jsou po mouce pšeničné napří-
klad rýžová moučka, moučka z lepkavé 
rýže, kukuřičná mouka, žitná mouka, 
ječná mouka, prosná mouka, pohan-
ková mouka, cizrnová mouka, sójová 
mouka či mouka jowarová. Tato mouka 
je vyrobena z plodiny jowar, která roste 

na většině území střední a jižní Indie. 
Peče se z ní zejména chleba a obalují se 
v ní potraviny před smažením.

SladKé PeČIVO
Jeho obliba je stejně velká jako u kla-

sického pečiva. V evropě jsou známy 
především croissanty, štoly a bochánky. 
Croissanty pocházejí z Francie, kde jsou 
podávány převážně ke snídani a často 
bývají plněny sladkou či slanou náplní. 
Německou specialitou jsou naopak 
štoly,  které  jsou plněny  směsí 
rozinek, sultánek, kandova-
ného  ovoce  a neobvyk-
lého koření. Jde o typicky 
vánoční pečivo, které má 
připomínat Ježíška zavi-
nutého v plenkách. Tře-
tím  rozšířeným typem 
sladkého pečiva jsou 
bochánky,  které 
m o h o u   m í t 
také  tvar 
m e n -
š í h o 

mazance. 
V anglii získaly oblibu již ve středo-
věku. Zadělávány byly s vejci, ochu-

cené rozinkami, muškátovým oříškem 
a skořicí. Podávaly se k vínu na závěr 
hostiny. Ve středověku se na jejich povr-
chu vytvářel křížek, aby zaháněly zlé 
duchy.

důležitým kritériem při výběru pečiva 
je zcela jistě jeho kvalita. Pomocníkem 
při nákupech může být značka kvality 
KlaSa, která pomáhá spotřebitelům ke 
s n a d - nější orientaci mezi 

v ý r o b k y 
a ozna-

čuje ty, 
jež  mají 
výjimečné kvalita-
tivní charakteris-
tiky ve své kate-
gorii .   Seznam 
výrobků a jejich 
výrobců,  které 

nesou  označení 
KlaSa, naleznete na 

internetových stránkách 
www.eklasa.cz.

klasa



Hotel Mědínek, Palackého náměstí 316, 284 01 Kutná Hora, 
tel.: 327 512 741, 327 512 742, fax: 327 512 743, www.medinek.cz / hotel@medinek.cz

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

Co je Vám k dispozici?

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

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

 noční prodej, sauna a fi tness a další služby na základě dohody
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informace z Technologické platformy pro potraviny

Jsem velmi rád, že se dnešního zasedání představenstva Komory 
účastní poprvé také ministr zemědělství pan Jakub Šebesta a pevně 
doufám, že nás seznámí se svými vizemi a plány pro potravinářský 
průmysl.

Pokud  jde  o aktivity  Komory  v období  od  posledního 
představenstva, které se konalo 21. května v TTd dobrovice, pak za 
nevýznamnější považuji schválení zákona o významné tržní síle a jejím 
zneužití Poslaneckou sněmovnou na začátku září. rovněž doufám, 
že tento zákon začne platit v co nejkratší době, což samozřejmě 
závisí především na podpisu zákona prezidentem republiky. Bylo 
by nanejvýš žádoucí, abychom tuto více než roční usilovnou práci 
korunovali úspěchem, tedy vstoupením zákona o významné tržní 
síle v platnost.

Na konci července schválila vláda rovněž obnovení programu 
Školní mléko. Jako zástupce potravinářů musím říci, že pro nás má 
obnova programu Školní mléko význam v tom, že se přímo podílí 
na zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Nejde totiž jen o to, 
že mlékárny mohou dodávat mléko do škol, ale především o to, že 
děti začnou vnímat mléko a mléčné výrobky jako nezbytnou součást 
každodenního jídelníčku a tento návyk přenáší samozřejmě i do své 
rodiny. Jenom pevně doufám, že zdravý rozum přetrvá na ministerstvu 
zemědělství i po dalších parlamentních volbách a nebudeme o příštích 
prázdninách opět muset řešit ukončení programu Školní mléko. 

V souvislosti s mlékem Potravinářskou komoru poněkud znepokojil 
náhlý zájem ministerstva zemědělství o mléčné automaty. Zajímalo 
by nás tedy, zda má ministerstvo zpracovánu nějakou analýzu, jaké 
množství mléka je možné tímto způsobem vůbec zobchodovat. 
Náklady na pořízení automatů rozhodně nejsou malé, a chce-li je 
ministerstvo nějakým způsobem podporovat, pak by bylo dobré 
vědět, zda nejde o vyhazování peněz oknem. Navíc je potřeba 
také vyřešit především hygienickou otázku automatů, protože jak 
známo, mléko je velmi citlivou surovinou, se kterou je třeba, zvláště 
je-li určena přímo pro spotřebitele, nakládat za velmi přísných 
hygienických podmínek.

Potravinářská komora se složitou situaci v mlékárenském sektoru 
samozřejmě také snaží řešit. Výsledkem je, že v rámci Potravinářské 
komory Čr byla založena na konci června Sekce pro mléko. Cílem 
nově vytvořené sekce, která sdružuje 8 subjektů a pokrývá tak 
více než 60 % zpracovaného mléka v České republice, je podpora 
zvyšování odbytu českých mléčných výrobků na českém trhu, 
zvyšování konkurenceschopnosti, propagace mléčných výrobků nejen 
doma, ale i v zahraničí. realizace těchto cílů samozřejmě přinese 
prospěch nejen zpracovatelům, ale logicky i jejich dodavatelům – 
tedy zemědělcům.

Jako Komora máme také některé připomínky k projektům 
Programu rozvoje venkova. Za prvé je to složitost vypracování projektu, 
zejména požadavek na „otrocké“ dodržování osnovy projektu dle 
zásad. u opatření 1.3.2 je to pak požadování definic strojních zařízení 
a stavebních úprav včetně stavebního povolení předem, to není 
vždy možné a proto bychom uvítali možnost doplňovat tyto údaje 
v rámci plnění projektu. u stejného opatření rovněž požadujeme 
upřesnění přijatelných výdajů, pro odborné partnery je zde nutno 
zahrnout i cestovní náklady. Obecně bychom pak u programů rozvoje 
venkova uvítali jasné specifikování postupu výběrových řízení ve 
vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., dále dořešení způsobu financování, 
a to zejména možnost předfinancování nebo etapizace projektu. 
V neposlední řadě pak zjednodušení kontrolních postupů a související 
agendy na SZIF. Pevně věřím, že k těmto požadavkům se ve svém 

vystoupení pan vrchní ředitel Sekáč vyjádří.
Hlavním tématem podzimu bude samozřejmě rozpočet Kapitoly 

zemědělství. Pevně doufám, že pan ministr Šebesta nás ve svém 
příspěvku seznámí s tím, kde se mu podařilo výdaje na příští rok 
ušetřit. Zároveň doufám, že šetření se nebude nijak týkat dotačních 
programů a podpor pro potravinářský sektor, protože na něm se 
šetřilo v minulosti pořád.

Pokud jde o rozpočet samotné Potravinářské komory Čr, pak vás 
s ním blíže seznámí ředitel Koberna. Já k němu mohu jen uvést, že 
se stále držíme schváleného rozpočtového plánu.

domnívám se, že Potravinářská komora se zabývá řadou 
aktivit, které přinášejí jejím členům prospěch, výhody. Nově nabízí 
Potravinářská komora svým členům také optimalizaci nákladů na 
pojištění jejich závodů a společností, a to díky intenzivní spolupráci 
s přední pojišťovací makléřskou společnosti.

Naši členové mohou díky spolupráci Komory s dodavatelem 
elektrické energie dosáhnout na nižší ceny elektřiny a tím výrazně 
snížit své náklady na tuto složku. 

Téměř nevyužitým potenciálem je také zastoupení Komory 
v Bruselu. Jsem přesvědčen, že dosud využíváme kapacitu této 
společnosti zcela nedostatečně a je i na vás, členech, abyste sami 
formulovali dotazy či připomínky, kterými by se mělo naše zastoupení 
v Bruselu intenzivně zabývat.

Vaši aktivitu bych také uvítal při podzimním běhu seminářů 
Potravinářské komory na téma „Kvalita potravin – nástroj, který 
ovlivňuje rozhodování spotřebitele“. Semináře se konají v 9 krajích 
a rád bych vás požádal, abyste na nich zajistili účast dostatečného 
počtu pracovníků z vašich společností. 

Na posledním zasedání představenstva v tomto roce dne 17. 12. 
nás také čeká schvalování priorit pro příští rok. Je především na 
vás, abyste jako členové představenstva Komory formulovali tyto 
priority a oblasti, na které je potřeba se v příštím roce intenzivně 
zaměřit. Pracovníci sekretariátu jsou vám samozřejmě k dispozici 
k eventuálním konzultacím.

Ing. Miroslav Toman, CSc.,
prezident PK ČR

www.svet-potravin.cz�6
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Termín Kraj Město Místo konání Doba
úterý 3. 11.  Jihomoravský kraj Brno Hotel Voroněž 2 

Křížkovského 47, Brno
9.00 - 16.00

středa 4. 11.  Zlínský kraj Zlín Interhotel Moskva
náměstí Práce 2512, Zlín

9.00 - 16.00

úterý 10 .11.   Praha a Středočeský kraj Praha Hotel Olympik,
u Sluncové 14, Praha 8 

9.00 - 16.00

středa 11. 11. Ústecký kraj Ústí nad labem INTerHOTel BOHeMIa
Mírové nám. 6/2442, Ústí n. l. 

9.00 - 16.00

čtvrtek 12.11. Plzeňský a Karlovarský kraj Plzeň PrIMaVera Hotel&Congress 
centre, Nepomucká 128, Plzeň 

9.00 - 16.00

středa 18. 11. Jihočeský kraj České Budějovice Hotel Gomel, Pražská 14,
České Budějovice 

9.00 - 16.00

čtvrtek 19.11.  Kraj Vysočina Jihlava Hotel Gustav Mahler, 
Křížová 4, Jihlava  

9.00 - 16.00

středa 25.11. Královéhradecký kraj Jičín Hotel Jičín, Havlíčkova 21, 
Jičín

9.00 - 16.00

čtvrtek 26.11. Pardubický kraj Pardubice Hotel eurO, Jiráskova 2781, 
Pardubice  

9.00 - 16.00

Potravinářská komora ČR uspořádá v období od 3. do �6. 
listopadu �009 cyklus seminářů nazvaný „Kvalita potravin - 
nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele“.

Kvalita potravin - politika kvality je jednou ze současných 
priorit politiky eu. Označování potravin je považováno za velmi 
významnou oblast, která se v konečném důsledku dotýká všech 
provozovatelů potravinářských podniků, ale i všech spotřebitelů, 
neboť významně ovlivňuje rozhodnutí spotřebitele pro konkrétní 
výrobek z široké nabídky. Je v zájmu výrobců a zpracovatelů 
zajistit ochranu práv k označení takovýchto výrobků pomocí 
dostupných prostředků. Chráněná označení, jako další z nástrojů 
politiky kvality, umožňují lepší obranu proti zneužívání jinými 
konkurenčními obchodními nebo výrobními partnery. Ti mají 
často snahu parazitovat na dobré pověsti  již zavedených 
označení. V rámci semináře bude prezentován význam informací 
a označení na potravinách z hlediska zvyšování bezpečnosti 
potravin, zvyšování konkurenceschopnosti. Součástí semináře 
je i praktický návod na získání chráněných označení původu. 

Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci 

potravinového práva v evropské unii.
V současné době se odhaduje, že v rámci evropské potravinové 

legislativy obsahuje požadavky na označování potravin více než 
čtyřicet právních předpisů. Podnikatelé při své výrobní a obchodní 
činnosti označují výrobky nebo služby, které uvádějí na trh, 
nejrůznějšími označeními. Tím se snaží upozornit spotřebitele 
nebo zákazníka na to, že daný výrobek nebo služba pochází 
právě od nich a že má vlastnosti příznačné pro jejich produkci 
nebo obchod. užívání označení výrobků a služeb přispívá ke 
zlepšení pozice podnikatele na trhu a ve vztahu ke konkurenci 
a k zákazníkům umožňuje snadnější orientaci a výběr při 
nákupu.

Seminář  je určen pro management malých a středních 
podniků, který je odpovědný za výrobu a zpracování, výrobce 
a zpracovatele podnikající jako fyzické osoby, kteří zajišťují výše 
uvedené činnosti sami nebo na smluvní bázi, pracovníky velkých 
podniků s odpovědností za výrobu a zpracování. 

další skupinou jsou pracovníci odpovídající za chod zkušebních 
nebo poloprovozních jednotek v oblasti potravinářství. 

V listopadu �009 se rozeběhne již třetí série 9 regionálních seminářů
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Přihlášky: 
Přihlášky  s uvedením  jména účastníka, názvu a adresy 

organizace, telefonického a e-mailového spojení  zasílejte prosím 
průběžně na e-mailovou adresu: adamkova@foodnet.cz nebo 
faxem na číslo: 296 411 187, 606 723 818

Kontaktní osoba pro bližší informace:
Ing. alexandra adámková
Potravinářská komora České republiky
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.:  +420 296 411 193
mobil: +420 606 723 818
www.foodnet.cz

akce  je pořádána pro 25 účastníků a bez účastnického 
poplatku. Občerstvení pro účastníky je zajištěno.

Účastníci obdrží výukové materiály a certifikát o absolvování 
semináře. 

Podpora semináře z fondů eu.
Projekt PK Čr na uspořádání cyklu seminářů „Požadavky 

na  ochranu  životního  prostředí  a jejich  dopady  do 
konkurenceschopnosti  zpracovatelských podniků“ získal 
podporu evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(eaFrd) – Programu rozvoje venkova Čr (PrV).

Každému účastníkovi bude předán, případně dodatečně zaslán 
interaktivní Cd rom, obsahující příspěvky lektorů, dokumentaci 
a internetové odkazy k problematice školení.  
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V zářijovém čísle jsme otevřeli otázku využití ječmene 
v pekařském oboru. Zejména jsme si kladli za cíl ukázat, jak 
spojený evropský výzkum pracuje a jak se do tohoto systému 
zapojuje Potravinářská komora ČR prostřednictvím Technologické 
platformy. V dnešním pokračování budeme sledovat podstatu 
problému uplatnění ječmene v pekařské Evropě.

Vědecká pracoviště na celém světě řeší otázky, jak prodloužit 
lidský život, jak umožnit lidem prodloužit efektivní dobu využití 
jejich ekonomického potenciálu. eS ve své Bílé knize defi nuje 
význam posílení zdraví ve smyslu politickém i společenském. 
Jednou ze zásad strategického přístupu ke zdraví je, že zdraví 
je největší bohatství, náklady na udržení zdraví nejsou 
jen zátěží, ale také investicí pro budoucnost. 
Zkušenosti, znalosti, dovednosti se přenáší 
z generace na generaci, ale čím delší dobu 
člověk může tvořit hodnoty, tím se stává 
společnost bohatší.

evropa má vysokou úroveň péče o zdraví 
svých obyvatel. To se projevuje zvyšováním 
průměrného věku. Odhaduje  se,  že do
r. 2050 se počet starších lidí 65 let zvýší 
o 70 %  a skupina  nad  80  let  se  zvýší
o 170 % dnešního stavu. Ta bude znamenat 
zvýšit náklady na zdraví o 1-2 % hodnoty 
hrubého domácího produktu. 

demografický  vývoj  světa  podle 
odborníků ukazuje, že z dnešních 6,7 
miliardy  obyvatel  planety  tu  bude 
v letech 2012-2013 již více než 7 miliard.
Přičemž poslední miliarda lidí přirostla 
za 12 let.

V České  republice  nám  nehrozí 
populační exploze, ale stárnutí a změna 
dnešní statistiky rozdělení podle 
věkových kategorií se zásadně 
změní. Češi  se dožívají  stále 
vyššího věku – u mužů 74 a u žen 
necelých 80 let. Výdaje na zdravotní 
péči rostou, přičemž rostou výdaje na léčbu a zdravotní péči, které 
tvoří 97 % výdajů na zdravotní péči a jen 3 % podle OeCd tvoří 
náklady v oblasti prevence a ochrany zdraví. Toho jsou si vědomy 
příslušné instituce v eu i národní vlády.

Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující zdraví je strava. Vědci 
uvádějí, že nezdravá strava je příčinou onemocnění rakovinou 
a většiny případů onemocnění srdce. evropský spotřebitel si 
musí být jist, že instituce, které si vybudoval, budou koordinovat 
nadnárodní výzkum, který bude cíleně směřovat k naplnění cíle 
každého obyvatele – nebýt poškozován na zdraví a mít zaručeno, 
že potravinový řetězec v evropě je nejen bezpečný, ale že má 
zájem, aby zdraví člověka posiloval.

evropský výzkum a evropský potravinářský průmysl vykonaly 
obrovskou práci související se zdravím občanů evropy. Také 
evropská (kam patří i česká) potravinářská platforma za první cíl 
potravinářského průmyslu považuje zlepšení zdravotního stavu, 
blahobytu a dlouhověkosti obyvatel.

Frekventované termíny u spotřeby potravin jsou zdravá výživa, 
funkční potraviny, doplňky stravy, bezpečné potraviny a další.

K tomu, aby se cíle programu Potraviny pro život naplňovaly, 
musí být  investovány nemalé prostředky. Odhaduje se, že 
k naplnění těchto cílů bude potřeba 400-500 miliard eur ročně, 
přičemž asi 50 % této částky bude potřeba užít na řešení výzkumu 
prvého klíčového cíle zlepšení zdravotního stavu, blahobytu 
a dlouhověkosti obyvatel.

Jakou souvislost má zdraví obyvatel a ječmen
V literatuře, na internetu, v nespočetném množství vydávaných 

časopisů a denního tisku se můžete dozvědět stovky nebo tisíce 
odkazů na nekonečné množství zázračných produktů, jejichž 
konzumací budete zázračně zdraví.

Ne u všech můžete jako argument použít Ústřední věstník 
americké  dietetické  asociace  nebo  oficiální 

webové stránky www.eatright.org. 
americká dietetická organizace 
(ada) registruje více než 65 000 
registrovaných expertů na potraviny 
a výživu. Jde tedy o důvěryhodný 
zdroj.

19. května 2006 oznámila Food 
and drug administration (Fda), 
že  ukončila  práce  se  závěrem 
„POTraVINa  OBSaHuJ íC í 
JeČMeN SNIŽuJe rIZIKO VZNIKu 
ISCHeMICKýCH  SdrdeČNíCH 
ONeMOCNĚNí“.

Společnosti,  které  vyrábějí 
produkty  splňující  podmínky 
uvedené v tomto pravidlu mohou 
tvrzení  uvést  na  obalech  svých 
výrobků. 

  Ječmen  je  historicky 
považován za kulturní hodnotu 

lidstva.  V islámu  prorok 
M u h a m m a d   p ř e d e p s a l 
ječmen proti sedmi nemocem: 

proti  zármutku,  vysokému 
cholesterolu, srdečním nemocem, rakovině, 

efektu stáří, cukrovce a vysokému krevnímu tlaku.
 anglický folklor zná píseň John Barleycorn, což je zosobnění 

ječmene, alkoholického nápoje piva a whisky. V písni John 
Barleycorn vyjadřuje útok na utrpení, smrt a nedůstojné zacházení, 
které odpovídají fázím zpracování ječmene, kam patří jeho sklizeň 
a sladování (Wikipedia). Přesto, že se ječmen z našeho pekařského 
trhu vytratil, existuje mnoho důvodů, proč se k němu vracet. 
Výsledky mnoha vědeckých institucí potvrzují, že návrat ječmene 
ke konzumaci spotřebitelů 21. století je opodstatněný.

Složení ječmeného zrna ve 100  g:

energie 1 470 kJ (350 kcal)

Sacharidy 77,7 g

Cukry 0,8 g

Vláknina 15,6 g

Tuky 1,2 g

Bílkoviny 9,9 g

Potraviny pro život - Barley bread (ječný chléb)
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Procenta doporučené denní dávky pro dospělého člověka 
a obsah vitaminů a minerálních látek ve 100 g ječmene:

% DDD obsah

Thiamin (vit. B1) 15 0,2 mg

ribofl avin (vit. B2) 7 0,1 mg

Niacin (vit. B3) 31 4,6 mg

Kyselina pantoteno-
vá (vit. B5)

6 0,3 mg

Pyridoxin (vit. B5) 23 0,3 mg

Kyselina listová
(vit. B9)

6 23 mg

Vitamin C 0 0 mg

Vápník 3 29 mg

Železo 20 2,5 mg

Hořčík 21 79 mg

Fosfor 32 221 mg

draslík 6 280 mg

Zinek 21 2,1 mg

Ječmen obsahuje všech osm esenciálních aminokyselin. 
antioxidanty v ječmeni. Výzkum Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity v Brně autoři Belcrediová, ehrbergo-
vá, Prýma, Havlová ve Sborníku sdělení XXXVII uvádějí blíže 
specifi kující údaje antioxidantů v ječmeni takto: antioxidan-
ty jsou molekuly reagující s volnými radikály, které převá-
dějí na nereaktivní či méně reaktivní formy a ukončují tak 
řetězovou reakci dříve, než dojde k poškození důležitých 
buněk organismu. Předpokládáme, že tyto látky mohou zpo-
malit proces stárnutí … mezi tyto antioxidační látky v zrnu 
ječmene patří také vitamin e a enzym superoxid dismuta-
sa (SOd). Vitamin e se vyskytuje v podobě izomerů, tj. toko-
ferolů a tokotrienolů. Superoxid dismutasa je řazena mezi 
oxidoreduktasy. 

Pokračování v příštím čísle
Ing. František Smrž

listopad �009
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Informace z Technologické platformy pro potraviny
palec nahoru, palec dolů

Se zvířaty 
z nečlenských 
zemí do ČR jen 
na letiště

Připravil  Josef duben, tiskový mluvčí SVS Čr

Státní veterinární správa Čr uskutečnila revizi míst vstupu 
na území republiky pro cestující, kteří přilétají se svými 
zvířátky ze zemí, které nejsou členy eu. a připomíná, že 
cestující z těchto třetích zemí, kteří, úředním jazykem, 
přilétají v doprovodu zvířete v zájmovém chovu, mohou 
vstoupit na území Čr pouze přes 5 uvedených míst vstupu:

1. Praha ruzyně, veřejné mezinárodní letiště
2. Brno Tuřany, veřejné mezinárodní letiště
3. Ostrava Mošnov, veřejné mezinárodní letiště
4. Pardubice, veřejné mezinárodní letiště
5. Kunovice, neveřejné mezinárodní letiště. 

Zvířaty v zájmovém chovu se podle nařízení (eS) 
č. 998/2003 rozumí maximálně 5 zvířat vyjmenovaných 
druhů: psů, koček, fretek, bezobratlých (s výjimkou včel 
a korýšů), okrasných tropických rybek, obojživelníků, pla-
zů, hlodavců a domácích králíků. 
Pro ptáky doprovázející svého majitele či osobu, která 
za ně odpovídá,  je jediným schváleným místem vstupu 
mezinárodní letiště v Praze ruzyni a tito ptáci musejí být 
předloženi k pohraniční veterinární kontrole na Pohranič-
ní veterinární stanici Praha ruzyně. Pro dovoz ptáků platí 
speciální podmínky, je tedy nutné před dovozem kontak-
tovat Státní veterinární správu Čr. 
Základní informace o dovozu zájmových zvířat i o obchod-
ních dovozech lze získat na webových stránkách Státní 
veterinární správy: www.svscr.cz.

rada eu formálně přijala nařízení, které zásadním způ-
sobem reviduje pravidla zacházení se zvířaty při porážce 
a usmrcování. Současně Čr umožňuje pokračovat v tradič-
ních porážkách, známých českých zabijačkách.
Nově přijatá pravidla zdůrazňují odpovědnost provozo-
vatelů jatek včetně zaručení odpovídající kompetentnosti 
jejich pracovníků a současně umožňují konkrétní pravidla 
zacházení se zvířaty při porážkách podle zásad welfare 
a vývoje vědy flexibilně upravovat. 
„rozhodnutí rady lze považovat za velký diplomatický 
úspěch. Cesta k finální podobě návrhu byla lemována 
řadou otazníků, když jsme se dotýkali vysoce citlivých 
oblastí, jako jsou například náboženské rituály a kultur-
ní tradice, domácí zvyklosti v různých členských státech 
či fungování vnitřního trhu,“ uvedl ministr zemědělství 
Jakub Šebesta. 
 Zásadní novou myšlenkou je podle ministra větší odpo-
vědnost provozovatelů jatek. Veškeré činnosti spojené 
s procesem porážky zvířat na jatkách budou vyžadovat 
absolvování odborného školení. Výsledkem je optimální 
nastavení ambiciózních standardů welfare v ekonomicky 
únosném kontextu.
 Významným bodem, který se dotýká našich domácích 
zájmů, je umožnění pokračovat v tradičních porážkách, 
známých českých zabijačkách. Přes počáteční rezervovaný 
postoj Komise i některých členských zemí bylo zvoleno 
řešení svým způsobem ještě výhodnější, než nabízela 
současná legislativa. Český venkov se tedy rozhodně 
nemusí obávat žádných dramatických změn, zabijačky i do 
budoucna zůstanou s životem na českém venkově bezpro-
středně spojeny.

Zabijačky 
zůstanou 
spojeny 
s českým 
venkovem

Připravil Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe Čr
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Státní zemědělská a potra-
vinářská  inspekce  nařídi-
la  stažení z oběhu výrob-
ku Jádra lískových ořechů 
neloupaná  (balení  200g, 
datum minimální trvanli-
vosti 30. 09. 2009, označe-
ní šarže l 66072). Inspektoři 
SZPI totiž na povrchu uve-
dené potraviny zjistili 
výskyt plísně. 

do obchodní sítě bylo distribuová-
no 2400 balení této potraviny. Nyní 

již byly uvedené lískové ořechy, kte-
ré pocházely z Německa, z trhu 

staženy.  Vzhledem  k datu 
minimální  trvanlivosti  je 

však mohou mít spotře-
bitelé stále doma. Plí-

seň přitom nemusí 
být na povrchu 

jader zřetelně 
viditelná.

Připravila Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI

palec nahoru, palec dolů

Z trhu byly staženy 
lískové ořechy  

s plísní

www.svet-potravin.cz 31

Připravila Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
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– 17 let na trhu 

cesty do regionů

Čokoládovna  Carla  oslavi la
1. října 17 let od svého vzniku. Nutno 
říci, že  její majitelé  i zaměstnanci 
pracují  na  100 %, 
takže   d íky   této 
úžasné spolupráci 
továrna  jen  kvete 
a rozšiřuje svůj sorti-
ment jak o nové pro-
dukty, tak o stroje na 
výrobu čokolády. Za 
vším  stojí  obrovské 
množství práce, úsilí, 
odhodlání  a  peněz 
a aby se produkt vůbec 
dostal k našim mlsným 
jazýčkům, musí projít 
mnoha rukama. 

Společnost si dala za 
cíl, že na trh bude dodávat pouze pro-
dukty v prvotřídní kvalitě. Na výrob-
ním zařízení závodu, nejmodernější 

technologii i výběru nejkvalitnějších 
surovin rozhodně nešetří. Suroviny 
pro výrobu čokoládových směsí jsou 

dováženy mimo jiné 
z  Belgie,  dánska, 
Francie, Holandska, 

ale i z Peru a Pobřeží 
slonoviny. 

V distribuci čokoládo-
vých hmot patří Carla 
ke špičce v tomto oboru. 
Zákazníkům je dodává 
buď  v  tekutém  stavu 
v cisternách, nebo for-
mou   čoček   a   b loků 
v 15 kg  baleních.  Tyto 
polotovary, které  jsou 
vyrobeny  s maximální 
péčí z kvalitních surovin, 

jsou poté určeny pro další zpracování. 
dodávány jsou do široké sítě hotelů, 
pekařům a cukrářům. Široká škála 

těchto  surovin  dává  zákazníkům 
možnost výběru vhodného chuťo-
vého profi lu. Využití v gastronomii 
je rozmanité, například na zdobení, 
polevy a další.

Mezi první výrobky čokoládovny 
Carla, jež obdržely ocenění znač-

Čokoládovna
CARLA
Připravila Štěpánka Batíková, foto Carla archiv

„Podzim nám zaklepal na dveře a přípravy na vánoční svátky na sebe nenechají dlouho 
čekat. Jedny z nejkrásnějších dní v roce si většina z nás spojuje s vůní čerstvě upečeného 
cukroví a jiných sladkostí. Proto nám to nedalo a navštívili jsme rodinnou čokoládovnu 
ve Dvoře Králové, abychom zjistili, jaké dobroty a výrobky mají na trhu. Pokud máte 
rádi kvalitní a dobrou čokoládu a ještě k tomu za příznivou cenu, těžko byste hledali 
lepší, než je CARLA.“



kou KlaSa, patřily mimo jiné 100g 
cukrářské polevy, které udělají mis-
trovské dílo z každého druhu cukroví. 
Vyráběny jsou ve variantách extra 
bílá, extra tmavá, mléčná, jogurtová 
a lískooříšková. Před nanesením na 
cukroví je stačí na 5 minut ponořit 
do horké vody. Jemné tekuté polevy 
poté  na  cukroví  vytvoří  celistvou 
vrstvu, která rychle ztuhne. Pro vytvo-
ření mozaikových vzorů či motivů dle 
vlastní fantazie lze jednotlivé polevy 
kombinovat a doplňovat

Jak jsme upozornili hned v úvodu, 
Vánoce na sebe nenechají dlouho 
čekat,  a  tak  nás  zajímalo,  jak  se 
čokoládovna připravuje na blížící 
se svátky. „Přípravy na Vánoce patří 
mezi nejrušnější období v naší fi rmě. 
Vzhledem  k  tomu,  že  například 
polevy patří mezi nejžádanější pro-
dukt spojený s přípravou vánočního 
pečiva a cukroví,  dochází  k navý-
šení jeho výroby,“ konstatuje Pavel 
Plšek, ředitel obchodního oddělení 
čokoládovny Carla. „Zajímavostí 
je, že právě cukrářské polevy patřily 
k jedněm z prvních produktů, které 

jsme začali vyrábět. V současné době 
jsme připravili inovaci jejich obalů, 
abychom spotřebitelům zjednodu-
šili orientaci v našem sortimentu,“ 
dodává.

Co se týče sladkých pochoutek, je 
z čeho vybírat. děti bychom určitě 
neměli ochudit o adventní kalendář 
Carla s motivy roztomilých trpaslíků 

a sněhuláků, jenž nejen ukrátí čekání 
na Štědrý den a potěší mlsné jazýčky, 
ale i zabaví ve formě vánoční omalo-
vánky na zadní straně.

Již k tradičnímu sortimentu patří 
mezi spotřebiteli oblíbený a znač-
kou KlaSa oceněný lahodný dezert 
laguna mořské plody s oříškovonugá-
tovou náplní, který je k dostání v růz-
ných hmotnostních variantách.

Žhavou novinkou královedvorské 
čokoládovny je pochoutka vskutku 
pro gurmány. dezerty Maretto pře-
kvapí unikátní kombinací lahodných 
ingrediencí – extra hořkou čokoládou, 
mandlovým marcipánem a delikátní 
náplní ve variantách višeň a pome-
ranč. Tento sladký dezert lahodí jak 
chuťovým buňkám, tak oku – obal pro-
duktu byl vyhodnocen jako obal roku 
2009. Takže neváhejte a hřešte!

Závěrem zbývá snad jen dodat, že 
čokoládovně Carle budeme držet 
palce,  aby  i nadále  takhle  krásně 
rostla a nás mlsné spotřebitele záso-
bovala jen těmi nejlahodnějšími slad-
kostmi.  

cesty do regionů

inzerce
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novinky na trhu

emco Ovesné polštářky jsou zdravé 
především díky 65 %obsahu ovesných 
vloček. Nejsou plněny tukovou náplní 
a mají jemně sladkou chuť. Výhodou 

je jejich nízká energetická hodnota 
a navíc jsou obohaceny o osm vita-
minů. Ovesné polštářky jsou vhodné 
nejen pro ženy, které dbají na svoji 
štíhlou linii, ale také pro všechny, co si 
rádi zamlsají a vyznávají zdravý životní 
styl. „Pro Ovesné polštářky jsme se 
rozhodli na základě sílící poptávky 
po zdravých výrobcích,“ říká Marek 
Gold, produktový manažer společ-
nosti emco. Ovesné polštářky emco 
obsahují  osm  pro  tělo  důležitých 
vitaminů: Niacin – pro pevné nervy, 
kyselinu pantotenovou – pro kondici, 
vitamin e – nejdůležitější antioxidant 
v těle, vitamin B6 – ženský vitamin, 
vitamin B2 – pro zdravou kůži a oči, 
vitamin B1 – pro radost, kyselinu listo-
vou – pro červené krvinky, vitamin B12 
- supervitamin. Svým složením plní 
Ovesné polštářky 25 % doporučené 
denní dávky vitaminů. Jejich energe-

tická hodnota výrobek předurčuje pro 
ty, kteří dbají na svůj zdravý jídelníček 
a svoji štíhlou linii. K doslazení Oves-
ných polštářků je použit med. 

Pozitivní účinky ovsa
- oves je ze zdravotního hlediska 

nejhodnotnější cereálií a má na lidský 
organismus pozitivní účinky

- oves má nejhodnotnější skladbu 
aminokyselin, které jsou nezbytné 
pro stavbu bílkovin a svalů

- oves obsahuje nezbytné minerální 
látky a stopové prvky, jako jsou napří-
klad vápník, hořčík, železo, zinek 
a vitaminy skupiny B a e

-  oves  obsahuje  vysoký  podíl 
vlákniny s vyváženým poměrem roz-
pustné a nerozpustné vlákniny, ty 
snižují hladinu cholesterolu v krvi 
a působí v prevenci srdečních a cév-
ních onemocněních.

aneb polštářky
plné zdraví 

Emco ovesná novinka 

„Oves je již od dob středověku součástí našeho jídelníčku. Již tehdy byly pozorovány 
jeho pozitivní účinky pro lidský organismus. S moderními technologiemi �1. století 
můžeme plně rozvinout a využít jeho přednosti. Oves zaznamenává v oblasti zdravé 
výživy „boom“. Jedná se totiž o obilovinu s vysokým obsahem vlákniny a betaglukanů, 
které posilují imunitu a zvyšují aktivitu bílých krvinek. Společnost Emco přichází na trh 
s novinkou – Ovesnými polštářky.“
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„Piškotovou příchuť uvádíme na trh 
jako novinku a rozšíření řady těchto 
produktů pro děti. Ke klasické vanil-
kové a čokoládové příchuti 
tak  přibude  nová 
zajímavá varianta,“ 
uvádí radka Bene-
šová, marketingová 
manažerka Mlékárny 
Valašské  Meziř íč í . 
„Obal je opět ve sjed-
nocené grafi ce, která 
je zaměřena na dětské 
spotřebitele,“ dodává.

Jurášek  s  piškoto-
vou příchutí obsahuje 
živé jogurtové bakterie 
a mléčný tuk, který je nej-
bohatším zdrojem vita-
minu a, obsahuje stopy 
vitaminů e, F a d. Pro děti 

je lehce stravitelný. Vyznačuje se také 
tím, že má energetickou a ochrannou 
funkci. Probiotika v něm obsažená 

jsou živé mikroorga-
nismy, které pří-

znivě ovlivňují 
zdraví konzu-
menta zlepše-

ním rovnováhy 
jeho střevní mik-
roflóry.  Posilují 
imunitní  systém, 
podporují  vstře-
bávání  vápníku, 
snižují hladinu cel-
kového a škodlivého 
ldl  cholesterolu 
a zvyšují  odolnost 
střev proti chorobo-
plodným  mikroorga-

nismům.  

„Nová piškotová příchuť oblíbených šlehaných jogurtů pro děti bude již třetí variantou 
po vanilkovém a čokoládovém Juráškovi. Ty uvedla v létě na trh Mlékárna Valašské 
Meziříčí v nových obalech s veselými motivy zvířátek. Piškotový Jurášek s probiotiky 
tak na svém obalu nese obrázek roztomilého a kamarádského králíčka, který dětem 
přináší jemnou a nadýchanou pochoutku. Díky našlehání na speciálním stroji jde o jediné 
jogurty na našem trhu vhodné i pro malé děti do tří let.“

novinky na trhu

- šlehaný dětský jogurt 
Jurášek s probiotiky

Novinka Mlékárny
Valašské Meziříčí
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čili česky závin

když to sníš, něco zvíš

Štrůdl 
Připravil radek Jaroš

www.svet-potravin.cz36

„První písemnou zmínku o jídle zvaném strudel najdeme ve Vídeňské městské knihovně 
(Wiener Stadtbibliothek). Zmínka pochází z roku 1696 a jde o ručně psaný recept…
Nicméně na jídle, které jako by štrůdlu z oka vypadlo, si už pochutnávali byzantští císaři někdy 
od 9. století n. l.“
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když to sníš, něco zvíš

raKOuSKO-uHerSKÁ SPeCIalITa
Tuhle tradiční náramnou dobrotu 

ale dobře znají a vychutnávají všechny 
národy, které se v průběhu 18. – 20. 
století ocitly v područenství habsbur-
ské císařské monarchie. Kupodivu, 
podobně jako guláš, sem však štrůdl 

přišel přes Maďar-
sko prostřednictvím 
Turků dobyvatelů. 
ale ani oni údajně 
nejsou  vynálezci 
štrůdlu, nýbrž se ho 
naučili od Byzan-
tinců, jejichž hlavní 
město ( a tím celou 
říši) vyvrátili v roce 
1453.

ŠTrŮdl NeBOlI Vír 
Samo  slovo  „strudel“  znamená 

v němčině výraz pro vír, a zavinutý kus 
těsta s náplní ho skutečně značně 
připomíná. Bývalo zvykem, že rozvá-
lené těsto muselo být tak tenounké, 
že se přes něj daly číst noviny. Tra-
dičně  nejobvyklejším  základem 
náplně štrůdlu  jsou nakrájená či 
nastrouhaná jablka, nejlépe mírně 
natrpklá, svěží a aromatická. Jablečný 
závin, německy apfelstrudel a maďar-
sky almásrétes pak může dále v náplni 
obsahovat  celou  řadu  ingrediencí 
jako jsou skořice, strouhanka, rozinky, 
vlašské ořechy či nasekané mandle. 
Nejlépe chutná ještě teplý, posypaný 
moučkovým cukrem. Někde se podává 
i se šlehačkou či vanilkovou zmrzlinou. 
Kulinářskou specialitou pak je použití 
piva místo vody při tvorbě těsta. Jeden 
takový speciální štrůdl si můžete sami 
zkusit.

ZKuSTe I JINý NeŽ JaBleČNý 
ŠTrŮdl…

V průběhu doby se z této pochoutky 
vyvinulo  velké  množství  variant, 
zejména pokud jde o náplň. Místo jab-
lek lze s úspěchem použít tvaroh, višně 
či jiné druhy ovoce. existují i slané vari-
anty, například se špenátovou náplní 
či se zelím. Pro opravdové gurmány 
jsme objevili jeden neobvyklý, údajně 
pocházející ze 30. let minulého století. 
Jmenuje se Šimi-štrůdl,  ale  jak souvisí 

s tehdejším populárním tancem téhož 
jména, to už asi nezjistíme...

Postup:
 Hladkou mouku smísíme 

s práškem do pečiva, vajíčky, 
máslem, pivem, solí a cukrem. 
Pěkně vše důkladně zpracujeme 
na tužší těsto, které necháme 
cca 1 hodinu odležet. 
Odležené těsto rozválíme 
na tenkou placku, kterou 
rozdělíme na 3 díly a na každý 
naneseme směs nakrájených 
jablek, drcených ořechů 
a rozinek. Vše posypeme 
cukrem, smíchaným se skořicí. 
Poté pomocí utěrky placky 
smotáme a při každém otočení 
trochu přimáčkneme prsty, 
zvlášť na okrajích. Placky 
stočíme tak, aby volný okraj 
byl vespod a přeneseme je 
na vymazaný plech. Na jeden 
plech by se měli vejít všechny tři 
díly. Plech vložíme do středně 
vyhřáté trouby a dozlatova 
upečeme. Hotový závin lehce 
potřeme pivem a pocukrujeme.

Ingredience: 
 Těsto: 500 g hladké mouky, 

třetinka sáčku prášku do pečiva, 
150 g  másla, 2 menší vejce, 150 g 
cukru, třetinka litru piva, sůl
Náplň: 500 g jablek, 150 g cukru, 
50 g rozinek,  100 g vlašských 
ořechů, skořice.
 

ecept   R PIVNí JaBleČNý 
ZÁVIN

Šimi – štrůdl Pivní jablečný závin

Tvarohový závin

Postup:
 lístkové těsto se pěkně 

rozválí, posolí a každá placka 
se natře 3 lžičkami kečupu. Pak 
se na každou placku naklade 
40 dkg na tenká kolečka 
nakrájeného gothaje, posype 
se kari, chilli podle chuti, poté 
se nakladou na velmi tenké 
měsíčky nakrájené střední 
cibule, nastrouhá se tvrdý
sýr-cihla a nakonec se navrch 
nasype oregáno. Vše se zabalí, 
natře vajíčkem a posype dle 
chuti mákem anebo kmínem 
a strčí do trouby předehřáté na 
180 °C na dvacet minut, kde se 
nechá dozlatova zapéct.

Ingredience: 
 Na 2 šišky štrůdlu: 1 balíček 

lístkového těsta, 80 dkg tence 
nakrájeného gothaje, 4 střední 
cibule, 20 dkg sýru cihly, kečup, 
chilli, kari, oregano, sůl, vajíčko 
a mák. 

ecept   R ŠIMI-ŠTrŮdl
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Pro odpověď jsme si zajeli na pomezí 
Nových Butovic a Stodůlek v Praze 5, 
kde stojí největší a jedna z nejmoder-
nějších pekáren v České republice, 
nazývaná pekaři JZM (Jihozápadní 
město), která patří do skupiny united 
Bakeries. Průvodce výrobou nám byl 
vedoucí pekárny Pavel Hrdlička.

PrO CHleBa Je NeJdŮleŽITĚJŠí 
KVaS

a začínáme kde jinde než u chleba. 
Výroba chleba probíhá na dvou lin-
kách s kapacitou 900 chlebů za hodinu.  

Těsto se připravuje v mísícím centru 
automaticky, dávkování jednotlivých 
surovin – mouky, roztoku soli, roztoku 
droždí a kvasu – se děje přes centrální 
počítač. Na nejmodernějších linkách 
se zde vyrábí se klasický chléb Šumava 
o různé hmotnosti, ale také speciální 
chleby jako uničovský chleba nebo 
chléb Odkolek. Vymíchané těsto jde 
5 minut po zracím páse do dělícího 
stroje, odtud na vykulovací zařízení, 
pak do kynárny, kde asi hodinu kyne, 
a konečně do etážové pece, ve které 
stráví 45 minut. dříve se používaly tzv. 

průběžné pece (stále fungují u pečiva 
a jemného pečiva), ale etážové pece 
zaručují u chleba delší čerstvost a křu-
pavou kůrku.

Podle Pavla Hrdličky je nejdůležitější 
na přípravě chleba kvas, který dodává 
chlebu kyselost, chrání ho od plísní 
apod. Výroba kvasu je ovšem docela 
složitý proces. Stále se musí například 
měřit kyselost kvasu, protože nemůže 
být ani moc, ani málo kyselý. Pak by 
se totiž chleba vůbec nedal upéct – 
praskal by, nebo by vůbec nevykynul. 
Kvas si v pekárně JZM vyrábějí sami, 

Víte, jak se
peče chleba?  
Připravila dana Večeřová, foto autorka

představujeme

„Ve všech starých fi lmech a pohádkách (a že těch, ve kterých se peče, existuje opravdu 
hodně) se pečení většinou odehrává u větší či menší pece, do které sází pekař nebo 
hospodyně chleba. Jak ale vypadá takové pečení ve velkém? A chutná takový „průmyslově“ 
upečený chleba stejně?“

těsto, ze kterého bude na konci chleba do kynárny putuje těsto v košících chléb právě vytažený z pece
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kupují se jen startovací kultury, které 
se doplňují vodou a moukou. 

Faktem je, že chleba přímo z pece 
vypadá přímo úžasně. Na pultech pro-
dejen se už ale tak nejeví. Proč? Chyba 
je zřejmě především na obchodnících. 
První závoz pečivem se děje brzo ráno 
ještě před otevřením prodejny, pak 
následuje do 10 – 12 hodin druhý 
závoz. V případě potřeby lze využít 
i tzv. ambulantní závoz, tedy jakousi 
první pomoc závozu pečiva, je-li ho 
na pultě nedostatek. Problém je, že 
obchodníci obvykle čekají, až dopro-
dají první závoz, takže efekt dove-
zeného teplého chleba, který by šel 
rovnou na pulty, je při této strategii 
nulový.

O VÁNOCíCH Se VyrOBí 1,5 
MIlIONŮ VeK

Od chleba postupujeme k pečivu. 
Na vekové  lince s nejvyšší výrobní 
kapacitou v České republice se za 
hodinu vyrobí 2400 vek. Například 

o vánočních svátcích dosahuje cel-
ková produkce jenom v JZM až 1,5 
milionu vek. Největší objednávka je 
podle vedoucího výroby samozřejmě 
dva dny před Vánoci, kdy dvě linky 
na veky pracují v nonstop provozu na 
tři směny.

Na dalších rohlíkových a housko-
vých linkách probíhá výroba dalšího 
pečiva – rohlíků, housek, dalamánků, 
cerea housek či cerea rohlíků. Výroba 
pečiva probíhá prakticky stejně jako 
u chleba. Z centrální mísírny s auto-
matickým  dávkováním  pokračuje 
těsto  do  dělícího  stroje  a pak  do 
předkynárny. To je proto, že v násle-
dujícím  „rohlíkovém“  stroji,  kde 
se z neforemné hroudy těsta stává 
rohlík, by v případě čerstvého těsta 
docházelo k problémům – lepení těsta 
či špatnému dělení. Vytvarovaný roh-
lík pokračuje do již známé kynárny 
a pak do průběžné pece. To v pod-
statě znamená,že rohlík či jiné pečivo 

projíždí na páse pecí a na jejím konci 
na nás vykoukne krásně upečený, 
křupavý. Výroba rohlíku trvá hodinu 
a čtvrt a jedna linka zvládne vyro-
bit 16 a půl tisíce rohlíků za hodinu. 
Pro ilustraci za noc se v pekárně JZM 
vyrobí  250 – 300 000 kusů pečiva, 
20 000 chlebů a 50 000 koblih. 

ač špičková technologie výroby, 
plánují  zde u rohlíkové linky nové 
mísící centrum, které přispěje k větší 
křupavosti výrobku po delší dobu. 
Provoz by měl být zahájen do konce 
března 2010.

Součástí pekárny  je  i linka toas-
tového chleba, kde se  těsto vyrábí 
automaticky jen částečně, neboť je 
nutný přídavek řady surovin, které se 
ovšem dávkuji v tak malém množství, 
že  je třeba to provádět ručně. Na 
toastové lince se vyrábí světlý toast, 
tmavý toast, finský chleb či chleby 
řady Cerea.

CHlOuBa PeKÁrNy – lINKa Na 
JeMNé PeČIVO 

dvě  univerzální  linky  na  jemné 
pečivo se mohou chlubit v podmín-
kách České republiky svojí unikát-
ností – žádná jiná pekárna je totiž 
nemá. Z útrob těchto zcela automa-
tických linek vychází sladké pečivo 
– záviny, buchty, šátečky či plundry. 
Jedinou výjimkou z automatiky jsou 
právě plundry, protože plundrové 
těsto se musí ručně prokládat tukem. 
Výrobní postup je prakticky stejný 
jako u předchozích linek - centrálně 
vytvořené receptury, automatická 
mísírna.  Těsto ale na rozdíl od chleba 
a pečiva tvarují tvarovací nože nebo 
tvořítka, poté následuje dávkování 
náplně a zabalení těsta – i to jde udě-
lat poměrně elegantně automaticky.  
Po upečení směřují výrobky asi na 45 
minut do chladírny, protože se distri-

buují balené a do baličky musí přijít 
zchlazené.

V pekárně rovněž najdeme dvě linky 
koblihové s produkcí 3600 koblih za 
hodinu. Zde je trochu problém výroba 
těsta,  které se skládá ze dvou druhů 
mouky a přidávají se do něj zároveň 
aromata, takže se vyrábí ručně. Kob-
lihy se ale po projetí kynárnou nepe-
čou, ale smaží se asi 10 minut ve velké 
pánvi, kde se při smažení automaticky 
obrací. Vyrábí se zde tři typy koblih 
– marmeládové s automatickým dáv-
kováním náplně a koblihy s  nugetou 
a vanilkou, u kterých se náplně  dáv-
kují ručně.

PeKařSKé řeMeSlO ZaCHÁZí Na 
ÚByTĚ

Zdálo by se, že taková voňavá práce 
v teple bude lidi přitahovat. Opak je 
ale pravdou. do pekařské výroby se 
lidé příliš nehrnou. důvod? Především 
non stop provoz a taky představa, 
že v době, kdy mají ostatní svátky, 
tak tady v pekárně je největší nápor 
práce. Obecně je ale problém také 
s kvalifikovaností, protože učební 
obor pekař téměř vymizel. Spíše to 
vypadá, že brzy bude na pekaře jen 
rekvalifi kační kurs.  Bohužel, na vině 
je zřejmě historie. Po roce 1948 tento 
obor ztratil zcela prestiž, zmizely 
značky, nikdo nevěděl, kdo pečivo 
upekl a nikoho to ani nezajímalo. 

Přitom pekař je řemeslo 
všude  ve  světě  velmi 
vážené, takže můžeme 
jen  pevně  doufat,  že 
i u nás toto řemeslo svoji 
zašlou slávu znovu najde. 
Pekaři z JZM a ze skupiny 
united Bakeries pro to 
rozhodně dělají vše, co 
mohou. Třeba  i znovu-
obnovením  tradičních 
značek.  Mimochodem, 
zkusili jste už chleby pod 
značkou Fr. Odkolek?

představujeme
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čerstvě upečené veky

plněné šátečky 

hotový ořechový závin
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Festival Znojemský hrozen má sice 
hodně společného s jídlem a pitím, 
ale poněkud v jiné formě. Jde totiž 
o mezinárodní rozhlasový a televizní 
festival pořadů o gastronomii a život-
ním stylu. Samozřejmě, že jeho součástí 
jsou i ochutnávky kvalitních produktů 
se značkou KlaSa a sommeliérské 
soutěže, na znojemských ulicích se pak 
konají vždy dva mezinárodní dny spo-
jené jak jinak s ochutnávkou příslušné 
tradiční kuchyně. letos návštěvníkům 
své  produkty  představilo  Švédsko 
a rumunsko.

Švédská kuchyně nabídla skutečně 
rozmanité pochoutky. Zájemci mohli 
ochutnat hruškový sycený mošt cider 
i  bezinkový a brusinkový sirup, z ryb 
se objevil inlagd sill – nakládaný sleď 
i gravad lax – marinované plátky lososa. 
Za exotickým názvem rokt renstek se 
zase skrývaly plátky sobího masa.Pre-
zentace rumunské gastronomie byla 
rovněž přebohatá, zejména díky tradič-
ním rumunským zabijačkovým hodům, 
na kterých nechyběla tlačenka, jitrnice, 
jelita, uzená i neuzená šunka, různé 
druhy klobás a další lahůdky. dále se 
představily tradiční sýry, některé v sýro-
vých palačinkách s brynzou. Nechybělo 
samozřejmě ani rumunské víno.

a KdO Tedy FeSTIValOVOu 
POrOTu ZauJal NeJVíCe?

Zlatý hrozen v kategorii televizních 
pořadů  získal  pořad  Global  Food, 
respektive epizoda The Sushi empire 
z dílny francouzské společnosti arTe. 

Hodnocen byl především vytříbený 
pohled na příběh japonského suši.

Zlatý hrozen v kategorii rozhlasových 
pořadů získala Vývařovna skopových 
hlav z produkce Českého rozhlasu 1 – 
radiožurnál autora Břetislava Turečka. 
Pořad dovednou kombinací humor-
ného komentáře, tlumočených výroků 
a autentických zvuků vtahuje poslu-
chače do exotické orientální jídelny 
s neobvyklou nabídkou potravy.

a konečně v kategorii reklamních 
spotů získal Zlatý hrozen spot Mattoni 
Star díky elegantnímu a nadčasovému 
zpracování.

Jedenáctý ročník festivalu Znojemský 
hrozen tedy úspěšně skončil. Již dnes 
je jisté, že 12. ročník festivalu se bude 
konat ve Znojmě ve dnech 14. – 17. září 
2010. Ze zahraničních hostů se před-
staví Polsko a patrně Brazílie. Jestliže 
jste tedy nenavštívili Znojmo v letošním 
roce, určitě si to nenechte ujít v roce 
2010. Příjemnou zábavu.

vystopováno

„Třetí zářijový týden, lépe řečeno data kolem 1�. září, patří už jedenáct let zcela speciálnímu 
festivalu – Znojemskému hroznu. Laik by oprávněně mohl získat dojem, že jde o další z velkolepých 
vinařských svátků, protože konec konců Znojmo vinařskou oblastí je a slovo hrozen v názvu 
festivalu ani jiné představy vzbuzovat nemůže.“

Znojemský hrozen
již po jedenácté
Připravila dana Večeřová, foto archiv Znojemského hroznu

Rumunský den
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Světový dne chleba je každoročně 
vyhlašován organizací UIB (Meziná-
rodní unie řemeslných pekáren) na 
16. říjen. Záštitu nad akcí, letos poprvé 
organizovanou v ČR, převzal ministr 
zemědělství ČR Jakub Šebesta.

ročně se spotřebuje ve světě téměř 
350 milionů tun chleba. O dlouhé 
a bohaté tradici výroby kvalitního 
žitno-pšeničného  chleba  v České 
republice a zároveň o mezinárodním 
uznání  této skutečnosti  svědčí mj. 
uspořádání významných fór – Světo-
vých kongresů o chlebu v naší zemi 
v letech 1927 a 1982.

JaKý CHléB NaKuPuJeMe? 
Na otázku, zda si dovedeme před-

stavit život bez chleba, odpovědělo 
v anketě časopisu Q magazín přes 
80 %  dotázaných  jednoznačně 
– tj. „ani náhodou“. rozhod-
nutí o nákupu konkrétního 
výrobku se činí až v obchodě, 
kde opět jednoznačně spotře-

bitel preferuje klasický pšenično-žitný 
chléb. Při výběru se zákazník zaměřuje 
zejména na čerstvost a chuť, vyhrává 
u něj rovněž nebalený chléb.

FaKTa a ZaJíMaVOSTI 
Na našem území byla nejstarší pec 

na pečení chleba nalezena v Byla-
nech  u Olomouce  a  její  původ  se 
datuje do období 4 800 až 4 600 př. 
n. l. V Čechách se objevili pekaři jako 
dvorní řemeslníci již v 11. a 12. století. 
Za vlády Jiřího z Poděbrad se peklo 
dvanáct druhů chleba: žemlový, žitný, 
nakyslý, mazancový,  ječný, prosný, 
žaludový, jáhlový, pohankový, rýžový, 
perníkový a koláčový.

V 18. století podléhalo pekařství 
přísnému dohledu a předpisům. V pří-
padě zjištění lehčího či nekvalitního 
chleba byli delikventi potápěni ve 

velkém pytli nebo koši do Vltavy. 
Od druhé poloviny 19. sto-
letí nastává rozvoj pekařské 
výroby zaváděním technic-
kých novinek, původně ruční 

práce začala ustupovat práci strojové 
a pečení chleba se zvolna přeměňovalo 
na výrobu průmyslového charakteru. 

V 50. letech došlo k uzavírání malých 
živnostenských provozů, v 70. letech 
jsou  stavěny  výrobní  průmyslové 
kombináty, které vyrábějí chléb na 
moderním zařízení. Po roce 1989 v Čr 
podniká zhruba 60 pekáren s více než 
100 zaměstnanci, dochází k renesanci 
řemeslných pekáren, s rozvojem trhu 
prudce vzrůstá sortimentní nabídka 
chleba. 

Čeští pekaři i náš Svaz usilují o to, 
aby na českém trhu byl široký výběr 
kvalitního, čerstvého chleba z tuzem-
ských surovin. Přáli bychom si, aby si 
náš spotřebitel na chlebu pochutnal, 
tj. aby jeho kvalita byla vždy na vysoké 
úrovni. Hodláme postupně zlepšovat 
„chlebovou kulturu“ našich spotřebi-
telů, obnovit úctu k chlebu a současně 
i k pekařskému řemeslu. 

V í c e   i n f o r m a c í   n a l e z -
nete   na   www.svazpekaru .cz , 
info@svazpekaru.cz.

Připravil Ing. Jaromír dřízal„Chléb jako základní potravina je pro řadu spotřebitelů věc naprosto samozřejmá, pro jiného 
boží dar a pochoutka nad jiné. V každém případě jsou dějiny chleba téměř tak dlouhé, jako 
historie samotného lidstva.“

„SVĚTOVÝ DEN CHLEBA“ 
POPRVÉ V ČR 

listopad �009
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pozor, informace o potravinách na trhu

s hliníkem

SZPI zakázala 
čínské nudle  

další informace z oblasti  
Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce lze  
získat na internetových stránkách  
SVS Čr: www.szpi.gov.cz 

Připravila Mgr. Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI

pozor, informace o potravinách na trhu

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce zakázala prodej několika 
šarží nudlí, které z Číny do Čr dovezla 
společnost F. W. Tandoori, spol. s r. o. 
u  těchto  těstovin byl totiž namě-

ř e n   o b s a h 
h l i n í -

ku,  který  překračoval  limit 
stanovený pro obdobné pří-
pady ministerstvem zdravot-
nictví. Zákaz  se  týká  těchto 
konkrétních výrobků a šarží:

lucky life Brand Quick Coo-
king  Noodles  (bale-

ní  500g,  datum 
m i n i m á l n í 

trvanlivosti 
30. 10. 2010),

lucky life 
Brand  Qu-
i c k   C o o -
king  Nood-

les   (balení   500g, 
datum minimální trvan-

l i v o s t i   3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 ) ,
lucky life Brand Pšenič-

né bezvaječné nudle (bale-
ní 250g, datum minimální 
trvanlivosti 30. 09. 2010).
SZPI nařídila okamžité 

stažení těchto potra-
vin z tržní sítě. Vzhle-
dem k povaze výrob-
ku  i   k   jeho  datu 
minimální  trvanli-
vosti  jej  spotřebite-
lé  mohou  mít  také 
doma.  Identifikova-
né  šarže nudlí  však 
nepředstavují akut-
ní  zdravotní  riziko. 

Informace o přípa-
du SZPI odeslala pro-
střednictvím Systému 
rychlého varování pro 

potraviny a krmiva (raSFF) na vědo-
mí ostatním členským zemím eu.
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zásilku čajů z Číny
Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci se podařilo ve spolupráci s cel-
ním úřadem v liberci odhalit zásilku 
čajů původem z Číny, které obsaho-
valy pro potraviny zakázané rostliny. 

Při fyzické kontrole byly inspekto-
ry SZPI zachyceny dvě čajové směsi, 
které měly ve složení deklarová-
ny zakázané byliny. Konkrétně 
se jednalo o směs černého čaje 
a bylin obsahující listy kasie 
úzkolisté  (Cassia 
angustifolia) 
a o čajo-
v o u 
směs na 
snížení 
t l a -
ku,  kte-
rá  obsa-
h o v a l a 
ve  složení 
bylinu  toješť 
(apocynum spp.). V obou 
případech se jedná o rostliny s far-

makologic-
kým účin-
k e m , 
k t e -
ré  figu-
ru j í   na 

seznamu  rost l in 
zakázaných  při 
výrobě potravin.

S Z P I   z   v ý š e 
u v e d e n ý c h 
důvodů  vydala 
závazné  stano-
visko nepropus-
tit tuto dodávku 
do volného obě-

hu. díky tomu spo-
třebitelům nehrozí 
žádné nebezpe-
čí. dovozce nyní 
m ů ž e   z á s i l k u 
v r á t i t   s v é m u 
dodavateli nebo 

j i   mus í   zn i č i t .
O případu  byly 

prostřednictvím Sys-
tému rychlého varová-

ní pro potraviny a krmi-
va (raSFF)  informovány 

i ostatní členské státy eu.

SZPI nepropustila 
do oběhu  

Připravila Mgr. Petra Hoferková, oddělení komunikace (ÚI SZPI)  

pozor, informace o potravinách na trhu
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potraviny ve světě

žaludkem 
dítěte
Připravil Petr Kovář, foto autor

„To je moc!“ – „Ne, ne, míň se už neprodává. Dětská porce?“ – Hledím na hladinu 
ajraku, v níž se moc hezky odráží střecha jurty. Člověk do sebe dobrovolně nacpe 
horší věci, než je zkvašené kobylí mléko. Misku s nápojem držím v obou široce 
otevřených dlaních.“

44

žaludkem žaludkem 
Mongolsko  

www.svet-potravin.cz
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Mongolsko  
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Mongolské pivo je ajrak, řekl mi 
nad  plechovkou  chlazeného  ale 
nedobrého korejského piva Monch-
džargal, mladý muž, který  strávil 
dva roky na škole v Německu. Pivo 
tu, podobně jako v rusku, výrazně 
nabývá na popularitě. Může za to 
samozřejmě  masivní  reklama,  za 
níž  kromě  příslušných 
firem  stojí  i vyšší  zájem 
vytlouct větší zlo menším, 
protože některé obyčeje 
ruských mužiků zde stále 
přetrvávají. Mírně alkoho-
lický kumys, neboli ajrak 
(v Turecku se pod podobně 
znějícím názvem „ajran“ 
skrývá  slaný  jogurt), mi 
opravdu  zachutnal  až 
později.  Proteď  jsem  se 
prostě potřeboval vypo-
řádat  s  jedním  ze  sym-
bolů Mongolska. Nelze jej 
minout. V ulanbátaru stojí 
na každém rohu, řekněme, občer-
stvovací jurta, a stejně tak v jurtách 
opravdu obývaných co chvíli někdo 
promíchává soudek či kožený vak 
s nakysle vonící tekutinou. „ajrak, 
ajrak,“ huláká Bindr a Surné přidrží 

sestru s toužebně našpule-
nými rty. Měl jsem za to, že 

by sourozenci sedmimě-
síční Njam-ot mohli dostat 
vyhubováno za to, že ji nechá-
vají ucucávat kumys, i když jen 
z konce  dřevěné  kvedlačky. 

ale otec batoleti přihnul plnou 
misku. Njam-ot očividně  chut-

nalo. Čtyřletá dutsma si už chodila 
nabírat sama.

Mongolsko tvoří čtyři ingredience: 
vítr, prach, maso a mléko. Protože ty 
první dvě spíš dusí než sytí, nezbývá 
toho na kuchyni zase tak mnoho. 
Neznamená to, že by nabídka jídel 
byla chudá, podobně jako není chudá 
paleta eskymáků s dvaceti odstíny 
bílé. Většinou se setkáte s polévkou, 
spíš více než méně hustou, plnou 

nudlí nebo rýže a sekaného kozího či 
skopového masa, někdy baleného do 
tenkého těsta na způsob ruských pel-
meňů (bánšt). recepty nejsou nijak 
přísné, a všichni vám také řeknou, že 
je každý obměňuje podle své chuti. 

Přesto se koření, kromě pepře, prak-
ticky nevyskytuje. Výjimkou potvrzu-
jící pravidlo je v poslední době ros-
toucí obliba takzvaného kimči, což 
jsou korejské chilli papričky.

     Také v Mongolsku je žádáno, 
aby food bylo fast. Jenže Mongol nejí 
na ulici. Všudypřítomný prach a výfu-

kové plyny přiměly výraznou 
část obyvatel nosit roušku přes 
ústa a nos. a přes roušku se 
nenajíš. K rychlému občerst-
vení slouží bufety disponující 
klasickou nabídkou místních 
pokrmů. dohady o tom, zda 
jsou bůz a chůšůr opravdu 
mongolská jídla nebo import 
z nemilované Číny, rozptylují 
právě tyto stravovny tím, že 
populární pokrmy přijaly do 
svých názvů.

        Mongol prý není celý, 
pokud nesedí na koni. O Čin-
gischánových válečnících se 

říká, že se během tažení živili  jen 
mlékem a krví svých koní. Já jsem 
na  koňském  hřbetu,  v dřevěném 
sedle místních pastevců, strávil asi 
hodinu, z toho druhá půle byla jen 
čistou modlitbou o levitaci. Patrně 

Bantan - výživné jídlo pro děti
Bánštaj - slaný čaj s rýží, špekem 

a kozím masem v těstě

Úrum - lahodný škraloup z mléka 
chladnoucího na kamnech

Árod - kozí sýr
Chorchog - maso pečené pohromadě se 
zeleninou pomocí rozpálených kamenů
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pak nepřekvapí, že přestože jsem 
jedl všechno, coby nehotový Mongol 
jsem si oblíbil zejména stravu dět-
skou. Zvláště když jsem pochopil, že 
k ní mohu připočíst i kumys. Také jste 
blinkali, když se vás ve školce poku-
sili přimět uvěřit, že ta slizká krabatá 
blanka v hrníčku  je mléko? Úrum 
je první z tisíce zdejších produktů 
z mléka. Prvně jsem jedl, až potom 
jsem  se  ptal.  Kozy  dojíme  večer. 
dřu suché struky a polopouštní vítr 
mi zlomyslně přihazuje hrsti písku. 
Nenadojí se hrníček, ale slušný kotel. 

Nansalma  nabírá  ohřáté 
mléko  a zvysoka  pouští 
nazpět, aby se zpěnilo. Proč 
jsem  to nikdy nevyfotil? 
Jeden z nejhezčích obrazů. 
do jurty začíná vonět noc. 
Chladnoucí mléko vytvoří 
do  rána  silný  žlutý  škra-
loup. Servíruje se třeba na 
poklici, posypaný cukrem. 
Taková palačinka.

         „Počkej, 
a ty jako nic 

necítíš?  Všechno 
dobrý?“  zeptala 
se mě kamarádka 
N o k j a   a s i   p ů l 
hodiny  poté,  co 
jsme opustili jurtu, 
kde jsem se úspěšně 
vypořádal se symbo-
lem  Mongolska.  ajrak 
mě v břiše hřál, spokojeně 
jsem vdechoval prach ulice. „Tak 
to budeš mít dobrý žaludek,“ řekla, 
s odůvodněním, že turisté obvykle po 
ajraku zamíří do míst, která dosud 

j a k o   j e d i n á 
nenesou Čingis-
chánovo jméno. 
Nešel jsem ani 
nazítří. Trávicí 
potíže  jsem  si 
nechal  až  do 

Gobi.  Ten  den  foukalo  pořád  od 
západu, a tak jsem několikrát kva-
pil od jurty na východ. Tím se v holé 
pláni skryje aspoň něco. Pozornosti 
jsem přesto neunikl; „Bantan ti udělá 
dobře,“ říká Nansalma, což chápu 
spíše z posuňků. Bantan už jsem znal. 
Kaše pro děti. do vroucí vody vhodí 
prvně nasekané kozí maso, potom 

p ř i s y p á v á 
mouku. 

S e d í m   s   n í 
uvnitř, sleduju přesné, 

nikoli strohé pohyby jejích rukou. Ze 
všech těch lidí tady vyzařuje obrovský 
klid. Hltám ho. Hotovo. Trochu jiná 
dieta, než jsem zvyklý u nás. Potom 
dostanu  ještě tarag,  tučný  jogurt 
a večer vyprázdníme soudek s kumy-
sem. Za dva dny jsem vyléčený. Ne, 
ne, na dětskou stravu vážně nedám 
dopustit.

Potraviny ve světěpotraviny ve světě

Bůz - kozí maso v těstě; 
obdoba ruských pelmeňů

Ajrak – zkvašené 
kobylí mléko

Kozy před dojením
Chůšůr – smažená kapsa 

z těsta, uvnitř sekané maso

Ilcky – aby se jogurt nezkazil, vaří se 
a potom suší na střeše jurty



Vaše
dopisy

spíše  zklamáním,  pro-
tože je z něj zřejmé, že 
o odborných věcech píše 
neodborník.
Byl  bych  proto  rád, 
aby  taková  témata 
byla „svěřována“ sku-
tečným  odborníkům. 
a náš mlékárenský prů-
mysl  jich má opravdu 
mnoho – jenom vzpo-
menu Výzkumný ústav 
mlékárenský, Ústav tech-
nologie mléka a tuků VŠCHT Praha, 
Milcom servis, náš mlékárenský svaz 
a koneckonců  nespočet  skutečně 
chytrých inženýrů i středoškoláků na 
našich podnicích.

Jiří Kopáček, Českomoravský svaz 
mlékárenský

Nejlepší je stejně říční kapr

Jsem sportovní rybář a v minulém čísle 
Světa potravin mě zaujal článek „Pod-
zim je čas výlovů”, ve kterém se píše 
o specifickém způsobu chovu kapra 
v našich rybnících. Podle článku vede 
kombinace přirozené rybniční potravy 

Vážený pane Kopáčku, 
děkuji za Váš dopis i upozornění. Veli-
ce mne těší, že se náš časopis dostává 
i k rukám renomovaných odborníků. 
Samozřejmě s Vámi souhlasím a při-
znávám, že je vždy lepší, když je téma 
zpracováno znalci na slovo vzatými. 
V našem časopise velmi rádi otiskne-
me Vaše vědecké poznatky o mléčných 
výrobcích a jejich pozitivech. 

Dana Večeřová, šéfredaktorka 

Vážený pane Pazderko, 
je skutečně možné, že říční kapr může 
být opravdu ještě o něco chutnější (spí-
še ale jen méně tučnější) než náš ryb-
niční kapr. Nicméně chov takových 
kaprů, vyživovaných jen přirozenou 
potravou, by byl neúměrně drahý, 
respektive výtěžnost masa z jednoho 
hektaru rybníka by byla velmi nízká 
a chov nerentabilní. Současný kombi-
novaný způsob výživy rybničních kap-
rů lze proto považovat za rozumný, 
vyvážený a zdravý kompromis jak po 
chuťové, tak i cenové stránce.
 

Redakce Světa potravin

Mléko ničím nenahradíš

Vážená paní šéfredaktorko, 
mám radost, že časopis Svět potra-
vin je číslo od čísla zajímavější a že se 
v něm, především pro čtenáře – spo-
třebitele, nacházejí zajímavé a cenné 
informace. O to více je mi líto, že se 
zde čas od času objevují také informa-
ce scestné, zavádějící a chybné. V čís-
le 08/09 jsem s potěšením zaznamenal 
článek Petra Havla nazvaný „Slogan 
„mléko ničím nenahradíš“ stále pla-
tí“. Jsem obzvláště rád, když se o mlé-
ce nejenom píše a bojuje proti růz-
ným fámám o něm, ale hlavně když 
je veřejnost vybízena ke konzumaci 
mléka jako nesporné součásti zdravé 
výživy. Tento článek byl pro mě ale 

Psali jste
nám

dopisy čtenářů
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a obilovin k výrazně lepší chuti masa 
než u kaprů krmených jen průmyslo-
vě vyráběnými krmivy. Já osobně se 
ale domnívám, že vůbec nejchutněj-
ší je kapr ulovený v čisté tekoucí říč-
ní vodě. Sám mám zkušenost, že tře-
ba maso kaprů chycených v Praze pod 
Vyšehradskou skálou je nesrovnatelně 
chutnější než maso rybničních kaprů 
prodávaných na vánočních trzích. a to 
nemluvím ani o těch kaprech výhrad-
ně uměle vykrmovaných, které jsem 
ovšem nikdy neokusil.   

Jan Pazderka, Praha

listopad �009



Děti, já být váš 
přítel – zelenina!
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Děti, já být váš 
přítel – zelenina!

„To  nejím,  to  mi  nechutná,  to 
nechci!“ ozývá se najednou při jídle. 
Nechci?! Kam se podělo to milé stvo-
ření, co s radostí ožižlávalo, cokoliv 
jsme mu dali? Vše nové vítalo s radostí 
a objevitelským nadšením. Teď jsme 
ve fázi stagnace a trvání na úzkém 
spektru stále stejných pokrmů. Knihy 
nelhaly, když mě před tím obdobím 
varovaly. 

Špagety, špagety, špagety! To je to 
jediné, co moje dítě s radostí pojídá. 
a to jen suché se sýrem. Nic jiného na 
nich být nesmí. Jedla by je klidně i 3x 
denně stále dokola. 

Když už nakrásně chci, aby spořá-
dala něco zdravého, musím vymýšlet 
taková kouzla a čáry, že by snad ani 
david Copperfi eld nepohrdl. S jabl-
kem, jahodami, banánem a vařenou 
mrkví, květákem a brokolicí celkem 
vyhrávám a podařilo se mi  je pro-
tlačit mezi každodenní tolerované 
pokrmy. Navíc, když je dcera zaujatá 
hrou, nasázím jí nenápadně do pusy 
pár kousků ovoce, že si ani nevšimne 
a nestihne protestovat. 

V oblasti pojídání syrové zeleniny je 
to však běh na dlouhou trať a zatím 
jsme  u nulové  tolerance.  Vím,  že 
nesmím moc tlačit, jinak si k zele-
n ině  vytvoř í 
o d p o r . 
M u s í m 
o p a -
trně. 

I když, pozor! Minulý víkend snědla 
dva  malé  kousky  sladké  červené 
papriky. Tvářila se u toho jak u baby 
Jagy na lopatě, ale příděl statečně 
schroustala. Co jí vadí? Co je 
vlastně na té zelenině 
t a k   o d p u d i -
vého? a jak 
odpor u dětí 
p o z v o l n a 
odbourat?

d o b r ý 
nápad měla 
naše školka, 
která zrovna 
minulý týden 
v y h l á s i l a 
„ t ý d n e m 
z e l e n i n y “ , 
a proto  jsme 
dětem  přinesli 
různé druhy, aby 
si z nich pod vede-
ním učitelek samy připravo-
valy svačiny. učily se krájet a loupat, 
což děti samozřejmě milují. Připadají 
si dospěle a pižlání rajčete, které se 
krásně rozprskne, nebo napichování 
okurek na špejle si skutečně užívají. 
a možná, že některé z nich zeleninu 
i poprvé ochutnaly. Bylo to nenásilné 
a zábavné.

Věděli jste například, že existuje 
orchestr, který hraje  jen a jen 

na  nástroje  z  lilků,  okurek, 
mrkví nebo fazolí? Jmenují 
se Vienna Vegetable Orches-
tra a nedávno koncertoval 
i v Praze. Záznamy z kon-
certů se dají nalézt  i na 
internetu a podívaná je 
to vskutku originální.

Pro každý koncert si 
vyrábějí  vždy  nové 

nástroje  a výroba 
zabere  téměř  6 
hodin. Pro vystou-
pení potřebují: 20 
lilků,  12  okurek 
(dlouhých  a  rov-
ných),  1 kg  fran-
couzských zelených 
fazolí, 3 kg sušených 
fazolí, 150 mrkví, 
2  hlávkové  zelí, 
6  kapust  kadeřa-
vých, 3 velké dýně, 
20 pórků, 25 rajčat, 
5  trsů  petržele, 

10 bílých  ředkví,  3 

zelené saláty, 8 celerů, 6 celerových 
natí, 6 velkých zelených paprik, 6 
velkých červených paprik, 7 velkých 
zelených paprik, 10 cuket, 3 kg cibulí, 

4 kg brambor a několik slu-
pek z cibulí. Nejde však 

o  pouhé  plýtvání. 
Naopak! umění 

hudební 
se snoubí 
s kulinář-
ským a po 
koncertu 

se  podává 
výborná zele-

ninová polévka. 
To m u   ř í k á m 
vynalézavost! 
Zelénina být náš 
pšítel!

O d b o r n í c i 
radí ,   že  zele-
nina (a hovoříme 

o pěkné,  čerstvé  pokud  možno 
geneticky neupravované) by neměla 
být dětem představovaná a podávaná 
nudně. Měla by zdobit, doplňovat 
a bavit.  Je třeba pozitivní přístup. 
Když už jsme u humoru a vynaléza-
vosti, internet je plný vtipů o zelenině, 
které mohou dětem i dospělým jídlo 
představit v zábavném světle. Kromě 
klasických rajčato-kečupových vtipů 
jich je však většina anglicky, do češ-
tiny - kvůli slovním hříčkám - nepře-
ložitelná. Jeden jsem ale přece jen 
objevila: „už jste slyšeli o česnekové 
dietě? Moc při ní sice nezhubnete, 
ale z té dálky budete vašim přátelům 
připadat tak nějak menší.“ 

Přeji pevné nervy!
Autorce seriálu právě vychází kniha 

Matka z cukru a oceli s kresbami Ště-
pána Mareše a předmluvou Ivy Pekár-
kové v nakladatelství Millennium 
Publishing. Všechno o knize najdete 
na www.boehmova.cz.
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Christian Dior - Je velmi nespravedlivé, že jídlo zůstává několik sekund v ústech, ...
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Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na korespondenčním lístku do �0. 11. �009 správně vyluštěnou tajenku spolu 
se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 19. 10. �009 do �0. 11. �009 přijde. Tři úspěšní luštitelé 
s nejpřesnějším tipem  odměníme celoročním předplatným časopisu Svět potravin.

Své odpovědi zasílejte na adresu: SVĚT POTRAVIN, Opportunitas, a. s., Sabinova 707/7, 130 00 Praha 3

Podrobná pravidla naleznete na www.svet-potravin.cz

křížovka

Ceny předplatného

Roční předplatné: 513,60 Kč 

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

Půlroční předplatné: 256,80 Kč

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

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

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

objednávka předplatného

OBJEDNÁVÁM:  ks předplatného    roční    půlroční 

Příjmení, jméno, název fi rmy:

ulice, číslo:

PSČ:   Město:

 

e-mail:

TYP PLATBY:  Složenka    bankovní převod    faktura 

PRO ORGANIZACE:

IČ     dIČ  

Číslo účtu  



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

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

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

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

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

na tel. +420 602 141 001.

www.banbin.cz
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