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Milé čtenářky, milí čtenáři,

GRATUlUJeMe VÝHeRcŮM SOUTĚŽe HellMANN´S:

SOUTĚŽ: 

SOUTĚŽ: 

Praktická inspirace na kvalitní domácí vaření, taková je nová televizní show Mlýnek 
na recepty s Lacim Hornáčkem a Ivetou Fabešovou na TV Paprika. Mezi pokrmy teplé 
a studené kuchyně najdete české i mezinárodní recepty ideální na rychlou večeři 
v týdnu i víkendový oběd, nechybí ani úžasné dezerty. Mlýnek na recepty vysílá
TV Paprika denně od 19.30 hodin. Výhru zašleme třem nejrychlejším čtenářům,
kteří na redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď:
Která země je v současnosti největším světovým 
producentem vanilky?
a) Čína
b) Madagaskar
c) Kolumbie 

Bývala tajnou ingrediencí kuchařských mistrů, dnes je nezbytností, bez které 
si bramborový salát nedokážeme představit. Dodá mu totiž originální chuť 
a krémovou konzistenci. Je vyrobena z vajec z dobrých chovů, 
octa a kvalitního rostlinného oleje, který obsahuje zdraví 
prospěšné vícenenasycené mastné kyseliny, včetně omega 3 
mastných kyselin. Výhru zašleme pěti nejrychlejším čtenářům, kteří 
na redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď:
Bez čeho se neobejde ten pravý bramborový salát?
a) majonéza Hellmann’s
b) omáčka Barbecue Hellmann’s

Správná odpověď je a) Ano
Na dárek se mohou těšit: 
Jan Pešl, Liberec, Alois Jurka, Brtnice, liana Gamrotová, 
Karviná Ráj, Tomáš Tiszai, Orlová Lutyně, Marek Váša, K.Vary

také jistě máte přátele, se kterými můžete probírat prakticky jakékoli téma, a co víc, 
na většině z nich se dokonce shodnete. Zároveň ale víte o případech, které mezi 
vámi zaručeně vyvolají výměnu názorů. A vy se znovu divíte, jak se někdo, kdo 
v ostatních ohledech vykazuje vybraný vkus, může od vašeho postoje tak výrazně 
lišit. Pro někoho je takovou rozbuškou politika, pro jiného fotbal, pro dalšího 
počítačový program. Pro mě a moje nejbližší přátele je nejkontroverznější téma 
našeho vztahu dáno již řadu let. Je jím salát. Tedy nikoli okurkový či snad šopský, 
ale ten bramborový. Přesně si pamatuji na ty překvapené pohledy přecházející 
do zděšení a pohrdání, když se ukázalo, že se nejedná o žert a že opravdu 
doma přidáváme do bramorového salátu salám. Prý je to znectění celé podstaty 
bramborového salátu, nehledě na to, že se o Vánocích se zlatým prasátkem můžu 
rozloučit. (Je pravda, že to jsem nikdy po stěně 
poskakovat neviděla, což ale jistě není chyba jen 
salátu se salámem, ale i přiloženého řízku.)
Vyplývá mi z toho jediné – bramborový salát patří 
k rodinným symbolům spojeným s Vánocemi a je 
jen správně, že na ten svůj nedáme dopusit. 
Jestli vy ten svůj stále ještě hledáte, inspiraci 
můžete načerpat v tomto čísle od šéfkuchaře 
Michala Nikodéma. A pokud byste si nevybrali, 
vyzkoušejte jiný jeho recept. Nikoli na kulinářskou 
specialitu, nýbrž na klidné a spokojené prožití 
doby adventu. Zkuste jako on v předvánočním 
shonu trochu přibrzdit a vychutnat si dlouhé 
večery ve společnosti svých nejmilejších. Užijte si 
krásný prosinec, klidný advent a všechny Pandořiny 
skříňky nechejte pro tentokrát zavřené.

Kateřina Bendlová
editorka
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Hotel na Chodovské ulici v Praze 4 je již z nedaleké-
ho okolí dobře viditelný, jedná se o nejvyšší budovu 
v oblasti. Nabízíme možnost ubytování pro všechny 
klienty, kteří chtějí využít možnosti přespání v no-
vých a moderně zařízených pokojích za bezkonku-
renční ceny.
Hotel nabízí pestrou nabídku jednotlivých typů po-
kojů, kterou u konkurenčních hotelů*** nenalez-
nete. Kromě ubytování v klasických pokojích nabízí 
typ quadroom  vhodný pro rodiny a menší skupiny. 
V nabídce naleznete i studio s moderně zařízenou 
kuchyní. Celková ubytovací kapacita je tvořena více 
než 200 hotelovými lůžky a dále ubytovací částí za-
měřenou na dlouhodobé ubytování. Všechny po-
koje v této části jsou vybaveny vlastní kuchyňskou 
linkou a sociálním zařízením.

Abitohotel - bydlete ekonomicky, ale komfortně.
Hotel nabízí možnost parkování přímo o objektu, 
dále pak služby selfservice prádelny, doplňkové-
ho prodeje recepce a mnohé další. Hosté mohou 
v denních hodinách využít gastronomických slu-
žeb bistra Momento, které se nachází přímo u 
hotelu.
Hotel je situován v místě s vynikající dopravní 
dostupností, poblíž hlavních dopravních tepen. 
Hosté oceňují spojení hromadnou dopravou do 
centra města, stanice tramvaje přímo před ho-
telem umožňuje cestu uskutečnit do 15 minut.
„Naším cílem není konkurovat hotelům v his-
torické části města. Naši klienti ocení vysoký 
standard pokojů a osobní přístup personálu, vše 
v dosahu centra města. Odlišujeme se detai-
ly jako je lednice na každém pokoji či moderně 
zařízené kuchyně na patře. Celkově se snažíme 
našim hostům nabídnout výhodný poměr ceny a 
hodnoty, který je pro většinu lidí v dnešní době 
podstatný“ uvádí závěrem manažer hotelu Lukáš 
Kuneš. 
 

Abito_Inzerce_a4_svet_potravin_vOK.indd   1 2.11.2011   14:00:37
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Vánoční hlas hromu neprospívá ovocnému stromu. 
Svítí-li slunce na vánoční jíní, bude rok bohatý na med.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině. 

2011
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Nezapomeňte si koupit lednové číslo Světa potravin, které vychází 19. prosince.

prosinec
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Mikulášská nadílka pro všechny 
Na malé i velké návštěvníky mysleli 
organizátoři Mikulášské degustace 
vín v Mikulově. Dospělí se mohou těšit 
na ochutnávku vín, svařáku či pochou-
tek z pravé domácí zabijačky. Pro hodné 
děti je připravena mikulášská nadílka 
spojená s diskotékou. Na výlet s celou 
rodinou si vyjeďte v sobotu 3. prosince.  

Kalendárium
12/11

advent na českých náměstích 
Nenechte si ujít romantickou atmo-
sféru zasněžených náměstí. Vánoční 
trhy, koncerty, výroba ozdob, ale 
i zdobení tradičních perníčků, prodej 
pečených kaštanů a svařeného vína 
pro zahřátí. To vše budete moci v době 
adventu zažít ve většině českých měst.  

Slovácká zabijačka  
Zajímá vás, jak vypadá tradiční 
moravská zabijačka? Zajeďte se 
3. prosince podívat do Bukovan. 
Do přípravy zabijačkových prací se 
můžete i sami zapojit, s jednotlivými 
postupy a recepturami vám pomůžou 
profesionální řezníci.

Zpátky do minulosti  
Do Toulcova dvora v Praze se od
3. prosince můžete zajít podívat 
na výstavu Kulinářské zázraky doby 
vánoční, která vám přiblíží tradiční 
vánoční pokrmy 19. a 20. století. 
Nahlédněte do atmosféry doby minulé 
a nechte se inspirovat, připraveny pro vás 
budou recepty vystavovaných pokrmů.

Silvestrovská inspirace
Také zatím nevíte, jaké „bublinky“ 
zvolíte jako letošní novoroční přípitek? 
Inspiraci vám 28. prosince nabídne 
Galerie Epicure v Praze. Proběhne zde 
degustace vzorků vynikajících šumivých 
vín z vyhlášených oblastí Francie, Itálie 
a Španělska. 

Svěcení vína   
Pokud hledáte program na povánoční 
dny, přijeďte se podívat na zajímavý 
rituál svěcení mladého vína. 
Tradice je spojena s požehnáním vínu 
za přítomnosti faráře, ale hlavně s jeho 
ochutnávkou. O Vánocích na vás čekají 
vinaři se svou sklizní např. ve Vranovi-
cích, Bořeticích či Vrbicích.    fo
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Přečtěte si 
hezky česky, 
hravě a zdravě 
Česká kuchyně je prý 
pro hubnutí a zdravý 
životní styl naprosto 
nevhodná. Je příliš 
těžká, hutná, mastná 
a kalorická. Je ale 
opravdu nutné vzdát se skvělých 
receptů našich babiček a nadobro je 
vyškrtnout ze svého jídelníčku? Odpo-
věď zní: ne! Šéfredaktorka časopisu 
Dieta a výživový poradce Petr Havlíček 
si tentokrát posvítili na klasické české 
recepty a upravili je tak, aby vyhovovaly 
všem zásadám zdravé stravy. Odteď už 
o Vánocích nepřiberete! Vydává Mladá 
fronta za 299 Kč.

Kuchařka pro studenty 
Potřebujete uvařit vydatnou večeři, 
připravit lehké 
pohoštění pro pár 
přátel nebo ohromit 
svým kulinářským 
uměním drahou 
polovičku? I s mini-
málním vybavením 
a úrovní kuchaře 
začátečníka se to dá 
zvládnout. Kuchařka 
pro studenty vám 
přináší jednoduché, rychlé a fi nančně 
dostupné recepty, díky kterým 
vykouzlíte chutná jídla i ve skromně 
zařízené kuchyňce na vysokoškolských 
kolejích nebo na privátu. Vydává 
Computer Press za 299 Kč.

Markéta hrubešová: Tak vařím já
Úspěšná česká herečka, nyní známá 
z televizních obra-
zovek i jako zdatná 
kuchařka, představuje 
své recepty. Z dědictví 
po babičce a z dal-
ších zdrojů převzala 
tradiční postupy, 
avšak snaží se českou 
i středomořskou 
kuchyni servírovat 
v lehké a stravitelné 
podobě. Pro moderní a zaměstnanou 
ženu, která potřebuje nasytit hladové 
krky během krátké doby, autorka rov-
něž vybrala ta jídla, jejichž příprava je 
časově nenáročná. Názorná publikace 
s více než 300 fotografi emi. Vydává 
Mladá fronta za 299 Kč.  



Nebojte se „éček“
zaostřeno
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Přídatné látky neboli „éčka“ jsou v poslední době opět mediálně vděčným tématem. Na všech 
možných úrovních se rozbíhá debata, zda jsou škodlivá, neškodlivá nebo minimálně kontroverzní. 
Je důležité si uvědomit, že jediné smysluplné dělení je na „éčka“ povolená a nepovolená. Pokud 
je nějaká přídatná látka shledána škodlivou do té míry, že by mohla způsobit, že se potravina 
stane nebezpečnou, je za podpory celé řady studií zakázána. Démonizovat tedy „éčka“ není 
na místě, neboť se takto označují i látky čistě rostlinného původu, jako například kyselina 
citronová, a obsahují je také všeobecně doporučované ovoce či zelenina. 
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požadavek byl tedy uchovat potraviny 
pro období, kdy nejsou dostupné. 
A právě takto se dospělo k tomu, že se 
vymyslely zmiňované konzervační látky, 
které umožnily uchovat potravinu delší 
dobu, a lidé díky tomu nestrádali hlady. 

Potřebujeme ovšem takové látky 
i v dnešní době? 
Samozřejmě, že potřebujeme. Jinak 
bychom i v dnešní době byli od konce 
října bez řady významných zdrojů 
potravin a čekali až do jara či léta, než 
se zase urodí. Způsoby konzervace se 
pochopitelně vyvíjejí už léta, a když se 
lidé potravinami zabývají dlouhou dobu, 
pak vymyslí také řadu dalších postupů, 
jak zvýšit jejich atraktivitu, třeba 
barvu. Ale znovu opakuji, že historicky 
byla „éčka“ především konzervační 
látky. Na tuto historii se ovšem rychle 
zapomnělo.

Lze ale namítnout, že v současné 
době je možné mít čerstvé ovoce 
a zeleninu po celý rok, protože je 
lze odněkud dovézt.
Čerstvé potraviny jsou pochopitelně 
nejlepší už vzhledem k chuti, ale není 
to tak, že v naší společnosti je běžné 
kupovat denně čerstvou zeleninu, 
čerstvé maso a nekupujeme denně 
ani čerstvé mléko a mléčné výrobky. 
A v této souvislosti globalizace zasáhla 
i do obchodů, kde je po celý rok krásná 
čerstvá zelenina a ovoce, protože spo-
třebitel to takto vyžaduje. Ovšem každý, 
kdo má zkušenosti s pěstováním zeleniny 
a ovoce na zahrádce, ví, jak je to s jejich 
údržností. Jestliže k nám putuje ovoce 
a zelenina přes půl světa, pak tam musí 
být nějaký proces, který zabezpečuje, že 
tyto plodiny přežijí dopravu, ale i to, že 
poté leží nějaký čas na pultě a stále pro 
spotřebitele vypadají skvěle.

Problematika „éček“ tedy podle 
Vás souvisí s naším přístupem 
k potravinám obecně? 
Bohužel žijeme v hektické době, takže 
mnoho osob nemá po celém dni 
v práci večer čas ani náladu dlouze 
vařit ze základních surovin a na druhé 
straně si stěžuje, co že se to do těch 
potravin dává za věci. Objevuje se zde 
samozřejmě ale i opačný extrém, že 
někteří lidé prakticky nevědí, co je to 
čerstvá potravina a žijí jenom z těch 
balených majících často charakter 
pochutin, nikoliv základních potravin. To 
samozřejmě může mít dopad i na jejich 
zdraví, a tak žádné výživové doporučení 
s ničím takovým logicky nepočítá.

Vraťme se ale k „éčkům“, tedy 
přídatným látkám. Ty se neustále 
testují, nebo se látka otes-
tuje jednou a další testy se již 
neprovádějí?  
Je to vlastně nikdy neuzavřený 
proces. Řada lidí má představu, že se 

Na začátek klasická otázka 
spotřebitelů: lze dělit „éčka“ 
na škodlivá a neškodlivá?
To nemůžeme vůbec takhle říci. 
V podstatě každá látka je vlastně 
škodlivá, už Paracelsus řekl, že „jedem 
činí látku množství, nikoliv charakter 
látky“. Vždycky jde tedy o to, v jakém 
množství nebo v jaké kombinaci daná 
látka v potravě přichází.

Jsou „éčka“ novodobým vynále-
zem, nebo mají už svoji historii?
Asi by bylo dobré říci, že „éčka“ 
představují pouze klasifikační systém 
pro řadu přídatných látek do potravin. 
Zkracuje se tak často dlouhý název pro 
čistě přírodní i uměle získávané ingredi-
ence. My se asi v užším smyslu bavíme 
o těch nejdiskutovanějších, kterými jsou 
často konzervanty. Stejně jako v minu-
losti, nelze ani v dnešní době přežít 
jen s potravinami, které dnes vyrobíme 
a musíme je sníst ve velmi krátké 
době, protože se jinak zkazí. Historický 

„Éčka“ nejsou novodobým vynálezem, 
vysvětluje doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, 
výživy a potravin Státního zdravotního ústavu.
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přídatnými látkami nikdo nezabývá, ale 
pravdou je, že se smí skutečně používat 
pouze takové, které byly zdravotně 
vyhodnoceny a právně povoleny. 
V praxi to funguje tak, že se objeví 
nějaká látka použitelná do potravin, 
a ta je vědecky otestována dle 
doporučených metod. A vždy se jedná 
o hodnocení na mezinárodní úrovni. 
Již od 60. let funguje expertní skupina 
pro přídatné látky pod tzv. Codex 
alimentarius, zřízeným pod hlavičkou 
Světové zdravotnické organizace. 
EU má nyní i svoji vlastní odbornou 
skupinu pod EFSA (Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin). Při posuzování 
se bere v úvahu to, jak může být 
látka nebezpečná, do jakých potravin 
bude určena, kolik těchto potravin se 
skutečně konzumuje. Na závěr se určí 
maximální možná denní dávka, která 
se s rezervou rozpočítá na jednotlivé 
druhy konzumovaných potravin tak, 
aby nedocházelo k překračování 
denní přijatelné dávky ani v poměrně 
extrémních případech. Toto množství 
pro jednotlivé druhy potravin pak pro 
výrobce vyhlašuje legislativa.
Samozřejmě, že každý člověk je jinak 
citlivý, vždy se najde v populaci někdo, 
kterému stanovená hranice nebude 

vyhovovat. Těchto osob může být 
obecně až okolo 2 % v dané populaci. 
Pak je ale na zodpovědnosti každého 
z nás, jak se sám k sobě chová. 
Především citliví jedinci musí sledovat 
sami sebe, co jim škodí, a aktivně se 
přizpůsobit. Nové vědecké poznatky 
či změny ve spotřebě potravin vedou 
k nutnosti taková zdravotní hodnocení 
pravidelně opakovat. Legislativa ukládá 
každé zemi v EU zabývat se hodno-
cením dietární expozice a v případě 
nutnosti legislativně omezit použití těch 
látek, které by neúměrně ohrožovaly 
zdraví spotřebitele. I u nás se takové 
sledování v resortu zdravotnictví 
provádí. Např. v roce 2010 bylo zveřej-
něno, jak je vystavena naše populace 
dětí asi 40 potravinářským barvivům. 
Ve srovnání s některými dalšími zeměmi 
jsme na tom hůře nebyli.   

Zdá se tedy, že „éčka“ budou 
vždycky v centru vášnivých 
diskusí.
Asi ano, tohle bude vždycky ožehavé 
téma. Spotřebitelé budou muset také 
přispět. Budou se muset více věnovat 
tomu, co jedí, nejenom nadávat, že 
když si koupí potravinářský výrobek 
za přehnaně nízkou cenu, pak tam 

bude všechno možné, aby to vůbec 
drželo pohromadě. Pokud si ale koupím 
dražší výrobek, pak je pravděpodobnost 
kvality i použitých surovin vyšší. 
Vezměme si například, že dříve bylo 
na trhu 3000 druhů potravin, dnes 
je jich odhadem přes 70 000. Jestliže 
spotřebitelé chtějí jednoduché odpo-
vědi a jednoduchý život, pak ať je tady 
300 druhů potravin a budeme o nich 
vědět s nadsázkou téměř všechno.
Je potřeba říci, že my v České republice 
vlastně začínáme znovu budovat 
kulturu stravování, což se v uplynulých
40 letech trošku ztratilo, protože 
na trhu často nebylo dostatečné 
množství ani sortiment potravin. 
Některé národy mají kulturu stravování 
posunutou velmi vysoko. Jsou to 
znalosti předávané z rodičů na děti, 
z člověka na člověka, ve školách apod. 
A tyto informace jsou ve společnosti 
nejen vysoce ceněny, ale především 
ctěny v praxi. Právě taková znalost vede 
člověka k tomu, že si umí potraviny 
vybírat lépe, a nutí tak výrobce 
potravin, aby se patřičným způsobem 
chovali. To je možná důvodem toho, že 
v Německu ty zmíněné extrémně levné 
potraviny lidé nekoupí, a proto je nikdo 
v přehnané míře nenabízí.
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b) do medu 
c) do neemulgovaného tuku a oleje 
d) do másla 
e) do plnotučného, polotučného 
a odtučněného mléka, pasterovaného 
nebo sterilovaného, včetně ošetřeného 
vysokou teplotou, a smetany 
f) do neochucených kysaných mléč-
ných výrobků s živou kulturou 
g) do přírodních minerálních vod 
a balených pramenitých vod 
h) do kávy, s výjimkou ochucené 
instantní kávy, a kávových extraktů 
i) do nearomatizovaného čaje
j) do cukru
k) do sušených těstovin kromě 
bezlepkových těstovin nebo těstovin 
určených pro hypoproteinové diety 
l) do neochuceného podmáslí s výjim-
kou sterilovaného podmáslí 

6. existuje seznam zdraví škod-
livých potravinářských přídat-
ných látek? 
Ne. Platné právní předpisy stanoví 
pouze seznam povolených přídatných 
látek, které mohou být do potravin 
zcela legálně přidávány. Žádný právní 
předpis neřeší škodlivost či zdravotní 
závadnost přídatných látek. Všechny 
povolené přídatné látky jsou při 
použití v konkrétních povolených 
limitech do konkrétních potravin zdraví 
neškodné. Zároveň také žádný právní 
předpis neřeší škodlivost kombinací 
několika přídatných látek. Zásadně 
platí pravidlo střídmé konzumace 
jakékoli potraviny. Pokud jsou přídatné 
látky použity v souladu s platnými 
předpisy, nepředstavují pro spotřebitele 
významné zdravotní riziko. 

7. existuje orgán, který pře-
zkoumává podmínky pro použití 
jednotlivých přídatných látek? 
ANO. Tímto orgánem je Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). 
Vzhledem k tomu, že právní předpisy 
EU týkající se bezpečnosti potravin 
mají poměrně široký vědecký a tech-
nický základ, byla vytvořena instituce, 
jejímž úkolem je posílit systém vědecké 
podpory a refl ektovat požadavky souvi-
sející právě s bezpečností potravin. 

8. Může dojít k tomu, že bude 
nějaká přídatná látka zakázána? 
ANO. Na základě nových vědeckých 
poznatků (tj. odbornými studiemi) 
EFSA přezkoumá podmínky pro použití 
dané přídatné látky a pokud dospěje 
k závěru, že existují obavy z rizika 
pro lidské zdraví, vydá odborné 
stanovisko, v němž svoje závěry shrne. 
Evropská komise pak může zareagovat 
tím, že iniciuje změny odpovídajících 
právních předpisů. 

9. Může naopak dojít k tomu, že 
bude rozšířen seznam přídatných 
látek? 
ANO. Podmínkou je, aby taková látka 
prošla přísným hodnocením zdravotní 
nezávadnosti. Kód E zavedla EU pro 
přídatné látky, které byly podrobně 
zhodnoceny na základě toxikolo-
gických studií a jsou v povolených 
dávkách, které jsou bezpečné pro 
zdraví konzumentů. Takto může být 
ve velmi blízké budoucnosti seznam 
povolených přídatných látek rozšířen 
např. o glykosidy rostlinky stévie, 
které dokáží osladit potravinu až 
třistanásobně. 

10. existují webové stránky, kde 
lze nalézt objektivní informace 
o přídatných látkách?
ANO. Jedná se o stránky pod záštitou 
ministerstva zemědělství:
www.viscojis.cz
a www.bezpecnostpotravin.cz.

 

1. Co jsou to „éčka“?
Potravinářské přídatné látky jsou 
látky, které se zpravidla nepoužívají 
samostatně, ani jako potravina či 
charakteristická potravní přísada, ale 
přidávají se do potravin při výrobě, 
balení, přepravě nebo skladování, čímž 
se samy, nebo jejich vedlejší produkty, 
stávají či mohou stát součástí 
potraviny. 

2. Mohou výrobci potravin 
používat jakékoli potravinářské 
přídatné látky? 
Ne. Pro každou přídatnou látku jsou 
právními předpisy stanoveny druhy 
potravin, včetně potravin určených 
pro zvláštní výživu, do kterých lze 
přídatnou látku přidávat, a podmínky 
jejího použití. 

3. Musejí být potravinářské pří-
datné látky uvedeny na obale 
potravin? 
ANO. Přídatná látka obsažená 
v potravině musí být vždy uvedena 
ve složení potraviny. Na obale potravin 
se uvede vedle názvu přídatné látky, 
nebo označení přídatné látky číselným 
kódem, také název kategorie (konzer-
vant, barvivo, emulgátor atd.). Tato 
povinnost vyplývá přímo ze zákona 
o potravinách a vyhlášky o způsobu 
označování potravin. 

4. Může výrobce zatajit ve svém 
výrobku obsah přídatných 
látek? 
ANO. Vystavuje se ale riziku uložení 
fi nanční sankce a povinnosti stáhnout 
výrobek z oběhu. SZPI se při kontrolách 
soustředí zejména na správné označení 
potravin a většina českých výrobců 
si nedovolí porušovat platné právní 
předpisy. Pokud se objevují obavy 
z potravin, ve kterých se nacházejí 
nepovolené přídatné látky, pak se 
ve většině případů jedná o potraviny ze 
třetích zemí (Čína apod.). 

5. Do kterých potravin se nao-
pak potravinářské přídatné 
látky vůbec přidávat nesmějí? 
a) do nezpracovaných potravin 

Nejčastější otázky
ohledně přídatných látek
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vinice a vím, které víno je kvalitní 
a hostům bude chutnat. 

Jaké chutě máte spojeny s dět-
stvím a školní jídelnou?
Mně se vybavuje jedno jídlo, které 
mám rád od mateřské školky, a to 
jsou špagety s droždím, kečupem a se 
sýrem. S hovězím masem. Jinak si nic 
zvláštního nevybavuji. 

Co můžete jako ministr země-
dělství udělat pro zlepšení 
stravování dětí ve školních 
jídelnách? 
Máme šanci ve spolupráci se školami 
udělat maximum pro dobré stravovací 
návyky dětí. Říká se, že co se v mládí 
naučíš, ve stáří jako když najdeš, 
a o jídle to platí taky. Když si děti 
navyknou na zdravý a vyvážený 
jídelníček, tak se ho pravděpodobně 
budou držet i v dospělosti. Ministerstvo 
zemědělství proto podporuje například 
projekt Ovoce do škol, ve kterém 
chceme pokračovat. Do kampaně, 
která učí děti pravidelně jíst různé 
druhy ovoce a zeleniny, se zapojilo přes 
3 200 škol, takže ovoce a zeleninu 
dostává s pomocí ministerstva země-
dělství 85 % všech českých žáků, kteří 
chodí na první stupeň základní školy. 

Je nějaká regionální specialita, 
které neodoláte?
Jednu konkrétní oblíbenou regionální 
specialitu nemám, vždycky ale rád 
ochutnám, co ten který kraj nabízí, 
jaké lahůdky vyrábějí místní řezníci, co 
pečou drobní pekaři, jaká je nabídka 
na zdejších trzích. 

Náš rozhovor vyjde ve vánočním 
čísle časopisu, takže první otázka 
je také vánoční. Jak vypadaly Vaše 
Vánoce v dětství? A jak vypadají 
dnes?
Jako kluk jsem se na Vánoce vždycky 
hodně těšil, samozřejmě hlavně 
na dárky a na pohádky, které běžely 
v televizi. Dnes je pro mě o Vánocích 
větší potěšení, když můžu udělat 
někomu radost, než to, jaké dárky 
dostanu pod stromeček. Vánoce jsou 
pro mě svátky hlavně proto, že spolu 
budeme všichni pohromadě v klidné 
a pohodové atmosféře. Podstatné 
nejsou dárky, ale chvíle volna s nejbliž-
šími. I když od dětství mi zůstalo, že se 
rád podívám na pěknou pohádku. 

Jaká jídla máte s Vánocemi 
spojená?
O Vánocích mám rád klasickou 
kuchyni, takže jako v mnoha rodinách, 
i já jím s chutí klasický řízek s brambo-
rovým salátem. Moje máma dělávala 
k salátu vinnou klobásu, také ta patří 
mezi má zamilovaná jídla. 

Vaříte doma? Výjimečně jako 
například na Vánoce, nebo 
běžně?
Když je na to čas a příležitost, tak 
o Vánocích dělám bramborový salát. 
Obvykle moc nevařím, ale salát to je, 
řekněme, moje vánoční specialita. 

Jakým jídlem byste se mohl 
návštěvě pochlubit?
Návštěvu spíš potěším dobrým vínem. 
Dlouho jsem působil ve středních 
Čechách, takže znám středočeské 

Připravily Kateřina Bendlová, 
Jana Uhlířová, foto archiv Petra Bendla, 
shutterstock

Návštěvu potěším 
dobrým vínem
V předvánočním čase jsme o světě potravin hovořili s osobou 
nejpovolanější, novým ministrem zemědělství Ing. Petrem 
Bendlem. Prozradil nám nejen, jak chce pomoci českému 
venkovu, ale třeba i to, jak se zapojuje do příprav vánočního 
menu, jaké jídlo považuje již od dětství za své nejoblíbenější 
a že mezi svá zamilovaná jídla řadí i vinnou klobásu 
od maminky. 

Mé 
nejoblíbenější 
jídlo
Moje nejmilejší jídlo jsou sku-
tečně už od dětství špagety. 
Hodně z těch, kteří to slyší, 
se trochu ušklíbne, ale mám 
špagety s droždím rád. Pří-
prava je hodně jednoduchá. 
Rozpustí se kvasnice, smíchají 
se s kečupem a tím vznikne 
omáčka, do které se špagety 
dají. Pak se posypou sýrem, 
a když je k tomu plátek ho-
vězího, tak vznikne dokonale 
jednoduché jídlo, které mi 
chutná.
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Jste rytíř Státního řádu 
za zásluhy Francouzské repub-
liky. Je francouzská kuchyně 
Vaše oblíbená?
Francouzská kuchyně patří mezi mé 
zamilované. Má mnoho regionálních 
podob a já mám rád hlavně různou 
úpravu mořských plodů a k nim dobré 
víno.  

Ochutnáváte při častých cestách 
do zahraničí místní speciality?
Na cestách vždy rád ochutnám, co 
tam mají dobrého. Nepatřím mezi 
cestovatele, kteří se zahraniční kuchyni 
vyhýbají, ale jsem přece jenom trochu 
konzervativní. Takže opravdu hodně 
exotická jídla, jako jsou pokrmy 
z různých druhů červů nebo hmyzu, si 
klidně odpustím. 

Známý je Váš vztah ke country 
hudbě. Byl jste typickým tram-
pem a jaké jídlo si s tímto život-
ním stylem spojujete?
Na trampu se vždycky a všude vaří 
guláš nebo gulášová polévka. Je to 
rychlé, vydatné, a když je zima, tak 
i nadlouho zahřeje. Prostě osvědčené 
jídlo do přírody.  

Jste při nakupování potravin 
patriot? 
Když mám možnost si vybrat, tak 

Kdo je 
Petr Bendl?
Petr Bendl se narodil 24. ledna 
1966 v Kladně. Vystudoval 
Vysokou školu strojní a textil-
ní v Liberci, obor konstruktér 
víceúčelových obráběcích 
strojů. V letech 1994 až 1998 
byl starostou města Kladna. 
V roce 1998 byl za stranu ODS 
zvolen poslancem Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky. Mandátu se vzdal 
v roce 2000, kdy byl zvolen 
hejtmanem Středočeského 
kraje. V roce 2009 působil 
krátce na pozici ministra do-
pravy. Od roku 2010 vykonává 
opět funkci poslance. V říjnu 
2011 byl jmenován ministrem 
zemědělství. 
K největším koníčkům Petra 
Bendla patří hudba, k hlavním 
tématům jeho písní tramping 
a rybolov. 
Petr Bendl je rozvedený, má 
dvě děti.

vždycky raději koupím potravinu, která 
pochází z České republiky.  

Co si myslíte o dovozu levných 
potravin do ČR, například drů-
beže, zeleniny. 
Jako ministr zemědělství bych rád 
lidi vyzval, aby kupovali zejména 
české a lokální potraviny, protože 
tím pomáhají našemu zemědělství 
a zemědělcům. Samozřejmě tím 
pomáhají i sami sobě, protože lidem, 
kteří se zajímají o původ potravin, 
záleží i na jejich kvalitě, takže nakupují 
zdravé a poctivé potraviny. A naši 
výrobci dokážou nabídnout množství 
kvalitních a chutných potravin.  

Jak chcete pomoci českému ven-
kovu? Sám jste MZe pod Vaším 
vedením označil za „minister-
stvo venkova“. 
Ministerstvo zemědělství má na rozvoji 
venkova veliký zájem. Jsou to totiž 
spojené nádoby: když se bude dařit 
venkovu, bude se dařit i zemědělství. 
Proto zřizujeme řadu programů, 
kterými podporujeme rozvoj venkova, 
například na výstavbu vodovodů, 
kanalizací nebo na protipovodňová 
opatření. Pomáháme zemědělcům 
různými finančními subvencemi, aby 
venkov nevymíral, ale aby z něj naopak 
bylo místo, kde lidé žijí rádi.  
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Původ majonézy
O původu majonézy se traduje několik verzí. Podle jedné verze vznikla ve Francii kolem roku 
1750 při dlouhém obléhání nepřítelem, kdy si tamní kuchař z nedostatku fantazie a surovin 
ušlehal do hustého krému vejce s olejem. Podle další verze byla připravena  na oslavu vítězství 
vévody  de Richelieu, který roku 1756 dobyl pevnost Mahon na španělském ostrově Menorca, 
odtud prý původní název mahonesa.  Podle jiné verze ji vévoda de Richelieu připravil sám bě-
hem obléhání pevnosti Mayenne (odtud název majonéza) roku 1757.  Skutečný původ majo-
nézy je tedy nejistý, z hodnověrných pramenů bylo dokonce zjištěno, že majonézu znali již staří 
Římané v době slavného Vergilia.
Jisté však je, že majonéza zdomácněla nejdříve na stolech aristokracie, později dalších vrstev, 
a stala se oblíbenou pochoutkou našeho jídelníčku. 
Původní kuchyňská příprava je v současné době nahrazena z velké části průmyslovou výro-
bou, která zabezpečuje zejména vysokou zdravotní nezávadnost a umožňuje i  rozvoj širšího 
sortimentu. 
Průmyslová výroba majonéz v Československu byla zahájena v roce 1957, z důvodu tehdejší 
mezinárodní ochrany názvu majonéza, pod názvem majolka. Tento název je dodnes pro řadu 
spotřebitelů synonymem kvalitní české majonézy. Výroby Majolky® se v té době ujaly tehdejší 
Pražské drůbežářské závody, n.p., jejichž pracovníci se podíleli na vývoji výrobku. Výroba pro-
bíhala v dnes již neexistujícím objektu v Praze 5, Smíchov a posléze v provozovně Kostelec nad 
Černými lesy. V 90. letech se stala nástupnickou fi rmou části Pražských drůbežářských závodů 
fi rma BONECO a.s., která pod chráněným názvem „Majolka®“ vyrábí majonézu podle tradiční 
české receptury do dnešních dnů. 

Co je majonéza a jak se vyrábí
Z fyzikálně-chemického hlediska se jedná o emulzi vytvořenou z vaječných žloutků, které pů-
sobí jako emulgátor, rostlinného oleje a vodné fáze, obsahující ocet, sůl, cukr a další ochucova-
dla, u majonéz s nižším podílem oleje pak ještě stabilizátory a zahušťovadla (nejčastěji škroby 
a další rostlinné polysacharidy).
Proces emulgace probíhá tak, že se za nepřetržitého rychlého míchání ve speciálních zařízeních 
přidává do vodné fáze olej.  Vytvoří se tak mikroskopicky stejnorodá struktura kapiček oleje 
ve vodném prostředí, kde vaječný žloutek jako emulgátor obklopuje částečky oleje a brání opě-
tovnému oddělení olejové a vodné fáze.
Z hlediska obsahu cholesterolu ve fi nální majonéze je důležité upozornit na to, že zatímco  
domácí majonéza obsahuje 2-3 vejce, ve stejném množství majonézy průmyslově vyrobené 
je mnohem méně vaječné složky (cca 1/3 žloutku), aniž by to bylo na úkor kvality, snižuje se 
ovšem rapidně obsah obávaného cholesterolu. Rovněž obavy ze salmonelové nákazy jsou zcela 
zbytečné, při průmyslové výrobě majonéz se používají vejce tepelně ošetřená, která jsou zba-
vena veškerých škodlivých mikroorganismů. 
Podobně jako majonéza se vyrábí také další tradiční český výrobek, kterým je tatarská omáč-
ka. Jedná se o ochucenou majonézu se sníženým obsahem oleje obohacenou o zeleninu. Ku-
povaná tatarská omáčka je tak méně tučná než omáčka připravená v domácích podmínkách 
z vysokoolejové majonézy.

Zdravý jídelníček
Vzhledem k obsahu kvalitních surovin , které prospívají zdraví, včetně rostlinného oleje, patří 
dobrá majonéza  ke zdravé a vyvážené stravě, samozřejmě v rozumném denním množství. 
Základem každé majonézy a tatarské omáčky je jakostní rostlinný olej, nejlépe řepkový, je-
hož složení nejlépe vyhovuje výživovým požadavkům.  Tento olej je dobrým zdrojem zdraví 
prospěšných vícenenasycených mastných kyselin, včetně esenciální Omega-3 mastné kyseliny 
(ALA, kyselina alfa linoleová). Také vitaminy A, E a K obsažené v zelenině a rozpustné pouze 
v tucích, pomůže rostlinný olej v majonéze tělu zpracovat.
Majonézy by měly být skladovány v chladu, nejlépe do 15 °C, chráněné ovšem před mrazem 
(způsobí rozpad emulze). 

Sortiment
Sortiment majonéz a majonézových omáček na trhu je relativně široký. Z vysokoolejových  je 
to především tradiční česká Majolka® a další majonézy s obsahem oleje 60-80 %, dále různě 
ochucené majonézy, mnohdy s nižším obsahem oleje, např. Delika light, různé salátové majo-
nézy. Z omáček potom opět tradiční česká tatarská omáčka a další druhy  ochucených omáček, 
s křenem, česnekem, s feferony, lehčí, tj. má nižší procento tučnosti, což uvítají především ti, 
kdo dbají na štíhlou linii.

Majonézy a tzv. E kódy
Éčka jsou látky, které se přidávají do potravin a nápojů. Na obalech potravin (ale i jinde) se 
označují písmenem E a číselným kódem, například E 230. Éčko, neboli přídatná látka, potravinu 
upravuje - ochucuje, přibarvuje, prodlužuje její trvanlivost apod.
Tak jako u většiny dnešní produkce , můžeme se i u sortimentu majonéz setkat s přídavkem 
některých aditivních látek označených E kódem. Jedná se zejména o  antioxidanty , které 
zabraňují oxidaci a tedy žluknutí oleje při požadovaných delších dobách záruky (běžně 3-12 
měsíců), konzervanty, zamezujícími růst případných mikroorganismů, někdy s přírodními bar-
vivy a aromaty a u nízkotučných výrobků pak se stabilizátory a zahušťovadly (škroby a přírodní 
polysacharidy). Zde je nutno uvést na pravou míru některá médii se šířící  sdělení, která jsou 
někdy až na úrovni  poplašné zprávy o nadměrně škodlivých účincích těchto aditivních látek.
V celé EU a tedy i v České republice platí velmi přísná Nařízení a Vyhlášky o použití a množství 
těchto látek v jednotlivých potravinách. Tato množství jsou stanovena na základě mnohaletých 
celosvětových vědeckých i lékařských sledování a jsou tudíž pro člověka zcela bezpečná. 
Dodržování limitů daných příslušnými předpisy velmi přísně a často kontrolují státní dozorové 
orgány, ale i sami výrobci, v rámci zavedení jakostních standardů ve výrobě. 
Na závěr je ještě třeba uvést, že všechna Éčka nelze házet do jednoho pytle. Možná se málo ví, 
že svůj E-kód mají v případě přídavku do fi nálního výrobku i takové látky jako např. vitamin C, 
beta karoten, lykopen, ocet (jako kyselina octová), lecitin a další.

Od původní domácí výroby
k dnešní průmyslové výrobě.
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k max imálnímu výkonu i vidinou 
nezanedbatelné výhry – kromě četných 
dárků od sponzorů získaly školní jídelny 
umístěné na prvních třech pozicích 
od VZP ČR finanční obnos na nákup 
libovolného vybavení kuchyně.  

Moderní česká kuchyně dětem
Úkolem deseti soutěžních týmů ve finálo-
vém kole, které se odehrálo 27. 10. 2011, 
bylo uvařit kompletní obědové menu 
přizpůsobené věkové kategorii 11-14 let. 
Podmínkou přitom bylo, aby se jednalo 
o jídlo, které je na dané škole běžně 
zařazováno do jídelníčku. Cena menu 
nesměla překročit finanční limit 27,50 Kč 
za porci, což je aktuální cena školního 
oběda. Mezi další kritéria hodnocení 
patřily kromě chuti a estetického dojmu 
především vhodnost použitých surovin, 

Soutěž motivovaná zdravím
Celorepubliková Soutěž o nejlepší školní 
oběd proběhla v Praze již podruhé, a to 
v rámci projektů „Žij zdravě“ a „YesNe-
yes“ financovaných z fondu prevence 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, které 
se snaží nejen touto formou poukázat 
na problém obezity týkající se všech 
věkových kategorií. V tomto případě 
se logicky snaží pořadatelé soutěže 
podchytit jej na samém začátku – u dětí 
a jejich stravovacích návyků. Hodnocení 
menu se ujala sedmičlenná porota 
složená nejen ze zástupců MZ, MŠMT, 
České školní inspekce, VZP ČR, Asociace 
kuchařů a cukrářů či mediálně známých 
„Kluků v akci“, Filipa Sajlera a Ondřeje 
Slaniny, ale i dvou žáků ZŠ, v níž se 
soutěž odehrávala. 
Soutěžící týmy byly motivovány 
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Kdo přišel v polovině akce, mohl mít pocit, že se asi spletl 
a místo Soutěže o nejlepší školní oběd se omylem ocitl 
na soutěži restaurací. Menu naservírovaná na dlouhém stole 
vypadala všechna do jednoho velmi lákavě, členové poroty 
debatovali se soutěžícími o drobných nuancích a tak jen 
fakt, že se finále soutěže odehrávalo ve školní  jídelně ZŠ 
Chelčického, svědčil o tom, že jsme tu správně. 

Nejlepším obědem 
je svíčková 

co je vhodné pro vaše dítě

Připravila Alice Škochová, foto: Tomáš Frank

Příklad soutěžního menu
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co je vhodné pro vaše dítě

Nebylo poražených, jen vítězů
Tento výrok padl ze strany poroty 
několikrát. Soutěžící odvedli obrovský 
kus práce a to, že se dostali do fi nále, 
je již samo o sobě vítězstvím. Proto 
moderátor Zdeněk Hladík vyhlásil 
kromě prvních tří míst hned sedm míst 
čtvrtých. Vedle fi nanční výhry, pohárů 
v podobě originálních skleněných pánví 
a plných tašek dárků si soutěžící odnesli 
i celou řadu inspirativních námětů 
od svých soupeřů. Někteří se svěřili 
s osvědčenými triky, jako třeba jak to 
zařídit, aby se sýr v polévce “netáhnul“, 
jiní informovali o nových možnostech 
vybavení kuchyně.  
Nezbývá než konstatovat, že soutěžící 
udělali pro zpopularizování školního 
stravování a zlepšení jeho mediálního 
obrazu naprosté maximum.

První místo pro netradiční 
svíčkovou
Vítězný tým z Domova mládeže a školní 
jídelny Písek nadchnul porotu pohan-
kovou polévkou s játrovými knedlíčky, 
kuřecím plátkem v mandlové krustě 
se smetanovou omáčkou, jogurtem 
a brusinkami, otavskými špalíčky 
a tvarohovým dezertem s jahodami 
podávaným netradičně v malých 
papírových lodičkách. O tom, jak vysoká 
byla laťka hodnocení, svědčilo také to, že 
i zástupkyně vítězného týmu se pořádně 
zapotila při obhajobě svého menu. 
Na adresu omáčky, která byla variací 
na svíčkovou, padla malá výtka, že je 
vzhledem k velkému množství zeleniny 
chuťově příliš mdlá. Na vysvětlení paní 
vedoucí jídelny, že se jedná o trik, jak 
do dětí dostat nenápadně co největší 
množství zeleniny, ovšem porota nako-
nec přistoupila a tento tým ohodnotila 
nejvyšším počtem bodů. 
Zeptali jsme se i kluků, žáků ZŠ 
Chelčického, zasedajících v porotě, jak 
jim chutnalo a co nejvíce.  Oba se shodli 
s většinou poroty na „pozměněné svíč-
kové“ vítězné písecké jídelny, nejméně 
jim naopak chutnaly švestkové omáčky, 
které se podávaly ve dvou případech. 
Ty by prý u nich v jídelně, se kterou jsou 
mimochodem velmi spokojení, asi nikdo 
nejedl. 

technologické postupy přípravy, sladěnost 
jednotlivých chodů a nutriční vyváženost. 
Hlavním cílem letošního ročníku bylo 
předvést českou kuchyni pro školáky 
v moderním pojetí. Důraz se kladl 
na tradiční tuzemské suroviny, nejlépe 
sezónní a čerstvé.

Na teplý talíř obloha nepatří
Pro soutěžící bylo fi nále pěkně perným 
dnem. V omezeném čase bylo třeba 
připravit celé menu, a to v podmínkách 
cizího prostředí a navíc paralelně 
s dalšími dvěma týmy. I kvůli tomu 
některá jídla nedopadla podle očekávání, 
například králík po staročesku, který 
byl jednoznačným vítězem brněnského 
souboje o postup do celorepublikového 
fi nále, se v Praze bohužel nepovedl. 
Soutěž probíhala již od samého rána, 
první soutěžící tým z Poděbrad začínal 
vařit již v šest hodin ráno. Dle pravidel 
byli soutěžící rozděleni do tří skupin, 
každá měla hodinu a půl na přípravu 
menu. Poté vybraný zástupce prezentoval 
jednotlivé chody včetně způsobu přípravy 
a vyslechnul si výsledky degustace. A pre-
zentující to opravdu neměli jednoduché, 
neboť porota byla ostražitá a kritická. 
Například Brňákům, kteří připravili kuřecí 
stehýnka na medu a zázvoru s pečenou 
nádivkou a zeleninovou oblohou, vytkla 
porota syrovou zeleninu na teplém talíři. 
Protiargument vedoucí jídelny vycházel 
z praxe – když se zelenina dá dětem 
přímo na talíř, je větší pravděpodobnost, 
že ji snědí.  I přes poměrně vášnivou 
debatu na toto téma nakonec brněnští 
skončili na druhém místě. 

Vítězné menu
Domov mládeže a školní 
jídelna Písek 

Polévka: pohanková s játrovými 
knedlíčky 
Hlavní jídlo: kuřecí plátek v mand-
lové krustě se smetanovou omáčkou, 
jogurtem a brusinkami, otavské 
špalíčky
dezert: tvarohový dezert s jahodami  

Vítězný tým z PískuVítězný tým z PískuVítězný tým z PískuVítězný tým z PískuPráce poroty



rubrika podporována

Na co si dát pozor při nákupu vaječného likéru, abychom se nerozhodovali 
jen podle přitažlivosti barvy, která pro kvalitu výrobku není rozhodující? Jak 
vybírat mezi vaječným likérem a likérem s přídavkem vajec? a především, 
jak se vyhnout produktům, které nesplňují legislativní nařízení a používají 
klamavé označení?

Vaječné likéry se podle platné legislativy 
dělí na dvě skupiny – „vaječný likér“ 
a „likér s přídavkem vajec“.  Rozdíl je 
v požadovaném obsahu vaječných žloutků. 
Zatímco názvem likér s přídavkem vajec 
je možno označit lihovinu, která obsahuje 
nejméně 70 g vaječných žloutků v jednom 
litru hotového výrobku, vaječný likér musí 
obsahovat minimálně 140 g vaječných 
žloutků na litr hotového výrobku. 
Testovali jsme osm výrobků, dva z nich 
byly z kategorie „likér s přídavkem 
vajec“ (Vaječný cream Klasik, Moravský 
vaječný), zbývajících šest bylo označeno 
jako vaječný likér. Všechny vzorky jsme 
nechali otestovat na obsah vaječných 
žloutků, abychom zjistili, zda výrobci 
dodržují legislativou požadovaný obsah. 
Bylo prokázáno, že obsah vaječných 
žloutků odpovídá požadavkům legislativy 
s výjimkou dvou produktů – Vaječného 
emulzního likéru z Palírny u zele-
ného stromu a Vaječného likéru 
od fi rmy Fruko Schulz. 
Je však nutné dodat, že problém 
s nižším obsahem vaječného žloutku 
může začínat ještě dříve než u výrobce. 
Výrobci nepoužívají čerstvá vejce, ale 
pasterizované nebo stabilizované vaječné 
žloutky a obsahy. A tak se může stát, že 
od dodavatele dostanou surovinu, která 
obsahuje méně žloutku, než výrobce 
očekával, a to se logicky odráží i v zjiště-
ném obsahu žloutků v hotovém výrobku. 
V každém případě by však výrobci měli 
podnikat takové kroky, aby tento jev 

Gold Advocaat, prodávaný v lidlu. 
Zajímavé a paradoxní je, že právě 
vaječný likér Gold Advocaat obsahoval 
nejvíce vaječných žloutků a nejméně 
přídatných látek. O jeho umístění tedy 
pravděpodobně rozhodla spíše pro 
nás nezvyklá chuť likéru zahraniční 
provenience.  

VAJeČNÉ lIKÉRy

Připravila VŠCHT,
ivana Pražanová,
foto Aleš Otýpka

Název výrobku
Božkov vaječný 

likér
Výrobce Stock Božkov
Obsah barviv E 102*, E 110, E 124
Obsah žloutků (g/l) 138
Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 3,5
Chuť 4,0
Konzistence 4,2
Celkové 3,9

Název výrobku
Vaječný sen- 
sváteční likér

Výrobce Granette 
Obsah barviv E 100
Obsah žloutků (g/l) 149
Senzorické hodnocení
Barva 3,7
Vůně 3,3
Chuť 3,2
Konzistence 2,9
Celkové 3,3
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1. 2.

provenience.  

vyloučili a spotřebiteli nabídli výrobek, 
který splňuje legislativní požadavky.

Při senzorickém hodnocení jsme vzorky 
hodnotili body od 1 do 5, přičemž 5 
bodů je nejvíce. Vítězem se stal Vaječný 
likér ze Stocku Plzeň – Božkov, 
zatímco nejméně senzoricky zaujal 
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Víte, že...
Při průmyslové výrobě likérů často výrobci používají pro zlepšení vzhledu 
barviva, proto je třeba se nenechat splést na první pohled lákavou barvou, 
která nemusí hned znamenat vyšší obsah žloutků nebo použití žloutků vajec 
od slepic ve volném chovu, které bývají tmavší. Nejčastěji se můžete setkat 
se syntetickými barvivy, v lepším případě je výrobek lehce dobarven barvivy 
přírodními. Lákavá barva je však v  případě použití barviv skutečně jen estetic-
kou záležitostí a se skutečnou kvalitou výrobků má pramálo společného.

Připravila VŠCHT,
ivana Pražanová,
foto Aleš Otýpka

Název výrobku
Vaječný likér- 

Alliance
Výrobce Lidl
Obsah barviv E 100
Obsah žloutků (g/l) 133
Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 3,1
Chuť 2,8
Konzistence 3,3
Celkové 3,3

Název výrobku
Moravský vaječný 

Metelka
Výrobce Milan Metelka
Obsah barviv E 102
Obsah žloutků (g/l) 68
Senzorické hodnocení
Barva 2,1
Vůně 2,1
Chuť 2,2
Konzistence 3,4
Celkové 2,4

Název výrobku
Vaječný

likér 
Výrobce Fruko Schulz
Obsah barviv E 102, E 110, E 124
Obsah žloutků (g/l) 106
Senzorické hodnocení
Barva 2,6
Vůně 2,4
Chuť 2,1
Konzistence 3,2
Celkové 2,6

Název výrobku
Vaječný cream  

Klasik
Výrobce Granette
Obsah barviv E 102, E 110, E 124
Obsah žloutků (g/l) 93
Senzorické hodnocení
Barva 3,2
Vůně 3,4
Chuť 2,8
Konzistence 2,6
Celkové 3,0

Název výrobku
Eierlikör-vaječný 

likér
Výrobce Lidl
Obsah barviv -
Obsah žloutků (g/l) 193
Senzorické hodnocení
Barva 3,1
Vůně 2,0
Chuť 1,3
Konzistence 2,8
Celkové 2,3

Název výrobku Vaječný likér

Výrobce
Palírna u Zelené-

ho stromu
Obsah barviv E 102, E 110, E 124
Obsah žloutků (g/l) 116
Senzorické hodnocení
Barva 3,2
Vůně 2,2
Chuť 2,5
Konzistence 3,4
Celkové 2,8

* E 100 – Kurkumin – přírodní barvivo

E 102 – Tartrazin (Cl potravinářská žluť 4)
– syntetické barvivo

E 110 – Žluť SY (Cl potravinářská žluť 3)
- syntetické barvivo

E 124 – Ponceau 4R (Cl potravinářská červeň 7, 
košenilová červeň A) - syntetické barvivo

3.

6.

4.

7. 8.

5.



leader celého oboru. Nárůst zpraco-
vatelské a výrobní kapacity byl tak 
mohutný, že již v kampani 1996/97 
Dobrovice jako jednotlivý cukrovar 
vyrobila největší množství cukru ze 
všech cukrovarů v republice. V násle-
dujících letech Dobrovice překonávala 
všechny dosavadní rekordy oboru 
v regionu střední a východní Evropy. 

V současnosti je dobrovický cukrovar 
společnosti Tereos TTD nejstarším, 
největším a nejmodernějším cukrova-
rem u nás. Je rekordmanem v oboru, 
který má u nás tradici již více než
220 let. 

Kromě Dobrovice vyrábí Tereos TTD 
cukr ještě v Českém Meziříčí, bezvodý 
líh v Dobrovici a jemný a technický 
líh v Chrudimi. V moderním balícím 
centrum na Mělníku zabalí ročně
90 tisíc tun cukru do drobných 
spotřebitelských balení.

Cukrovar v Dobrovici společnosti 
Tereos TTD je nejstarším řepu zpracují-
cím cukrovarem v Evropě, vyjma států 
bývalého Sovětského svazu. Od roku 
1831, tedy plných 180 let, se zde bez 
vynechání jediné sezony vyrábí cukr 
z cukrové řepy. To činí dobrovický 
cukrovar v tomto směru unikátním. 
Cukrovar byl založen v nevyužitých 
prostorách zámku a ve své době 
představoval nově koncipovaný závod.

Během posledních dvou desetiletí 
se z průměrného závodu znovu stal 

Akciová společnost Tereos 
TTD, a.s. je vedoucí skupinou 
v oblasti zpracování cukrové 
řepy v České republice 
a zároveň patří mezi 
deset největších českých 
potravinářských fi rem. 

PR článek
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180 let tradiční výroby
cukru v Dobrovici
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Připravila Kateřina Bendlová,
foto archiv fi rem, shutterstock  

Noční nájezdy k ledničce mají své 
vědecké vysvětlení. Nejedná se tedy 
o pouhý rozmar, ale o poruchu spánku 
zvanou syndrom nočního přejídání, 
která postihuje jedno až dvě procenta 
populace. Lidé trpící syndromem se 
v noci budí a nejsou schopni usnout, 
dokud se neuklidní něčím k jídlu. Vět-
šina nočních výletníků si své hodování 
navíc ani neuvědomuje a nepovažuje 
ho proto za závažnější problém. 

Noční
přejídání 

Úspěch moravských vinařů

Organizátoři festivalu Česká chuťovka přichystali letos novinku 
v podobě kategorie dětská chuťovka. Pokrmy předložené 
v této kategorii hodnotily děti ze základních škol a studenti 
prvního ročníku Střední a průmyslové školy potravinářských 
technologií v Praze. Také zde musely přihlášené výrobky pocházet 
od výhradně českých výrobců a obsahovat z nejméně 80 % 
tuzemské suroviny.  Nejúspěšnějším výrobkem se staly Valašské 
frgály, které byly zvoleny nejen Dětskou chuťovkou, ale získaly 
i titul Česká chuťovka 2011.

Dětská chuťovka 2011

Na trhu se objevil nový originální diář 
s ročním hubnoucím plánem, jenž 
je mimo jiné obohacen i o recepty. 
Rokem 2012 se nechte provést 
spolu s dietářem a budete mít 
pod kontrolou svůj čas i hmotnost. 
Najdete zde týdenní diář s úkoly 
a zdravými recepty pro celou rodinu, 
sezónní kalendárium potravin či místo 
k zaznamenávání vlastních tipů např. 
na jídelníček, recepty nebo nákupní 
seznam. Díky diáři budete mít přehled 
nad svým příjmem, výdejem a pitným 
režimem. Více informací se dozvíte 
na webových stránkách
www.diar-dietar.cz.

Zdravé
plánování

Vítězem mezinárodní soutěže v čepo-
vání plzeňského Prazdroje se stal Ir 
Fearghus McCormack, na druhém místě 
skončil český zástupce Jaroslav Učík. 
Jejich úspěch nebyl založen jen na umění 
dokonale načepovat pivo, ale také 
na příjemném vystupování, schopnosti 
nápoj poutavě prezentovat a podrob-
ných znalostech o výrobě, historii a péči 
o pivo. Soutěžící také museli prokázat, 
že „své“ pivo bezpečně poznají a rozliší 
ho od dalších předkládaných vzorků. 
Finále v pražském Rudolfi nu se zúčastnili 
vítězové národních kol z 15 zemí.

České pivo nejlépe od Ira

Moravští vinaři získali na největší mezinárodní 
soutěži vín v Německu MUNdUS vini v Neu-
stadtu 11 medailí, z toho tři zlaté. V soutěži se 
objevilo 6028 vín ze 42 zemí světa. Konkuren-
ce byla obrovská, navíc se pořadatelé rozhodli 
zvýšit bodové limity opravňující k ocenění. 
Dosáhla tak na ně jen skutečně výjimečná 
vína. Mezi nimi si velmi dobře vedly především 
Vinné sklepy Valtice, a.s. – zlatou medaili zís-
kalo jejich Veltlínské zelené, pozdní sběr 2009. 
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jak poznat kvalitní potraviny

Jak cukr vybírat
O kvalitě cukru nám ledacos napoví jeho 
bělost a velikost zrna. Vodítkem mohou 
být podle Jakuba Hradiského i certifi káty 
Klasa. Jak sám ale dodává, výraznější 
rozdíly by mezi jednotlivými výrobci být 
neměly. Aby nám cukr vydržel bez ztráty 
kvality i několik let, měli bychom jej 
skladovat v suchém a tmavém prostředí.

zlatavou až po hnědou. Toto zabarvení 
je způsobeno melasou, nedostatečně 
oddělenou od cukru v procesu výroby. 
U přírodního cukru se nepoužívá 
rafi nace a chemické bělení, proto je 
zachován obsah významných látek. 
Na trhu se můžete setkat i s několika 
typy přírodního třtinového cukru, jako 
například s cukrem naturala (původem 
z ekologického zemědělství) nebo s cuk-
rem melasovým. Hnědý cukr se vyrábí 
i uměle, a to smícháním krystalů bílého 
cukru a cukerného sirupu. Rafi novaný 
cukr je zbaven všech biologických 
hodnotných látek a poskytuje jen 
potřebnou energii. 

Druhy cukru
Cukr můžeme dělit na základě jeho 
zdroje či tvaru a částic sacharózy. Dle 
druhého kritéria rozlišujeme cukr krystal, 
krupici, moučku, s přísadami a tva-
rovaný. Cukr krystal je směsí krystalů 
stejnoměrného zrnění, obsahuje 
nejméně 70 % cukru o velikosti krystalů 
0,4 – 2,0 mm. Cukr krupice je směsí 
menších nebo rozdrcených krystalů 
stejnoměrného zrnění, obsahuje 
minimálně 70 % krystalů o velikosti 
0,16 – 0,8 mm. Cukr moučka je sypká 
směs jemně mletých krystalů a obsahuje 
protihrudkující látky. Mezi cukr s pří-
sadami patří například želírovací cukr, 
vanilínový cukr nebo skořicový cukr. 
Kostkový cukr je cukrem tvarovaným.

Většina z nás si svůj den nedokáže 
bez cukru ani představit. Cukr zvyšuje 
chutnost pokrmů, ale zároveň i jejich 
energetickou hodnotu. I když nesladíme, 
nesmíme zapomenout, že cukr je 
obsažený i ve sladkém pečivu, limoná-
dách nebo sirupu. Používá se rovněž pro 
výrobu alkoholu a slouží jako konzer-
vační látka. „Cukr můžeme rozdělit 
podle plodiny, ze které se získává – tedy 
na řepný a třtinový. V našich podmín-
kách se cukr získává výhradně z cukrové 
řepy,“ vysvětluje mluvčí společnosti 
Tereos TTD Jakub Hradiský, které patří 
cukrovary v Dobrovici na Mladoboleslav-
sku a v Českém Meziříčí. 

Přírodní versus rafi novaný cukr
Přírodní cukr má vyšší obsah biologicky 
hodnotných látek. Jeho barva se 
pohybuje na stupnici od béžové, přes 

Připravila Markéta Matějková,
foto shutterstock

Jak vybrat kvalitní cukr

Pečení vánočního cukroví se 
v žádné rodině neobejde bez 
cukru. Společně s medem 
patří mezi nejpoužívanější 
sladidla přírodního původu. 
Abyste se při předvánočních 
nákupech lépe orientovali 
v nabídce cukrů, připravili 
jsme vám stručný přehled, 
na co se zaměřit. Dozvíte se 
například to, že neexistuje 
přírodní cukr, který by byl 
zdravější než ostatní. Jedná se 
tedy jen o pověru a rozšířený 
mýtus.



prosinec 2011

jak poznat kvalitní potraviny

prospěšné látky, jako například draslík, 
sodík, vápník nebo hořčík, ovšem jen 
v tak zanedbatelném množství, že 
na organismus nemají téměř žádný vliv. 
„Že by tedy některý cukr byl zdravější 
než jiný, je skutečně pověra a velmi 
rozšířený mýtus. Rozdíl mezi řepným 
a třtinovým cukrem je pouze v tom, 
že bílý cukr z řepy prochází ještě 
rafi nací, kdy se zbaví zbytkové melasy, 
která je nositelem oněch minerálních 
látek. Procesem rafi nace se tak cukr 
změní z hnědého na bílý, na který 
jsou spotřebitelé zvyklí. Označovat 
tedy třtinový cukr za přírodní a řepný 
cukr nikoliv, je zavádějící a nesmyslné, 
neboť oba druhy jsou získávány 
z přírodních plodin bez přidání 
jakýchkoliv dalších látek. V obou 
případech se jedná vlastně o chemicky 
čistou sacharózu. Také třtinový cukr se 
někdy rafi nuje a v takovém případě je 
k nerozeznání od řepného,“ dodává 
mluvčí společnosti Tereos TTD. Jak 
rafi novaný, tak přírodní cukr je vhodný 
k pečení cukroví nebo slazení kávy 
nebo čaje. Je tedy jen na vás, kterému 
z nich dáte přednost.

Vliv cukru na zdraví
To, že nadměrný příjem cukru vede 
k obezitě a zvyšuje riziko zubního 
kazu, není žádnou novinkou. Ovšem 
ani to neznamená, že bychom 
měli cukr ze svého jídelníčku úplně 
vyškrtnout. Cukr by měl tvořit kolem 
padesáti procent z celkového denního 
příjmu energie. Co se týče vlivu cukru 
na naše zdraví, přednost bychom 
měli dávat cukrům složeným, které 
se vstřebávají pomalu. Tím dodávají 
tělu energii postupně a navozují 
pocit sytosti. Omezit bychom měli 
konzumaci potravin, které obsahují 
cukry jednoduché, jako jsou například 
různé sladkosti. Tyto cukry, na rozdíl 
od těch složených, se velmi rychle 
vstřebávají, a přestože dávají tělu 
okamžitou energii, tak ji brzy vystřídá 
hlad a únava.

Mýty o cukru
Jak vysvětluje Jakub Hradiský, 
cukr vyráběný z cukrové řepy je 
stoprocentně přírodní a nenajdeme 
v něm žádné přidané látky. Hnědý 
třtinový cukr obsahuje i některé zdraví 

inzerce



klasa

ale kde se vlastně vzala štědro-
večerní večeře? 
Jak už bylo řečeno, základem 
křesťanských Vánoc, na které ve stře-
doevropském regionu navazujeme, 
je zvěstování příchodu Ježíše Krista 
a každoroční oslava této události, která 
začíná právě štědrovečerní večeří. Ta má 
sice slavnostní ráz, ale protože Štědrý 
večer ještě není součástí křesťanských 
Vánoc v pravém slova smyslu – končí 
jím advent a postní období – skládá 
se v křesťanské tradici spíše z postních 

Pokud kupujeme potravinu, která 
na svém obalu nosí značku kvality 
KLASA, znamená to, že jde o výrobek, 
který splnil náročné podmínky pro 
její udělení a je kvalitativně na velmi 
vysoké úrovni. Značka KLASA tak 
může spotřebitelům usnadnit spletitou 
cestu po českých supermarketech 
a prodejnách potravin a pomoci jim 
ve výběru těch nejvhodnějších potravin 
na rodinnou tabuli. A nejinak je tomu 
i o Vánocích. Chystáte se péci, vařit, 
smažit? Zkuste to s KLASOU!

Vánoční tabule
Češi představují, co se týče štědrove-
černí večeře, poměrně konzervativní 
národ. Většina z nás si asi neumí 
představit Štědrý večer bez rybí nebo 
hrachové polévky, bramborového 
salátu, smaženého kapra nebo řízku, 
vinné klobásy a vánočního pečiva. 
Nejrůznější průzkumy veřejného 
mínění, které jsme v posledních letech 
zaznamenali, ukazují, že Češi tyto 
tradice zkrátka dodržují a změnám se 
tak trochu brání. 
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Vánoční tabule
se značkou KLASA
Rok se s rokem sešel a znovu se blíží vánoční svátky.  Jde bezesporu o jedno z nejkrásnějších 
období roku, kdy lidé oslavují příchod Ježíše Krista nebo si prostě užívají svátky klidu, lásky 
a pohody a čas setkávání s rodinou a přáteli. K tomuto období neodmyslitelně patří dobré 
jídlo a pití, které doma sami vytváříme. Některé pochutiny často jíme právě jen o Vánocích. 
Během vánočních nákupů bychom však stejně jako po celý rok neměli zapomínat na kvalitu 
nakupovaných a konzumovaných potravin. A stejně jako po celý rok, i v tomto období nám 
může být dobrým rádcem a průvodcem značka KLASA. 

Připravila: Dana Večeřová,
foto archiv fi rem a shutterstock
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Cukrovar Vrbátky a.s. nebo KÁVOVINY 
akciovou společnost. 
VáNOČKA: Pokud nemáte čas péct 
vánočku doma, nevěste hlavu! Na pul-
tech potravin najdete kvalitní a chutné 
vánočky s ořechy, arašídy, mandlemi 
i rozinkami od pekařství ARISTA s.r.o., 
Selské pekárny s.r.o., pekařství Josef 
Rýdl s.r.o., Lapek a.s., Vašíček – pekař-
ství a cukrářství s.r.o., UNITED BAKERIES 
a.s. nebo JVS Semilská pekárna s.r.o. 

Vánoce a tradice
České Vánoce jsou provázené nejen 
křesťanskou, ale i pohanskou tradicí 
oslavující zimní slunovrat, nadějí, že 
zima skončí a příroda, a s ní i živobytí 
lidí, se znovu probudí a obnoví. 
Proto naše Vánoce, které se v České 
republice slaví 24., 25. a 26. prosince, 
provází spousta pranostik, pověr, 
lidových zvyků a obyčejů. Zřejmě 
nejrozšířenější je v našem regionu 
zdobení vánočního stromu. Tato tradice 
pochází z německých měst, v českém 
prostředí ji poprvé představil v roce 
1812 ředitel Stavoského divadla Jan 
Karel Lieblich. Poté se postupně začala 
šířit mezi bohaté měšťany a až později 
i na venkov. Mezi další rozšířené tradice 
patří, i přes zmiňovaný ateismus české 
populace, stavění jesliček, zpívání koled, 
dále pak lití olova nebo pouštění lodiček 
z ořechových skořápek. 
Ať už ve vaší rodině panují jakékoliv 
zvyky, pamatujte, že Vánoce jsou přede-
vším svátky klidu, pohody a porozumění 
a tak bychom je měli i prožít. 
Veselé Vánoce!

klasa

MáSlO: I máslo patří mezi nezbytné 
vánoční suroviny. To osvědčené se 
značkou KLASA na pultech najdete 
třeba od fi rem Mlékárna Hlinsko s.r.o., 
Mlékárna Olešnice – rolnické mlékařské 
družstvo, Choceňská mlékárna s.r.o. 
nebo EKOMILK s.r.o. 
MOUKA: Moderní čeští mlynáři se 
už určitě těší na nadcházející Vánoce, 
kdy se hospodyňky pustí do pečení 
cukroví, vánoček a dalších dobrot. 
Kvalitní mouku nabízí mnoho z nich, 
připomínáme fi rmy Mlýn Kojetín spol. 
s.r.o., MLÝN HERBER s.r.o. nebo Mlýn 
Havlíčkův Brod s.r.o. Kromě nich také 
fi rmy Bratři Zátkové a.s., PENAM a.s., 
PRO-BIO obchodní spol. s r.o., TopBio 
mlýn s.r.o. a UNIMILLS a.s.
KAPR: Pokud nestihnete nákup celého 
kapra v rámci tradičních stánkových 
prodejů, zkuste třeba toho naporcova-
ného z Rybníkářství Pohořelice a.s. 
ŘÍzKy: Je libo kuřecí či krůtí? 
Vyzkoušet můžete kuřecí prsní řízky 
od Drůbežářského závodu Klatovy 
a.s. A pokud se nechcete zdržovat 
obalováním, zkuste Obalované kuřecí 
řízky od fi rmy PAJERO s.r.o. 
VINNá KlOBáSA: Vyzkoušejte 
oceněnou vinnou klobásu od Jarmily 
Loužecké.
Med: Společnost Včelpo spol s.r.o. 
dodává na trh různé druhy medu, mezi 
kterými nechybí ani výrobky oceněné 
značkou KLASA. 
cUKR: Se značkou KLASA najdete cukr 
krystal, krupice, moučka i vanilinový 
cukr a dokonce i cukr v kostkách. 
Zkuste třeba společnosti Tereos TTD a.s., 

jídel. Samotné křesťanské Vánoce pak 
začínají 25. prosincem, tedy dnem 
narození Páně a Božím hodem vánoč-
ním. V našem regionu se uchovala 
tradice slavnostní štědrovečerní večeře 
24. prosince, která odkazuje na křes-
ťanství především konzumací ryby jako 
hlavního chodu. 
Zůstaňme chvíli také u příprav na tento 
velký den a u nákupu potravin. 
V podstatě s celou štědrovečerní večeří 
i vánočním pečením může pomoci 
česká značka kvality KLASA. Nabízíme 
vám proto malého průvodce oceněnými 
potravinami vhodnými na vánoční stůl. 
VeJce: Jde o surovinu, které se 
o Vánocích, i vzhledem k pečení, 
spotřebuje mnohonásobně více než 
v jiných ročních obdobích. Tedy snad 
jen s výjimkou Velikonoc. Značku 
KLASA získala pro svá vejce celá řada 
producentů, jmenujme například 
společnosti Schubert partner a.s. nebo 
AGROPODNIK Hodonín a.s. 
MlÉKO: Ani bez mléka jako suroviny 
potřebné k vaření a pečení si Vánoce 
nedokážeme představit. Kvalitní 
české mléko označené logem KLASA 
seženeme například z Mlékárny Kunín 
a.s., MADETY a.s. nebo Bohušovické 
mlékárny a.s. 
BRAMBORy: Snad na žádném českém 
štědrovečerním stole nechybí brambo-
rový salát. I tady se při koupi můžete 
spolehnout na českou kvalitu pod-
trhnutou oceněním KLASA. Vybírejte 
brambory například od fi rem HELVELLA 
s.r.o., Bramborárna Bukovice s.r.o. nebo 
Blanická bramborářská s.r.o. 
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co byste měli vědět 

Přestože si během roku na datle a fíky 
téměř nevzpomeneme, v předvánočním 
čase jim nelze odolat. Fíky i datle patří 
prostě již dlouhá léta k tzv. vánočnímu 
ovoci. Zatímco dříve je znali především 
ti, kteří mohli vycestovat do zahraničí, 
dnes jsou běžně k dostání i u nás. A je 
to dobře, byla by škoda si tyto ovocné 
dobroty odepřít. 

Fíky dodají energii
Fíkovník patří k nejstarším rostlinám 
využívaným člověkem. Vždyť i oděv 
biblického páru, Adama a Evy, byl 
tvořen fíkovým listem. Fíkovník je 
původem ze střední Asie, odedávna se 
pěstuje v široké oblasti od západního 
Středozemí po severovýchodní Indii. 
Zralé fíky připomínají svým tvarem 
hrušky. Jsou duté a v jejich dutině se 

nacházejí vlastní plody, které se obvykle 
nazývají pecičkami. Nejpopulárnější 
jsou u nás fíky sušené, které obsahují 
rychle dostupnou energii v podobě 
jednoduchých cukrů. Fíky jsou rovněž 
bohaté na draslík, vápník, hořčík, 
železo i nenasycené mastné kyseliny. 
Z čerstvých plodů získáte navíc provi-
tamin A a vitaminy C a E. Fíky obsahují 
rovněž vlákninu a málokdo ví, že jejich 
konzumace se doporučuje při kašli 
a bronchitidě. Bělavý prášek na povrchu 
fíků jsou krystalky vyloučeného cukru, 
nikoliv plíseň. Čerstvé fíky obsahují asi 
25 % cukrů, sušené až 75 %. Mohou se 
jíst čerstvé, sušené i kandované.

Jak správně vybírat
Sušené fíky, na rozdíl od čerstvých, 
už není v současnosti problém sehnat 
po celý rok. Při koupi čerstvého ovoce 
vybírejte plody s nepopraskanou 
a nepoškozenou slupkou, na dotek by 
fíky měly být měkčí. Fíky se dále dají 
zpracovávat na džusy, kompoty, džemy, 
likéry i vína. Pro svůj obsah potřebných 

Stěží najdete ovoce, které 
patří na vánoční stůl více než 
fíky a datle. Věděli jste, že tyto 
sladké pochoutky jsou navíc 
velice zdravé a energeticky 
vydatné? Potom vás jistě 
nepřekvapí, že jak datle, 
tak fíky patří k oblíbeným 
potravinám sportovců, kterým 
dodávají potřebné vitaminy, 
minerály i vlákninu.

O fících

a datlích

Připravila Markéta Matějková,
foto shutterstock
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látek a snadnou stravitelnost je toto 
ovoce doporučováno lidem se zvýšenou 
fyzickou i duševní námahou, ale 
i těhotným a kojícím maminkám. Jejich 
výhodou je skutečnost, že rychle zasytí, 
proto jsou velice často součástí programu 
pro hubnutí. Čistící účinek mají fíky 
na ledviny a močové cesty. Působí mírně 
močopudně a dokážou rozpouštět 
usazené škodliviny v ledvinách ve formě 
tzv. ledvinových kamenů či písku. 

Kalorické ovoce
Datle pocházejí ze severní Afriky a Asie, ty 
nejlepší plody pak údajně z Iráku a Tunisu. 
Kdo datle zná, ví, že se jedná o zhruba 
šest centimetrů dlouhé bobule s jedním 
tvrdým, podlouhle válcovitým semenem 
s podélnou rýhou. Tyto plody jsou velice 
sladké a výživné, jejich dužina obsahuje 
kolem 30 % vody, přes 50 % cukrů, dále 
také bílkoviny, vitaminy i tuky. V semenech 
je přibližně 6 % bílkovin a 8 až 10 % oleje. 
Čerstvé plody obsahují i antioxidant beta 
karoten, který chrání kůži před škodlivým 
slunečním zářením.

Ze všech druhů ovoce však mají datle 
nejvyšší kalorickou hodnotu. Jednotlivé 
bobule se od sebe mohou lišit, a to 
jak konzistencí dužiny plodů, tak také 
obsahem cukrů i barvou. 

Datle na chuť i pro zdraví
Datle se používají syrové nebo vařené, 
ale také pečené. Ze sušených datlí se 
zase mele mouka na chléb. Cukernaté 
datle se zpracovávají na datlový med 
a sirup a vyrábí se z nich pálenka 
zvaná arak. Palmové víno, zvané 
toddy, se připravuje z datlové šťávy, 
která po naříznutí vytéká z kmene 
nebo řapíků listů. Datle se konzumují 
převážně vysušené, což zlepšuje jejich 
trvanlivost. Toho dříve často využívali 
beduíni s karavanami křižujícími nehos-
tinné pouště. V některých kulturách 
se věří, že datle mají afrodiziakální 

účinky. V arabských zemích jsou datle 
součástí každodenní kuchyně, podávají 
se zpravidla slisované do bochníku 
adšu nebo se pečou na másle. Sušené 
datle vydrží ve vzduchotěsné nádobě 
až rok. Čerstvé plody můžete uchovat 
v lednici až dva týdny. U nás jsou datle 
stejně jako fíky spojovány s vůní Vánoc. 
Nová úroda datlí se totiž sklízí vždy 
od září do prosince, proto na náš trh 
přicházejí vždy v tomto čase. Datle mají 
i nezanedbatelný zdravotní přínos. Je 
prý prokázáno, že redukují riziko vzniku 
srdečních chorob a rakoviny. Datle díky 
obsahu vápníku prospívají našim kostem 
i zubům. Pozitivní vliv mají i na kůži 
a vlasy, navíc snižují krevní tlak a ode-
dávna jsou používány jako pomoc při 
problémech s nespavostí. Takže pokud 
máte problémy s usínáním, zkuste si 
před spánkem dát pár sladkých datlí.



Jaké kuchyně se lidé na vašich 
kurzech mohou naučit? 
Máme italskou, českou, thajskou, 
japonskou, korejskou, španělskou, 
francouzskou a sladkou kuchyni. 
Naučíme vás třeba i českou kuchyni 
podle M. D. Rettigové, novinkou je 
kurz Domácí chléb a voňavé pečivo či 
Prvorepublikové dezerty. Velmi oblíbený 
je kurz Umění sushi pod vedením 
uznávané české japanoložky nebo 
příprava čokoládových pralinek. 

O jaké kurzy vaření je největší 
zájem? Co Čechy láká?
Největší zájem je o kurzy Steak, Sushi, 
Thajsko a českou kuchyni. Mezi velmi 
oblíbené kurzy také patří cukrářské 
kurzy – příprava dezertů v domácích 
podmínkách.

Předvede vám sabráž (otevření 
lahve šumivého vína šavlí), 
nalije francouzské vintage víno 
a naučí vás exotický růžový 
bramborový salát, kterým 
o Vánocích všechny okouzlíte. 
Talentovaný kuchař Michal 
Nikodém si otevřel luxusní 
kulinářské studio Ola Kala 
(Všechno dobré) na pražských 
Vinohradech, kam jsme se 
za ním zajeli podívat. Poradil 
nám, jak nepřibrat o Vánocích, 
naučit se vybírat exotické suro-
viny a prozradil, proč nakupuje 
potraviny podle čichu.

Potraviny
vybírám

po čichu

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv 
Michala Nikodéma, archiv redakce

Potraviny
vybírám

Potraviny
vybírám

Potraviny

po čichu



Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby 
Salát z batátů s mangem a brusinkami

Postup:
 Batáty a pastinák oloupeme a nakrájíme na kostky 2x2 cm. Kostky vložíme na plech,

osolíme, opepříme, smícháme s olejem a za občasného promíchání pečeme při 180 °C 
asi 20 minut (do měkka, ale ne do stavu rozvaření). Mezitím v míse smícháme majonézu, 
citronovou kůru a šťávu. Mandle nasekáme nahrubo a můžeme je orestovat na suché pánvi. 
Mango oloupeme a nakrájíme na kostky 1x1 cm. Teplé upečené brambory s pastinákem dáme 
do mísy s majonézou, přidáme brusinky, nakrájené mango a mandle a zlehka promícháme. 
Dochutíme solí a pepřem. Necháme minimálně 2 hodiny v chladu uležet.  

Ingredience: 
 600 g sladkých uvařených brambor (batátů), 200 g pastináku, 2 lžíce oleje, 

1 zralé mango, šťáva a kůra z citronu, 4 lžíce majonézy Hellmann´s, 
hrst sušených brusinek, hrst loupaných mandlí, čerstvě drcený pepř, sůl 

prosinec 2011 www.svetpotravin.cz 29

radíme se s šéfkuchařem

Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby 
Salát z křupavých brambor a kaštanů 

Ingredience: 
 600 g uvařených brambor typu A, 200 g jedlých kaštanů, 100 g kyselých 

okurek, 3 lžíce oleje, 4 lžíce majonézy, 1 malá cibulka, hrst sekané pažitky, 
sůl, pepř 

Postup:
 Kaštany na špičce nakrojíme a uvaříme ve vodě do měkka (asi 45 min). Kaštany scedíme, 

necháme vychladnout a oloupeme. Nakrájíme na čtvrtky. Brambory oloupeme a nakrájíme 
na hrubé kostky. Vložíme je do nepřilnavé pánve, přilijeme 300 ml vody a umístíme nad silný 
plamen. Za občasného míchání vaříme a necháme odpařit veškerou vodu. Ztlumíme plamen 
a přidáme olej. Brambory pomalu smažíme 15 až 20 minut. Občas promícháme nebo zatřeseme 
pánví. Po usmažení vyndáme na papír a necháme chvíli odsát tuk. Těsně před podáváním osolíme, 
opepříme a smícháme s kaštany, majonézou, jemně nakrájenou cibulkou, okurkou a pažitkou. 

Ingredience: 
 400 g menších teplých uvařených brambor bez slupky, 2 malé teplé 

uvařené oloupané červené řepy, 1 zralé avokádo, 4 lžíce majonézy, šťáva 
z půlky limetky, 2 lžíce oleje, 1 menší červená cibule, čerstvě drcený pepř, sůl

Postup:
 Avokádo rozpůlíme, odstraníme pecku a slupku a nakrájíme jej na kostky. Kostky avokáda 

vložíme do mísy a pokapeme šťávou z limetky. Přidáme brambory nakrájené na plátky, 
uvařenou řepu nakrájenou na měsíčky a cibuli nakrájenou na tenká kolečka. Osolíme, opepříme 
a přimícháme majonézu. Ihned podáváme, nejlépe vlažné.  

Doba přípravy: 20 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 25 minut, pro 4 osoby 

Ingredience: 
 400 g uvařených brambor typu A, 2 červené papriky, 1 menší cuketa,

6 menších žampionů, 2 stroužky česneku, 2 lžíce oleje, 3 lžíce vinného octa, 
1 lžíce hořčice, čerstvě drcený pepř, 4 lžíce majonézy, sůl

Postup:
 Papriku zbavíme jádřinců a nakrájíme na větší kusy. Cuketu nakrájíme na půlcentimetrová kolečka, 

žampiony na čtvrtky nebo půlky a česnek na tenké plátky. Ve velké pánvi rozehřejeme olej a zeleninu 
postupně opečeme dozlatova tak, aby uvnitř zůstala křupavá. Vložíme ji do mísy a přidáme najemno 
nasekaný česnek, ocet, sůl, pepř, hořčici a majonézu. Dobře promícháme. Nakonec opatrně 
vmícháme na plátky nakrájené brambory. Salát necháme alespoň hodinu v chladu odležet.

Jemný bramborový salát s červenou řepou   

Bramborový salát s paprikou, 
cuketou a žampiony 
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Miluji parfait z kachních jater. Jedná 
se o velejemnou paštiku připravenou 
z kachních jater a másla ochucenou 
bylinkami, šalotkou, trochou koňaku 
a portským vínem. Když se servíruje 
s omáčkou cumberland, což jsou 
brusinky s červeným vínem, pomerančo-
vou kůrou a trochou hořčice, a jemným 
jablkovo-celerovým salátkem a křupavým 
pečivem, tak je to symfonie.

Jak důležitý je foodstyling? 
Velmi důležitý. První dojem hraje velkou 
roli u všeho, u jídla také. Díky krásně 
naaranžovanému jídlu na něj dostaneme 
i větší chuť. 

Stále připravujete dezerty pro 
mezivládní návštěvy úřadu 
vlády? Co jim servírujete 
nejčastěji? 
Po roce a půl naší spolupráce jsme se 
s úřadem vlády dohodli a vyškolili jejich 
vlastní kuchaře, takže od té doby si 
dezerty připravují sami. Hostům jsme vždy 
servírovali jiný dezert. Při jejich návrhu 
jsme brali v potaz osobnost, pro kterou se 
hostina připravovala, celkové menu, roční 
období a případná přání hostitele.

Baví Vás vařit i doma, nebo si 
raději zajdete do restaurace?
Do restaurací chodím čím dál tím méně. 
Vařím doma velmi rád, je to pro mě relax. 

Jak si vaření užít a nebrat ho jako 
nepříjemnou povinnost?
Neumím dát všeobecnou radu nebo 
pokyn. Každý vycházíme z jiných 
podmínek a za jiných podmínek vaříme. 
Já si dám k vaření někdy skleničku vína, 
rád během vaření ochutnávám, pustím si 
hudbu. Vždy vařím to, co mám osobně 
rád a to, na co mám chuť.

Poraďte nám nějakou kuchařskou 
fintu…
Využívejte při vaření přírodní dochu-
covadla, dodají jídlu nezaměnitelnou 
chuť. Když je to vhodné, můžete místo 
soli použít parmezán nebo sušená 
rajčata, do svíčkové nebo guláše se 
nebojte přihodit ančovičku, krásně 
zvýrazní chuť. Pokud připravujete salát, 
nezapomeňte k němu přidat tuk či olej 
kvůli rozpustnosti vitaminů, a salát poté 
nechte chvilku odležet. A poslední tip: 
do salátu, i bramborového, můžete 
přidat i pražená semínka. Pražte je 
nasucho na pánvi, na třetinový výkon 
sporáku. Opražte je do nafouknutí. 
Pražená semínka jsou v salátu vynikající 
a i lépe stravitelná.

na pražských Vinohradech. Je čerstvá 
a mám moc rád vietnamskou obsluhu. 
Chodím tam dlouho a často, už 
se známe osobně a mají vždycky 
dobrou náladu. Když vybírám potraviny, 
používám jednak zrak, ale také čich. 
Po čichu se dá poznat, zda je surovina, 
tedy ovoce, zelenina, maso, sýr, dobrá, 
zralá, čerstvá.

Poradíte nám nějaké kuchař-
ské triky, které se dají využít 
o Vánocích?
V mnoha domácnostech se připravuje 
krůta. Z masa, které se nesní, je možné 
připravit vynikající sendviče a vzít si je 
s sebou třeba na lyže. Nebo si připravte 
lehký salát s nakrájenými jablky a ořechy 
a místo majonézy ingredience spojte 
ušlehanou šlehačkou.

Předvedl jste nám čtyři druhy 
netradičních bramborových 
salátů. Jaký bramborový salát 
budete připravovat Vy sám 
na Štědrý večer?
Ještě nevím. Záleží na tom, co budu 
na Štědrý večer vařit. Loni jsem dělal 
mořského vlka pečeného v soli a k tomu 
jsem servíroval pečenou zeleninu 
a pečené brambory. Majonézu jsem 
dal na stranu k těm bramborám. Letos 
ještě netuším, jaké menu budu dělat, 
rozhodnu se vždycky na poslední chvíli 
podle toho, na co mám zrovna chuť. 
Pokud budu připravovat salát, tak 
velkým favoritem pro letošní rok je jemný 
bramborový salát s avokádem a červenou 
řepou.

Vaším koníčkem je studená 
kuchyně a cukrařina. Tuším, 
že dnes už šunkovými rolkami 
nikoho neohromím, poradíte 
nějaký hezký studený předkrm?

Učíte také klienty, jak kva-
litní suroviny vybírat nebo jak 
správně potraviny skladovat?
Samozřejmě, vždycky dáváme rady, jak 
suroviny správně vybírat, na co si dát 
pozor. Zvláště u těch, které nejsou u nás 
tolik používané, jako například avokádo. 
Při výběru je potřeba dávat pozor, aby 
bylo zralé, a pak ho v žádném případě 
neskladovat v lednici. Při nákupu si 
všimněte, zda má na sobě nálepku Ready 
to eat.

Co česká kuchyně? Má podle vás 
budoucnost?
Určitě, česká kuchyně bude mezi Čechy 
a turisty stále oblíbená. Díky rostoucímu 
používání sezonních a místních surovin 
a díky znovuobjevování starých regionál-
ních receptů bude více populární.

Čím si ozvláštnit vánoční menu?
Každý má svá vánoční menu a jídla, která 
tradičně připravuje. Budu mluvit za sebe. 
Pro mě není důležité, co se o Vánocích 
podává, pro mě je důležitá atmosféra 
Vánoc a nejen o Vánocích samotných, 
ale už od začátku prosince. Nepodléhám 
předvánočnímu shonu ani nákupům, 
vychutnávám si svařené víno, posezení 
se známými a miluju dlouhé večery, které 
k tomuto období patří.

Máte nějaký tip, jak o Vánocích 
nepřibrat?
Jíst střídmě a udržet si pohyb. Třeba 
v rámci procházek, plavání, běžkování, 
lyžování. U Vánoc se ale předpokládá, že 
se přibere.

Jak vybrat kvalitní potraviny 
na vánoční stůl? Kde Vy rád 
nakupujete?
Zeleninu a ovoce nejraději nakupuji 
v obchůdku na Francouzské ulici 
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palec nahoru, palec dolů

Všeho moc škodí         
– palec dolů 
Myslíte si, že častým 
pitím džusů prospíváte 
svému zdraví? Velký omyl. 
Zatímco blahodárný vliv 
čerstvého ovoce a zele-
niny na lidský organismus 
je nezpochybnitelný, 

nadměrná konzumace džusů spíše 
škodí. Může dokonce zvýšit riziko 
onemocnění rakovinou. Důvodem 
je především ztráta účinných látek 
a vitaminů během konzervace a vysoký 
obsah jednoduchých cukrů, které růst 
rakoviny podporují. Omezte proto 
požívání džusů ve vašem jídelníčku 
na maximálně 3 sklenice denně.

Kávou proti depresi        
– palec nahoru 
Podle amerických vědců 
jsou ženy, které pijí 
dva a více šálků kávy 
denně, méně náchylné 
k depresím. Zatím není 
jasné, proč by káva měla 
mít takovéto účinky, ale 

autoři studie předpokládají, že za vším 
stojí kofein, který vyvolává pocity 
spokojenosti a dodává energii. Káva 
bez kofeinu podobný účinek nemá. 
Častější konzumace kávy má však i svou 
odvrácenou stránku v podobě vyšších 
sklonů ke kouření a pití alkoholu či 
tendenci k nadváze, vysokému krevnímu 
tlaku nebo cukrovce.

Češi tolik nepijí        
– palec dolů 
Světová zdravotnická 
organizace (WHO) 
zveřejnila výsledky 
výzkumu, který řadí Čechy 
na druhé místo světového 
žebříčku spotřeby 
alkoholu. Před ČR se tak 

ocitla pouze Moldávie. Dle této analýzy 
připadá na každého dospělého Čecha 
ročně 16,45 litru čistého alkoholu. Proti 
těmto výsledkům se ovšem ohradila 
Unie výrobců a dovozců lihovin, neboť 
je považuje za silně nadsazené. Dle 
oficiálních údajů Českého statistického 
úřadu totiž nepřesahuje konzumace 
13 litrů na osobu ročně. 

První fairtradová 
města        
 – palec nahoru 
I Česká republika již má 
své první zástupce mezi 
fairtradovými městy. 
Staly se jimi Vsetín a Lito-
měřice. Obě města splnila 
podmínky mezinárodní 

kampaně, která si dala za cíl podporu 
spravedlivého obchodu. Ta spočívá 
především v rozšiřování sítě obchodů 
či restaurací prodávajících výrobky ze 
třetího světa. Při koupi fairtradového 
výrobku má spotřebitel jistotu, že se 
za ním neukrývá dětská práce, nedů-
stojné pracovní podmínky či devastace 
životního prostředí. 

Zajímáme se více     
– palec nahoru 
Stále více nás zajímá 
původ nakupovaných 
potravin. Vyplývá to 
z výsledků průzkumu pro-
vedeného pro ministerstvo 
zemědělství. Dvě třetiny 
dotazovaných v něm 

uvedly, že se při nákupu potravin více 
než dříve dívají na to, odkud výrobek 
pochází. Navíc více než 80 % respon-
dentů dle svého tvrzení upřednostňuje 
potraviny domácího původu. Hlavními 
důvody jsou především jejich čerstvost, 
podpora místních zemědělců a potravi-
nářů a v neposlední řadě také ekolo-
gické hledisko. 

PaLeC NahORU, PaLeC DOLů

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock
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bylinky a koření 

a antimikrobiálním účinkům je badyán 
využíván ve farmakologickém prů-
myslu jako součást léků proti kašli. 

Využití v kuchyni 
Na první ochutnání vám badyán 
připomene koření z minulého čísla – 
anýz. V některých zemích proto nese 
toto koření pojmenování čínský anýz. 
Není to náhoda, v Číně je badyán 
velice oblíbený a tvoří jednu z nej-
důležitějších součástí řady pokrmů. 
Na rozdíl od anýzu však má silnější 
palčivější chuť. Využijete jej do jableč-
ných a hruškových kompotů, povidel, 
vánočního cukroví, perníků a sladkého 

Původ badyánu 
Koření, o kterém je řeč, poskytuje až 
18 metrů vysoký, stále zelený listnatý 
strom s názvem badyáník pravý (Illi-
cum verum), mající světlé žlutozelené 
květy připomínající narcisky. Z nich 
vznikají plody – tobolky, uzavírající se 
do tvaru osmicípé hvězdy. V každém 
cípu se skrývá malé žlutohnědé 
semínko, využitelné stejně jako jeho 
obal do mletého koření. 

Účinky na zdraví
V lidové medicíně je badyán 
využíván při revmatických obtížích 
a kolikách. Díky antibakteriálním 

Ingredience: 
 5 slepičích vajec, 2 polévkové lžíce sojové omáčky, 1 lžička soli, 

1 hvězdička badyánu, 2 lžíce černého čaje (nebo 2 čajové sáčky)   
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Badyán 

Postup:
 Do velkého hrnce nalijeme tolik vody, aby byla vejce potopená. Přivedeme 

k varu a vaříme 10 minut. Po této době hrnec sejmeme z varné desky a vejce 
necháme vychladnout. Za pomoci lžíce celý povrch vajec jemně poklepeme, 
aby skořápka popraskala. Tu se však snažíme zcela nepoškodit, aby dál pevně 
držela na vejci. Vejce vložíme do kastrolu s novou vodou, do které rozmícháme 
čaj, badyán a sojovou omáčku. Přidáme sůl podle chuti. Přivedeme k varu 
a pozvolna vaříme asi 2 hodiny, za pravidelného kontrolování množství vody. 
Vejce musí být potopená. Po této době vypneme zdroj tepla a vejce necháme 
vychladnout.

pečiva. Sehranou dvojku tvoří se 
sojovou omáčkou a masem z kachny, 
korýšů a ryb. Velmi dekorativně působí 
celé nepomleté hvězdičky ve sklenicích 
s teplým nápojem.  

Zajímavosti
• Badyán k nám dorazil okolo 
18. století, v Číně je však znám více 
jak 3000 let. 
• Tvarem připomíná japonský badyán, 
využívaný jako kadidlo. Ten je však 
k požívání zcela nevhodný, protože 
má toxické účinky na játra, ledviny 
a močový měchýř. 
• V Indii je přidáván do nápoje masala 
chai, což v překladu znamená „koře-
něný čaj“. Jedná se o horký nápoj 
tvořený směsí aromatických indických 
bylin a koření.

Připravila Eva Černohorská, 
foto shutterstock

Čínská čajová vejce    

Vzpomínáte na školní léta? Badyán 
se často stával společně s hřebíčkem 
a citrusy vánoční dekorací, která však 
přes svoji jednoduchost dokázala 
potěšit a provonět celý pokoj. Pustíte-li 
badyán do kuchyně, ukáže vám své 
další možnosti. 

Doba přípravy: 3 hodiny, pro 5 osob 
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bylinky a koření 

Kde se vzala 
Zdrojem známých hnědých ruliček je 
stálezelený keřovitý strom skořicovník, 
dorůstající až 10 metrů. Pro jednodušší 
sklizeň je však udržován daleko nižší. 
Každý keř poskytuje několik postranních 
větví, které se jednou za tři roky sklízejí. 
Děje se tak především v době dešťů, 
kdy je daleko snazší z větví oloupat 
kůru. Vnitřní, vyloupaná kůra se poté 
suší a válí, aby získala charakteristický 
žlábkovitý tvar. 

Účinky na zdraví 
Skořice má silné dezinfekční a antibio-
tické schopnosti, využívané především 
při žaludečních obtížích a průjmech. 

Ingredience: 
 ½ hrnku mléka, ½ hrnku vody, 3 hrnky hladké mouky, 2 lžíce másla, 

2 ¼ lžičky droždí, špetka soli, ¼ hrnku hnědého cukru, 1 vejce, 
náplň: ¾ lžíce skořice, 1/3 hrnku hnědého cukru, 1/3 hrnku rozinek,
1/3 hrnku nasekaných vlašských ořechů, 3 lžíce rozehřátého másla

Skořicoví šneci 

Chybou není ani popíjení čajů s pří-
davkem skořice při nachlazení a kašli. 
Její vliv na krevní oběh se uplatňuje při 
vysokém tlaku a silné menstruaci. 

Využití v kuchyni 
Skořici naleznete v obchodech celou, 
drcenou nebo mletou. Hlavní využití 
nachází ve sladkých pokrmech a cukrář-
ských výrobcích, celé tyčinky potom při 
přípravě svařených vín, punčů a zavařo-
vaného ovoce. Ve španělské a arabské 
kuchyni se zase skořice směle využívá 
při přípravě masitých jídel. Významně 
je skořice uplatněna v perské kuchyni, 
kde se přidává do hustých polévek nebo 
jehněčího masa. 
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Skořice 
Zajímavosti 
• U nás je skořice známá od 15. století. 
• Studie ukázala, že ½ lžičky skořice 
denně může snížit hodnoty LDL 
cholesterolu. 
• Další výzkum zase prokázal vliv vůně 
skořice na paměť.
• Má schopnost zahřát a rozproudit krev 
v žilách. Není proto záhadou, proč je 
častou součástí čajových směsí. 
• Pro svoji charakteristickou vůni své 
místo nachází i při výrobě parfémů, 
v likérnictví nebo v kosmetice.

Postup:
 Z droždí, poloviny mléka, lžíce cukru a 2 lžic mouky připravíme kvásek. Zbylé 

suroviny smícháme, přidáme kvásek a rozpuštěné máslo. Těsto necháme 40 minut 
kynout. Rozválíme ho, potřeme rozehřátým máslem, posypeme cukrem se skořicí 
a rozinkami s ořechy. Plát smotáme v roládu a nakrájíme na 12 dílků. Poskládáme 
je na plech vyložený pečicím papírem a necháme dalších 30 minut kynout. 
Potřeme vejcem, vložíme do předehřáté trouby a při 190 °C pečeme asi 25 minut 
Upečené šneky můžeme polít cukrovou polevou.   

Skořice (Cinnamonum cesia) 
patří mezi druhy koření, které 
se v našich kuchyních plně 
zabydlely. Exotická štiplavá 
chuť a vůně skořice se staly 
oblíbenou součástí jak 
moučníků, tak teplých nápojů. 

Doba přípravy: 90 minut, na 12 šneků 



nesměla chybět doma upečená vánočka. 
Tato omáčka obsahovala kromě již 
zmíněných švestek také ořechy, rozinky 
a koření. Svátečně nazdobenému stolu 
vévodilo ovoce, hlavně hrušky, jablka 
a podávalo se také sušené ovoce. Dnes 
k těmto domácím druhům ovoce přibylo 
také ovoce exotické. Babička rovněž 
vzpomíná, že 24. prosince se nikdy neza-
mykaly dveře, aby mohl kdokoliv přijít 
ke stolu. Ze starých vánočních zvyků se 
rovněž zachovalo, že hospodyňka, která 
připravuje večeři, dává všem stolovníkům 
pod talíř kapří šupinku, aby se u nich 
držely po celý rok peníze. Pamětníci také 
hovoří o tom, že hospodář zahrabával 
pod stromy skořápky ořechů, aby si 
pojistil úrodu. 
Mnoho zvyků se na Ostravsku týkalo 
hospodářství. Ještě před večeří museli 

Prastaré tradice 
v Moravskoslez-
ském kraji
Vánoční zvyky byly 
v Moravskoslezském 
kraji odjakživa velice 
pestré. Zásluhu na tom 
určitě má skutečnost, 
že se jedná o pohra-
niční oblast Polska, Slezska i Moravy. 
Již naši předkové začínali štědrovečerní 
večeři hrachovou polévkou, která se zde 
ve většině domácností podává dodnes. 
Mezi tradiční jídla patřilo také zelí 
s máslem a smažený kapr, který nechybí 
při štědrovečerní hostině ani dnes. 
Moje babička, která se na Ostravsku 
narodila a celý život vyrůstala, vzpomíná, 
že se o Vánocích vařila na Štědrý den 
omáčka ze sušených švestek, ke které 
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Vánoční regiony

Po celý rok vám redaktorky časopisu Svět potravin přinášely reportáže z různých koutů naší vlasti. 
V tomto čísle se s nimi podíváte do míst, která znají nejlépe – do jejich rodných měst a regionů. 
Postupně vám představí vánoční zvyky z Ostravska, jižních Čech, Prahy a Rakovníka. Dozvíte se, 
kde se na Vánoce připravovala švestková omáčka, kde se vánočka pojídá s „muzikou“, v jakém 
městě jsou typickým vánočním pokrmem šneci či kde připravují vinné klobásy.
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hospodáři dobře nakrmit zvířata. Lidé 
věřili, že o půlnoci mezi sebou hovoří 
o tom, jakého mají pána. Na Boží hod 
vánoční se dodržoval odpočinek, takže 
nikdo nesměl pracovat a také vařit. 
Jedlo se jen to, co zůstalo z předchozího 
dne. O svátečních dnech se chodilo 
koledovat, za což děti dostávaly peníze, 
ovoce nebo jiné dobroty. Někdy 
chodil po vsi medvědář s medvědem, 
což byl některý ze sousedů oblečený 
do beraní kůže. Jindy zase oblékli 
do šatů opravdového kozla. Je zřejmé, 
že prastaré zvyky byly symbolem krásné 
sousedské a lidské pospolitosti, kterou 
už dnes v této podobě neznáme. 

Voňavé Vánoce 
na jihu Čech
Jihočeské Vánoce, to je 
především mistrovské 
využití bohatých darů 
zdejší přírody, vždyť 
7600 zdejších rybníků 
se muselo nutně 
projevit i v kuchyni. 
Nesmazatelnou stopu zanechali 
rybníkáři ve štědrovečerním menu, neboť 
hlavní roli zde hrály sladkovodní ryby, 
považované za boží dar.  Kapr se od 
19. století stával součástí vánočního 

menu bohatých měšťanů a postupně se 
rozšířil jako hlavní štědrovečerní pokrm 
po celé naší vlasti.
Na Štědrý den byly příbytky od časného 
rána provoněny čerstvou vánočkou. 
Pojídala se s „muzikou“ – omáčkou 
vařenou ze sušeného ovoce a voňavého 
koření. Pro zvýraznění chuti se mimo 
badyánu a skořice vkládala do hrnce 
i větvička rozmarýnu. Po celý den se držel 
půst a podle tradice se ke stolu smělo 
zasednout až s první hvězdou na noční 
obloze. Nechyběl černý kuba z hub a kru-
pek, někdy hustá hrachovka s houbami. 
Pro Jihočechy je typická vydatná nešizená 
rybí polévka a po ní kapr načerno, 
upravený podle starodávného receptu. 
Kapr měl výhodu, že se mohl jíst teplý, 
ale nejchutnější býval druhý den studený. 
Protože byl přislazený, děti ho rády 
pojídaly s kouskem vánočky. Oblíbený 
byl i kapr namodro, ale stálicí Štědrého 
večera se stal až kapr dozlatova smažený. 
A čím voní mé Vánoce? Vánoční tradice 
se u nás doma opírá o tradiční jihočeské 
rituály i dnes, proto nikdy nechybí 
pokrmy z hub (černý kuba), dobrá 
vánočka nebo nacukrovaná štóla. Večeře 
musí začínat rybí polévkou z třeboňského 
kapra, následuje smažený kapří filet 
a bramborový salát. Protože od nás je 
do Vídně jenom skok, je tu patrná i jistá 
podobnost. Linecké pečivo chystáme 
podle starého rakouského receptu. Když 
řízek, tak telecí „vídeňský“ a k němu 
„vídeňský bramborový salát“. Ten se 
připravuje bez majonézy, jak tomu 
bývalo v minulosti. Vánoční atmosféru 
provoní vanilkové rohlíčky s lískovými 
oříšky, medvědí tlapky a doma upečené 
perníčky.

Jak se jedlo 
o Vánocích 
ve staré Praze
Na vánoční svátky bylo 
v kuchyni práce až nad 
hlavu. Vaření a pečení 
se totiž zúčastňovaly 
i dámy, které se 
této činnosti jinak 
nevěnovaly. A to především z důvodu 
pražské pověry, podle níž ta hospodyně, 
která na Štědrý den nevaří, nemá pak 
z čeho vařit po celý příští rok. Navíc bylo 
v Praze od počátku 17. století zvykem, 
že kromě běžné štědrovečerní večeře 
musí každý člen rodiny ochutnat ze tří 
svých nejoblíbenějších pokrmů, aby jich 
měl hojnost i v novém roce. 
Tradici tří oblíbených pokrmů pro 
každého naštěstí už v Praze nedržíme, 
ale některé ze starých zvyků týkajících se 
jídla se snažíme znovu oživit. Jako třeba 
pojídání hlemýžďů, kteří byli běžnou 
oblíbenou pochoutkou na vánočních 
stolech staré Prahy. Kromě stánků 
s hlemýždi jste mohli v předvánoční 
staré Praze narazit i na prodejce zvěře 
a ptáků, z nichž kupodivu labutě a pávi Př
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cesty do regionů
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byli vyhledávaným vánočním jídlem. 
Ovšem na veverku, která byla pro 
Pražany také pochoutkou, už byste 
si nějakých 250 let nazpátek museli 
nechat zajít chuť. Jejich prodej byl totiž 
na počátku 18. století zakázán. 
Až do konce 19. století se na Štědrý den 
k obědu podávali zpěvní ptáci – pěn-
kavy, sýkory či kosi. Vzhledem k velikosti 
se ani „nepočítali“ jako masité jídlo 
a spolu s kubou, česnečkou nebo 
hrachem s kroupami patřili k povoleným 
postním pokrmům. Večer se podávala 
nejen rybí polévka, kapr načerno 
s knedlíkem, pečená vydra nebo zmínění 
hlemýždi, ale třeba i losos, kterého 
bylo tehdy ve Vltavě dostatek. Na závěr 
jako sladká tečka kromě jiných zákusků 
přicházel na stůl často jablečný závin.

Druhý den, na Boží hod vánoční, se 
obědvaly zpravidla tři chody - pečená 
husa s knedlíkem a se zelím, bažant 
nebo tetřev a svíčková s brusinkami. 
Čím bohatší rodina byla, tím víc chodů 
následovalo. Tradičním jídlem na první 
vánoční svátek byl „prkvoch“, kaše 
uvařená z brambor, krup, hrachu, 
cibule, majoránky, octa, škvařené 
slaniny a především potočnice lékařské, 
kterou chodili Pražané trhat v tento den 
k potokům.  Navečer zasedli Pražané 
k račí nebo šnečí polévce, ti chudší si 
dali rybí, a pak se podávaly pokrmy 
z brambor, bramborové knedlíky 
s pečení nebo omeleta „božihodka“. 
Ta se připravovala z brambor, vajec, 
kousků uzeného, slaniny, vařených 
kedlubnů, pažitky a hub. V bohatších 
rodinách přišly na závěr na řadu ovocné 
nebo povidlové knedlíky, chudina se 
musela spokojit s na plátky nakrájenými 
knedlíky přelitými omáčkou z povidel, 
omastku a mléka.

Dodržování zvyků 
v Rakovníku
Město, ze kterého 
pocházím, má 
královský původ 
a už jeho pověst je 
spojená s jídlem. Jméno 
Rakovník prý vzniklo 
v době, kdy město 
bylo osadou jménem Rokytka a vládl 
v ní hladomor. Zoufalá matka několika 
hladovějících dětí se rozhodla ukončit 
jejich trápení tím, že nachytala v potoce 
raky, o kterých se tenkrát tvrdilo, že 
jsou prudce jedovatí. Uvařila je dětem 
k večeři a čekala, že se nikdo nedožije 
rána. Jaké však bylo její překvapení, když 
se celá rodina probudila do nového dne 
a děti zase chtěly to dobré masíčko. 
A tak raci zachránili tehdejší Rokytku 
od hladomoru a město je od té doby 
nosí ve svém názvu. 
Moje maminka vždy pekla na Vánoce 
vánočku a zapékala do ní zrnko hrachu. 
Vánočka se nakrojila až na Nový rok 
a ten, kdo našel ve svém kousku 
zapečenou luštěninu, měl štěstí po celý 

rok. Velkou úlohu ve vánočních zvycích 
hrálo jablko. Po večeři se rozkrojilo 
napříč a hvězdička, která se objevila, 
ukázala lidem osud. Při jiném rituálu se 
ovoce rozkrojilo na tolik dílků, kolik bylo 
osob u stolu, a každý jeden dílek snědl. 
Kdokoliv z přítomných by v dalším roce 
zabloudil, ať už obrazně, nebo doo-
pravdy, vzpomene si díky tomuto zvyku 
na své spolustolovníky u štědrovečerní 
večeře, a to ho navrátí zpět. Po slavnost-
ním jídle si také každý rozlouskl čtyři 
ořechy. Vzhled obsahu prorokoval osud 
podobně jako jablíčka, pěkná a zdravá 
jádra věštila zdraví po celý rok.
V dodržování vánočních zvyků jsme 
pokračovali i později doma. Jen 
na rozdíl od minulosti jsme už tak 
striktně nedodržovali celodenní půst 
a stejně jako ve většině rakovnických 
rodin jsme v poledne pravidelně pojídali 
vinnou klobásu s bramborem. K večeři 
jsme stejně jako naši prarodiče měli 
hovězí vývar s domácími nudličkami, 
bramborový salát a obalený rybí, vepřový 
či telecí řízek. Dospělí krmi zapíjeli jak 
jinak než rakovnickým pivem. V sou-
časnosti se na vánočních stolech často 
objevuje medové víno, které se vyrábí 
kvašením včelího medu a které právě 
na Rakovnicku získává na popularitě. 
Možná si s ním pro hezkou vzpomínku 
na Rakovník letos o Vánocích připiji též.
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hŘeJIVÁ VÁŠeŇ 
Objevujete rádi nové 
věci, chutě, vůně? 
Užíváte si, když 
se večer s přáteli 
rozjede a nevíte, kdy 
a jak skončí? Pokud 
ano, neměli byste 
si nechat proklouz-
nout mezi prsty 
jedinečnou novinku, 
vynikající Jim 
Beam  – Red Stag 
s příchutí černých 
třešní. Jde o lehce 
konzumovatelný 
destilát s příjemnou 
a nedráždivou chutí 
s nádechem tradič-
ního bourbonu. 

NOVÁ aCTIVIa   
Společnost Danone uvedla na trh 
nový kysaný mléčný výrobek Activia 
Krémová ve třech příchutích jahoda, 
broskev a malina. Nová Activia je 
kombinací hustého krémového jogurtu 
s kousky ovoce a její husté krémovité 
struktury je dosaženo vyšším podílem 
bílkovin. Zakoupíte ve speciálním 
dvojbalení za 24,90 korun. 

OSLaĎTe SI ŽIVOT
Tesco rozšířilo sortiment cukrovinek ve všech svých obchodech. Pořídit 
si zde můžete i vážené cukrovinky: cucací bonbony, oříšky a ovoce 
v čokoládě, pralinky, čokoládky, gumové a žužu bonbony či lízátka. 
Více než 120 položek má jednotnou cenu 19,90 Kč za 100 g. Dopřejte 

si i balené cukrovinky od britských značek Thortons 
a Cadbury, např. luxusní bonboniéry.

ŠUNKa S MeDeM
Řada vroubkovaných Bohemia chips 
GRANde se rozrostla o pátou originální 
příchuť, kterou ocení především labužníci. 
Šunka s medem je netradiční, ale v poslední 
době oblíbenou chuťovou variací v rejstříku 
opravdových gurmánů. Díky vroubkova-
nému řezu si navíc šunku a med můžete 
vychutnat v plné intenzitě.  Zakoupíte 
za 19,90 Kč.

KaM Se SaLÁTeM?
Vánoční čas je za dveřmi, proto buďte o krok 
napřed a připravte se zavčas! Ve vybraných 
prodejnách najdete produkty Hellmann’s 
v praktických uzavíratelných dózách, které 
jistě oceníte třeba na uskladnění svátečního 
bramborového salátu.  Doporučená prodejní 
cena vysoké dózy je 92,70 Kč, oválné dózy 
89,90 Kč.

VÁNOČNÍ PaŠTIKa 
Pro letošní Vánoce připravila značka Pâté du chef 
novinku – Vánoční třívrstvou paštiku, ve které se snoubí 
chutě ardénské a bruselské paštiky s francouzskou hořčicí. 
Milovníky pikantních chutí potěší i Paellera – hrubá játrová 
paštika na mexický způsob. Zákazníci se tak mohou těšit 
na opravdu gurmánské Vánoce. Ceny začínají na 25 Kč.

vybrali jsme pro vás



Také si říkáte, že to o letošních Vánocích nebudete s alkoholem přehánět? Že svátky 
přece nejsou od toho, abyste se z kocoviny dostávali až do Tří králů? Pokud se vám tato 
ušlechtilá předsevzetí přece jen vymknou z ruky, nic si z toho nedělejte, máme pro vás 
několik rad, jak se s tím vypořádat.

tipy pro zdraví

Oslavy konce roku bývají bouřlivé 
a u většiny smrtelníků jsou spojeny 
s nezřízeným popíjením všeho, 
co přijde pod ruku. Ale ta rána! 
Nejrozumnějším řešením kocoviny 
je prevence. Kromě toho, že před 
silvestrovským večírkem je dobré 
se pořádně vyspat, je také důležité 
něco sníst. Rozhodně neodcházejte 
na žádnou party s prázdným žaludkem. 
Plný žaludek pomáhá alkohol vázat, 
tudíž i více vydržíte. Vhodné jsou 
pokrmy z bílkovin a tučnější jídla, která 
se pomalu tráví. Dobrý je například 
zapečený toust se šunkou a sýrem 
nebo také krajíc chleba se špekem. 

Pokud nemáte čas, máme pro vás léty 
prověřenou radu. Rozehřejte si pár lžic 
kvalitního domácího sádla a vlažné 
jej vypijte. Stejnou službu udělá i lžíce 
olivového oleje, nejlépe panenského. 
Před odchodem byste také měli doplnit 
vitamíny, takže zkuste najít v domácí 
lékárničce trochu céčka a B-komplexu. 
Než za sebou zavřete dveře, připravte 
si k posteli uzavřenou lahev neperlivé 
vody. Věřte, bude to později vaše 
nejmilejší kamarádka. 
Na vodu se pokuste nezapomínat ani 
během večírku samotného. Ideální 
poměr: jeden panák a jedna sklenice 
vody. Pro tento večer také zapomeňte 

Jak oslavit konec roku

Připravila Šárka Hrdličková, foto shutterstock
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tipy pro zdraví

na všechny diety a klidně si dopřávejte 
slané brambůrky nebo chipsy. Má to 
jen jednu nevýhodu – budete po nich 
ještě více žízniví. Víno je dobré zajídat 
tučnějšími sýry nebo kousky uzeného 
masa. 

Chmurná jsou rána opilcova…
A je to tu. Ten strašný stav, kdy si 
slibujete, že to bylo naposledy. Vaše 
tělo je bez tekutin, chybí mu minerální 
látky a vitaminy. Potřebujete okamžitě 
džus, vodu nebo minerálku s citronem. 
Dobrá je teplá limonáda s medem. 
Vhodné jsou také bylinkové čaje. A že 
je z čeho vybírat: 
• Meduňka zmírňuje bolesti hlavy 
a působí proti únavě. 
• Máta spolehlivě zklidní žaludek 
a dodá energii. 
• Řebříček zabírá na játra a žlučník. 
• Ostropestřec mariánský podporuje 
odbourávání alkoholu a napomáhá 
regeneraci jater. 
• Heřmánek tlumí bolest hlavy 
a uklidňuje podrážděné zažívání. 
• Měsíček lékařský ulevuje od křečí 
v žaludku a napomáhá trávení. 
• Kopřiva pomáhá s vyplavováním 
acetaldehydu z těla. 

Jestliže je to možné, nasnídejte se. 
Po prohýřené noci je dobrý toust 
s medem. Doplní ztracené cukry a zbaví 
vás nepříjemné třesavky. Stejnou službu 
vám prokáže také sladký kompot. 
Pomoci by vám mohla rovněž vajíčka, 
která obsahují cystein, jenž urychluje 
odbourání alkoholu v těle.

Pokud se na pevnou stravu necítíte, 
ale přesto chcete být stateční, začněte 
s tekutinami a polévkami. Na podráž-
děný žaludek se doporučuje masový 
nebo zeleninový vývar. Překvapením 
možná bude, že účinky oblíbené 
česnečky jsou pouze krátkodobé. 
Lépe se budete cítit při její konzumaci, 
ovšem spíše z důvodu její teploty než 
posilujících účinků. Česnek má totiž 
na svědomí snížení krevního tlaku, 
což oslabenému organismu rozhodně 
neprospěje. 

Z tekutin je vyzkoušená rajská šťáva, 
kterou si můžete opepřit i osolit. 
Napravit by vás měl i hodně sladký 
čaj, ovšem slazený medem či sirupem, 
nikoli cukrem. Co byste rozhodně 
neměli pít, je káva, která zbytečně 
odvodňuje a tím způsobuje dehydrataci 
ještě větší. Navíc je kyselá, takže pro 
beztak už překyselený žaludek to také 
není to pravé. Vyhýbejte se tučným 
a smaženým pokrmům. Studená jídla 
a nápoje určitě udržíte déle v žaludku 
než teplé nebo dokonce horké. Jídlo 
si rozdělte do menších dávek a jezte 
často. Žvýkejte mentolovou žvýkačku, 
popřípadě pár zrnek kardamonu. 
A hlavně nezapomeňte, že nemáte 
chřipku, máte kocovinu! A na tu se 
neumírá.

Ingredience: 
 1 lžička medu, šťáva z půlky 

citronu, 1 lžička zázvoru

Postup:
 250 ml vody převařte a nechte 

vychladnout na teplotu příjemnou k pití. Pak 
do ní vmíchejte jednu vrchovatou lžičku medu 
a zázvoru. Přidejte šťávu z poloviny citronu.

Citronová 
limonáda s medem

Recept na kocovinu:

Doba přípravy: 15 minut, 1 porce 



• Obecně platí, že kapra je nejlepší 
pořídit přímo od chovatele, 
na sádkách nebo v prodejnách ryb 
u producentů.

• Při nákupu ve městech  volíme ty 
prodejce, kteří mají řádně vedený 
stánek, tedy řádně  označený s uvede-
ním původu prodávaných kaprů.

• Zkontrolujeme si pohledem kvalitu 
ryb v kádích, zda nejsou poškozené, 
dotlučené či poraněné, jestli nejsou 
přidušené, tedy neplavou na boku či 
dokonce břichem vzhůru.

• V kádích by měl mít prodejce čistou 
vodu, aby zákazník na rybu viděl.

• Při výběru velikosti kupovaného 
kapra se rozhodujeme podle plánova-
ného počtu porcí a také podle toho, 
jestli budeme vařit vánoční polévku.

• Při zakoupení menšího kapra je malá 
šance, že kapr bude mít jikry nebo 
mlíčí do polévky. Mlíčák dospívá 
do pohlavní zralosti ve třech letech, 
zatímco jikernačka zpravidla ve čtyřech 
letech. Proto při koupi kaprů na rybí 
polévku upřednostňujeme  kapry 

větší – tedy nad 2,5 kg. Je třeba vybírat 
z ryb označených jako kapr výběr, 
téměř s jistotou pak budeme mít 
dost surovin také na přípravu vánoční 
polévky. 

• Nejvhodnější je nechat si kapra 
usmrtit na místě přímo od prodejce.

• Usmrceného kapra nejprve 
vykucháme a poté uložíme do lednice. 
Porcujeme jej teprve před samotnou 
kuchyňskou úpravou.

• Pokud nemáte rádi rybí kůži, 
kupte si lysého kapra a kůži stáhněte, 
u šupináče stačí oškrábat šupiny, kůže 
je tenčí a není třeba ji odstraňovat. 

Štědrovečerní večeře. Klasika, 
či experiment?
Řada z nás si nedovede štědrovečerní 
večeři představit bez kapra v trojobalu 
s bramborovým salátem. Tato forma 
přípravy má dlouholetou tradici 
a jednou do roka našemu tělu jistě 
neuškodí. Pokud si však chcete večeři 
zpestřit, můžete popustit uzdu fantazii 
a vyzkoušet si přípravu netradičního 
menu. Dvě vánoční menu vám právě 
přinášíme.

V předvánoční době se 
v ulicích začínají objevovat 
stánky s káděmi plnými ryb. 
Při nákupu kapra na vánoční 
stůl bychom se měli 
držet několika základních 
doporučení. 

Jak si vybrat toho správného 

vánočního kapra?

PR článek
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Klasické vánoční menu (pro 4 osoby)

Nápadité vánoční menu (4 osoby)

Vánoční kapří polévka

Postup:
 Na másle zpěníme šalotku, zalijeme vínem a necháme svařit. Zasypeme moukou, orestujeme 

a zalijeme vývarem. Přidáme rybí maso a necháme provařit přibližně 20 minut. Důkladně 
rozmixujeme a zjemníme smetanou, přidáme zeleninu, muškátový oříšek a necháme převařit. 
Dochutíme a servírujeme.  

Ingredience: 
 2 lžíce másla, 2 lžíce nakrájené šalotky, 0,1 l bílého vína, 2 lžíce hladké 

mouky, 1 l rybího vývaru, 0,1 l smetany, muškátový oříšek, sůl, pepř, 
0,2 kg nakrájené kořenové zeleniny, rybí maso 
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PR článek

Kapr s pivní omáčkou a noky 
Ingredience: 

 0,6 kg filetů z kapra, olivový olej, sůl, pepř; kapusta: 1 lžíce másla, 1 lžíce 
šalotky, miska listů růžičkové kapusty, 2 rajčata, cibulka, sůl, pepř; omáčka: 
0,2 kg kořenové zeleniny, 2 lžíce oleje, 2 lžíce šalotky, 1 lžíce hladké mouky, 
1 lžíce protlaku, 0,1 l černého piva, 1 lžička medu, rybí vývar; 
noky: 1 kg vařených studených pomletých brambor, 100 g hladké mouky, 
150 g polohrubé mouky, 1 vejce, špetka soli a muškátového oříšku 

Postup:
 Filety z kapra okořeníme, na pánvi orestujeme a na 10 minut dopečeme v troubě při 180 C°. 

Očištěnou kapustu krátce povaříme. Na másle zesklovatíme šalotku, přidáme cibulku, kapustu 
a rajčata. Dochutíme solí a pepřem. Na omáčku orestujeme zeleninu dotmava, přidáme šalotku, 
mouku, protlak, pivo a zalijeme vývarem. Vše necháme 10 až 15 minut provařit a dochutíme. 
Promixujeme a přecedíme. Noky vyrobíme smícháním všech ingrediencí, vypracujeme těsto 
a tvoříme malé noky. Vložíme je do vroucí vody a vyjmeme krátce po vynoření na hladinu.  

Ingredience: 
 0,6 kg filetů z kapra; salát: 300 g červené čočky, 1 l kuřecího vývaru,

3 šalotky, olivový olej, 1/2 celeru, vinný ocet

Postup:
 Filety z kapra s kůží vyudíme na 100 g dubových pilin. Pro přípravu salátu necháme 

na olivovém oleji změknout šalotku, přidáme čočku, krátce orestujeme a zalijeme vývarem. 
Necháme 20 minut vařit. Ke konci varu přidáme kostičky nakrájeného celeru a vše dochutíme.  

Ingredience: 
 600 g kapřích filetů, sůl, pepř, citronová šťáva, vejce, mouka, strouhanka 

na obalení; salát: 0,5 kg vařených brambor, 0,2 kg vařené kořenové zeleniny, 
2 vařená vejce, 1 cibulka, 2 okurky, 4 lžíce majonézy, sůl, pepř

Postup:
 Filety z kapra osolíme a opepříme, pokapeme citronovou šťávou. Kapra obalíme postupně 

v mouce, vajíčku a strouhance. Filety smažíme na pánvi do zlatova. Všechny ingredience 
na bramborový salát nakrájíme na kostičky a smícháme dohromady. Přidáme majonézu, vše dobře 
promícháme a dochutíme solí a pepřem.

Čočkový salát s uzeným kaprem   

Smažený kapr s bramborovým salátem 
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Pojďme se vypravit na malý výlet. A protože jsou Vánoce 
za dveřmi a času není nazbyt, nepojedeme tentokrát nikam 
daleko. Podívejme se, jak se na Vánoce připravují a jaké 
tradice stále dodržují naši nejbližší sousedé, se kterými jsme 
po dlouhá léta tvořili jeden stát. Vypravme se do míst, která 
jsou spojena nejen s brynzou a ovčím sýrem, ale i kyselicou, 
opekanci a štedráky. 

se jen nejjednodušší bezmasá jídla. 
Ke snídani se pil šípkový nebo heřmán-
kový čaj, k tomu se přikusoval suchý 
chléb. K obědu se vařila fazolová nebo 
čočková polévka a jako druhý chod se 
většinou podávaly brambory a halušky. 
A to samé se jedlo i k večeři, jen 
k bramborám se přidávalo kysané zelí. 
Děti měly zase oblíbenou kukuřičnou 
kaši. Důležitým pokrmem postních 
dní bylo ovoce, na podzim se sbíraly 
švestky, jablka, v lese se trhaly šípky 
i houby. Radost z toho prý měly hlavně 
děti, protože jejich povinností bylo při 
čištění plodů pomáhat a mohly dlouho 
ponocovat. 

adventní střídmost
Křesťanské vánoční svátky začínaly už 
koncem listopadu, kdy byl vyhlášený 
adventní půst. Původní rituály se 
vázaly buď k narození Ježíše Krista, 
nebo k rolnickým oslavám zimního 
slunovratu. Proto jednotlivé pokrmy 
symbolizovaly odříkání, střídmost 
a pokoru. Kromě toho se jim také 
připisovala magická síla, která měla 
rodině zajistit bohatství a zdraví. 
Z toho důvodu byly v tomto období 
také zakázané svatby, zábavy 
a nesmělo se dokonce ani tancovat. 
A jak se projevovala střídmost v jídle? 
Šetřilo se máslem i sádlem a jedla 

potraviny ve světě

Tradiční slovenské 
Vánoce
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být do východu slunce z pece venku, 
aby bylo co koledníkům nabídnout.  
Na samotné pečení se ale nesmělo 
nijak chvátat. Na výsledek se totiž kladl 
velký důraz.  Nízké, nevykynuté chleby 
a koláče byly předzvěstí úpadku celého 
hospodářství a prasklá chlebová kůrka 
symbolizovala rozpad manželství. Dle 
dalšího krajového zvyku se upeklo tolik 
bochníků chleba, kolik bylo v domě 
lidí, a do každého z nich se zapíchl 
stroužek česneku. Také naši sousedé 
se přes den postili. Pouze k obědu byly 
povolené suché brambory a syrové zelí. 
Samotný večerní stůl měl podle tradice 
symbolizovat naopak hojnost. Pod bílý 
lněný ubrus se kladly mince anebo hrst 
ječmene, to proto, aby se v chalupě 
udržely peníze. Večeře měla být alespoň 
o devíti chodech.  Dostatek jídla totiž 
přinesl příznivý rok. 

Krajové zvyklosti
Štědrovečerní slovenská hostina byla 
odedávna doslova obřadem, jehož 
menu se lišilo podle krajiny. Ale jedno 
bylo stejné. Na Štědrý večer se musel 
dosytosti najíst úplně každý a na talíři 
nesměly zůstat žádné zbytky. Schovávaly 
se prý i drobečky, které měly pomáhat 
nemocnému dobytku. Samotná večeře 
začínala v šest hodin. Hlava rodiny pro-
nesla úvodní řeč, ve které připomněla 

význam večera. Pak se všichni pomodlili 
a připili ze společné číše. A tady se už 
začíná lišit obsah sklenice podle krajů. 
Na jihu se připíjelo vínem, o kterém se 
říkalo, že se tento večer mění přímo 
na krev. Na severu se pilo „hriate“, 
což byla lihovina připravená z ovocné 
pálenky a karamelizovaného medu 
s máslem. Přípitek se zajídal kouskem 
chleba nebo koláče, v katolických rodi-
nách se pak k tomuto účelu používaly 
oplatky s medem. Med měl prý posilnit 
lásku a dobré vztahy v rodině. Matky 
také dělaly děvčatům na čelo medový 
křížek, aby se dobře provdaly. Jako 
obřadní vánoční potravina se používal 
česnek. Jeho léčivé účinky měly člověku 
darovat zdraví a dostatek sil. 

Kapra zavedli Češi
Sváteční jídelníček se nejčastěji skládal 
z kapustnice, do které se namísto masa 
dávaly houby a sušené švestky, neboť 
i přes svoji hojnost si večeře musela 
zachovat jakýsi postní ráz. Na jižním 
Slovensku byla tradiční rybí polévka 
a na Záhorí kyselá mléčná polévka 
s houbami. Na večeři se dále podávaly 
brambory, vařený hrách a fazole, 
těstoviny a kompot ze sušených švestek. 
O trochu později se začaly konzumovat 
ryby, které se podávaly vařené nebo 
nakládané, sladkovodní i mořské.

Důkladné přípravy
Kračún, Viľija nebo Dohviezdny večer. 
Že vám to nic neříká? Tak to jsou 
slovenské názvy pro Štědrý večer. A jak 
to dříve na Slovensku probíhalo? Už 
od rána měly ženy plné ruce práce. 
Hned po půlnoci na Štědrý den totiž 
začaly míchat těsto na vánoční pečivo, 
aby ho stihly do svítání upéci. Tradice 
totiž praví, že obřadné pečivo muselo 
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potraviny ve světě

Ingredience: 
 300 g uzeného masa,

200 g paprikové pikantní klobásy, 
10 g sušených hřibů, sůl, 1 cibule,
1 lžíce hladké mouky, majoránka,
1 svazek polévkové zeleniny,
300 g kyselého zelí, 150 g dobře 
prorostlé slaniny  

Ingredience: 
 540 g vařených brambor, 200 g 

mouky, 1 lžička soli, cukr podle 
potřeby, máslo na potření 
 

Ingredience: 
 1 kg hladké mouky, 70 g tuku,

30 g droždí, voda, sůl

Postup:
 Maso a houby vložíme do mírně osolené 

vody a uvaříme. Krátce před dovařením 
přidáme očištěnou a pokrájenou zeleninu. 
Všechno spolu dovaříme do měkka. Kyselé 
zelí pokrájíme nadrobno a uvaříme v hrnci 
v menším množství vody. Když je zelí měkké, 
scedíme k němu masový vývar a zahustíme 
směsí, kterou si připravíme ze slaniny, cibule, 
orestované klobásky nakrájené na kolečka 
a hladké mouky. Chvíli spolu povaříme, potom 
přimícháme z vývaru uzené maso, houby 
a zeleninu. Hotovou kapustnicu podle potřeby 
dochutíme solí a majoránkou.

Postup:
 Vařené brambory nastrouháme na jemném 

struhadle, přidáme mouku, trochu soli 
a zpracujeme na těsto, ze kterého uděláme 
váleček a nakrájíme ho na asi osm koleček.
Vyválíme a pečeme na suché pánvi, jednu 
placku po druhé. Potřeme máslem a posypem 
cukrem. 
 

Postup:
 Vypracujeme kynuté těsto bez vajíčka, 

zadělané jen vodou. Necháme odpočinout, 
vyválíme dlouhé válečky a pokrájíme na malé 
buchtičky. Na suchém plechu upečeme 
v troubě. Můžeme i do zásoby uchovat 
v míse nebo plátěném pytli. V osolené vodě 
vaříme doměkka. Sypeme mletým mákem 
s cukrem nebo ochutíme zavařeninou. 
Naslano je můžeme podávat s osmahnutou 
cibulkou, zelím nebo strouhaným sýrem. 

SLOVENSKÁ
VÁNOČNÍ KAPUSTNICA   

LOKŠE

OPEKANCE S MÁKEM
NEBO ZAVAŘENINOU     
Doba přípravy: 90 minut, na asi 50 – 70 ks

Doba přípravy: 1hodina, pro 4 osoby 

Doba přípravy: 15 minut, na 8 ks 
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Kapr se na slovenských stolech 
postupně udomácnil až po první světové 
válce, s příchodem mnohých českých 
rodin. Po rybě následovala „Ježíškova 
kašička“ neboli krupicová kaše, kterou 
jedla celá rodina z jednoho velkého 
talíře. Různé koláče a zákusky se začaly 
podávat až o pár desetiletí později. 
Slovenským předkům je totiž nahrazoval 
chléb, který byl pro ně velmi vzácný. 
Zvláště na severním Slovensku se jedl 
opravdu jen o svátcích. 

Štědrovečerní symboly hojnosti 
a pospolitosti
Starý zvyk si vyžadoval, aby bylo 
na štědrovečerním stole připraveno 
všechno, co se bude pojídat. To 
proto, aby od večeře nikdo nevstával. 
Z jídel, která se podávala, měl každý 
ochutnat alespoň kousek, jako důkaz 
uspořádaného soužití v rodině. A i když 
se některý člen rodiny nemohl hodování 
zúčastnit, prostřelo se pro něj také. Toto 
mělo ještě jeden význam – vyjadřovala 
se tím ochota přijmout do domu 
chudého či pocestného. Na málokterém 
jídelním stole také chyběla speciální 
moučná jídla. Jedly se hlavně opekance 
neboli bobaľky, což jsou kuličky pečené 
z chlebového těsta, které se před 
podáváním zalijí horkým mlékem, pak 
se posypou mákem a polijí medem nebo 
sirupem z cukru a másla. Na východě 
byly pro změnu rozšířené pirohy plněné 
tvarohem, brynzou, zelím a později 
i bramborami. Osobitou vánoční vůni 
dodávaly koláče, které se pekly pouze 
pro tuto příležitost – štědrák a kračun. 
Ten první je kynutý koláč plochého 
tvaru, na povrchu mřížkovaný. Mezi 
tenkými vrstvami se v něm střídají 
ořechová, maková a tvarohová náplň. 
Kračun je v podstatě stejný jako naše 
vánočka. Její pletenec symbolizoval svor-
nost rodiny a přání, aby hospodářství 
zůstalo pohromadě. Posledním chodem 
večeře bylo většinou čerstvé a sušené 
ovoce. K němu se pojídaly vlašské 
nebo lískové ořechy. Na jihu se pro tuto 
příležitost schovávaly pozdní hrozny 
a někde dokonce i zakonzervovaný 
meloun. 

Jak se hoduje dnes?
Ve většině rodin se stále dodržuje zvyk 
zasednout ke stolu přesně v šest hodin. 
Platí také dodržování půstu a společné 
pomodlení před večeří. Neobvyklá 
není ani symbolika medového křížku, 
kreslená na čela mladých děvčat. Co 
se týká jídla, speciálně na východním 
Slovensku zůstávají tradičním pokrmem 
oplatky s medem a s česnekem. Potom 
následuje kapustnica s houbami, 
někde i s klobásou, která se po uvaření 
z polévky vyndá. Další chod je stejný 
jako u nás, kapr s bramborovým salá-
tem. Mezi novodobé vánoční pokrmy 
patří i drůbež, například krůta, husa 
nebo kachna. Očekávanou dobrotou, 
která se připravuje pouze pro tento 
den, stále zůstaly opekance s mákem 
a medem. Na stole je také čerstvé nebo 
sušené ovoce, koláče, ale přidaly se 
i bramborové lupínky, minerálka, džus 
a nepostradatelný alkohol.

Vánoční trhy
Kdo si potrpí na vánoční atmosféru, 
rozhodně by si neměl nechat ujít 
vánoční trhy, třeba v Bratislavě. Lákavá 
vůně se line ze všech stran a ochutnat 
tu můžete třeba kapustnicu nebo 
cikánské pečínky s cibulí. Na každém 
rohu vám také nabízejí slovenskou 
specialitu – lokše a k nim velký výběr 
náplní, od tvarohové, přes čokoládovou 
či ořechovou až po česnekovou, se 
zelím či masem. Běžně ke koupi je tu 
také poctivý krajíc chleba se sádlem 
a s cibulí nebo se škvarky. Pozadu není 
ani nabídka s tradičními slovenskými 
sýry jako korbáčiky nebo parenica. 
A samozřejmě všudypřítomné halušky 
s brynzou. Pokud se nezahřejete jídlem, 
můžete to zkusit teplými nápoji. Jejich 
nabídka je obdobná jako u nás – medo-
vina, punč či svařené víno.
V minulosti patřilo Slovensko k nejchud-
ším zemím Evropy. Většina tradičních 
slovenských jídel tedy pochází z období 
nedostatku a bídy, ze surovin, které si 
lidé sami vypěstovali na polích. Kdo však 
jejich pokrmy ochutnal, musí uznat, že 
si s tímto handicapem uměli slovenští 
předci moc dobře poradit.

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Postní čočková polévka Kapustnica

Štědrák

Pagáčiky

Oplatky

Rybí polévka
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BOTULOTOXIN V BIO OLIVÁCh 

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce nařídila okamžité stažení plně-
ných bio oliv značky Bio Gaudiano, 
vyrobených v Itálii, z tržní sítě. Důvodem 
opatření je nález botulotoxinu, látky, 
která závažným způsobem ohrožuje 
lidské zdraví. Výrobek byl distribuován 
i do České republiky, dodáno bylo 
celkem 594 balení těchto oliv. Konkrétní 
kontaminovaná šarže („Best before 
9/2012“, objem 314 ml) nalezená 
ve Finsku se však do české tržní sítě 
nedostala.

Potravinářská inspekce vykonala 
kontrolu u českého dovozce a přijala 
opatření nutná k ochraně spotřebitelů.  
V žádném případě nedoporučuje tento 
výrobek konzumovat. 

SOJOVÁ BÍLKOVINa V LUPÍNCÍCh

SZPI nařídila stáhnout z oběhu 
a přeznačit jednu šarži kukuřičných 
lupínků emco pro zjištěný výskyt 
sojové bílkoviny, která není uvedená 
na obale výrobku. Tato bílkovina může 
představovat riziko pro spotřebitele 
s alergií na soju. Jde o výrobek s názvem 
„Kukuřičné lupínky Velké křupavé“, 
hmotnost balení 750g, šarže L11-01883, 
minimální trvanlivost do 21. 07. 2012. 
Inspekce rozhodla, že výrobek musí 
být stažen z oběhu a před opětovným 
uvedením přeznačen tak, aby byla 
přítomnost sojové bílkoviny dostatečně 
deklarována. 

Vzhledem k datu minimální trvanlivosti 
mohou mít spotřebitelé nepřeznačený 
výrobek stále doma.

Připravila Kateřina Bendlová, foto archiv fi rem, shutterstock

Potravinová
POLICIE

Více informací o potravinách na
www.svetpotravin.cz

VIeTNaMSKÉ NUDLe PLNÉ 
hLINÍKU 

Inspektoři SZPI zachytili v tržní síti nudle 
pocházející z Vietnamu, v nichž byl více 
než 40x překročen maximální přípustný 
limit pro obsah hliníku. Jde o nejvyšší 
dosaženou míru kontaminace hliníkem, 
s jakou se SZPI doposud setkala. Výrobek 
byl prodáván pod názvem „TOTAcO 
MIeN dONG zong‘s vermicelli 
zvláštní nůdle“. Inspekce nařídila 
okamžité stažení výrobku z oběhu. Podle 
šetření byla všechna balení uvedené šarže 
již vyexpedována dovozcem do tržní sítě, 
včetně provozoven bistra.    

Všichni odběratelé mají možnost 
výrobek vrátit prodejcům i dovozci, 
kterým je chebská společnost VIVACO-
MEX, spol. s r.o.
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potravinová policie 

karcinogenní. U řady výrobků byl navíc 
zjištěn nedostatečný podíl rajčatové 
suroviny, která byla nahrazována 
jablečnou dření či cibulí.     

Řetězec Billa přistoupil k preventivnímu 
stažení kečupů prodávaných pod 
vlastní značkou Clever. Zákazníkům, 
kteří zakoupený výrobek přinesou zpět, 
budou vráceny peníze.

ZÁSILKa PORUŠeNÝCh KUŘaT  

Krajská veterinární správa pro Středo-
český kraj provedla kontrolu zásilky 
21 tun mražené drůbeže z Francie. 
Z laboratorního vyšetření vyplynulo, že 
77 vzorků z 80 bylo nevyhovujících. 
Jednalo se zejména o porušení celist-
vosti kůže, zlomeniny, chybějící části 
těla, podlitiny či znečištění tělní dutiny. 
Z těchto důvodů bylo zakázáno uvést 
zboží na trh.   

  
Je zřejmé, že povinnost hlásit zásilky 
přicházející do místa určení má smysl, 
neboť orgány veterinárního dozoru mají 
vyšší šanci zamezit distribuci do tržní 
sítě, případně k dalšímu zpracování.

ŽLUKLÉ MÁSLO Z FRaNCIe  

Kontrola Krajské veterinární správy pro 
Ústecký kraj odhalila případ prošlého 
a žluklého másla dovezeného 
z Francie. Kromě tohoto pochybení bylo 
zjištěno také překročení peroxidového 
čísla, které je ukazatelem čerstvosti tuků 
a jeho vyšší hodnota značí započatý 
proces žluknutí. Celá zásilka 5000 kg 
byla okamžitě pozastavena a bylo 
nakázáno její neškodné odstranění, či 
vrácení zpět francouzskému dodavateli. 

SVS ČR informovala o případu další 
státy Evropské unie systémem rychlého 
varování RASFF. 

KeČUPY V TeSTeCh PROPaDLY

Výsledky testů kvality kečupů 
provedených občanským sdružením Test 
jsou alarmující. Všech 22 zkoumaných 
produktů obsahovalo škodlivé myko-
toxiny pocházející z plísní a některé 
dokonce i pesticidy. Přítomnost 
mykotoxinů značí, že pro výrobu kečupů 
byla použita nahnilá či plesnivá rajčata. 
Obě látky poškozují lidský organismus, 
narušují imunitu a mohou být 

rubrika podporována

prosinec 2011

TeSTOVÁNO NaŠIMI ČTeNÁŘI 

Český hrášek
Miroslava Táborníková, Olomouc 
Mám ráda výrobky Znojmia, oblíbila 
jsem si hrášek, který si díky lehce 
sladkokyselému nálevu zachovává 
chuť, barvu i vůni skutečně čerstvého 
hrachu. Navíc je k dostání v mnoha 
variantách a nyní také v plechovce 
s lehkým systémem otevření. Kvalitní 
surovina dodá každému jídlu gurmán-
skou dokonalost!   

Vánočka bez práce
Ivana Kovářová, Praha 
Většinou o Vánocích nestíhám péct 
vánočku, protože mi přijde příliš 
pracná. Vyzkoušela jsem tedy vánočku 
kupovanou značky Karlova Koruna 
(Penny), avšak vyrobenou z kvalitních 
českých surovin, díky kterým má 
krásně žlutou barvu, lahodnou chuť 
i báječnou vůni. Celá naše rodina ji 
má ráda s máslem, marmeládou i jen 
tak. 

Staňte se i vy potravinovými 
policisty a pište nám své 
zkušenosti s českými potravinami 
na redakce@svetpotravin.cz.
Ty nejzajímavější otiskneme 
a odměníme půlročním
předplatným Světa potravin.
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dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky 
z minulého čísla 11/2011.
Tajenka z listopadového čísla:
Christian Dietrich Grabbe – 
U tabule je hudba dobrým 
zkušebním kamenem – je-li jídlo 
dobré, neslyšíme ji. 
Marie Štecherová, Opařany
lada Steigerová, Chotěboř
Tomáš Hlubůček, Chlumec nad Cidl.
Odměňujeme je ročním předplatným 
Světa potravin.

Napište nám do redakce
Zaujal vás článek? Líbila se vám reportáž či máte doplnění, osobní zkušenost nebo kulinářský či jiný dotaz 
ze světa potravin? Tak neváhejte a napište nám na adresu redakce@svetpotravin.cz. Nejzajímavější dopisy 
a dotazy zodpovíme a odměníme malým dárkem.

Na co se můžete těšit příště?

Dopis 
měsíce

Zdravím do redakce, zajímalo by mě, jak 
a co jíst, když se potřebuji hodně učit. 

 Ema Klapalová, Praha  

Důležité je jíst malé porce jídla několi-
krát za den, aby nedocházelo k poklesu 
glukózy, na který je mozek obzvlášť 
citlivý. Strava by měla být bohatá 
především na čerstvé ovoce, čokoládu, 
kávu, extra panenský olivový olej, kari, 
ryby, ořechy, listovou zeleninu. Vyhnout 
byste se naopak měli mastným 
a tučným jídlům, která činnost vašeho 
organismu spíše utlumí. Více naleznete 
v článku Jídlo pro náš mozek na
www.svetpotravin.cz.

Nakrmte mozek Dýně pro zdraví

Lednové číslo vychází 19. prosince 2011. 

Zaostřeno na české pivo
Na návštěvě u Tonyi Graves

Co musíte vědět o sýrech
Jak umíchat

skvělý koktejl?
Co jíst v těhotenství

Lákavá indonéská
kuchyně

Jaké pozitivní účinky na naše zdraví má 
dýně?

Milan Opustil, Vlašim 

Dýně obsahují celou řadu minerálních 
látek a vitaminů, pomáhají při problé-
mech se žaludkem, ledvinami i slezinou 
a posilují imunitu. Semínka jsou bohatá 
na fosfor, zinek a vitaminy A, B, D a E. 
Navíc působí jako antidepresivum a olej 
z nich zajistí krásnou pleť, vlasy i nehty.

Dobrý den, 
v autobuse jsem jela vedle 
paní, která četla váš časopis. 
Byl to díl věnovaný brusinkám 
– zaujalo mne to. Nestihla 
jsem se jí zeptat, a tak jsem se 
dotazovala v trafi kách, jestli 
nemají Svět potravin. Nikde ho 
neměli. Mohla bych se prosím 
zeptat, jak bych se k tomuto 
časopisu, hlavně tomuto 
dílu věnovanému brusinkám 
(prosím o upřesnění), mohla 
dostat? 
Děkuji za odpověď. 
   
Eliška Truhlářová,
Březová u K.V.

Milá paní Truhlářová, děkuje-
me za milý email, jsme rádi, že 
se Vám časopis líbí. Zakoupit 
jej můžete na poštách nebo 
v síti trafi k Valmont. Dalším 
způsobem, jak si časopis opat-
řit, je zakoupení předplatné-
ho – buď zasláním vyplněné 
objednávky z časopisu nebo 
na www.svetpotravin.cz.  
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Ceny předplatného

Roční předplatné: 290 Kč 

Půlroční předplatné: 145 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

Granville,  s. r. o. 
Sabinova 7,  130 00 Praha 3 
nebo na e-mail: 
obchod@svetpotravin.cz

objednávka předplatného – nyní ušetříte na ročním předplatném 58 Kč

OBJedNáVáM: ks předplatného  roční  půlroční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

TyP PlATBy:  bankovní převod  faktura 

PRO ORGANIzAce:

iČ   DiČ  

Číslo účtu  

Pro informace o nebezpečných potravinách v ČR se zaregistrujte na www.svetpotravin.cz

"

Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na e-mailovou adresu redakce@svetpotravin.cz do 9. 12. správně vyluštěnou 
tajenku spolu se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 21. 11. do 9. 12. 2011 přijde. Tři úspěšné 
luštitele s nejpřesnějším tipem odměníme celoročním předplatným časopisu Svět potravin. Podrobná pravidla 
naleznete na www.svetpotravin.cz. 

křížovka
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Ta naše by se

pro vás rozkrájela.

Víte, jak poznáte naši kvalitu? Na první pohled – podle značky KLASA! 
Produkty z mimořádně kvalitních surovin procházejí kontrolovaným 
procesem výroby, často podle unikátních receptur. Výsledkem je 
záruka, která vám dává vždy na vybranou.

www.eklasa.cz Naše kvalita zaručena
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